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Tisztelt Képviselő-testület! 

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

(a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a 

Képviselő-testület megtárgyal.  

 

A Humánszolgáltatási Iroda elkészítette Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

értékelését, amit jelen előterjesztéshez mellékelek.  

 

Az értékelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza: 

 

 a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira, 

 az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokra vonatkozó adatokat, 

 az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatását,  

 a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzéseinek megállapításait,  

 a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján,  

 a bűnmegelőzési program, illetve koncepció főbb pontjait,  

 a civil szervezetekkel történő együttműködés kereteit.  

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az értékelés megtárgyalására és elfogadására. 

 

 

Budapest, 2017. május 19. 

 

 
 

  

 Kállay Gáborné s.k. 

  alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. elfogadja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2017. május 25. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

2. felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelését 

küldje meg Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala részére. 
 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
1. Bevezető 

 

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

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

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

amelyet a Képviselő-testület is megtárgyal. 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) 

rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete 6. melléklet II. 3. 

ae. pontja alapján az értékelést – a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda, a Ferencvárosi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI), a Ferencvárosi Egyesített 

Bölcsődei Intézmények (FEBI) – az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság döntésre 

előkészítette és terjesztette a Képviselő-testület elé. 

 

Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a 

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

melléklete előír az önkormányzatok számára. 

 

Az értékelés a fentiek alapján bemutatja 

 

 a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira; 

 az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokra vonatkozó adatokat; 

 az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat;  

 a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének 

megállapításait; 

 a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján; 

 a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció főbb – elsősorban gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő – elemeit; 

 a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit. 

 



 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
2. Demográfiai adatok 

 

A kerület állandó népessége 54.978 fő (2016. december 31.). 

 

A 0-18 éves korosztály kor szerinti megoszlása 

(állandó népesség) 

 

 
Korosztály 

megoszlása 

0-2 éves korig 1637 

3-5 éves korig 1397 

6-13 éves korig 3173 

14-17 éves korig 1360 

18 évesek 328 

Összesen 7895 

 

Forrás: Belügyminisztérium 

 

A népességstatisztikai adatok alapján ismert, hogy Ferencváros lakosságának száma 

 –  alacsony mértékben ugyan –  de folyamatosan csökken. A korábbi évek tendenciájához 

képest 2016 évben megállapítható, hogy a 0-18 éves korosztály a kerület lakosságán belül 

csekélymértékben ugyan, de emelkedett. 

 

A 0-18 éves korosztály jelenleg a város lakónépességének 14,36 %-át teszi ki. 

 

3. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 8/2015. 

Rendelet) tartalmazza a Ferencvárosban lakó családok/személyek részére adható pénzbeli és 

természetbeni juttatásokat. 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának változása 2011-2016 között (december 31-i adatok alapján) 

3.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

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

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

jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 

alapján jogosult a Gyvt-ben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 

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

az igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása 

esetén évente két alkalommal pénzbeli támogatás kerül folyósításra. A pénzbeli támogatás 

összege 2016-ban is alkalmanként és gyermekenként 5800 Ft/fő volt, mely 2012. év októbere 

óta Erzsébet-utalvány formájában kerül az arra jogosultakhoz. 

 

2016-ban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát meg 

kellett állapítani, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg a 

nyugdíjminimum 130 %-át. Egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő, tartósan 

beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek, valamint nagykorúvá vált gyermek esetében 

pedig a nyugdíjminimum 140 %-át. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról elmondható, hogy az összes 

támogatást figyelembe véve a legtöbben ebben a támogatási formában részesülnek. 

 

A 2011-2013-as adatokból az volt látható, hogy a támogatottak száma nagyobb mértékben 

növekedett, mint az azt megelőző években. A 2016. évi adatok (606 fő) viszont azt mutatják, 

hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítások száma a 

2015. évhez képest (781 fő) erősen csökkent, melynek oka, hogy a jövedelmek emelkedtek 

így a jogosultsági feltételeknek már nem feleltek meg az igénylők illetve a csökkenés okaként 

megállapítható, hogy több család is elköltözött a kerületből. 

 

Az alábbi diagram jól mutatja a támogatottak számának elmúlt évek során bekövetkezett 

változásait: 
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0-6 éves; 156; 
26% 

7-14 éves; 320; 
53% 

15-18 éves; 
121; 20% 

19 évestől; 9; 
1% 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, illetve fiatal felnőttek 

számát korcsoportos bontásban is megvizsgáltuk, ez a decemberi adatok alapján az alábbiak 

szerint alakult: 

 

 

 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmek elutasítására 2016. 

évben 37 esetben az alábbi okok miatt került sor: 

 

Jövedelem 

 
32 

Már részesül a támogatásban 1 

Vagyonnal rendelkezik 1 

Nagykorú és nagykorúsága előtt nem részesült 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
3 

Összesen: 37 

 

3.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás 

 

2013. április 1-jétől kezdődően a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás elnevezés megszűnt, 

egyúttal ez a pénzbeli támogatási forma beintegrálódott, a vele szorosan összefüggő 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alá. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli 

ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, 

szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan 

ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozik. E pénzbeli támogatás jogosultsági feltételeiben történt 

változás (családba fogadó gyám, gyermek tartására kötelezettség) okán, az ellátásra 

jogosultak száma drasztikusan lecsökkent. 

 

A támogatást a jegyző állapítja meg, havi összege 2016-ban is gyermekenként a 

nyugdíjminimum 22 %-a, azaz 6.270,-Ft volt. Az egyszeri pótlék összege pedig 8.400,-Ft 

volt.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás 2013. évben 9 

gyermek vonatkozásában került folyósításra, majd 2014. év januárjára ez a szám 3-ra, majd 

decemberre 1-re csökkent. Új megállapítás sem 2014-ben, sem pedig 2015-ben nem történt. 

2015. április 01. naptól kezdődően nem folyósítottunk pénzbeli ellátást egyetlen gyermek 

részére sem. 
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Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának változása 2008-2016 között 
(december 31-i adatok alapján) 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelem 

elutasítására 2016. évben nem került sor. 2016. évben rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelem benyújtására/megállapítására egy 

fő kérelmező esetében került sor. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3. Ferencvárosi rendkívüli támogatás 

 

Az Önkormányzat rendkívüli támogatást nyújt a kerületben bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező, a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került 

személyek részére, akik emiatt önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 

tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre 

szorulnak. 

 

A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzetet jelentő kiadások különösen: 

betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a 

nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítéséhez, vagy a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódó 

kiadások.  

 

A rendkívüli támogatás tisztán pénzbeli támogatásként funkcionál.  

 

A gyermekek részére nyújtható támogatásként önkormányzati segélyben, valamint rendkívüli 

támogatásban részesülő gyermekek számát az alábbi táblázat éves bontásban szemlélteti.  

 

Év Kiskorú Nagykorú 

2012 1006 257 
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2013 1296 210 

2014 1390 117 

2015 1172 114 

2016 1087 99 

 

Rendkívüli támogatás 2016. évben (havi bontásban) 
 

Hónap Kiskorú Nagykorú 

Január 88 15 

Február 102 11 

Március 71 14 

Április 65 6 

Május 78 8 

Június 86 13 

Július 62 4 

Augusztus 128 3 

Szeptember 96 5 

Október 77 5 

November 159 12 

December 75 3 

Összesen 1087 99 

 

3.4. Ferencvárosi oktatási támogatás 

 

Az önkormányzat az előző évek gyakorlatától eltérően Budapest Főváros IX. kerület 

közigazgatási határán kívül működő köznevelési intézményekben (általános- közép és 

szakiskolák) tanuló, Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali 

tagozatos a 5-8. osztályában tanulók részére a család jövedelmi helyzetétől függetlenül is 

segítséget nyújt a tankönyvek árának kifizetéséhez. 

 

2016. évben az Eseti támogatási Csoport 38 esetben állapított meg tankönyvtámogatást, 

családonként átlagosan 9.943,- Ft összegben. 
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3.5. Ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatás 

 

Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekbe, alapfokú 

művészetoktatási intézményekbe beiratkozott gyermekek, tanulók, növendékek esetében 

kérelemre a polgármester a térítési díjat a szociálisan rászoruló családok esetében 

csökkentheti: 

 

 25 %-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, 

 50 %-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. 

 

2013. évben az Eseti támogatási Csoport negyvenöt, 2014. évben negyvenhárom esetben és 

2015. évben negyvennyolc, míg 2016. évben 36 esetben állapított meg kedvezményes 

gyermekétkeztetést. 

 

3.6. Jogosítvány megszerzésének támogatása Ferencvárosban 

 

A polgármester a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos tanulók 

részére a B kategóriás vezetői engedély megszerzését. 

 

2016. évben 19 esetben került megállapításra a támogatás, összesen 974.000,-Ft összegben.  

 

3.7. „Bursa Hungarica” Ösztöndíj Pályázat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évben is csatlakozott (a 

2017. évre vonatkozóan) a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz, amely a 

szociális helyzetük miatt rászoruló nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá 

felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiataloknak a tanulmányok megkezdését 

követően nyújt rendszeres anyagi támogatást. 

 

2016. évben (a 2017. évre vonatkozóan) összesen 58 fő pályázta meg az ösztöndíjat a 

benyújtott pályázatok közül egy fő „B” típusú pályázó esetében történt elutasítás, mert a 

pályázó nem felelt meg a pályázati kiírásnak. 

 

Az „A” típusú pályázatok közül 52 pályázót tudtunk támogatni, míg a „B” típusú pályázatok 

közül 5 pályázót sikerült támogatni. 

 

3.8. Ferencvárosi születési és életkezdési támogatás 

 

2013. évben bevezetésre került a születési és életkezdési támogatás, melynek feltételei jóval 

kedvezőbbek, és valóban a gyermek jövőjének megalapozásához nyújt segítséget. 

 

A polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a Budapest IX. 

kerületi lakóhelyen vagy bejelentett tartózkodási helyén legalább két éve életvitelszerűen 
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tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. Az 

életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat a Polgármesteri Hivatal megkeresésére 

igazolja. 

 

A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a Polgármesteri Hivatalban a 

gyermek születését követő kettő éven belül.  

 

A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 40.000,- Ft. 

