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          1. sz. melléklet 
 
 

Budakeszi Város Önkormányzat 2010. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 
 

1.) Budakeszi lakosainak száma 2009-ban  13900 fı, ebbıl a korosztályok megoszlása:  
Statisztikai adatok Fı 

Állandó lakosok száma 13.934 

0-18 éves lakosok száma 1391 

 Ebbıl: 0-3 éves lakosok száma 619  

            3-6 éves lakosok száma 666  

            6-14 éves lakosok száma 1379  

          14-18 éves lakosok száma 727 

 
Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzıi gyámhatósági feladatait  két 
ügyintézı, osztott munkakörben látja el.  
Az egyik ügyintézı munkakörébe tartoznak az aktív korúak ellátására való jogosultság 
megállapítása,  kapcsolatos ügyek, önkormányzati bérlakás ügyek, a gyermekjóléti és 
szociális szolgáltatások mőködési engedélyezésével kapcsolatos ügyek, ezek éves ellenırzése,  
a lakásépítési kedvezmény jogosultság igazolások, a kedvezmény és az adó-vsiszatérítési 
támogatás visszafizetésének felfüggesztésével, jelzálogjog átjegyzésével kapcsolatos ügyek és 
a védelembe vételi, iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos ügyek. Ezen kívül 
az irodavezetı asszony távollétében történı helyettesítése. 
A másik ügyintézı a titkári feladatok mellett a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását osztott munkakörben látja el.  
A kérelmeket 2010. októberig a Budakeszi Város Önkormányzat  Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága átruházott hatáskörében bírálta el, mely ezt követıen Polgármesteri hatáskörbe 
került.    
 
2.) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
biztosítása: 
 
Pénzbeli ellátások: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: 
- gyermekjóléti szolgáltatás 
- gyermekek napközbeni ellátása 
- gyermekek átmeneti gondozása (kistérségi szinten) 
- bölcsıdei ellátás 
- házi gyermekfelügyelet 
-    családok átmeneti otthona (megállapodással) 
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Pénzbeli ellátások: 
Rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény 
 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló többször mód. 1997. évi XXXI. 
Tv. 19.§. alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény állapítható meg a törvényben 
meghatározott feltételek alapján. 
  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  135 kiskorú gyermek  és 11 nagykorú fiatal saját 
jogán részesült ebben a támogatásban, amely 60 családot érint Budakeszin, ebbıl 40 család 
van, ahol a szülı egyedülállóként neveli gyermekét.  
Elutasítás: 6 kérelmezıt kellett elutasítani, az elutasítás oka magasabb volt az egy fıre jutó 
jövedelem a törvényben meghatározott jövedelem határnál. 
   
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık  egyszeri kiegészítése:  
2010. VII.  hónapban   163 kk. gyermek és 11 nagykorú fiatal saját jogán, 2010. november 
hónapban  117 kiskorú gyermek és 11 nagykorú fiatal részesült támogatásban  
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-Testületének többször módosított 9/2004.(II.27.) 
sz. rendelete alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatást folyósít az önkormányzat  ha a 
gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került és a család egy fıre jutó jövedelme nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 155 %-át.   
A helyi rendelet legutóbbi módosítását követıen már nincs meghatározva, hogy egy évben 
hányszor kérhet segélyt a család, csak a jövedelemhatár szabályozására került sor.   
 
A 2010-es gazdasági helyzet a családokat is nehéz helyzetbe hozta, többen fordultak 
támogatásért az önkormányzathoz.  
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása: 185 gyermek összesen  5.100.000  Ft 
összegben részesült támogatásban.  
A  Pest Megyei Gyermek és Ifjúságvédelmi Alapítvány által Zamárdiba szervezett nyári 
táborban 6 szociálisan rászoruló gyermek részvételét támogatta az Önkormányzat 90.000 Ft 
összegben.   
 
2010-ben az Önkormányzat éves költségvetésében 4.000.000 Ft keretösszeget biztosított a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, mely összeget az önkormányzat 1.100.000 Ft 
átcsoportosításával megemelte.  
 
a  Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben az alábbiak szerint: 
 
 Támogatásban részesített 

személyek száma 
Felhasznált összeg Ft 

Egyszer részesült segélyben 58     650.000 
Kétszer részesült segélyben 39 .   925.000 
Háromszorszor vagy 
többször részsült segélyben 

88  3.625.000 

Összesen  185   5.100.000 
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A támogatást kérelmezık nagyobb része saját lakással nem rendelkezik, szivességi 
lakáshasználóként átlagon aluli körülmények között, albérletben él. A családoknál nagy 
anyagi megterhelést jelent az albérlet, a lakásfenntartási költségek kifizetése.  A támogatott 
családok általában alkalmi munkából, gyes-bıl és családi pótlékból élnek, rendszeres 
jövedelemmel csak kevés család rendelkezik, ezért nagy segítséget jelent számukra a 
kedvezmény által biztosított ingyenes gyermekétkeztetésre, egyszeri támogatásra, és a külön 
jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek igénybevételére kapott jogosultság.  
 
2010. decemberében 141 gyermek részesült segélyben, akik  közül 124 gyermek rendszeres  
gyermekvédelmi kedvezményben is  részesül.  
  
Gyermekétkeztetés: 
A szociális és gyermekétkeztetést Budakeszi Város Önkormányzat a PENSIO 17 Kft-vel 
kötött szerzıdés alapján látja el. 
 
A gyermekétkeztetést igénybevevık száma az alábbiak szerint alakult 
 
 Teljes összeget fizet 50%-os kedvezményben   

részesül 
Ingyenesen étkezik 

Bölcsıde   33 8 11 
Pitypang Óvoda  116 51 2 
Tarkabarka-
Kunterbunt Óvoda 

 108 36 10 

Szivárvány Óvoda  110 67 15 
Széchenyi István Ált. 
Iskola 

 228 156 44 

Nagy Sándor József 
Gimnázium 

 24 30 0 

      
Nyári gyermekétkeztetés 
az elmúlt évben nyári szociális gyermekétkeztetésre igényelt állami támogatásból 39 gyermek 
melegétkeztetési formában, 20 gyermek felmelegíthetı készétel formájában részesült nyári 
gyermekétkeztetésben, összesen 1.034.520 Ft összegben. Az élelmiszer csomagok kiosztása a 
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak segítségével történt.  A melegételt 
a PENSIO Kft. biztosította a gyerekeknek.  
A szülık nagyon hálásan fogadták, hogy gyermekük étkezéséhez a nyári szünet alatt 
támogatást kaphattak.  
 
3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátása 
A gyermekek napközbeni ellátásának módjai: 
 
Bölcsıde 
A bölcsıde mőködési területe Budakeszi Város. 
Az önkormányzat által fenntartott, részben önálló intézmény, gazdálkodási feladatait a 
Budakeszi város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda látja el. saját konyhával 
rendelkezik. 
Bölcsıdei férıhelyek száma: 45, jelenleg 44 gyermeket vettek fel a bölcsıdébe. 
A dolgozók száma: 14,25  
Az alkalmazottak iskolai végzettsége a következı: 



 4 

Vezetını 1 fı 
Szakgondozói képesítéssel 4 fı 
Gondozónı 3 fı 
Házi gyermekfelügyelethez 6 órás gondozónı 1 fı csecsemı és gyermekgondozói  oklevél. 
képesítés nélküli 1 fı,  
Fızını 1 fı 
Konyhalány 1 fı 
Takarítónı 1 fı 
Mosónı 1 fı 
Adminisztrátor 1 fı félállásban 
Gyermekorvos 1 fı 
Üzemorvos 1 fı 
 
Az épület állaga megfelelı, bútorok, tárgyi eszközök cseréje megtörtént, linóleum csere 
kellene. A bölcsıde fı tevékenységén  kívül 2009. február 1-tıl házi gyermekfelügyelet 
szolgáltatást nyújt. 
2010. évben nem szőnt meg férıhely, de bıvíteni sem tud férıhelyet az Önkormányzat hely 
és költségvetés szőkössége miatt.  
2010 05 13-ban a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal a Bölcsıdék  
Módszertani Intézetével  megtartott ellenırzése alkalmával megállapította, hogy az épület 
megfelelı, magas színvonalú munkavégzés folyik, de új játékok vásárlására szükség lenne. A 
megállapításban szerepel, hogy a jogszabályban elıírt egy gyermekre jutó m2 kevés. A 
bölcsıdei felvételnél elınyben részesülnek a nagycsaládosok, és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülık és a védelembe vétel  alatt álló gyermekek.  A 
2010-ben felvételre jelentkezett gyermekek közül 31 gyermeket kellett elutasítani,  év közben 
5 gyerek került be a bölcsıdébe..  A 2010-es évi költségvetési feltételek mellett kellett a 
munkát ellátni, és a lehetıségekhez mérten kell a gyerekek kiegyensúlyozott testi, lelki 
fejlıdése érdekében tevékenykedni. A HÍD Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal és a 
védınıkkel rendszeres kapcsolatban állnak  
  
Családi Napközi szolgáltatás  
 1.) Gil-Garden családi napközi és játszóház 
Önálló vállalkozásként, családi napközi és játszóház céljára bérelt épületben, szép 
környezetben mőködik. A személyi és tárgyi feltételek megfelelıek. Engedélyezett férıhelyek 
száma 7 fı, a játszóházban 15 fı bölcsıdés és óvodás korú gyermek van. 
 