 

A születési támogatás összegéből minimum 30.000,- Ft összeget életkezdési támogatás 

jogcímen az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 

2005. évi CLXXIV. törvény szerinti Start számlára kell utalni. Ennek érdekében a törvényes 

képviselő köteles a kérelemben közölni az átutalás végrehajtásához szükséges azonosító 

adatokat, valamint nyilatkoznia szükséges az átutalásra kerülő összeg nagyságáról. A 

támogatás összegére egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult. 

 

A születési és életkezdési támogatás 2013. évben 58 esetben került megállapításra, 

2.320.000,- Ft összegben, 2014. évben 212 esetben került megállapításra, 8.480.000,- Ft 

összegben, 2015. évben 178 esetben került megállapításra, 7.120.000,- Ft összegben, 2016. 

évben 146 esetben került megállapításra, 5.967.000,- Ft összegben. 

 

3.9. Ferencvárosi iskolakezdési támogatás 

 

A támogatási forma 2014. június 18. napjától került bevezetésre, a bejelentett lakóhellyel 

rendelkező, és életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben tartózkodó, gyermekét egyedül 

nevelő szülő, vagy a három- vagy többgyermekes, vagy a tartósan beteg gyermeket nevelő 

családok részére a nappali tagozaton tanuló gyermekek részére. 

 

A támogatás 2014. évben 221 esetben került megállapításra, 1.089.000,- Ft összegben, 2015. 

évben 238 esetben került megállapításra, 1.161.000,- Ft összegben, míg 2016. évben 238 

esetben került megállapításra összesen 1.175.000,- Ft összegben. 

 

3.10. Ferencvárosi élelmiszertámogatás 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata 2014. február 14. napjával új támogatási 

formaként bevezette az élelmiszertámogatást. 

A Budapest IX. kerületben állandó bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben tartózkodó, a tárgyévben a 70. életévét betöltött 

személyek, valamint a négy- vagy többgyermekes családok vehették igénybe. A támogatás 

összege személyenként illetve gyermekenként egységesen 3.000,- forint, a kifizetés Erzsébet 

utalvány formájában történt. A 2015. évi rendeletmódosításnak köszönhetően az élelmiszer 

támogatás összege 3.000,- Ft-ról 5.000,- Ft-ra emelkedett, és a támogatás összege igény 

szerint postai úton vagy folyószámlára történő utalással került kifizetésre a jogosultak részére. 
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2014. évben 33 négy- vagy többgyermekes család vette igénybe a támogatást összesen 

447.000,- Ft összegben. 2015. évben 46 négy- vagy többgyermekes család vette igénybe a 

támogatás, összesen 1.030.000 Ft összegben. 2016. évben 37 négy- vagy többgyermekes 

család 160 gyermekre tekintettel összesen 800.000,- Ft összegben vette igénybe ezt a 

támogatási formát. 

 

3.11. HPV elleni védőoltás biztosítása Ferencvárosban 

 

Ferencváros Önkormányzata tárgyévben, a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

támogatásokról szóló 8/2015. (II.24). rendelet 43. §-a alapján a IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező, 13.,14.,15.,16.,17.,18. életévét betöltött gyermekek részére továbbra is biztosította 

térítésmentesen a HPV elleni négykomponensű védőoltást. 

 

2015-ben védőoltás iránti kérelmet 5 gyermek törvényes képviselője nyújtotta be, melyeket a 

2014. évben fel nem használt, de még 2016. május hónapig érvényes szavatossággal 

rendelkező beadható oltóanyagok keretéből teljesítettük. 2016. évben összesen 4 fő esetében 

került kérelmezésre a HPV elleni védőoltás, a négy főből három fő részére biztosítottuk a 

védőoltást tekintettel arra, hogy egy fő kérelmező nem felelt meg a rendelet szerint vonatkozó 

feltételeknek így egy fő esetében a kérelem elutasításra került. 

 

Az alacsony érdeklődés oka, hogy a HPV elleni védőoltás 2014. évben bekerült a magyar 

védőoltási rendszerbe, mely költségét az állam biztosítja. Az állam által biztosított védőoltást 

e program keretében 2014 őszétől minden évben, az általános iskola 7. évfolyamát végző, 12. 

életévüket betöltött lányok kaphatják meg, mely önkéntes, a beadáshoz a törvényes képviselő 

nyilatkozata szükséges. A védőoltás felajánlása a jogosultak számára az iskolaorvos és az 

iskolavédőnő feladata. 

 

3.12. Védőoltások Ferencvárosban 

 

2015. március 25. napjától kezdődően a polgármester a legalább kettő éve Budapest IX. 

kerületi lakóhellyel rendelkező törvényes képviselő kérelmére a tárgyévben a legfeljebb 3. 

életévüket betöltő Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a 

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-n keresztül a kullancs 

terjesztette agyvelőgyulladás, járványos agyhártyagyulladás, rotavírus okozta hasmenés és 

bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltásokat biztosítja, 

amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 350 %-át, a családban 

nevelkedő gyermekek esetében 300 %-át. 

 

A polgármester a védőoltásokat a Budapest IX. kerületi, legalább kettő éve érvényes 

tartózkodási hellyel rendelkező törvényes képviselő kérelemére, legfeljebb a 3. életévüket 

betöltött Budapest IX. kerületi tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére is 

engedélyezheti. 

 

A védőoltások 2016. évben 80 fő részére, 2.500.000,- Ft összegben kerültek biztosításra. 
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3.13. Ferencvárosi karácsonyi támogatás 

 

A polgármester minden évben karácsonyi támogatást nyújt kérelemre Budapest IX. 

kerületben lakóhellyel rendelkező,  

 

- ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatásban, 

-  a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű ellátásba részesülő személy, 

- a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő törvényes képviselő, 

-  a három- vagy többgyermekes család részére gyermekenként, 

-  az időskorúak járadékában, 

-  az Sztv. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján aktív korúak ellátásában részesülő 

személyek részére, 

 

amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 

 

A kérelmeket tárgyév szeptember 15. napjától tárgyév november 30. napjáig lehet benyújtani.  

 

A nagycsaládosok tekintetében bővítésre került a jogosultak köre, valamint kedvezőbb 

jövedelmi feltételek kerültek meghatározásra. 2014. évtől nem csak a négy- vagy több 

gyermekes családok, hanem a három- vagy több gyermekes családok is jogosultságot 

szerezhetnek a támogatásra.  

 

2012. évben 114 gyermek, 2013 évben 129 gyermek részesült karácsonyi támogatásban, a 

2014. évi változásoknak köszönhetően emelkedett a jogosultak köre így, 2014. évben 351 

gyermek, 2015. évben 352 gyermek, 2016. évben 278 gyermek összesen 1.774.500,- Ft 

összegben részesült támogatásban. 

 

4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata valamennyi gyermekjóléti 

alapellátást, azaz a gyermekjóléti központ szolgáltatásait, a gyermekek napközbeni ellátását és 

a gyermekek átmeneti gondozását is biztosítja. Az alábbiakban ezen ellátásokat mutatjuk be, 

illetve elemezzük működésük tapasztalatait is. 

 

A gyermekjóléti alapellátások – és ezen belül is a gyermekjóléti szolgálatok – megerősítése és 

kiemelt prevenciós lehetőségként kezelése a gyermekvédelmi törvény egyik legjelentősebb 

eleme. A törvény elveinek és céljainak megvalósulását a helyi alapellátás minél jobb 

színvonalú megteremtése és működtetése garantálja. Az alapellátás célja, hogy a gyermek és 

családja lakóhelyén kaphassa meg mindazt a támogatást és segítséget, amely a gyermek 

jólétéhez szükséges. 

 

4.1. Család- és Gyermekjóléti Központ 
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A Család- és Gyermekjóléti Központ a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága (FESZGYI) szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységeként látja el 

feladatait a IX. kerületben. A szakmai munkát az 1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szt.), ennek végrehajtási rendelete, a 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 

és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól, továbbá az 1997. évi 

XXXI. törvény a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.), 

ennek a törvénynek végrehajtási rendelete, a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, a 15/1998 sz. NM. 

rendelet, és helyben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének többször módosított 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról - szabályozza. A Gyermekjóléti 

Központ felett szakmai, gazdasági, bér- és munkaügyi kérdésekben a FESZGYI Igazgatósága 

gyakorolja a felügyeletet. A Család- és Gyermekjóléti Központ a 1091 Budapest, Üllői út 69. 

szám alatt működik. 

 

2016. január 1-től megváltozott a szociális és gyermekjóléti alapellátás rendszere, 

megváltoztak a feladatok, szerepek. Az újabb jogszabálymódosítást követően a Gyvt. 40/A. § 

(1) bekezdése kimondja, hogy „Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: 

gyermekjóléti központ) az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat 

minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló 

intézményegységként működik”. Alapvető feladatain túl, melyek ugyanazok, mint a szintén 

2016. január 1-gyel kialakított család- és gyermekjóléti szolgálatok alapfeladatai, egyéb 

speciális szolgáltatásokat is nyújt a járás/kerület minden lakosa számára, az itt dolgozó 

immáron esetmenedzserek pedig elsősorban a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tehát 

hatósági intézkedéssel érintett gyermekek és családjaik részére nyújtanak koordináló és 

szociális segítőmunkát, a szolgálat és a jelzőrendszeri tagok felé tanácsadói szerepet tölt be. 

A FESZGYI mind szervezeti felépítésében, mind szakmai feladatainak megosztásában is 

igyekszik a folyamatosan változó kihívásoknak megfelelni. Ezekre a kihívásokra, melyek 

egyrészt a törvények, jogszabályok állandó változásából, másrészt az ellátott terület 

folyamatosan változó társadalmi viszonyaiból adódó új szükségletekből adódnak, a Család- és 

Gyermekjóléti Központ is igyekszik választ adni a szükségletekhez igazított szolgáltatások 

bevezetésével, illetve az erre tett javaslatokkal. Ezeknek a szükségleteknek a 

meghatározásában, a szükségletekhez rendelendő szolgáltatások, szolgáltatási elemek 

meghatározásában a szaktárca irányítása a jövőt illetően meghatározó szerepet kíván adni a 

központok számára. Az ellátott terület igényeihez igazított szolgáltatásfejlesztést támogatandó 

célnak tartjuk, azonban e nemes cél csak elegendő számú és szakképzett szakemberrel, 

megfelelő minőségű és számú szolgáltatással, világos és tiszta jogszabályi háttér mellett 

szintén világos kompetenciák kijelölésével valósulhat meg.  

 

4.1.1. FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egysége 

 

Az alapellátási egység a FESZGYI szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységeként 

látja el feladatait a IX. kerületben. 
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A szakmai munkát az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

(továbbiakban Szt.), ennek végrehajtási rendelete, a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól, továbbá az 1997. évi XXXI. törvény a gyermek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.), ennek a törvénynek 

végrehajtási rendelete, a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, a 15/1998 sz. NM. rendelet, valamint helyben a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének többször 

módosított 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról - szabályozza. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység felett szakmai, gazdasági, bér- és munkaügyi 

kérdésekben a FESZGYI Igazgatósága gyakorolja a felügyeletet. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység (a továbbiakban: Alapellátási Egység) a 

1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. szám alatt működik. 

 

A Család- és gyermekjóléti szolgálat 

 

Az Szt. és a Gyvt. alapján a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy 

szervezeti és szakmai egységben, a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: 

gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás tartalma 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 

történő nevelésének elősegítése érdekében: 

 

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

 

- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

 

- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok 

átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

 

- a szabadidős programok szervezése, 
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- a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében: 

 

- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 

magánszemélyek részvételének elősegítése, együttműködésük megszervezése, tevékenységük 

összehangolása, 

 

- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

 

- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 

gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 

lehetőségéről. 

 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 

érdekében: 

 

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális 

segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező 

működési zavarok ellensúlyozását, 

 

- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és 

a kapcsolattartás esetében, kezdeményezi: 

 

- egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét, és azt szükség esetén személyes 

közreműködéssel is segíti 

 

- szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 

 

- ellátások igénybevételét 

 

- pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 

 

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-

oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. 

 

Tevékenysége körében a fentieken túl: 

 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 
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- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést, 

 

- az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós 

forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres 

juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, 

 

- szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve 

működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

 

- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

 

- felkérésre környezettanulmányt készít, 

 

- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

 

- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

- részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, 

 

- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén - felkérésre - közreműködik a 

kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében 

természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában. 

 

4.1.2. A szakmai tevékenység tapasztalatai 

 

Jellemző problémakörök, melyekkel 2016-ban munkánk során találkoztunk: 

 iskolai magatartásproblémák, tanulási problémák; 

 korai iskolaelhagyás, iskolakerülés, iskolai lemorzsolódás; 

 kortárs és iskolai erőszak; 

 iskolaváltás; 

 elhanyagolás, bántalmazás; 

 anyagi problémák (munkanélküliség, instabil munkaerőpiaci jelenlét, közüzemi 

tartozások); 

 kilakoltatás; 

 fiatalkorú várandós anyák és gyermekeik nehézségei; 

 pszichés nehézségek, élethelyzeti krízisek, családi problémák; 

 gyermekek pszichés nehézségei, pszichiátriai betegségek; 

 nevelési problémák; 

 pszichiátriai betegségek okozta elhanyagolás, rossz bánásmód, bántalmazás; 

 devianciák, főként az egyre koraibb kriminalizálódás; 

 negatív kortárs kapcsolatok; 
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 szenvedélybetegség a családban, szenvedélybetegség fiataloknál (alkohol, drog, 

internet, Facebook és játék függőség). 

 

A 0-18 éves korosztály helyzetének alakulása, a 2016. évben tapasztalt gyermekvédelmi 

esetek alapján 

 

Amikor az ebben a témában született esetmenedzseri beszámolókat olvastam, élesen 

körvonalazódott, hogy 2016-ban a gyermekekkel kapcsolatos esetek a legerőteljesebben az 

oktatás körüli problémákként jelentek meg, illetve azok gyermekvédelmi lecsapódásaként. 

 

Azt tapasztaljuk, hogy a nagyszámú iskolai hiányzás már jóval tizenhat éves kor előtt 

elkezdődik. A hátrányos helyzetű gyerekek tanulásra való motivációja felső osztályba lépéstől 

kezdve rohamosan csökken. Addigra már egyre több az iskolai kudarc, a tudás elveszti 

értékét, elszáll az önbizalom, egyre több az iskolai lógás, bandázás, a deviáns karrier, 

megjelennek a kisebb bolti lopások, a kortárs erőszak: elkövetők vagy áldozatok lesznek. 

Továbbtanulásig vagy el sem jutnak, vagy nagyon hamar lemorzsolódnak. Amikor a 

középiskolával a megszokott környezetből, a megszokott helyről és társaktól távol kerülnek, 

egy másik iskolába, nem tudnak beilleszkedni. A hozzánk kerülő serdülő gyerekek mobilitási 

esélye szinte nulla, sokuknak nincs meg még a nyolc osztályuk sem, nagy részüknek nem lesz 

szakmája sem. A jövőt illetően ezek a tendenciák nagyon szomorú kilátásokat rajzolnak fel. 

Mindeközben a szülő, bár szereti gyermekét és szeretne jó vagy jobb jövőt gyermekének, a 

kudarcért vagy a gyereket hibáztatja, vagy érdektelen, vagy agresszíven számon kérő. Ehhez 

jön az addigi nevelési elégtelenség hatása, a kamasz sodródni kezd, kilép a családból, s a 

kortárs csoportban szerez sikerélményt, ott éli meg a valahova tartozás élményét. 

 

A veszélyeztetett kiskorúak helyzete négy különböző főcsoport, és ezen belül több kategória 

mentén is leírható. 

 

 
 

Anyagi főcsoport 

 

A 2016-ban a veszélyeztetettség előfordulásánál 25 %-nál jelennek az anyagi problémák fő 

veszélyeztető tényezőként, halmozott okként pedig majdnem minden esetben ott szerepelnek. 
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A többi főcsoporthoz képest ugyan ez az arány nem a legmagasabb, de semmiképp nem 

elhanyagolható.  Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy az anyagi lehetőségek hiányában ezek 

a gyermekek sok olyan lehetőség igénybevételétől elesnek, mely jelentős, és sokszor később 

már behozhatatlan hátrányokkal járnak számukra. Ilyen például a gyermekek számára fontos 

fejlesztések, korrepetálások, különórák, vagy akár a kultúra és művelődés igénybevétele, 

melyek elmaradása oktatási hátrányokat okozhat, vagy akár az egészség területén megjelenő 

költségtérítéses oltások, szűrővizsgálatok elmaradása, vagy a vitaminkészítmények 

elérhetetlensége. 

A jelzőrendszeri tagok is rendre kiemelik, hogy a velük kapcsolatban lévő családok esetében 

gyakran szembesülnek a szociális, anyagi problémák erősödésével. Az iskolák, óvodák egyre 

jobban lecsúszó családokkal találkoznak, akiknek a mindennapi megélhetés is gondot jelent. 

Az intézményeknél nehézséget szül gyakran az étkezés befizetése, főleg azoknál a 

családoknál, akik jövedelmi viszonyaik miatt éppen, hogy lecsúsznak a támogatásokról. 

 

A környezeti főcsoport a legjelentősebb számú. 

 

A főcsoporton belül a leggyakoribb a nevelési problémákból adódó veszélyeztetettség. Ennek 

hátterében változatos okok állnak, mint például a családi életciklusok krízisei, a szülők korai 

gyermekvállalása, a támogató családi háttér, a szülői minták hiánya vagy nem megfelelő 

volta, a generációs konfliktusok, a szülők közti nevelési attitűdök konfliktusai. 

 

 

 

 
 

A családi konfliktusok leggyakoribb elemei a válás, szülői felügyeleti jog körüli viták, illetve 

a kapcsolattartási problémák. Tapasztalható ugyanakkor a kényszerű együttélés jelensége is, 
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mikor egymással konfliktusban álló családtagok és rokonaik nem tudnak továbblépni 

lehetőségeik hiányában. Szintén idetartoznak azon mozaikcsaládok, akiknél az korábbi 

traumák, vagy konfliktusok feldolgozása és az újabb családtagok együttműködésének 

kialakítása még nem történt meg, és így mindennapi életük egyre feszültebbé vált. 

 

Továbbra is gyakori a szülők szenvedélybetegsége, mint a gyermekeket veszélyeztető súlyos 

tényező. A jelzőrendszeri tagok beszámolóiban rendre megjelenik, hogy egyre gyakrabban 

tapasztalható a családokban a szenvedélybetegség, az alkohol, s egyre többször találkoznak 

olyan pszichiátriai beteg szülővel, akik nem kapnak kellő kezelést, vagy egyáltalán nem 

kapják meg azt. 

 

A gyermekek családon belüli bántalmazása, fizikai, lelki vagy érzelmi elhanyagolása is 

ebbe a veszélyeztetettségi körbe tartoznak. Egyre gyakrabban tesznek a jelzőrendszeri tagok 

említést a családon belül megjelenő erőszakról. Véleményünk szerint valójában nem az esetek 

száma növekszik, hanem magasabb azok aránya, amelyek napvilágra kerülnek, s a 

szakemberek is tudnak foglalkozni vele. A gyermekeket ért erőszakos cselekményekkel 

kapcsolatosan az az álláspontunk, hogy a Gyermekjóléti Központ és a gyámhivatal felé 

minden esetben jelzünk, de ezzel párhuzamosan tájékoztatjuk a kerületi kapitányság gyermek 

és ifjúságvédelmi előadóját is. A rendőrséggel való együttműködés jó úton halad, s remélhető, 

hogy ily módon hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani ezekben az ügyekben. 

 

Még mindig jelentős tényezőt jelentenek az elégtelen lakáskörülmények. A leromlott 

önkormányzati lakásállományban élők között gyakori a zsúfoltság, a félkomfortos vagy 

komfort nélküli lakásokban több generáció együttélése. 2016-ben is rendszeres volt, hogy az 

önkormányzati bérlakásokból, hátralékok miatt kilakoltatással fenyegetett családok fordulnak 

hozzánk. Ezeknek a családoknak a támogatása, gondjaik enyhítése mindig komoly problémát 

jelent az alapellátás számára, hiszen túlmutat rajtunk. A megoldás a szociális alapú bérlakás-

program lenne, s a meglévő önkormányzati bérlakásokkal való gazdálkodás szempontjai 

között a szociális szempontok szerepét kellene növelni. A korábban létezett volt állami 

gondozottak lakásprogramjával kapcsolatban 2016-ban sem kaptunk túl sok információt, az 

elmúlt évben egy alkalommal kérték ki véleményünket, javaslatunkat. 