2.) Mesebirodalom családi napközi 
Mesebirodalom Óvoda Kft. fenntartásában mőködik a családi napközi, bérelt családi házban, 
igényes, szép környezetben. A személyi és tárgyi feltételek megfelelıek. Engedélyezett 
férıhelyek száma:  7 fı.  
 
3.) Csipkerózsa családi napközi 
Korona 2092 Kft. fenntartásában mőködik a családi napközi bérelt ingatlanban, igényes, szép 
környezetben, engedélyezett férıhelyek száma 7 fı.  
 
4) Szivárványház Integrált Fejlesztı Családi napközi  
EQM Kft fenntartásában mőködik, igényes, szép környezetben, az engedélyezett férıhelyek 
száma 7 fı.  
 
 3. 1. Alapellátások 
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A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás  Budakeszi, Budajenı és 
Tök településekkel 2008. február 1-tıl a szociális alapszolgáltatási feladatok, valamint a 
gyermekjóléti alapellátás kistérségi szintő megszervezésére konkrét megállapodást kötöttek, 
az alábbi feladatok ellátására: 

• családsegítés  
• házi segítségnyújtás  
• jelzırendszeres házi segítségnyújtás  
• gyermekjóléti szolgáltatás 
• nappali ellátás 
• szociális étkeztetés 

A felsorolt szakfeladatok egymás mellett, szakmailag és szervezetileg is mellérendelt 
viszonyban mőködnek. 
 
Székhely:      2092. Budakeszi, Fı u. 103.  
Telephely:    2092. Budakeszi, Erdı u. 83. 
Területi iroda:  2093. Budajenı, Fı u. 1-3. 
Területi iroda:  2073. Tök, Kútvölgy 14. 
  

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása 
Az önkormányzat kötelezı feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi 
ellátórendszerének kiépítése és mőködtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó 
eleme a gyermekjóléti alapellátás, mely hatékony mőködése esetén kiemelten szolgálja a 
prevenciót, elısegítve ezzel az 1997. évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) 
alapelveinek és céljainak megvalósulását. 
 
A gyermekjóléti szolgálat szervezeti kerete: 
Az intézmény fenntartója: HÍD és Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási 
Tanácsa. 
A Híd Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében önálló szervezeti egységként mőködik a 
Gyermekjóléti Szolgálat, munkáját az 1997. évi XXXI. tv. – a gyermekek védelmérıl és 
gyámügyi igazgatásáról szóló – és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok szerint végzi. 
Az intézmény fenntartását az Önkormányzatok az állami normatívából és saját 
pénzforrásaikból biztosítják.  
 
A gyermekjóléti szolgáltatás személyi feltételei: 
      Személyi létszám: 

- 1 fı fıállású családgondozó (szociálpedagógus, szociálpolitikus) 
- 1 fı fıállású családgondozó (pedagógiai elıadó)� gyermek- és ifjúságvédelmi 

tanácsadó szakirányú szakképesítést megszerezte  
- 1 fı fıállású családgondozó (szociálpolitikus) 
- 1 fı ¼ állású családgondozó (szociálpedagógus�Tök) 
- 1 fı pszichológus (tanácsadó szakpszichológus) heti 15 órában 
- 1 fı jogász (ügyvéd) - heti 2 x 2 órában, megbízási szerzıdéssel 

    Budakeszit ellátó családgondozó látta el Budajenı településen is a Gyermekjóléti 
Szolgáltatást. 

 



 6 

A gyermekjóléti szolgálat mőködésének tárgyi feltételei: 
Az intézmény a városban központi helyen van. Tömegközlekedési eszközzel is jól 
megközelíthetı. Közös épületben található a családsegítı szolgálattal. A szolgálat 
rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges minimális tárgyi eszközkészlettel. A 
hatékony munkavégzés érdekében szükséges a számítógép állomány további bıvítése.  
 
 A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Budakeszin 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja: 

• a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének 
elısegítését,  

• a gyermek veszélyeztetettségének megelızését,  
• a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,  
• a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.    

 
A gyermekjóléti szolgálat illetékességi területe Budakeszi város közigazgatási területe, 
ellátási köre a városban tartózkodási hellyel rendelkezı 0-18 éves korosztály.  

 
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehetı: 

• Önként mindazok körében, akik a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak 
segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszőnjön. 

• Jelzırendszer jelzéseit követıen a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a 
kapcsolatfelvételt. 

• Hatóság által kötelezett formában.  
 

A gyermekjóléti szolgálat mőködése és tapasztalatai: 

A gyermekek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítése 
érdekében szolgálatunk:  

Információt nyújtott 575 alkalommal: 

Tájékoztattuk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító 
támogatásokról a hozzánk fordulókat. Segítettük a különbözı gyermekvédelmi és 
szociális támogatásokhoz való hozzájutást.  

Közvetített más szolgáltatásba 297 alkalommal: 

Megszerveztük a szükséges pszichológiai, nevelési, egészségügyi, 
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek kezelését célzó tanácsadáshoz való 
hozzájutást a családok számára, városunkon belül (egészségügyi, Támasz, 
Nevelési Tanácsadó), illetve városunkon kívül (Szent János Kórház 
szakrendelései, Vadaskerti Gyermekpszichiátria, Budai Gyermekkórház 
szakrendelései, Heim Pál Kórház szakrendelései).  

Tanácsadást, segítı beszélgetést folytatott 899 alkalommal: 

Ennek során segítettük klienseinket egy probléma vagy cél felismerésében és 
megítélésében, valamint az annak kezelésére vagy elérésére alkalmazható 
alternatívák mérlegelésében. Fajtái: közvetlen tanácsadás, alternatívák 
felvázolása, célok megfogalmazásának segítése és a szükséges információ 
megadása. (A gyermekjóléti szolgáltatás feladata többek között a családtervezési, 
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pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek 
megelızését célzó tanácsadás vagy ezekhez való hozzájutás megszervezése.) 

Hivatalos ügyekben segítséget nyújtott 246 alkalommal: 

A családokat segítettük hivatalos ügyeik intézésében (születési anyakönyvi 
kivonat utólagos igénylése, TAJ kártya igénylése, közgyógyellátási igazolvány 
kiváltása, családi pótlék intézése, önéletrajzírás, hatósági beadványok 
megszerkesztése, stb.)  

Szociális válsághelyzetben lévı várandós anyák támogatása: 

A szolgáltatás a szociális válsághelyzetben lévı várandós anyákat támogatja. A 
tavalyi évben 1 esetben támogattunk, segítettünk szociális válsághelyzetben lévı 
várandós anyát. Tájékoztatást nyújtottunk az igénybe vehetı ellátásokhoz való 
hozzájutás lehetıségérıl.  

Prevenciós célzatú szabadidıs tevékenységeket szerveztünk, tartottunk nyilván: 

Gyermekprogramjaink célja évek óta a prevenció, a deviáns magatartási módok 
megakadályozása, a szocializáció fejlesztése. Az elsıdleges prevenció egyik 
legfontosabb eszköze a csoportok, klubok, szabadidıs programok szervezése, 
kivitelezése, valamint az ezekhez való hozzájutás segítése. 

 
2010. évi gyermek klubfoglalkozásaink: 
• Tovább mőködtettük a 6-10 éves halmozottan hátrányos helyzető gyermekek részére 

szervezett „mesedélutánjainkat”. Heti egy alkalommal klubfoglalkozás keretén belül 
25 kisiskolásnak diafilmeket vetítettünk, ill. meséket olvastunk. A történetekhez 
általunk összeállított rejtvényeket oldottak meg a gyerekek, ill. egyes részeket közösen 
eljátszottunk.  

• Tini Torna klubunkat  - a 12-18 éves hátrányos helyzető lányok számára - tovább 
folytattuk. Heti egy alkalommal 1 órás mozgásfoglalkozást tartottunk, melyre ráépült 
egy egészséges életmódra nevelı program.    

• A tanév ideje alatt és a nyári szünetben korrepetáló foglalkozásokat tartottunk a 12-17 
éves korosztály részére.  

2010. évi prevenciós szabadidıs programjaink (aktív részvétel Budakeszi város 
életében): 

• A Gyermeknapi városi rendezvényen a sátrunkban kézmőves foglalkozást tartottunk, a 
mellette lévı területen ügyességi és logikai játékokat szerveztünk, értékes 
nyereményekkel. A sátrunkat több mint 100 gyermek és szülı látogatta meg.   

• A tavalyi évben tartott „ Könyvvadászok Klubja” játékunkat ebben az évben 
kiterjesztettük egész Budakeszi kisiskolás lakosaira „Híd az olvasáshoz” címmel. 
Célunk volt, hogy a 7-12 éves gyermekek értı olvasását játékos formában fejlesszük. A 
játék során gyermek- és ifjúsági könyvekbıl kiválasztottunk egy-egy kétoldalas 
részletet, s mindegyikhez 10 kérdésbıl álló feladatsort állítottunk össze. A feladatokat 
igyekeztünk minél gondolkodtatóbbá és változatosabbá tenni. A könyvrészleteket és a 
hozzájuk kapcsolódó kérdéseket a városi újságban havonta jelentettük meg. A 
játékszelvényeket postai úton vagy személyesen juttatták el hozzánk a gyermekek. A 
játék végén a legeredményesebb „könyvvadászokat” jutalomban részesítettük. 