 

A munkanélküliséghez kapcsolódó gondok gyakoriak, s így az ebből fakadó gyermekeket 

veszélyeztető tényezők is hasonló mértékben jelennek meg. A közmunka programban részt 

vevő klienseink felemás tapasztalatokról számolnak be. A munkáért kapott fizetség azoknál a 

családoknál, ahol gyermekek vannak, nem fedezik a normális emberi szükségleteket, nem 

biztosítják a gyermekek biztonságos neveléséhez megfelelő forrásokat. A közmunka 

programok esetlegessége, tervezhetetlensége is az anyagi ellehetetlenülés egyik oka.  

 

Bár meglehetősen kevés az eszközünk ennek a problémának kezelésére, mégis gyakran 

keresik meg intézményünket azok a családok, akik létfenntartásukhoz kérnek segítséget. Ez a 

kérés leggyakrabban élelmiszerre, gyógyszerre irányul. Ezt többnyire más szervezetek 

bevonásával, közreműködésével, korlátozottan, de igyekszünk orvosolni, de egyre 

gyakrabban mi sem tudunk segítséget nyújtani. Rendszeresen fogadunk ruhaadományokat, 

így a rászoruló családok részére, ebben az évben is mindig tudunk ruházatot biztosítani. 
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A megélhetési, lakhatási zavarok kezelése az adósságkezelési szolgáltatás közreműködésével 

hatékonyabbá válhat, melyet ügyfeleink közül is sokan igénybe vesznek. Rendszeres az 

együttműködés és az információáramlás a két szolgáltatás között. 

 

Magatartási főcsoport 

 

A szabálysértéssel, vagy bűncselekménnyel vádolt fiatalkorúakra vonatkozó eljárásokkal 

kapcsolatos szabályok a megelőző években szigorodtak, ugyanakkor fokozódott a gyermek és 

fiatalkorúak körében a kriminalizálódás. Többnyire a lánctépés, telefonrablás és a bolti lopás, 

valamint a kábítószerrel való visszaélés a jellemző. 

 

A korábbi évekhez képest hasonlóan jelen van a fiatalok, gyermekek körében a 

szenvedélybetegség, alkohol és drogfogyasztás, melynek jellemzője, hogy az életük 

különböző területein jelen lévő problémák „megoldását”, egyfajta menekülést jelent 

számukra. A divat, s a kotráscsoportok hatására a parti, dizájnér drogok használata és a füves 

cigaretta a jellemző. Még mindig több kamaszkorú gondozottról sejtjük, hogy használ 

kábítószert, de a szerhasználat szinte mindig rejtve marad, így nehéz segíteni nekik.  

 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) szervezetében a H52 Ifjúsági Iroda, az Írisz Klub 

és a Gyermekjóléti Központ mellett Alapellátási Egységünk is részt vesz a munkában, hiszen 

ennek a problémakörnek a kezelése csak a szolgáltatók, az egészségügyi ellátás, 

gyermekvédelem, szociális ellátások összehangolt akciójával lehetséges.  

 

 
 

Az egészségi főcsoport 
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Ide sorolja a statisztika a gyermekek magatartás- vagy tanulási zavarát, tartós betegségét és 

fogyatékosságát. Önálló, fő problémaként ez ritkábban jelenik meg, mint a többi főcsoport 

kategóriái, ugyanakkor egyéb problémákkal egyidejűleg felerősödik az érintettek 

veszélyeztetettségének foka. Különösen sérülékeny és védendő csoport a fogyatékossággal 

élők csoportja, akiknek ellátórendszere nagy hiányosságokkal küzd, mely az érintettek 

folyamatos elszigetelődéséhez vezet. 

 

Egyre több gyermek kap olyan diagnózist, mely mellett több területen és nagyszámú 

fejlesztés lenne szükséges, ugyanakkor a közoktatás, köznevelés ezt csak ritkán tudja 

maradéktalanul ellátni. Részben emiatt, a FESZGYI két fejlesztő pedagógusának 

szolgáltatásaira is jelentősen megugrott az igény az elmúlt évben. 

 

 
 

A jelzőrendszer, intézményi kapcsolatok 

 

Állampolgároktól érkező jelzések száma a 2016-os évben fontos szeletét jelentette a 

megkereséseknek, mely nyomán nagyobb kört érhetett el a szociális segítőmunka. 

 

Köznevelési intézmények  

 

A legtöbb jelzés továbbra is a köznevelési intézmények felől érkezett. Ugyanakkor még 

mindig gyakori probléma, hogy későn, és/vagy tévesen érkeznek meg hozzánk az 

információk. A legjelentősebb probléma a hiányzások kapcsán, hogy nem minden érintettnek 

jeleznek, illetve előfordul, hogy nem jeleznek időben, sőt, a hiányzással kapcsolatos 

jelzéseket a félév végén teszik meg. Gyakori emellett, hogy más életviteli problémákat is 

későn jeleznek olyan stádiumban, amikor a védelembe vételi eljárás már elkerülhetetlen, ezzel 
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megnehezítve a bevont szakemberek és a család közti bizalom kialakítását. Emellett 

gyakoriak a hiányos adatokat tartalmazó jelzések, pl. lakcímek, szülők nevének, 

elérhetőségének pontatlansága, illetve hiánya- ez szintén időveszteséget jelent a családok 

felkeresése tekintetében. 

 

A pedagógiai vélemények kérésekor az írásbeli forma gyakran mást tükröz, mint amit 

előzetesen személyesen vagy telefonos beszélgetés alkalmával elmondtak, emellett gyakran 

kérnek minket, hogy írásban ne kérjük ki a pedagógiai véleményeket, mert elfoglaltságaik 

miatt nagyon nehezen fér bele a munkaidejükbe. Leterheltségük következtében akár több 

hetes csúszással érkeznek meg a hivatalos dokumentumok. Ehhez hasonló érvekkel az 

esetkonferenciákon való részvételt is gyakran elmulasztják, bár azok szervezésénél 

törekszünk a mindenki számára lehető legmegfelelőbb időpont kiválasztására. 

 

A másik jelentős probléma a magántanulói státusszal kapcsolatos ügyintézés. A korábbi 

évekhez hasonló arányban fordult elő az iskolai kudarcokkal küzdő, magatartászavaros 

gyermekek magántanulói státuszba való kényszerítése. A jelenség az iskolák részéről az 

előforduló problémák egyik tipikus megoldását jelenti. A már nem tankötelezett 

gyermekeknek nagyon hamar és könnyen megszűntetik a tanuló jogviszonyukat. Erre a 

jelenségre figyelmet fordítunk a jövőben is, az iskolák figyelmét többször felhívjuk a 

veszélyekre. Alapvető álláspontunk az, hogy azon gyermekek számára, akik veszélyeztetettek, 

hátrányos lenne a magántanulóság, de az is hogy az iskolából kikerülve, tanulói 

jogviszonyukat megszüntetve az utcára kerüljenek. Igyekszünk elérni az oktatási 

intézményeknél, hogy e gyermekek esetében mindig családsegítővel és a többi érintett 

szakemberrel- pl. a Központ esetmenedzsere, pedagógiai szakszolgálat, gyámügyi osztály- 

egyeztetve hozzanak döntést. 

 

Probléma, hogy a kortársak közötti bántalmazásról csak elvétve küldenek jelzést, és azokról 

csak esetlegesen, a családoktól, vagy akár már más jelzőrendszeri tagoktól, pl. kórháztól, 

rendőrségtől értesülünk. 

 

Pozitívumok: Tapasztalataink alapján sok olyan pedagógussal tudtunk dolgozni, akik nem 

csak a félévente kért pedagógiai vélemények mentén, hanem rendszeres kapcsolattartás 

mellett tájékoztatnak minket a gyermek helyzetéről, tanulmányi eredményeiről, 

magatartásáról, szülőkkel való együttműködésükről, szívesen eljönnek esetmegbeszélésre, 

illetve partnerek a hiányzások kapcsán kitöltendő intézkedési terv elkészítésében. 

 

Védőnői hálózat 

 

A kerületi védőnői szolgálattól érkező jelzések száma egyértelműen nőtt. A Csengettyű utcai 

telephelyről jellemzően a Gyáli és Aszódi úti hajléktalanszállón élő veszélyeztetett 

kismamákról kapunk jelzéseket. A Lónyay utcai, ill. a Vaskapu utcai szolgálatoktól mind 

kismamákról, mind gyermekek esetében megkeresik intézményünket. 

 

Jelzéseik gyakorisága, minősége, a családokkal és a velünk való kapcsolattartás 

rendszeressége továbbra is személyfüggő, de jelentős előrelépés, hogy a korábbi magas 
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fluktuáció után most szinte teljes létszámmal tudnak működni, mely a közös munka 

minőségét, és az együttműködést is nagyban javította. 

 

Háziorvosok, gyermekorvosok 

 

Még mindig rendkívül alacsony a jelzések száma. Munkánkat jelentősen megnehezíti, hogy 

az általunk kért „GYSZ4” adatlapokat gyakran nem töltik ki, illetve nagyon későn akár több 

hetes csúszással küldik meg számunkra, ezt is többszöri megkeresést követően. 

Pozitívumként viszont kiemelhető, hogy rossz egészségügyi állapotban és/vagy szociálisan 

rászorult betegeikkel, jellemzően idősekkel és felnőtt pszichiátriai betegekkel kapcsolatban is 

megkeresték egységünket. 

 

Kórházak 

 

A szakorvosokkal történő konzultációk nem túl gyakoriak, az ügyfelekkel kapcsolatban 

leggyakrabban a kórházi szociális munkások vagy szociális nővérek segítségére számíthatunk. 

A velük való együttműködésünk változó, egymás munkáját kiegészítve, segítve megfelelő 

támogatást tudunk nyújtani ügyfeleinknek. A Heim Pál Gyermekkórházból rendszeresen 

teljeskörű jelzések érkeznek, szociális munkásukkal kiemelkedő az együttműködésünk. 

 

Rendőrség 

 

Jelzéseik az utóbbi évben gyakoribbak, és nem csak szabálysértéssel és bűncselekményekkel, 

hanem kapcsolattartási ügyekben, bántalmazás esetén is megküldik a helyszínen készült 

tájékoztatásaikat, jelentéseiket. A tavalyi év hozadéka, hogy a Család- és Gyermekjóléti 

Központ és az Alapellátási Egység is havi rendszerességgel megküldi részükre a családon 

belüli erőszakkal érintett családok listáját, mely által a közelben járőrözéssel kiszállásuk 

hatékonyabbá válhat. 