• Karácsonyi ünnepségünkön ünnepi hangulattal, teával, zsíros kenyérrel, süteményekkel 
láttuk vendégül a városunkban élı hátrányos helyzető lakosokat.  
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A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek veszélyeztetettségének megelızése 

      érdekében: 
Veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszert mőködtetünk 
A településen élı gyermekek veszélyeztetettségének megelızése érdekében 
észlelı és jelzırendszert mőködtetünk a gyermekvédelmi törvényben 
meghatározottak szerint, melynek tagjai a közoktatási intézmények, a bölcsıde, a 
gyermekorvosok, a védınıi szolgálat, a helyi rendırırs, a jegyzıi gyámhatóság, 
a gyámhivatal, a pártfogói felügyelet képviselıi. A jelzırendszer tagjaival a 
kapcsolattartásunk folyamatos, a telefonon történı megbeszéléseket is 
figyelembe véve a tavalyi évben a jelzırendszer tagjainak képviselıivel, az 
érintett szakemberekkel együttmőködve 643 alkalommal egyeztettünk, 21 
esetben tartottunk a család és a családdal kapcsolatban álló szakemberek 
részvételével esetkonferenciát.  

 
      A tárgyévben a jelzırendszer tagjai által küldött írásos jelzések száma:  

Jelzı intézmény Jelzés szám 
2008 

Jelzés szám 
2009 

Jelzés szám 
2010 

Egészségügyi szolgáltató 19 10 7 
Ebbıl: védınıi szolgálat 8  4  6 
Oktatási intézmények 20 31 90 
Átmeneti gondozást biztosítók - - 9 
Személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szolgálat 

3  2 28 

Rendırség 12 6 14 
Ügyészség, bíróság 0 0 0 
Egyház, alapítvány 0 0 2 
Állampolgár  1 3 12 
Önkormányzat, jegyzı, gyámhivatal 4 1 25 
Összesen: 59 56 193 

 

A jogszabályban meghatározott: 

a) Szakmaközi megbeszélést 6 alkalommal tartott szolgálatunk 2010-ben az 
iskolák, óvodák, bölcsıde gyermekvédelmi felelısei, pedagógusai, védınık, 
nevelési tanácsadó munkatársa, családgondozók, pszichológus részvételével;  

b)  Az éves gyermekvédelmi Tanácskozáson az alábbi problémák és megoldási 
javaslatok  hangzottak el: 
� Írásos jelzés felvállalása kiskorú gyermek veszélyeztetettségérıl. - A 

jogszabályok a gyermekvédelem jelzırendszeri tagjainak a jelzési 
kötelezettségét a tavalyi évben szigorította.     

� Beteg gyermek szülıje nem hajlandó gyermekét alávetni a szükséges 
vizsgálatoknak. -  
Amennyiben a szakember (ebben az esetben a gyermekorvos) a gyermek 
veszélyeztetettségét tapasztalja, és a probléma nem megoldható a szülık 
hozzáállása okán, úgy jogszabályban elıírt kötelezettségénél fogva írásos 
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jelzéssel kell élnie a szakembernek szolgálatunk vagy a jegyzıi 
gyámhatóság felé. 

� Az óvodavezetık számára szükséges volna tudni, hogy mely gyermekek részesülnek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben az étkezési befizetések miatt.  
Megoldás lenne, ha az önkormányzattól megkapnák az érintett gyermekekrıl szóló 
határozat másolatát. 

� Szükséges volna egy pedagógiai fejlesztı és szabadidıs központ létrehozása 
Budakeszin, a pátyi modell („Nem adom fel” Alapítvány) alapján.  
A Prohászka Gimnázium és a Széchenyi Általános Iskola között megindult az 
együttmőködés ez irányba. Ezt kellene tovább bıvíteni.  

� A Nagy Sándor Gimnázium tanulói felıl felmerült a város két gimnáziuma közötti 
kapcsolat kiépítésének igénye. 

           A  Prohászka gimnázium képviselıje is egyetértett a felvetéssel.    
� Gyermekorvosi igazolásokkal való visszaélések problémája (igazolatlan iskolai 

mulasztások).  
Szoros pedagógus - orvos együttmőködés (telefonos kapcsolattartás) révén lehet 
visszaszorítani ezen visszaéléseket.   

� Gyámhatósági ügyek sokáig húzódnak, érdemi megoldások így sokára születnek a 
gyermekek ügyében – az esetszámok jelentısen megnövekedtek, a gyámügyi 
ügyintézı túlterhelt, a statisztikai adatok alapján indokolt lenne a létszámbıvítés a 
gyámhatóságon. 

� A családi konfliktusok, a válások magas száma, a családok széthullása, a 
gyermekek talajvesztése beavatkozást igényel városi szinten is.    
A „Családi életre nevelés” program megismerése és alkalmazása a város 
közoktatási intézményeiben.   

� Szabadidıs programok, nyári táborok, üdültetések megvalósításához nincs elég 
anyagi fedezete az intézményeknek.  
A megoldást a pályázatokon való aktív részvétel jelentené. Egy hivatásos 
pályázatíró önkormányzati alkalmazása tehetné sikeressé és összefogottá a 
gyermek és ifjúsági pályázatok terén városunkat. 

  
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult  veszélyeztetettség megszüntetése 

érdekében:  
Gyermekjóléti szolgálatunk a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében szociális 
munkát végez, mely összefoglalva az alábbiakat foglalja magába: 

• családgondozás� a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkezı 
mőködési zavarok ellensúlyozása érdekében 

• a családi konfliktusok megoldásának elısegítése, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében  

• az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítı szolgáltatás -, 
valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése 

• javaslat készítése a gyermek családjából történı kiemelésére, a leendı 
gondozási helyére vagy annak megváltoztatására 

 
A gyermekjóléti szolgálat kliense minden esetben a gyermek. Természetesen a 
gyermeket érintı problémákat csak úgy lehet kezelni, ha a gyermeket körülvevı 
családra, mint szerves egységre tekintünk. A szociális munka során a gyermek szőkebb 
és tágabb környezete kerül feltérképezésre.  A család gondozásának filozófiája, hogy a 
gyermek jólétét akkor szolgáljuk legjobban, ha megerısítjük a családot, mint egységet.  



 10 

A család segítése, gondozása tervezett tevékenység. Megkülönböztetünk, tanácsadást, 
esetet és gondozási esetet.  
A gyermekjóléti szolgálatok tevékenységének széles skálájában helye van egyebek 
mellett a csupán egy-kétszeri tanácsadásnak, információnyújtásnak (pl. 
családtámogatási lehetıségek, iskolakeresés, óvodai elhelyezési lehetıségek, stb.) 
Esetrıl akkor beszélhetünk, ha a probléma, a szociális tényállás legalább feltárást 
igényel. Ilyen helyzet magától értetıdıen a jelzırendszerbıl érkezett jelzés, a 
gyámhatóságtól elızmény nélkül jövı, környezettanulmány készítésére vagy egy 
helyzet bármilyen más formában történı véleményezésére szóló felkérés. Ha a család 
valamelyik tagja, - akár maga a gyermek is, - önként jelentkezik a szolgálatnál, akkor a 
jelzett kérés, bemutatott helyzet függvényében dönthetı el, hogy igényel-e helyszíni 
tájékozódást, vagy nem. Ha például a gyermek magatartására panaszkodó szülık 
jelentkeznek, nem elég egyszerően a nevelési tanácsadóba irányítani ıket, hanem 
tájékozódni kell, megismerni a gyermeket, a környezetet és a család életmódját. Vagyis 
a helyzet feltérképezése után dönthetı el, hogy a gyermek(ek) veszélyeztetettségének 
megelızésére (eset) vagy megszüntetésére (gondozási eset) kell irányulnia a szociális 
munkának.  
A gondozási eset már egy hosszú folyamat. A tevékenység maga széles körő, de a 
megoldásban az ún. „kis lépések” elve érvényesül. Csak olyan ütemben történik a 
haladás, ahogy a család képes az együttmőködésre.  Ennek alapja a család, egyén 
értékrendje, amely, ha különbözı mértékben is, de ütközhet a családgondozó által 
képviselt értékekkel, normákkal, ezért kezdetben csak olyan feladatokat tőzünk ki, 
amely a kliens számára is fontos, a felé közvetített normával ı maga is tud azonosulni, 
így felhasználható saját motiváltsága. 
 
Kliens forgalmunk adatai 2010-ben: 
A gyermekjóléti szolgálatunk szolgáltatásait igénybe vevı gyermekek száma 222 fı, 
melybıl: 
Tanácsadott:        32  fı 
Eset:                       23  
Gondozási eset:     90 

• ebbbıl alapellátott:   74 
• védelembe vett:     8 
• átmeneti nevelt:                        8   

Pszichológusnál megjelent:                  37 
Szabadidıs tevékenység során:            40 

 
A gyermekjóléti szolgálat gondozási esetei az igénybevevı gyermekek száma, életkora, neme szerint: 

 0-2 éves 3-5 éves 6-13 éves 14-17 éves Összesen: 
 2009      

2010 
2009   2010 2009   2010 2009   2010 2009   2010 

Fiú      4           5  4         6 18           14 20         25 46         50 
Lány   3           2  3         4 12           12   9         22 27         40 
Összesen:      7           7      7       10   30           26      29         47      73         90 

 
 
 
 
 
 
A gyermekjóléti szolgálat új gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint:  
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 2009 2010 
A gyermek kezdeményezte 0 0 
Szülıvel közösen  14 5 
Gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett  0 7 
Jelzırendszer által kezdeményezett 29 25 
Együttmőködésre kötelezett (hatóság által) 0 4 
A gyámhatóság által kezdeményezett  - 10 
Összesen 43 51 

 
A 90 gondozási eset megkezdésekor rögzítettük a gyermek és szülei személyi 
adatait és helyzetértékelést végeztünk. Ezt követıen készítettük el a gondozási-
nevelési terveket, melyeket legalább 6 hónaponként értékeltünk. Az értékelés 
eredménye alapján az eset vagy lezárásra került, vagy további gondozást 
igényelt. Egy családban általában nem csak egy probléma áll fenn. Az alábbi 
táblázatban összefoglaltuk a 90 gondozási esetnél jelentkezı fıbb 
problématípusokat.   

 

A 90 gondozási eset során az alábbi probléma típusokkal találkoztunk (azt jelöljük, hogy az alábbi probléma 
típusok, hány esetnél lelhetık fel): 

 2008. 2009. 2010. 
 Anyagi, (megélhetési, lakhatással 
összefüggı stb.) 

        27      30 40 

Gyermeknevelési 39 21 34 
Gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 

9  5 10 

Magatartászavar, teljesítményzavar 31 33 64 
Családi konfliktus 28 25 33 
Szülık vagy a család életvitele 17 20 24 
Szülıi elhanyagolás 7 20 13 
Családon belüli bántalmazás (fizikai, lelki) 9  4 11 
Szenvedélybetegségek 12 14 18 
Fogyatékosság, retardáció 9  2  2 
összesen: 187 183 249 

 

Szinte minden probléma típusnál növekedés látszik az elmúlt évekhez képest.  A 
szolgálatnál legmarkánsabban jelentkezı problémacsoport a tavalyi évben a 
magatartászavar, teljesítményzavar volt. Ez egy folyamat, amely a gyermek serdülıkorba 
lépésével (kb. 12-14 év) csúcsosodik ki. A hátterében valamilyen szinten egy elhibázott, 
következetlen nevelésmód áll. Továbbá jellemzı, hogy mindig fellelhetı hibás mőködés a 
családban (hibás érzelmi és viselkedési modellek a környezet részérıl), fennáll a családi 
légkör rejtett vagy nyílt zavara, mely mentálisan is betegít, illetve probléma, hogy a szülı 
nem mindig partnere a nevelési-oktatási intézménynek a gyermek nevelésében. A 
magatartászavar ugrásszerő megnövekedése a jogszabályozási változásoknak is köszönhetı, 
megnıtt a tankötelezettségüket nem teljesítı, igazolatlan mulasztott órákról érkezı 
jelzések száma. Ez 40 jelzést jelent, a 2 óra igazolatlantól, egészen a 73 igazolatlan óráig.    
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Az 50 igazolatlan óra feletti eseteknél szinte akut problémáról beszélhetünk, és sok esetben 
reménytelen eredményt elérni akár gyermekvédelmi, akár szabálysértési vonalon.  
Tapasztalataink alapján ezen fiatalok családjában nagyszámban fennáll a munkanélküliség, 
a szenvedélybetegség, a nehéz anyagi körülmények, lakhatási problémák, a családi 
konfliktus, a családon belüli konfliktuszavar és a tanulási kudarcok. Mindezek motiválatlan, 
cél nélküli serdülıket „termelnek ki”, akik az iskola helyet bandázni járnak, szerekhez 
nyúlnak és egyre gyakrabban bőncselekményeket követnek el. 

Növekedést mutat az anyagi problémával küzdı családok száma is. Egyre több család jut 
egyre reménytelenebb anyagi helyzetbe. Nem tudják fizetni a közüzemi díjakat, sorra 
kikapcsolják a gázt, villanyt a szolgáltatók és náluk már a napi élelmezés is komoly 
akadályokba ütközik. Az anyagi problémák könnyen generálnak családi és iskolai 
problémákat, konfliktusokat.  
Nehézséget jelent a szociális ellátórendszer eszköztelensége az anyagi problémák 
kezelésében, a lakás és rezsigondok enyhítésében, a kilakoltatás megelızésében, valamint a 
családok közvetlen, konkrét segítésében.  
Tapasztaljuk, hogy a válások számának növekedésével egyre több kapcsolattartási 
probléma is jelentkezik eseteink között. A jelentkezı igény miatt a kapcsolattartási ügyelet 
szolgáltatásának hátterét már 2009-ben kialakítottuk. Szolgáltatásunkat 2010-ben 3 gyermek 
és családja vették igénybe hetente péntekenként 10-12 óra között, illetve szerdánként 16-18 
óra között.   

A gyermekpszichológus szakmai tevékenysége: 

2010-ben a HÍD Gyermekjóléti Szolgálatánál összesen 43 kliens kapott pszichológusi   
segítséget. Ebbıl 38 gyermek Budakeszin, 3 kliens Budajenın és 2 kliens Tökön rendelkezik 
bejelentett lakcímmel, illetve jár óvodába, iskolába.  
 
A kliensek nemek és életkor szerinti megoszlása alapján 23 volt fiú és 20 lány.  

• 0-2 év: 0 gyermek. 
• 3-5 év: 8 gyermek, ebbıl 5 lány és 3 fiú. 
• 6-13 év: 23 gyermek, 16 fiú és 7 lány. 
• 14-17 év: 12 kliens, 8 lány és 4 fiú. 
 

A gyermekjóléti szolgálat keretein belül megvalósult pszichológiai ülések száma 2010-ben  
Budakeszin 333. 
A segítségkérés aktualitását a kliensek körében leggyakrabban – 23 esetben -  iskolai (óvodai)  
beilleszkedési probléma, magatartás- és tanulási zavar adta. További 14 esetben családi 
konfliktus, gyakran a szülık folyamatban lévı válása volt a segítségkérés oka, 6 esetben 
szorongásos zavar miatt vették igénybe a pszichológiai tanácsadást a gyermekjóléti 
szolgálatnál.    
A küldés körülményei meghatározó jelentıségőek a gyermek kliens családjának motivációja 
szempontjából. A szülı önként kért a gyermekjóléti szolgálattól pszichológusi segítséget 24 
esetben. A jelzırendszer közvetítésével érkezett 8 kliens. A gyermekjóléti szolgálat 
családgondozóinak javaslata nyomán 11 kliens kapott pszichológiai támogatást.  

 
 
 
 
 

Jogi tanácsadás: 
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Az intézményünk Jogásza a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulókat is ellátja. Segíti a 
gyermekelhelyezéssel, kiskorúak családi jogállásának rendezésével, szerzıdésekkel, 
beadványokkal kapcsolatos ügyekben a családokat.  

esetkezelések száma:  80 fı 
 (Közös statisztikai adat a Családsegítı Szolgálattal) 

 
 Védelembe vétel és a családból való kiemelések tapasztalatai: 

 
A védelembe vétel javaslatára, magára a védelembe vételre akkor kerül sor, ha a gyermek 
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével sem szüntethetı meg, de a 
gyermeket nem kell a családból kiemelni. Hatósági kötelezéssel várhatóan a gyermek 
veszélyeztetettsége megszüntethetı.   

          2008.        2009.            2010. 
védelem alatt állók száma tárgyév január 1-jén:         7   2          5 
védelembe vétel     tárgyév 01.01.-12.31.között:       1  6          8   
védelembe vétele megszőnt:         6  3                 10 
záró létszám  tárgyév december 31-én:                   2  5          3 
 

Megszőnés okai: Egy gyermek átmeneti nevelésbe került, 2 gyermek elköltözött 
településünkrıl, 6 gyermek esetében a felmerült probléma rendezıdött, nagykorú lett 1 
gyermek.  

 
Szabálysértést és bőncselekményt elkövetett gyermekek és fiatalok esetében a 
szolgálatunkhoz érkezett jelzések száma:  
         2008.      2009.               2010. 

      Szabálysértést elkövetett  
            gyermekkorú:       -      4 fı      6 fı 

fiatalkorú:            4 fı    9 fı  29 fı 
      Bőncselekményt elkövetett  

                                      gyermekkorú:      1 fı         0 fı   0 fı 
                                      fiatalkorú      :      4 fı    3 fı   6 fı 

 
 A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott elhanyagolt és bántalmazott gyermekek adatai:  
 
Fizikai elhanyagolás 20 gyermek esetében merült fel problémaként. Ez az alapvetı fizikai 
szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének 
elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás 
késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védıoltások beadatásának indokolatlan 
elmulasztása, késleltetése.  