 

Gyámhivatal 

 

A létszámhiány és a fluktuáció a gyámügyi csoportot és a gyámhivatalt is érzékenyen 

érintette, jelentősen megnövekedett az eljárások időtartama, a döntések megszületése. A 

határidők betartása mindannyiunk részéről komoly nehézségekbe ütközik, mely a Központ és 

az Alapellátási Egység munkáját is ellehetetleníti. 

 

Együttműködésünk változó, többnyire sajnos személyfüggő. Törekszünk ugyan a partneri 

viszony kialakítására, de gyakran tapasztalható, hogy hozzáállásukban alá-fölérendeltség 

érzékelhető. Az év során többször előfordult, hogy az esetmenedzserrel és a családsegítővel 

történt egyeztetést követően, a megbeszéltekkel ellentétes döntést hoztak, mellyel a 

családsegítő/esetmenedzser hitelét rontották a családdal szemben, ezzel megnehezítve a 

jövőbeli munkát. 

 

Többször is problémát jelentett a 2016-os évben, hogy mikor azonnali beavatkozást igénylő 

esetekben közvetlenül a gyámhivatal felé tettünk javaslatot a gyermek ideiglenes hatályú 
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elhelyezésére, javaslatunkat követően csak késve történt meg az intézkedés, vagy a 

rendőrséghez irányítottak minket a hivatali idő lejárta okán. 

 

Család és Gyermekjóléti Központ 

 

A törvényi változás kölcsönösen megnehezítette a közös munkát, folyamatosan monitorozni 

kellett, hogy hol húzódnak az egységek közti szakmai határok, kinek mi a feladatköre. Sajnos 

több konfliktus adódott abból is, hogy azon eseteknél, ahol a széttöredezett esetvitel, vagy az 

eltelt idő rövidsége miatt nem volt számottevő és hatékony gondozás az alapellátás során, 

mégis hatósági intézkedésre kényszerültünk javaslatot tenni. Ezek a helyzetek mindkét egység 

munkáját nehezítették, hiszen több esetben nem tudott megvalósulni klasszikus értelemben 

vett segítő munka, és a család lehetősége is csökkent az önkéntes együttműködésre. 

Az együttműködés és a közös munka továbbra is alakulóban van, de a többi jelzőrendszeri 

taghoz képest még mindig a Központtal a leginkább gördülékeny és együttműködő, 

szakmailag támogató jellegű a kapcsolatunk. 

 

 
 

Az észlelő és jelzőrendszer működtetésének tapasztalatai 

 

2007-2012 közt a Gyermekjóléti Központban az ún. oktatási intézményi kapcsolattartó 

kerületi hálózat működött, azon elv alapján, hogy a kerületi oktatási intézményhez a 

Gyermekjóléti Központ családgondozói közül egy fő családgondozót rendeltek. Miután 

azonban megszűntek az iskolákban a gyermekvédelmi felelősök- akiken keresztül az 
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intézményi kapcsolattartók az oktatási intézményekkel közvetlenül kontaktusban voltak, 

megkeresésünket követően 2014-ben a kerületi KLIK vezetősége a felügyeletük alatt álló 

intézményekben is létrehozott egy gyermekvédelmi kapcsolattartói rendszert. Ennek 

köszönhetően javult az oktatási intézményekkel a kapcsolat, és lehetőség volt arra, hogy a 

kapcsolattartókkal szakmaközi találkozót szervezzenek. Kerületünkben egészen 2015.12.31-ig 

ebben a konstrukcióban működött a jelzőrendszer. 

 

Az észlelő és jelzőrendszer működtetése 2016.01.01-től a Család és Gyermekjóléti 

Szolgálatok, valamint a körükben működő jelzőrendszeri felelős kötelezően ellátandó 

feladataként van meghatározva, melyben segítséget nyújt számára a Család és Gyermekjóléti 

Központ, és jelzőrendszeri tanácsadója. Ugyanakkor sajnos szervezetünkben többször is 

történtek olyan alapvető személyi és strukturális változások, hogy ennek az ellátandó 

feladatnak- évek óta először- sem a Központ, sem az Alapellátási Egység nem tudott 

maradéktalanul eleget tenni. 

 

Az éves gyermekvédelmi szakmai tanácskozás 2016-ban ugyan megtörtént, de az éves 

intézkedési terv elkészítése váratott magára. A minimum hat alkalommal megrendezendő éves 

szakmai találkozók helyett pedig csupán négy alkalom valósult meg. 

 

Ezen megbeszélések témája egységesen a gyermekvédelmi rendszer átalakulása, valamint a 

közös szakmai munka kialakítása, a jelzési kötelezettség átbeszélése volt. 

Márciusban a Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család és Gyermekjóléti 

Alapellátási Egység akkor még közös szakmai vezetője és a gyermekvédelmi kapcsolattartók 

tartottak közös értekezletet. 

Májusban a Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, a Család és Gyermekjóléti 

Központ, valamint a Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálat iskolapszichológusi 

munkacsoportja részvételével valósult meg. 

Októberben a szakmai megbeszélés a Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, a Család 

és Gyermekjóléti Központ, valamint a gyámügyi csoport és a kerületi vezető védőnő 

részvételével zajlott. 

Novemberben a szakmai megbeszélés a Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, a 

Család és Gyermekjóléti Központ, valamint az óvodai gyermekvédelmi felelősök 

munkacsoportja részvételével történt. 

 

Hatósági intézkedésre tett javaslatok és jogerős hatósági határozattal érintett kiskorúak 

száma 

Hatósági intézkedés 

Hatósági intézkedésre tett 

javaslatok száma (darab) 

(Halmozott adat) 

 
Jogerős hatósági határozattal érintett 

kiskorúak száma (fő) 

összes 

javaslat 

száma 

ebből 

(a-ból): 
elutasított 

javaslatok 

száma 

ebből 

(a-ból): 

előző 

évről 

áthúzódó 

esetek 

száma 

összes 

érintett 

száma 

Ebből (d-ből): 

Ebből 

(d-ből): 

lány 

Ebből 

tárgyévben 

új 

határozatta

l érintettek 

száma 

0-2 3-5 6-13 14-17 

éves 



 

 30 

a b c d e f g h j k 

Védelembe vétel 196 9 30 213 12 39 82 80 76 97 

Megelőző pártfogás 55 7 9 50   23 27 12 36 

Ideiglenes hatályú 

elhelyezés 
25 5  18 10 6 1 1 10 18 

Nevelésbe vétel 123 5 22 136 21 37 47 31 82 53 

Családba fogadás 21 1 3 21 3 5 8 5 10 15 

Harmadik személynél 

történő elhelyezés 

kezdeményezése 

5 1  4  1 2 1 2 3 

A gyermek gondozási 

helyének megváltoztatása 
6  4 9 3 3 1 2 4 5 

Összesen (01–08 sorok 

összege) 
431 28 68 451 49 91 164 147 196 227 

 

Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma korcsoportok szerint 

(Nem halmozott adat!) 

  

Védelembe 

vett 

Ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

Nevelésbe 

vett 

Utógondozás, 

szakellátásból 

kikerült 

Összesen: 

(a–d 

oszlopok) 

Ebből 

(e-ből):  

lány 

a b c d e f 

Összes érintett 

száma (fő) 
 205 20 154 17 396 198 

Ebből 

(99-

ből): 

0-2 

éves 

12 10 21 1 44 24 

3-5 28 6 40  74 33 

6-13 82 1 53 5 141 81 

14-17 83 3 40 11 137 60 

Ebből (99-ből): lány  76 10 92 9 187  
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A központnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai 

Megnevezés 

  
A 

bántalmazott 
  Az elhanyagolt 

   
kiskorúak 

száma 
  

fizikai  lelki szexuális  fizikai lelki 

a  b c  d e 

Családon belül 

szülő által  12 10 2  42 47 

testvér által        

egyéb rokon, 

hozzátartozó 

által 

 1 1 4   1 

összesen:  13 11 6  42 48 

ebből lány:  5 6 3  21 22 

Családon kívül 

gyermek által  8 5  

   

felnőtt által  2  3 

intézmény 

munkatársa által 
    

összesen:  10 5 3 

ebből lány:  5   

Összesen:  23 16 9 
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4.1.3. A Család- és Gyermekjóléti Központ erőforrásai 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ önálló szakmai egységként a FESZGYI-n belül, azon 

belül pedig a Családtámogató és Gyermekjóléti Központ szervezeti keretein belül végzi 

szakmai tevékenységét. 2016. január 1. napjától a Központnak kell a speciális szolgáltatásokat 

biztosítaniuk járási szinten. Emellett önálló szakmai egységként a Központhoz tartozik a H52 

Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyén (1091 Budapest, Üllői út 69.) az 

esetmenedzserek a gyermekvédelmi gondoskodással érintett gyermekek és családjaik számára 

esetmenedzselési feladatokat látnak el, valamint nevelésbe vett és utógondozásban részesülő 

gyermekek és családjaik körében szociális segítőmunkát is végeznek. Helyben és kihelyezett 

speciális szolgáltatásainkat tanácsadók útján a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti 

Alapellátási Egység, valamint Központunk ügyfelei számára nyújtunk. 

 

Esetmenedzserek:  

- 8 fő esetmenedzser, ebből 1 fő egész évben tartós táppénzen, tehát 7 aktív 

munkatárs 

 ebből 1 fő jelzőrendszeri tanácsadó, és 1 fő kórházi szociális munkás, 

- 2 fő szociális asszisztens, 

- és 1 fő szakmai vezető. 

Ügyfélfogadási idő: 

  Hétfő: 08.00 – 18.00  

  Kedd: 08.00 – 13.00 

Szerda – team értekezlet, adminisztráció, nincs ügyfélfogadás 

Csütörtök: 11.00 – 16.00 

Péntek: 08.00 – 13.00 

 

48% 

33% 

19% 

A bántalmazott kiskorúak megoszlása a bántalmazás jellege szerint 
 
 

fizikai

lelki

szexuális
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Speciális szolgáltatások - három telephelyen működnek (Üllői út 69., Lenhossék u. 7-

9. és Pöttyös u. 11.): 

- 3 fő pszichológus, 

- 1 fő jogász, 

- 2 fő fejlesztő- és gyógypedagógus, 

- valamint a kapcsolattartási ügyeleten 1 fő szociális munkás-pszichológus és 1 

fő szociális munkás-mediátor. 