Lelki elhanyagolás 16 gyermek esetben történt. Ez az érzelmi biztonság, az állandóság, a 
szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötıdésének durva mellızése, elutasítása,  

 
Szolgálatunk tudomására jutott családon belüli fizikai bántalmazás 2010. évben 2 gyermeket 
érintıen volt.  
Szexuális bántalmazásról nem kaptunk jelzést.  
Lelki bántalmazás  (a gyermek jelenlétében történı erıszakos, durva, támadó 
magatartás más családtaggal szemben) 33 gyermek esetében merült fel. A 
Rendırségnek jelzési kötelezettsége van a gyermekjóléti szolgálatok felé, ha a 
családon belüli erıszak kapcsán rendıri intézkedés történt és kiskorú gyermek 
ennek részese vagy szemtanúja volt.   
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A gyermekjóléti szolgáltatásunk feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 
érdekében   

 
Átmeneti nevelt gyermekek visszahelyezését elısegítı szociális munkát 8 gyermek 
családjával végeztünk. Esetükben együttmőködtünk és folyamatos kapcsolatban álltunk a 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat és gyermekotthon munkatársaival, hogy a szülıket 
támogassuk a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában 
(munkahely-keresés, lakhatás megoldása, hivatalos ügyek intézése, életmód tanácsadás, 
háztartásvezetési tanácsok, mentálhigiénés segítségnyújtás, stb.), a gyermekeikkel való 
kapcsolattartásban.  
Tapasztalatunk, hogy a szülık sok esetben nem tudnak, illetve nem akarnak azonosulni a 
változtatás szükségességével, így gyakorta az erıfeszítésre vonatkozó motiváltságuk is 
hiányzik.   
2010-ben átmeneti nevelt gyermek családjába történı visszahelyezése városunkban nem 
történt.  
Családok átmeneti otthonában 3 anya egy, illetve két gyermekével került elhelyezésre 
lakhatási gondok miatt. 2010. 12. 31-én 1 anya két gyermekével tartózkodott az otthonban. A 
másik két család sikeresen kiköltözött egy –egy bérelt lakásba.  

 

Az örökbefogadással kapcsolatos feladatunk: 

A Fıvárosi TEGYESZ megkeresésére 1 esetben készítettünk környezettanulmányt - az 
örökbefogadott gyermekek kötelezı egy hónapos kihelyezése során - az örökbefogadó 
szülıknél.  
 
Egyéb szolgáltatások 

Nyári gyermekétkeztetési programban szolgálatunk közremőködött az élelmiszercsomagok 
összeállításában, kiosztásában, illetve a meleg ételek osztásában. 
A hátrányos helyzető családok gyermekeinek biztonsága érdekében segítséget jelent a 
családok átmeneti otthona, mely ellátást az Önkormányzat a törökbálinti Sorsunk és Jövınk 
Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerzıdés szerint biztosítja. A szolgáltatás igénybevételére 
2010-ben három család esetében került sor (3 felnıtt és 4 gyermek).   Szolgálatunk az 
álláskeresık támogatásában is részt vesz (munkahelykeresésé, önéletrajzírás, segítı 
beszélgetés, felkészítés interjúra). 
Szolgálatunk részt vállal az adományok győjtésében és kiosztásában. A rászoruló 
családoknak rendszeresen tudunk ruhaadományt nyújtani. Ezen felül háztartási gépeket, 
bútorokat közvetítünk a lakosság felajánlásai alapján.  Budakeszi helyi Karitász szervezete is 
segíti munkánkat. 
Településünkön civil szervezéső adománygyőjtés (tartós élelmiszer, ruha, írószer) történt, 
Szolgálatunk az adományok kiosztásában vállalt szerepet.     
Szolgálatunk évek óta fogad terepgyakorlatosokat és szakdolgozókat. 2010-ben 
gyakorlaton 2 fı fıiskolai és egyetemi hallgató volt 3 héttıl 4 hónapig terjedı idıszakban. 3 
fı szociális asszisztens hallgató töltötte szolgálatunknál 400 órás záró gyakorlatát. 

 
 Felügyeleti szerv ellenırzése:  

2010-ben gyermekjóléti szolgálatunknál nem történt ellenırzés. 
A Gyermekjóléti Szolgálat önkéntesekkel és civil szervezetekkel a következı feladatok 
ellátásában mőködik együtt: 
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 Az ifjúság kulturális, mővészeti, sport életének fejlesztése terén egyre több és 
aktívabb civil szervezet (egyesület) mőködik városunkban, melyek mőködési 
területükön jó eredményeket érnek el, és hatékonyan hozzájárulnak a gyermekek 
egészségének, kultúrájának fejlesztéséhez, személyiségük mind teljesebb 
kibontakozásához. 

• A Gyermekjóléti Szolgálatunk a szabadidıs programok terén több civil 
szervezettel (polgárırség, Gyerekköztársaság) kooperált.     

• Gyermekvédelmi munkánkat támogatta a Segítı Kapcsolatok Alapítvány: 
anyagi támogatást nyújtott a nagycsaládosoknak és sikeres pályázatából irodai 
bútort vásároltunk. 

Egyéb szakmai tevékenység: 

Intézményen belül a családgondozók munkáját segíti a kéthetenkénti szupervízió, 
amely a saját mentálhigiénés állapotuk megırzéséhez szakmailag szükséges.   
Gyermekjóléti szakmai egységünk heti-kétheti rendszerességgel szakmai megbeszélést tart a 
folyamatban levı problémás esetek szakmaiságának biztosítása érdekében, valamint a 
törvényi változások, szakmai – módszertani kérdéseinek megvitatása, naprakészségének 
figyelemmel kísérésére. Szociális munkásaink nagyon leterheltek, ennek ellenére 
lelkiismeretesen végzik munkájukat. 
 

Továbbképzések: 

A személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzésre kötelezettek, részükre 
biztosítottuk ennek feltételeit. A 2010. évben a gyermekjóléti szolgálat munkatársai (5 
fı) pontszerzı képzéseken, konferenciákon és szakmai mőhelyeken 7 alkalommal 
vettek részt. Két munkatárs felsıfokú szakirányú képzésben vesz részt. 
 
Jövıre vonatkozó javaslataink, terveink gyermekvédelmi szempontból 

Gyermekprogramjaink célja továbbra is a prevenció marad. Szolgálatunk ezért 2011-ben is 
folytatja gyerekcsoportok és szabadidıs programok szervezését a gyermekek és családjaik 
részére. Fontos lenne a településen élı 15-18 éves korosztályt is megszólítani, ehhez azonban 
a település szakembereinek összefogása szükséges (program típus, ötlet csere, szervezés, 
koordinálás, helyszín, stb.).     
Tervezett jövı évi szabadidıs programjaink: 
Szolgálatunk vallja, hogy szabadidıs programjaink segítik a gyermekek toleranciaszintjének 
növekedését és társadalmi beilleszkedésüket. Mindehhez azonban alapvetı fontosságú a 
gyermekekkel a széleskörő, folyamatos és rendszeres kapcsolattartás.  
2011-ben is tervezzük immár hagyományos városi (Gyermeknap, Majális, Családi Nap, 
Karácsonyi Rendezvény) és nyári szabadidıs programjaink (nyári napközis tábor, pótvizsgára 
felkészítı korrepetálás) megszervezését, illetve bıvítését.  
 
Gyermeknap  
A városi Gyermeknap keretén belül egész napos programmal készülünk a Budakeszin élı 
gyermekek és családjaik számára. Sátrunkban kézmőves foglalkozásokat tervezünk, a park 
füves területén ügyességi játékokkal, versenyfeladatokkal készülünk (népi hangszerbemutató, 
néptánc tanítás, aszfaltrajz verseny, fejtörı feladatlapok). 

     Nyári napközis tábor  
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2011-ben 5 napos napközis tábort kívánunk szervezni. Terveink között szerepel: könyvtár-
nap, Budakeszi Vadasparkban állatetetés, kirándulás a Budai Hegyekbe, mozi, a város 
nevezetességeinek végiglátogatása, hozzájuk kapcsolódó tesztfeladatok megoldása (Himnusz-
szobor, Országzászló, Erkel-szobor, Wass Albert-szobor, Széchenyi-szobor, Mezei Mária 
Ház, katolikus és református templomok, stb.). A gyermekek egész napjukat velünk töltik. 
Ebédre és uzsonnára általunk készített szendvicsekkel, továbbá innivalóval és gyümölcsökkel 
látnánk ıket vendégül klubhelyiségünkben.  

 Júniusban egy „Híd - Ovi Nap”  megrendezését tervezzük. Akadályversenyt hirdetünk 
 Budakeszi, Budajenı és Tök óvodásai számára. Ennek során a gyermekek különbözı 
 ügyességi feladatokból álló csapatversenyen vesznek részt. Minden résztvevıt, illetve 
 a gyızteseket külön is díjazzuk.  

 Nyári pótvizsgára felkészítı korrepetálást tervezünk az általános iskolás és 
 középiskolás korú gyermekek számára.   

 
4.) Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 
Az ügyiratforgalom 2010-ben: 
a gyámhatósági döntések száma segélyek nélkül: 23 fıszám, 191 alszám. 
  
A gyámhatósági döntések száma: 17 határozat, 4 végzés   
védelem alatt állók száma 2010.. január 1-jén:     7 
védelembe vétel      2010.01.02.-12.31.között:  4                  
védelembe vétele megszőnt:     5 
záró létszám  2010. december 31-én:    6 
védelembevételi eljárás megszüntetése   11 
ideiglenes elhelyezés      3  
felülvizsgálat        7 
védelembe vétel megszüntetése nagykorúság miatt             2  
 
Tárgyévben nyilvántartott védelembe vett gyermekek száma 4 volt. Év közben 5 gyermek 
védelembevétele megszőnt az éves felülvizsgálatot követıen, mert a veszélyeztetettség 
megszőnt. Két gyermek védelembevételét követıen ideiglenes elhelyezésre került sor súlyos 
veszélyeztetés miatt, ebbıl egy gyermek gyermekotthonban, egy gyermek nevelıszülınél 
került elhelyezésre. Egy gyermek esetében került sor azonnali különélı szülınél történı 
elhelyezésre. 
A jegyzıi gyámhatóság a védelembe vétel során az alábbi intézkedéseket rendelte el:  
- hat esetben kötelezte a szülıt, hogy gyermeke vegye igénybe a gyermekjóléti szolgálat 
pszichológusi segítségét,  
- három esetben kötelezte a szülıt, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó 
szervezetet, 
- három esetben sor került a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére.   
- hat esetben a gyermek számára magatartási szabályok megállapítására került sor 
- hat esetben kötelezte a szülı  helytelen magatartásának megváltoztatására . 
- négy esetben kötelezte a gyermeket, hogy teljesítse tankötelezettségét, vegye igénybe a 
gyermekjóléti szolgálat pszichológusának segítéségét, a gyermekjóléti szolgálattal mőködjön 
együtt 
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Egy gyermek esetében  azért került az ideiglenes elhelyezésre, mert az anya nem tudott már 
hatni gyermekére, aki kábítószerezett, karcolta magát, tankötelezettségét nem teljesítette, az 
éjszakát otthonától távol töltötte az utcán, a rendırség bevonásával sikerült elhelyezni a 
gyermeket gyermekotthonban. Mára helyzete megnyugtatóan rendezıdött, de még nem 
térhetett vissza édesanyjához.  
Egy gyermek esetében azért került sor az ideiglenes hatályú elhelyezésre, mert a gyermek a 
család számára ismeretlen emberekkel létesített kapcsolatot, akiknél több napot töltött el a 
szülık hozzájárulása nélkül. A gyermek tankötelezettségét nem teljesítette, többször is 
kimaradt otthonról, a szülık a rendırséggel együtt keresték, és többször is éjszaka vitték 
haza,. a gyermek súlyosan veszélyeztetett volt. A gyermek átmeneti nevelésbe került. 
A harmadik gyermek esetében azért kerül sor ideiglenes hatályú elhelyezésre, mert az anya 
fizikailag és lelkileg bántalmazta gyermekét, az anya alkoholfogyasztása és a családdal együtt 
lakó nagyszülı súlyos betegsége és alkoholfogyasztása miatt a mindennapos veszekedések és 
ennek következtében kialakult bántalmazások miatt a gyermek veszélyeztetettségét nem 
lehetett családi környezetben megszüntetni, ezért a gyermek különélı édesapjánál került 
elhelyezésre. Azóta a bíróság is döntött a gyermek gondozási helyének megváltoztatásáról: az 
apánál marad a kislány.    
  
2010-ben  felügyeleti ellenırzés nem volt.  
 
5. Budakeszi Városi Gyámhivatal   

A városi gyámhivatal feladatai, hatósági intézkedései 
Budakeszi Város Gyámhivatalának a többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) 
bekezdése, valamint a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendeletet  módosító 203/2003. (XII.10.) 
Kormányrendelet 14. §-a ,  továbbá a rendelet 8. számú mellékletének 5. pontja írja elı a  
hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok, tevékenységek vonatkozásában a 
beszámolási kötelezettséget.  
 
 
A gyámhivatal szervezeti felépítése, személyi és tárgyi feltételrendszere 
A 270/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 2001. január 1. napjával Budakeszit, mint 
körzetközpontot jelölte ki a Városi Gyámhivatal mőködésére. 
A munkáltatói jogokat a Jegyzı gyakorolja, a szakmai felügyeletet a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. 
 
A Gyámhivatal szervezetileg a Hatósági Iroda szervezetén belül mőködött a beszámoló 
idıszakában, a szervezeti egységnek 2010. évben vezetıje nem volt. 
 
Illetékességi területünkhöz tartozik: Budakeszi, Budajenı, Nagykovácsi, Páty, Perbál, 
Remeteszılıs, Telki, Tök, Zsámbék  41.423 fıs lakossággal. Az adat 2010. december 31-i 
statisztikai állapotot tükröz. 

 
Létszámhelyzet: 
A szervezeti egység 4 fı, megfelelı szakirányú végzettséggel rendelkezı munkatárssal látta el 
feladatát, melybıl 3 fı ügyintézı 8 órában és 1 fı ügyintézı 4 órában végezte a hatósági 
feladatokat. Emellett 1 fı hivatásos gondnok állt alkalmazásban nyugdíjasként, megbízási 
szerzıdéssel. 
Hetente kétszer 5 órában segítette az ügyintézık  adminisztrációs munkáját (postázás, 
irattározás, stb.) az építéshatósági osztály egy ügykezelı dolgozója.  
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A Közigazgatási Hivatal által 2007.01.31-én javasolt 4 fı ügyintézı alkalmazása a 2010. 
évben nem teljesült, ez indokolja a Ket. által elıírt határidık teljesítésének több esetben 
történı elmaradását. 
 
Tárgyi feltételek: 
A tárgyi feltételek részben megfelelıek, mert az irattározás feltételei végleges megoldást 
kívánnak. A gyámhivatali irattár részben a fıépületben, részben az Okmányiroda épületében 
került elhelyezésre.  
 
A városi gyámhivatal az Okmányiroda épületében mőködik. A két 10 nm-es helyiségben az 
adatvédelem biztosított, azonban tárgyalásra alkalmas tér nem áll rendelkezésre. 
Ügyfélfogadásra méltatlanul kevés hely áll rendelkezésre. Helyiségenként 2 ügyfél ültethetı 
le, mely családok, ill. jogi képviselık fogadása esetén zavaró.   
 
Szakmai ellenırzések: 
 
A 2010. év folyamán, az akkor még Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatala törvényességi vizsgálatot rendelt el a nevelıszülınél 
nevelkedı gyermekek kapcsolattartásának biztosítása és a gyámok, hivatásos gyámok, 
gyermekotthoni gyámok tevékenységének ellenırzése tárgyában. Az eredetben felkért 
iratanyagokat felettes szervünk megvizsgálta, és egy esetben sem rendelt el felügyeli 
intézkedést. 
 
A Nemzeti Erıforrás Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi Fıosztálya felkérése 
alapján a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
törvényességi vizsgálatot rendelt el korlátozottan cselekvıképes kiskorú és 
cselekvıképességet korlátozó gondnokság alatt álló szülık  gyermekének örökbefogadási 
ügyeiben is. 
 
Az Állampolgári Jogok Országgyőlési Biztosa vizsgálatot indított az örökbe fogadási 
ügycsoportban. A vizsgálat eredményérıl még nem kaptunk visszajelzést. 
 
A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
célvizsgálatot rendelt el hatóságunknál az alábbi ügyek vonatkozásában:  
 
-szülıi felügyeleti jog megszüntetése; 
-átmeneti neveltek lakcímbejelentése;  
-átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek által okozott károk megtérítése;  
-tanköteles gyermekek mővészeti, sport-, modell vagy hirdetési tevékenység keretében történı 
foglalkoztatása.     
 
A Budakörnyéki Ügyészség egy esetben indított eljárást ügyfél kezdeményezésére. Az 
ügyészség felszólalással élt, melyben indítványozta a gondnokkirendelı határozat 
szabályszerő kézbesítését. A kézbesítést nem tudta hatóságunk végrehajtani, mivel az ügyfél a 
több alkalommal szabályosan kiküldött iratot nem volt hajlandó átvenni. 
 
A Pest Megyei Fıügyészség minden esetben ellenırzi a tartásdíj állam általi megelılegezési 
eljárások iratait. Az ügyészség a vizsgált eljárásokban ügyészi intézkedésre okot adó 
körülményt nem tapasztalt.  
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Felügyeleti intézkedést az év folyamán egy esetben sem kezdeményezett a felettes szervünk.  
 
A városi gyámhivatal feladat és hatáskörét a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4-11. § 
állapítja meg. 
Eszerint a  városi gyámhivatalnak kell ellátni az alábbiakat: 
 
A gyermekek védelme érdekében 

- elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélı másik szülınél, más 
hozzátartozónál, vagy alkalmas más személynél, illetve nevelıszülınél, – ha erre nincs 
mód – gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai 
betegek otthonában, 

- megállapítja a szülıi felügyeleti jog feléledését, 
- dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetésérıl és 

megváltoztatásáról, 
- átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejőleg gyámot (hivatásos gyámot) 

rendel, 
- dönt az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
- figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és szülı kapcsolatának 

alakulását, a szülınek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttmőködését, 
- dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetésérıl, 
- dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelésérıl, 
- dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetésérıl, 
- megállapítja az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermek lakhelyét, 
- dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett speciális szükséglető gyermeknevelési 

felügyeletrıl 
- közremőködik a bírósági végrehajtási eljárásban. 
- eljár az eredménytelen védelembe vételrıl szóló jegyzıi értesítés alapján 

 
Pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt 

- az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
- a gyermektartásdíj megelılegezésérıl, 

A családi jogállás rendezése érdekében 
- teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot vesz fel, 
- megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
- hozzájárul – cselekvıképtelen jogosult esetén – családi jogállás megállapítására 

irányuló per megindításához és egyidejőleg eseti gondnokot rendel 
- megállapítja az ismeretlen szülıktıl származó gyermek és a képzelt szülık vagy a 

képzelt apa adatait. 

Örökbefogadással kapcsolatban 
- dönt a gyermeket örökbefogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásába való felvételét, 
- dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról, 
- elbírálja és jóváhagyja a szülınek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul 

gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, 
- dönt az örökbefogadás engedélyezésérıl, 
- dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, 
- kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülı adatairól 
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Pert indíthat a gyámhivatal 
- a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, 
- a gyermeket megilletı tartási követelés érvényesítése, 
- a szülıi felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
- a gyermek örökbefogadásának felbontása, 
- cselekvıképességet érintı gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése, 
- számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

Feljelentést tesz a gyámhivatal 
- a gyermek veszélyeztetése vagy tartás elmulasztása, 
- a gyermek sérelmére elkövetett bőncselekmény miatt. 