 

József Attila-lakótelepi Kirendeltség (1091 Budapest, Pöttyös u. 11.): az esetmenedzserek 

heti két napon teljesítenek ügyeletet. 

Ügyfélfogadási idő: 

 Kedd: 08.00 – 13.00 

Csütörtök: 08.00 – 13.00 

 

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (1096 Budapest, Haller u. 52.) 

- 6 fő ifjúságsegítő, 

- 1 fő szakmai programfelelős és ifjúságsegítő, 

- közülük 2 fő látja el a CSGYK utcai és lakótelepi szociális munkát. 

- Állandó szolgáltatásként: 1 fő pszichológus, 1 fő kézműves foglalkozásvezető. 

 

Az utóbbi évben Központunkat elkerülte a fluktuáció, a munkatársak minden nehézség 

ellenére remek csapatot alkotnak, a régebb óta dolgozó, nagy helyi és szakmai tapasztalattal 

rendelkező kollégák stabil pontot jelentenek és hatalmas segítséget a fiatal és új kollégák 

betanításában. Azt gondolom, hogy szervezetünknek követnie kell a megváltozott jogszabályi 

környezetet, a megváltozott struktúrát, a megváltozott szerepeket és feladatokat, de 

mindeközben figyelnie kell az itt dolgozó kollégák mentálhigiénés állapotára is, a megfelelő 

kommunikációra és a döntésekbe való bevonásra – hisz szükség van rájuk, a jó szakembereket 

vétek elengedni, különösen akkor, amikor a helyükre nemhogy megfelelő képzettségű, de 

még megfelelő tapasztalattal és főleg alkalmassággal rendelkező szakembert is szinte 

lehetetlen találni. Eltűntek a pályakezdők, a felsőoktatásban több helyen alig 15 fővel indult 

szeptemberben szociális szak, a gyermekjóléti területet 2016-ban az ott korábban dolgozó 

szakemberek ötven százaléka elhagyta, s ők, a statisztikák szerint abszolút pályaelhagyók 

lettek, más szociális területen sem jelentek meg. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy 

olyan szervezeti, munkahelyi környezetet alakítsunk, melyet nemcsak, hogy nem hagynak el a 

munkára alkalmas szakemberek, hanem amelyben tudásukat, tapasztalatukat, ötleteiket, 

szociális érzékenységüket, helyismeretüket valamint kreativitásukat használjuk – és nem 

kihasználjuk. 

 

Az esetmenedzserek esetszáma 2016. december 31-i állás szerint: 

 7 esetmenedzser összesen 500 gyermekkel dolgozik 241 családban; 

 ez átlagban azt jelenti, hogy 1 esetmenedzserre 71 gyermek és 34 család jut. 

A jogszabály szerint egy esetmenedzserre 50 család juthat maximálisan. A jogszabályi előírás 

az esetszámra vonatkozóan azt feltételezte 2016. január 1-től, hogy az esetmenedzserek 2016-

ban már úgy dolgoznak, hogy a szociális segítő tevékenységet az alapellátáson keresztül 

szervezik meg. Ez a FESZGYI-ben nem így történt: 2016-ban az esetmenedzserek minden 
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hatósági esetnél a protokollban előírt feladatokon kívül teljes körűen végezték a szociális 

segítő tevekénységet – vagyis a gondozási tevékenységet. 2017-ben folyamatosan, az új 

esetek és a felülvizsgálatok mentén, a módszertani iránymutatást követve a szolgálaton 

keresztül szervezzük meg az alapellátást, az esetmenedzser koordinál, szervezi az alapellátást 

és a speciális szolgáltatásokat. 

 

Szakmai erőforrásként tekinthetünk még a protokoll szerinti belső szakmai ellenőrzés 

elindítására és végig vitelére, mely módszertanilag megfelelő módon és tartalommal, valamint 

átfogóan csak 2017-ben tud megvalósulni. Az esetáttekintések folyamatosan, 

munkafolyamatba ágyazottan zajlanak, minden javaslattétel, tárgyalás, felülvizsgálat előtt 

megtörténnek.  

 

4.1.4. H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér  

 

Az Iroda elsődleges célja a segítségnyújtás az intézményt megkereső fiatalok számára a 

mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, kérdéseik megválaszolásában, 

információs igényeik kielégítésében. Általános, ámde fontos cél, hogy bármely fiatal 

bejöhessen, bármilyen problémával és kéréssel vagy kérdéssel, melyekre azonnali és adekvát 

segítséget kapjon. 

 

Az ide járó fiatalok esetében sokszor ugyanaz a nehézség, amivel az oktatási rendszerünk is 

szembesül: más kommunikációs eszközökkel és kóddal, eltérő szociokulturális háttérrel 

rendelkeznek, mint a többségi társadalom, így a berögzült munkamódszerek nem bizonyulnak 

produktívnak, vannak esetek, amikor egyenesen kontra produktívak. Szakmai kihívás 

megtalálni azokat a kommunikációs eszközöket, amelyek ugyanazt a hatásfokot érik el 

esetükben, mint a már megszokott és bejáratott eszközök a többségi gyerekek esetében. 

Ugyanez a helyzet azon kapcsolódási pontokkal, melyek segíthetnek a bizalmasabb kapcsolat 

kiépítésében, a személyesebb viszonyok kialakításában. Ezen törekvéseknek elsősorban az ő 

kulturális hátterükhöz kell igazodniuk, melyek eltérnek a többségi társadalométól. A közös 

munka nehézségeit okozzák például olyan eltérő kulturális minták együttes jelenléte, mint a 

női-férfi szerepek, a szabadidő kitöltésének eszközei, a közösségen belüli hierarchia 

eldöntésének módjai. 

 

A produktív munka feltétele, hogy az itt töltött idő alatt a többnyire céltalan időtöltésbe olyan 

tevékenységeket tudjunk beemelni, melyek által fejlődni, tanulni is tudnak, mindemellett 

élvezik is. Az általunk kezdeményezett foglalkozások megítélése vegyes, korcsoporttól 

függően eltérő, ha a kézműves foglalkozást vagy a zsonglőrködést vesszük figyelembe. A már 

idősebb fiatalok kevésbé tartják vonzó lehetőségnek ezeket a foglalkozásokat, bevonni őket 

sokkal nehezebb, mert nem tartják érdekesnek, nem köti le őket. Ellenben e foglalkozások 

megzavarását időlegesen szórakoztatónak tudják találni. Erre a problémára lehet megoldás 

olyan foglalkozások biztosítása, melyek az idősebbek érdeklődési körét célozza meg, törekvés 

erre van, például a zenés foglalkozás. A foglalkozások kapcsán merül fel egy másik nehézség, 

a korosztályok közötti konfliktus. Az idősebbek nehezen fogadják el, ha egy adott foglalkozás 

inkább a fiatalabbakat célozza meg, a zavarkeltés sokszor ennek köszönhető. Amennyiben 

olyan időtöltésről van szó, amely fiatalabbak és idősebbek számára egyaránt vonzó, ott pedig 
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jellemző a fiatalabbak kiszorítása. Ennek nagyon jó indikátora a pingpongozás. A fiatalabb 

gyerekek nehezen jutnak asztalhoz, az idősebbek nem engedik oda őket. Ennek a 

konfliktusnak a feloldása céljából határoztunk úgy, hogy a nyitva tartási időt felosztva 14 

éven aluliak és felüliek külön-külön kapnak lehetőséget játszani, a helyzet jobb lett, persze az 

idősebbek, továbbra is próbálnak asztalhoz férkőzni a fiatalabbaknak szánt időintervallumban. 

A mindennapi munkát tekintve három alaptevékenység nevezhető meg: információnyújtás, 

tanácsadás, valamint klubok, csoportfoglalkozások szervezése. A következőkben ezt a három 

fő tevékenységcsoportot bontom ki az elmúlt év tapasztalatai alapján. 

 

Az információk közül a legkeresettebbek az oktatással kapcsolatos információk (tanulás és 

továbbtanulás, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás), az álláslehetőségek 

(diákmunkák, rész- és teljes munkaidős állások), közérdekű és szociális információk, 

valamint információk szabadidős tevékenységekről (kultúra, sport, szórakozás). 

 

A tanácsadások egyéni vagy csoportos formában történnek, attól függően, hogy az 

érdeklődőknek milyen igényeik vannak, illetve melyik módszer a leghatékonyabb az adott 

probléma, problémacsoport szempontjából. Az irodában megforduló fiatalok többsége 

hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülményekkel, gyakran 

nehéz családi háttérrel rendelkeznek és nem ismeretlen számukra a bűnözés fogalma sem. 

Gyakran előfordul, hogy a továbbtanulás abbamarad és más, azonnali eredménnyel járó 

megélhetési formákat választanak. Ezért is fontos a munkatársak számára, hogy az iroda egy 

igazi közösségi térként működjön. A cél, hogy itt tényleg mindenki egy kicsit a középpontba 

kerülhessen, hiszen az iroda célközönsége rendkívül színes palettán mozog, és az itt dolgozók 

alapelve, hogy ezen a közösségi színtéren mindenki egyformán fontos és egyénként-

egyéniségként figyelembe vett legyen. Viszont mindezt úgy szeretnék megvalósítani, hogy a 

minimális elvárásokat, alapvető együttélési és működési szabályokat az irodát felkereső 

fiatalok elfogadják, idővel belsővé tegyék. Mivel egy viszonylag új munkatársi csapat kezd 

felépülni és kibontakozni, ez értelemszerűen magával hozza azt is, hogy sok mindent a 

kitűzött célok közül át kell értékelni, át kell beszélni és a keretek között a saját elképzeléseiket 

kell majd a „felszínre” hozni. Ezen a téren bőven van még teendő. 