A gyámhivatal a szülıi felügyeleti joggal, ill. a gyermektartásdíjjal kapcsolatban 
- dönt a gyermek és a szülı, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, 
- intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás 

végrehajtásáról, 
- dönt a szülı jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
- dönt a szülıi felügyeleti jogkörbe tartozó olyan kérdésrıl, amelyben a szülıi 

felügyeletet együttesen gyakorló szülık nem jutottak egyetértésre, 
- hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
- jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot 
- engedélyezi a gyermek részére a szülıi ház, vagy a szülık által kijelölt más 

tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e 
tárgyban kiadott engedélyt, 

- dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésérıl, 
- eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos 

ügyben, 
- engedélyezi a tanköteles gyermek mővészeti, sport, modell vagy hirdetési tevékenység 

keretében történı foglalkoztatását. 

A gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatban 
- a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel, 
- ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, 
- irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, 
- felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
- külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, ügygondnokot, az ügyeinek vitelében akadályozott személy képviseletére 
és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a 
munkadíjukat. 

Vagyonkezeléssel kapcsolatban 
- dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben 

vagy folyószámlán történı elhelyezésérıl, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, 
államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történı befektetésérıl, letétben 
kezelésérıl, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésérıl, 

- dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

- rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülık a gyermek 
vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, 
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- elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
- közremőködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni 

értékő jogával kapcsolatos ügyekben, 
- közremőködik a hagyatéki eljárásban, 

Szakértıket rendel és ment fel ( igazságügyi pszichiátriai és pszichológusi, stb.) 
 
A városi gyámhivatal hatósági intézkedései a 2010. éves statisztika adatai alapján: 
Ügyiratforgalom: 
A gyámhivatal a múlt év folyamán 519 fıszámot és 2034 alszámot dolgozott fel a hatósági 
statisztika adatai szerint.  
333 döntést hozott, melyek közül mindössze 4 került megtámadásra államigazgatási úton. 
Felettes szervünk a 4 megtámadott határozatból hármat helyben hagyott, egyet 
megsemmisített.  
 
Ideiglenes hatályú elhelyezések és az azt követı döntések a tárgyévben: 
Más szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorúak száma 4 fı, ebbıl egy gyermeket a 
külön élı másik szülıhöz helyeztünk el, egy került 3. személyhez, és 2 kiskorú gondozását 
biztosítja a szakszolgálat gyermekotthonban, ill. nevelıszülıi háztartásban. 
Gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti pert nem indítottunk. 

 
Családi jogállás rendezésére 7 kiskorú esetében került sor. Ebbıl 2 esetben teljes hatályú 
apai elismerı nyilatkozattal rendezıdött a jogállás, 2 ügyben peres eljárásban, 3 esetben 
képzelt szülı került anyakönyvezésre.  
4 esetben járult hozzá apaság vélelmének megdöntése iránti perindításhoz a gyámhivatal. 

 
Családba fogadás: az év során családba fogadást 4 esetben kérelmeztek. A tárgyévben 
hatóságunk nyilvántartásában a családba fogadott kiskorúak száma 10 fı. 

 
Szülıi felügyelet megszüntetése iránti pert nem indítottunk. 

 
Átmeneti nevelt gyermekeink száma 20 fı. Három gyermeknek szőnt meg év során az 
átmeneti nevelt státusa a nagykorúság elérésével. Tárgyévben 2 gyermeket vettünk  átmeneti, 
egyet tartós nevelésbe.  

 
A gyermekvédelmi gondoskodás nem szőnik meg az átmeneti neveltség, vagy tartós  nevelés 
megszőnésével, hanem tovább is utógondozás kereteiben viselünk gondot a fiatal felnıttekre. 
Az év folyamán utógondozói ellátást 1 esetben rendeltünk el, és 3 esetben szüntettünk meg. 
 
Otthonteremtési támogatásban 1 fı részesült 1.044.000,- Ft összegben, melyet a volt 
átmeneti nevelt szociális intézménybe történı egyszeri belépési díjra fordította.  

 
Gyámság alatt álló gyermekeink száma 34. 
Családba fogadó szülınél 10, harmadik személynél 4, nevelıszülınél 15, gyermekotthonban 5 
gyámolt él.  

 
Bírói ítélettel gondnokság alatt álló személyek száma 79. Ebbıl 44 személy áll kizáró és 35 
korlátozó gondnokság alatt.  
24 gondnokolt részére rendeltünk ki hivatásos gondnokot, 55 személy esetében a rokonság, 
hozzátartozók, barátok látják el a gondnoki tisztséget. 
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Csak ott rendelünk ki hivatásos gondnokot, ahol nem találunk alkalmas személyt a gondnoki 
tisztség betöltésére. 
3 esetben került kirendelésre ideiglenes gondnok, 30 esetben eseti, ill. ügygondnok. 
Jogszabályváltozás miatt a jegyzı elıtt folyó eljárások kivételével a jegyzıi gyámhatóság 
helyett is hatóságunk rendeli ki az eseti és ügygondnokot. Büntetı ügyekben érdekellentét 
fennállása esetén megkeres bennünket a rendırség, ismeretlen tartózkodási helyen lévı 
személyek esetén az APEH, családi jogállás rendezési peres eljárásokban a bíróság, 
ismeretlen személyek vonatkozásába a közigazgatási hivatalok, hagyatéki eljárásban a 
közjegyzı eseti, ill. ügygondok kirendelése végett.  

 
A gondnokság alá helyezés iránt indított perek száma 6, a gondnokság felülvizsgálata 
iránt indított perek száma 4. Tárgyévben 7 személyt helyezett a bíróság jogerısen 
gondnokság alá. 

 
A gondnokoltak és gyámoltak jövedelmérıl és egyéb vagyonáról évente elszámoltattunk, 
illetve jelentéstételre köteleztünk 79 fı gondnokot és 34 fı gyámot. A számadást határozattal 
fogadjuk el, vagy hiány esetén pert indítunk. 

 
Vagyoni ügyek: 
Körzetünkben ebbıl az ügytípusból van a legtöbb ügy. 189 vagyonos kiskorú és 41 
gondnokolt ingó-, ill. ingatlantulajdonos szerepel nyilvántartásunkban.  
61 kiskorú és 36 gondnokság alatt álló személy rendelkezik gyámi fenntartásos 
betétkönyvvel. A betétállomány kiskorúaknál 72.421.000.- Ft, a gondnokoltaknál 
93.075.000.-Ft, államilag garantált értékpapír 109.200.000.-Ft névértékő. Az ingatlanok 
forgalmi összértéke többszázmilliós nagyságrendő. 

 
Hatóságunk közremőködik a gyermekek, gondnokoltak ingó- és ingatlanvagyonával és 
vagyoni értékő jogával kapcsolatos ügyekben (adásvétel, csere, ajándékozás, jelzálogterhelés, 
építési, használatbavételi, bontási engedély stb.). Ebben az ügytípusban 11 esetben hagytuk 
jóvá a törvényes képviselı(k) jognyilatkozatát eladásra vonatkozóan és 15 esetben 
ingatlanajándékozás és csere vonatkozásában. A kiskorúak és gondnokoltak tulajdonában álló 
ingatlanok jelzáloggal való megterhelését amennyire lehet megakadályozzuk. A jelzáloggal 
történı megterhelési összes esetek száma nem jelenik meg a statisztikában, mivel az ügyfelek 
még az érdeklıdés szintjén elállnak szándékuktól.  

 
Kiskorúak házasságkötésének engedélyezésére egy esetben sem került sor. 

 
Örökbefogadás: Nem nyilvánítottunk gyermeket örökbe fogadhatónak, ugyanakkor egy nyílt 
örökbe fogadást engedélyeztünk. A tárgyévben 13 személyt nyilvánítottunk örökbefogadásra 
alkalmasnak.  
 
Gyermektartásdíj állam általi megelılegezés iránti kérelmet 4 esetben nyújtottak be. 2010. 
december 31-én 6 gyermek részesült megelılegezésben. A tárgyév folyamán 4.228.000,- Ft 
került kifizetésre tartásdíj állam általi megelılegezéseként. 

 
Kapcsolattartási ügyek: 
A gyámhivatal hatáskörébe tartozik még a szülık, nagyszülık kapcsolattartásának 
szabályozása, végrehajtása gyermekeikkel, unokáikkal. A gyámhivatal minden esetben 
igyekszik a felek között egyezséget létrehozni, és megértetni az ügyfelekkel, hogy saját 
sérelmeiket félretéve a gyermekeik érdekében kössenek egyezséget. A hivatal számára 
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azonban a kapcsolattartások során a felek egyenkénti többszöri meghallgatása, majd a 
tárgyalás megtartása igen idıigényes. Munkánkat nehezíti, hogy illetékességi területünkön 
nem mőködik kapcsolatügyelet. A mediáció lehetıségét minden esetben felajánljuk az 
ügyfeleknek, de nem fogadják el. 
Az éves statisztikában szereplı esetek számánál (18) jóval több esetben oldódtak meg a 
kapcsolattartások hatóságunk közvetítésével. 
A legtöbb kudarc és támadás is ebben az ügycsoportban éri az ügyintézıket. Összességében a 
gyámhivatali határozatokat kevesen támadták meg, azonban a fellebbezések 100 %-át 
kapcsolattartási ügytípusban nyújtották be. 
 