 

Klubok, csoportok 

 

 Kézműves foglalkozások 

 

A foglalkozásokat a fogadó térben, „nyitott műhelyként” kezdtük tartani, hogy a fiatalok 

megismerjék a program lehetőségét, kedvet kapjanak a kézműveskedéshez és könnyen be 

tudjanak kapcsolódni. Szeptembertől azonban a kis foglalkoztatóba került át a Kreatív kedd, 

ennek oka, hogy a foglalkozások a helyiség nagy befogadó képessége miatt kiscsoportossá 

alakultak. Ezzel párhuzamosan a frontális foglalkozásvezetéstől a személyes, egyéni fejlesztés 

felé tolódott a hangsúly. A H52-ben megismert gyerekek igényeit, nehézségeit és 

szükségleteit felismerve a kézműves foglalkozások középpontjába a résztvevők koncentrációs 

és finom motorikus készségének, valamint a kitartás képességének fejlesztése került az 

alkotási folyamatokon keresztül. A foglalkozás-sorozatban az anyagok és eszközök, az ismert 

és az új technikák váltakoztak, továbbá váltották egymást a személyes ajándéknak való 
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alkotások és a H52 aktuális dekorálására alkalmas művek is. A fiatalok alkotókedvét a 

terápiás céllal is alkalmazható hennás testfestéssel motiváltuk: aki elkészíti a foglalkozás 

tárgyát, az kaphat a foglalkozás után hennamintát. Fontos lépéseket tettünk a gyerekekkel a 

foglalkozás kereteinek betartásával kapcsolatos szabályok, és az anyag és eszközhasználattal 

kapcsolatos praktikák alkalmazásában is. Év végi projektünkkel, túllépve a keddi 

foglalkozásokon, részt vettünk a „Mézeskalácsváros a Bálnában” közösségi akcióban, a 

gyerekek által készített mézeskalács házikókkal. 

 

A „Kreatív utazás a szimbólumok világába” programunkon, a Szimbólum csoportban havonta 

egy alkalommal, egy-egy szimbólum köré építve, komplex foglalkozás keretében, a 14 évnél 

idősebb fiatalokkal dolgoztak az érzelmi intelligencia fejlesztésén a relaxáció, önismereti 

játékok és a kreatív alkotás módszereivel. A csoport magja az Aluljáróban korábban működő 

csoport tagjai. A foglalkozás lehetőséget ad a pszichológiai tanácsadáson résztvevő 

klienseknek, a pszichológus ajánlására a csoportos működésbe bekerülni, ezáltal a 

foglalkozásokon keresztül kapcsolódni saját korosztályukhoz. 

 

Kézműves foglalkozást csatoltak aktuális tematikával a H52 farsangjához, a fogyatékkal élő 

csoportokat vendégül látó Anyák-napi készülődéshez, a tavaszi táncház programhoz, valamint 

a Mikulás napi vetélkedőhöz. Kézműves programot kínáltunk a Belvárosi Tanoda H52-be 

történt látogatásához és a Tárt Kapu Galéria szabadtéri programjára is készültek ezzel a 

foglalkozással. Az iskolai szünetek, őszi, téli, tavaszi speciális nyitva tartása idejében mindig 

szerepeltek kézműves programok is a H52 ajánlatában. A nyári József Attila lakótelepi 

kitelepülések alkalmain is vártuk és aktívan-kreatívan szórakoztattuk a fiatalokat. 

 

 Zenei foglalkozás 

 

2015 szeptemberében gitároktatás indult Varga Balázs, a FESZGYI korábbi munkatársa 

vezetésével a KAB-ME-15 pályázat keretein belül. Ehhez biztosítva a tárgyi feltételeket 

pályázati forrásból megvásárlásra került egy Cort márkájú akusztikus gitár a már meg lévő 

másik gitár mellé. A foglalkozás 2016 júniusáig tartott. 

 

Novemberben a fiatalok önálló kezdeményezésére, péntekenként megújult formában 

folytatódott a zenei foglalkozás, olyan formában, hogy a fiatalok idősávot igényeltek az 

Irodától, melyben közösen és nyugodt körülmények között zenélhetnek. Mivel ez az ő 

kezdeményezésük és ilyen első alkalommal fordult elő, ezért a munkatársak örömmel 

biztosították ehhez a feltételeket, megtámogatva őket egy szintetizátorral és egy cajonnal. 

Külön értékeljük, hogy egy olyan foglalkozás ötletével álltak elő, melyben a kreativitásukat 

használják és megélik, valamint jó eszköznek is találjuk arra, hogy fejlesszék a közösségi 

élethez szükséges képességeiket, mivel az együtt zenéléshez figyelniük kell egymásra, 

alkalmazkodniuk kell egymáshoz – együtt kell élniük a zenében. Az újra indult 

foglalkozásnak köszönhetően a kisebbek is egyre inkább kedvet kapnak a zenéléshez, így 

többen is igényelték, hogy tőlünk vagy egymástól tanulhassanak. 2017-ben ennek szervezett 

kereteket fogunk biztosítani. 
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 Sport  

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának és a Ferencvárosi Művelődési 

Központnak köszönhetően az Irodát felkereső fiatalok minden csütörtökön 15 és 17 óra között 

ebben az évben is díjmentesen használhatják a sportcsarnokot. Már több mint egy éve 

működik a foglalkozás, elmondható, hogy töretlen sikerrel, hiszen többnyire 10-15 fiatal 

rendszeresen eljön sportolni. 

 

 Korrepetálás 

 

2016 tavaszán elindult a gyenge iskolai eredményekkel bíró gyerekek korrepetálása, melynek 

fő célja a bukások megelőzése volt. Ez a folyamat nyáron folytatódott, kitűzve azt a célt, hogy 

a bukott gyerekek a pótvizsgán jól teljesítsenek. Ez a törekvés eredményes volt, mert minden 

gyermek, aki nyáron hozzánk járt tanulni, sikeresen átment a pótvizsgákon. 

 

Októberben elindult az őszi félévi korrepetálás is. A szolgáltatás egyre bejáródottabban 

működik. A hét öt napján, naponta több korrepetálási alkalomra is jönnek az általános iskolás 

gyermekek. 2016-ban 17 gyermek járt korrepetálásra összesen több mint 150 alkalommal. A 

korrepetálásból a H52 munkatársai is kiveszik a részüket, de szolgáltatást nyújt Kulcsár 

Mónika, a FESZGYI munkatársa, valamint Szabó Viktória és Spáde Carina, megbízási 

szerződéssel foglalkoztatott munkatársaink. 

 

 Zsonglőrfoglalkozás 

 

Egész évben működött zsonglőrfoglakozás a H52-ben, heti 1 alkalommal, alkalmanként 

másfél órában. Ebből adódóan van egy nagyjából állandó mag, akik részt vesznek rajta, 

jellemzően a 14 év alattiak, de időnként bekapcsolódnak idősebbek is. Átlagosan kb. 5 fő vesz 

részt egy foglalkozáson. A nyári időszakban a tevékenység többször a szabadban, a szemközti 

Haller parkban folyt. A foglalkozás időnként komolyabb jelleget is öltött, pl. külföldi 

zsonglőrök látogatása (febr. 16.), illetve a Zsonglőrolimpia (dec. 19.) alkalmával. Külső 

helyszíneken is felléptek a résztvevő gyerekek: szociális cirkusz az FMK-ban (febr. 18.), IV. 

Ifi Feszten való fellépés (szept. 22.). 

 

 Hip-hop 

 

Április 25-ig heti másfél órában folyt hip-hop táncoktatás. Alkalmanként átlagosan 6 fiatal 

vett részt a foglalkozásokon. A program a pályázati projekt lejárta miatt szűnt meg A 

résztvevők március 17-én felléptek az FMK-ban. 

 

 Receptcsere 

 

Kéthetente receptcsere klubot tartunk, felváltva külön a 14 év alattiaknak, illetve a 14 év 

felettieknek. A klubon a gyerekek megismerik a főzéshez szükséges alapanyagokat, az ételek 

elkészítésének módjait-prakikáit, feldolgozzák a hozzávalókat (pucolás, aprítás, stb), végül 

felügyelet mellett elkészítik az ételt, majd, ahogy ez otthon is zajlik, rendet raknak maguk 
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után. A szerepeket folyamatosan váltogatjuk, hogy minden részfeladatba beleláthassanak, 

megtapasztalhassák a szükséges tevékenységeket. A klub fejleszti az együttműködési 

készséget, valamint a elkészült „alkotáson” keresztül lehetőségük van megtapasztalni, hogy az 

odafigyelés és az energia befektetése meghozza végül gyümölcsét. 

 

 Képregényes Workshop  

 

A Szubjektív Alapítvány közreműködésével létrejött RESPECT workshop egy otthonában 

létező orosz művészeti projekt folytatása, melynek célja, hogy hátrányos helyzetű fiatalok 

képregényeken keresztül dolgozzák fel az őket érintő problémákat, mindezt saját életükből 

vett történeteik alapján. 

 

A klubon az irodába járó fiatalok mellett a FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthonának 

fiataljai is részt vettek. Az elmesélt történeteket, profi alkotó által megrajzolva, nyomtatásban 

is megjelentettük. 

 

A projekt végén a résztvevők közül pár fiatallal Szent-Pétervárra utaztunk, találkoztunk az 

orosz csoporttal, illetve ők is ellátogattak hozzánk az Irodába. A projektről videófilm is 

készült. 

 

 Vetélkedők 

 

Jeles napok alkalmával vetélkedőket tartottunk a gyerekeknek (Halloween, H52 születésnap, 

stb.), ahol az ügyességi versenyeken együttműködési, kommunikációs és helyzet felismerési 

készségüket és képességüket erősítő feladatokban mérkőzhettek meg. Emellett tudásukról is 

számot adhattak, mind a kerületről, mind a roma kultúráról és természetesen a Fradiról szóló 

kérdésekre válaszolva. 

 

 Föld Napja Workshop 

 

A Föld napja alkalmából több helyszínen tartott az Iroda környezettudatosságról szóló 

workshop-okat. Részt vettek a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola Föld napi 

programján, illetve a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményben is tartottak előadásokat környezettudatosság témakörben. A H52-ben is 

tartottunk egy sikeres Föld napi rendezvényt: a programok végén minden résztvevő csoport 

alkotott egy kollázst a témában, ami megtekinthető volt az irodában. 

 

Pályázati programok, projektek 

 

 2015/2016 IFJ-GY-15, elnyert támogatás: 750 000 Ft 

Az ebből a pályázatból származó támogatások lehetővé tették az Ifjúsági Irodában meglévő 

csoportos foglalkozások folytatását, illetve újak beindítását (kézműves foglalkozás, egészség 

prevenciós klub, szimbólum csoport, zsonglőrfoglalkozás, hip-hop tánctanítás), valamint az 

ezekhez szükséges alapanyagok vásárlását, a klubfoglalkozásokhoz élelmiszerek, 

sporteszközök és gitár vásárlását)  
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 2016/2017 KAB-ME-16-A/B/C, elnyert összeg 2.500.000 Ft  

Ebből a pályázatból a már meglévő programokat tovább tudták működtetni, illetve újabb 

program lehetőségeket teremtettek az irodát felkereső fiatalok számára (mesedélután, filmes 

workshop, továbbképzés és szupervízió a kollégáknak). 