Összefoglalás: 
A statisztikai adatokban nem szerepelnek azon ügyek, melyek a hivatal közremőködésével 
megoldódnak iratanyag létrehozása nélkül. Az állampolgárok, kollegák személyes bizalmát 
jelzi az, hogy megkeresnek bennünket tanácsadás céljából.  
Körzetközponti szerepünknek megfelelıen a községi gyámhatósági ügyintézık, jegyzık, 
gyermekjóléti szolgálatok, civil szervezetek (Máltai Sz. Sz.) munkatársai is megtisztelnek 
kérdéseikkel, gyámügyi eligazítást várva tılünk. 
  
 
6.) Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések 
 
2010-ben  szakmai ellenırzésre nem került sor a jegyzıi gyámhatóságnál.    
 
7. Jövıre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 
Városunkban a szabadidı kulturált eltöltése jelenleg nincs biztosítva a 14-18 éves fiataloknak.  
. 
8. Bőnmegelızési program 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-Testülete 230/2003.(IX.30.) sz. határozatával 
elfogadta  Budakeszi Város közbiztonsági  és bőnmegelızési koncepcióját. 
 
A koncepció fıbb céljai: 
Általános cél:  objektivitás és a szubjektiv biztonság közelítése és javítása 
Prioritások:   

- A közterület rendje 
A közterületen történı bőncselekményeket a lakosság közvetlenül érzékeli és védekezési 
lehetıségei is korlátozottak, ezért egyik legfontosabb feladat a közterület és nyilvános helyek 
rendjének biztosítása 

- A bőnözés utánpótlási bázisának csökkentése 
Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat bevonása a megelızési munkába, amelyben a 
halmozottan hátrányos helyzetőekre, a veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúakra, illetve a 
visszaesıkre kell koncentrálni elsısorban 

- A helyileg aktuális kedvezıtlen tendenciák megállítása 
(Pl. ilyen a közlekedési balesetek, gépkocsi feltörések, betöréses lopás, kábítószeres bőnözés, 
stb.) 
A megvalósítás eszközei: 
- Erıs felvilágosító propaganda tevékenység 
A helyi médiában az oktatási az oktatási, nevelési intézményekben fel kell lépni a 
közömbösség, az egoista gondolkodás ellen. 
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Az ifjúságnak értelmes idıtöltést kell biztosítani, ebbıl a célból vetélkedıket, táborokat, 
vitafórumokat, kiállításokat kell szervezni. Mindezekhez meg kell nyerni az iskolák a civil 
szervezetek és az egyházak támogatását. 

- Közbiztonságra nevelı rendırségi program a DADA támogatása  
- Általános és középiskolai drogmegelızési program beindítása és az áldozatvédelmi 

tevékenység erısítése 
- Követendı magatartások népszerősítése 

 
- 2004-ben az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság részletes intézkedési tervet dolgozott ki. 
Budakeszin jelenleg nem  mőködik áldozatvédelmi iroda 
 
- Rövid értékelés az Önkormányzat és a területileg illetékes Rendırkapitányság, Polgárırség 
együttmőködésérıl:  
Folyamatos az együttmőködés és jó a kapcsolat a Rendırséggel, az új Budakeszi Rendırırs 
parancsnokkal.  Budakeszi vagyon és emberi élet védelmét biztosítják, de létszámot sajnos 
nem tudunk növelni, ezért a Polgárırséggel is együttmőködnek. Közös cél a város 
bekamerázása,  A Rendırséggel további kapcsolat erısítés szükséges, melynek érdekében az 
Önkormányzat egy körzeti megbízott rendır részére bérlakást bérel, ezzel Budakeszin egy 
állandó rendır jelenléte megvalósult.  Az Önkormányzat együttmőködik a Polgárırséggel, 
tevékenységükhöz 2010-ben anyagi támogatást nyújtott.  Térfigyelı rendszer 

 
A településen  Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány alakult, melynek mőködésérıl az 
alábbi tájékoztatást adom: 
Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítványt 1993-ban hozta létre a helyi Önkormányzat, 
mint Alapító, 2092 Budakeszi, Fı u. 179. sz. alatti székhellyel, a Pest Megyei Bíróság 
1.Pk.62.528/1993. sz. határozatával, valamint a 688 számon vette nyilvántartásba. 2004. 
augusztus 31-én megállapította, hogy a Közalapítvány kiemelkedıen közhasznú szervezetnek 
minısül 
A Közalapítvány célja: a közrend és a közbiztonság védelmi, javítása, a lakosság 
biztonságérzetének erısítése.  
2004-ben a Közalapítvány Alapító Okirata, a jogszabályváltozásokra tekintettel is, a 
kiemelkedıen közhasznú szervezetekre vonatkozó, új részletes szabályokkal egészült ki. A 
Pest Megyei Bíróság az új, egységes szerkezető Alapító Okirat alapján vette nyilvántartásba a 
Kuratórium és a Felügyelı Bizottság új tagjait.    
 
A Közalapítvány közhasznú tevékenysége: 
Budakeszi Közbiztonságért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-as 
esztendırıl 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
A Budakeszi Közbiztonságért Közalapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli 
törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított 
össze. A mérleg fıösszege 4 373 ezer Ft, a saját tıke, 4 278 ezer Ft. A részletes kimutatás 
jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegbıl és a közhasznú szervezeti 
eredménykimutatásból. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 
A Közalapítvány 2010.-ben központi pénzalapokba pályázatot nem nyújtott be, így 
költségvetési támogatásban nem részesült. 
A Közalapítvány a személyi jövedelemadó 1% - os felajánlásában sem részesült. 
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3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
Elızı évhez képest a Közalapítvány tartaléka (vagyona) 2 514 ezer Ft összeggel növekedett. 
A Közalapítvány mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is 
használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben 
jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
Célszerinti juttatás közhasznú szervezet javára tárgyévben nem történt. 
A cél szerinti juttatások részletes bemutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
5. HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 

TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEIT İL KAPOTT TÁMOGATÁS 
MÉRTÉKE 

Tárgyévben a közalapítvány összesen 2 060 000 Ft támogatást kapott a helyi 
önkormányzatoktól.      Ez 350 ezer Ft-tal több, mint az elızı évben.  
A kapott támogatások önkormányzatonkénti részletes bemutatását  az 5. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZET İ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  
Közalapítványunkban személyi jellegő kifizetés nem történt. Közalapítványunk vezetı 
tisztségviselıi költségtérítésben nem részesültek.  
 
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

1. Rendırségi személygépjármő beszerzése. 
      A rendırségi munka segítése továbbra is célja a közalapítványnak. A 2010.február 20. 
–án rendezett jótékonysági bál keretében 2010.szeptember 14-én egy használt Skoda 
Octavia (Frsz.: KVZ-342) személygépjármő került beszerzésre. Ezt a gépjármővet a 
közalapítvány a rendırség számára haszonkölcsön szerzıdés keretében a budakeszi és 
telki körzeti megbízottainak mőködési feltételek javítása céljából rendelkezésre 
bocsátotta.  
     Az év folyamán a haszonkölcsönbe adott gépjármőven felül gépkocsi további anyagi 
támogatást biztosítottunk a rendırség számára. Különbözı anyagok, eszközök 
vásárlásával - példaként - említve a karszalagok, bukósisakok, elemlámpák informatikai 
kellékek valamint a másik használatban levı személygépjármő üzemanyag költségeinek 
átvállalásával. 
2  Webkamera hálózat  kiépítése. 
        A tavalyi évben elkezdett irodakonténer beruházás keretében a webkamera hálózat 
kiépítése is megvalósult az idei évben. Kezdetben 4 db majd további 2db kamerával 
bıvült a hálózat. Az elsı ütemben beszerzett kamerák a város fıbb kivezetı útjait figyelik, 
míg a második ütemben aktivált kamerák a Temetı - Knáb János utcát valamint a 
Széchenyi István Általános Iskola környékét ellenırzik. 
 A kamerák a fent említett központi jellegő irodakonténerben jelentıs informatikai 
háttérrel és segédeszközökkel kiegészítve, a nap 24 órájában elérhetıek a hálózaton 
keresztül és így  probléma esetén azonnali beavatkozás lehetséges. 
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Széchenyi István Általános Iskola igazgatójának tájékoztatója a bőnmegelızéssel 
kapcsolatban: 
2010-ben bőnmegelızéssel kapcsolatos elıadásokat tartottak az iskolában   a 7-8 . osztályosok 
részére, Ezeken az elıadáson felhívják a gyerekek figyelmét a kábítószer fogyasztás 
veszélyeire is (drogprevenciós elıadás keretében).  
Az 5.6. osztályosok részére az áldozattá válás elkerülése érdekében szerveznek elıadásokat.   
A gyermeknapon a polgárırség és a rendırség munkájával is megismerkedhetnek.  
 
Nagy Sándor József Gimnázium igazgatójának tájékoztatója: 
A bőnmegelızés témaköre feldolgozásra került osztályfınöki órák keretében, valamint 
biológia órán. Az iskola tanulóinak filmvetítéssel egybekötött elıadást tartottak a kábítószerek 
veszélyeirıl valamint a biztonságtechnikai, és az áldozattá válás témakörében.   
 
Budakeszi,  2011. május 20. 
 
         
     Garainé dr. Szelenczy Gabriella    
       jegyzı  
 