 

4.1.5. Kapcsolattartási Ügyelet 

 

A kapcsolattartási ügyelet, mint speciális szolgáltatás a gyermekjóléti alapellátások közé 

tartozik. Intézményünk az életvitel szerűen kerületünkben tartózkodó gyermekek számára 

biztosít felügyelt, illetve segített kapcsolattartást. 

 

A szolgáltatás általános célja: 

 a válás alatti vagy az azt követő átmeneti időszakban a gyermek(ek) és a különélő 

szülő számára semleges helyet biztosítson a találkozásokra; 

 a gyermek és a különélő szülő kapcsolatfelvételét, majd a kapcsolat fejlődését 

segítse; 

 a családtagok segítése - közvetítés (mediáció) alkalmazásával - abban a 

folyamatban, amelyben a gyermek és a külön élő szülő később külső helyszínen, 

majd a szülő új otthonában folytathassa a rendszeres kapcsolattartást. 

 

Kapcsolattartási Ügyelet további célja, hogy a gyermek és a különélő szülő mihamarább 

(néhány hónap elteltével) már külső helyszíneken vagy a szülő otthonában (természetes 

közegben) folytathassa a rendszeres kapcsolattartást. Ezért a gyermek, a gondozó szülő és a 

különélő szülő kölcsönös együttműködésére van szükség a helyzet mielőbbi normalizálása 

érdekében. Az Ügyelet munkatársai ezt a folyamatot közvetítéssel (mediációval) segítik. 

 

A Kapcsolattartási Ügyeleten alkalmazott módszerek:  

 pszichológiai megsegítés egyrészt a szülők számára a gyermeknevelésben, 

konfliktuskezelésben, másrészt a gyermekek számára a kapcsolattartás közben 

felmerült pszichológiai nehézségek kezelése érdekében; 

 mediáció (szülők között, szülő és gyerek között, esetenként szülők és nagyszülők 

között): olyan konfliktus-kezelési módszer alkalmazása, amelyben egy kívülálló 

fél, a mediátor kommunikációs technikák alkalmazásával hozzásegíti a vitában álló 

feleket a közöttük felmerülő problémák átbeszéléséhez, azok együttműködésen 

alapuló megoldásához. 

 komplex szolgáltatás nyújtása minden résztvevő számára, akikkel külön-külön is, 

együttesen is foglalkoznak a munkatársak, tehát a rendszerszemlélet jegyében a 

szolgáltatásban résztvevőkön kívül a kötelezetteknek is. 

 

A fenti három módszer együttes alkalmazása és ezek egysége teszi hatékonnyá és 

eredményessé a Kapcsolattartási Ügyeletünk működését, és ami a legfontosabb, ez teszi 

lehetővé a folyamatos kigondozást, melyre a kapcsolatügyelet munkatársai joggal büszkék. 

A kapcsolattartási ügyelet látókörébe került családok helyzete, az igénybe vevők köre 2016-

ban némileg változott. Az előző évekhez képest rosszabb szociális státuszú családok kerültek 

szolgáltatásunkhoz. Iskolázottságukat tekintve elég szórt képet mutatott az igénybe vevők 
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köre: a 8 általánostól egészen a főiskolai diplomáig terjedt. Gazdasági aktivitásuk szerint fele-

fele arányban aktív munkavállalók és inaktív, de egyéb rendszeres jövedelemmel rendelkezők 

(GYES, nyugdíj) voltak. 

 

A 2016-os évet tekintve a kapcsolattartás megsegítésének elrendelésére legjellemzőbben 

mentális és hosszabb ideje fennálló pszichés/pszichiátriai betegségek, valamint 

szenvedélybetegség miatt vált szükségessé. Ezen kívül egy családnál párkapcsolati erőszak 

miatt került sor felügyelt láthatás elrendelésére, de a kollégák találkoztak gyermeket érintő 

bántalmazással, enyhébb elhanyagolással is. Az itt dolgozó szakemberek tapasztalata szerint a 

rendszeres, kéthetenkénti találkozások miatt elég rövid időn belül észlelhetőek a családi 

konfliktusok és családi folyamatok alakulása. Tehát a gyerekek aktuális állapotát 

folyamatosan követni tudják, és szükség esetén jelzéssel élnek a családsegítő vagy 

esetmenedzser felé, hogy intenzívebb gondozásra van szükség. Ezekben az esetekben kritikus, 

hogy az alapellátást végző szakemberek továbbra is gyorsan reagáljanak és hatékonyan 

együttműködjenek az ügyelettel. Éppen ezért, tehát az eredményesség és a nehézségek 

hatékony megoldása érdekében fontos, hogy a jövőben kiemelt figyelmet kapjon az, hogy a 

szolgáltatásba bekerülő családok minden esetben tartozzanak egy családsegítő/esetmenedzser 

kollégához. Ez 2016-ban sajnos nem minden esetben tudott megvalósulni a törvényi 

változások és a szervezet átalakítása miatt. Szükséges az együttműködés megerősítése oly 

módon, hogy az Alapellátási Egység és a Központ munkatársaival sor kerüljön egy 

megbeszélésre, tájékoztatásra a kapcsolattartási ügyelet működését illetően. 

 

A megkereséseket tekintve 2016-ban három családdal folytattak munkát, még 2015-ös 

megkeresések alapján. Hat további megkeresés érkezett az év folyamán. Egy, a Gödöllői 

Járási Hivatal Gyámügyi Osztályától, egy pedig egy ügyvédi irodától, akik tájékoztatást 

kértek a szolgáltatásról, egy esetben a IV. és XV. kerületi Bíróság kért információt az Ügyelet 

igénybe vételének módjáról. További egy alkalommal egy édesanya személyesen keresett fel 

bennünket annak érdekében, hogy a folyamatban lévő válópere kapcsán a bíróságot és a férjét 

tájékoztassa a szolgáltatásunkról. Ezekben az esetekben illetékesség hiánya miatt nem 

szabályozták Ügyeletünkre a láthatást. Egy esetben pedig még tart a peres eljárás. További 

egy esetben a VII. kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztálya rendelt szolgáltatásunkba egy 

családot és 2016. decemberében pedig a IX. kerületi Gyámügyi Osztály hozott határozatot az 

Ügyeletünkre helyezett kapcsolattartásról. Az első megkeresés kapcsán a kapcsolattartásra 

kötelezett nagyszülőt/gyámot és a gyermeket fogadtuk, a kapcsolattartási szerződést 

megkötöttük, de a kapcsolattartásra jogosult szülőt egy hónapja nem érjük el. A második 

esetben a kapcsolattartásra jogosult apa Vecsésen él, a kapcsolattartásra kötelezett anya és a 

gyermek IX. kerületi állandó lakcímmel rendelkezik, de külföldön tartózkodnak. Ők még nem 

vették fel a kapcsolatot intézményünkkel, az alapellátás megkeresése megtörtént. 

 

A megkereső szervekkel, családgondozókkal/esetmenedzserekkel való kapcsolattartás módja, 

az együttműködés tapasztalatait illetően mára elmondható, hogy a bíróságoknak küldött 

tájékoztató levelünk a szolgáltatásunkról célba ért. A bírói végzések tartalma jól értelmezhető 

és a helyzetnek megfelelő, sőt két családot is sikerült kigondozni a „jó” bírói végzés alapján. 

Tudomásunk szerint 2016-ban a Pesti és a Budai Központi Kerületi Bíróságok bírói is kaptak 

egységes tájékoztatást a kapcsolattartási ügyeletek működéséről. Ezek a fórumok is láthatóan 
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segítik a döntéshozó és a végrehajtó szervek együttműködését. (Az ügyeletek elérhetőségének 

megadását követően ma már a bírók gyakran telefonon érdeklődnek a végzés meghozatala 

előtt, illetve bekérik írásban a tapasztalatokról készített összefoglalót.) 

 

A IX. kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztályával való kommunikáció és együttműködés 

megerősítése érdekében egy „ismétlő” tájékoztató levél megküldése időszerűvé vált, hiszen az 

utóbbi időben sok új kolléga került az Osztályra. Az új kollégáknak meglátásunk szerint 

segítség lenne a szolgáltatás igénybevételének kezdő lépéseiről és céljairól készült 

összefoglaló, mely növelhetné a hatékonyságot és csökkentené a ritkán, de jelenlévő 

félreértéseket. 

 

Mint azt a javaslataink között felvetettük a családgondozó/esetmenedzser kollégák esetében is 

szükségesnek tartunk egy-egy közös tájékoztató megbeszélést, elsődlegesen a fluktuáció és az 

átszervezés okozta folyamatos esetgazda cserélődés miatt. Egyebekben a Központ és az 

Alapellátási Egység munkatársaival jó és kiegyensúlyozott a munkakapcsolat, az év folyamán 

több esetben is segítették a kollégák a kapcsolatügyeleti munkát hathatós szociális segítő 

tevékenységgel. Egymás tájékoztatása az aktualitásokról személyesen, telefonon és emailben 

történik. 

 

A személyi feltételek adottak, hiszen két fő szociális munkás mediátor, illetve 

pszichológusképesítéssel, továbbra is megfelelő szakmai hátteret biztosít a szolgáltatás 

megfelelő színvonalú működtetéséhez. Az itt dolgozó két munkatárs nagy hangsúlyt fektet a 

folyamatos továbbképzésre, így mindketten speciális, a Kapcsolattartási Ügyeleten 

alkalmazható módszerspecifikus képzéseken vettek részt, önköltségen. Lukács Luca szociális 

munkás, pszichológus 3 féléves integratív gyermekterápiás képzésen vesz részt, Gergely 

Gabriella szociális munkás, mediátor 80 órás családi mediációs továbbképzésen, 1 napos, a 

problémás szereplők kezelésével kapcsolatos közvetítői/mediátori technikai ismereteket adó 

képzésen, valamint 2 napos, a közvetítői/mediátori tevékenységre vonatkozó kommunikációs 

ismeretek (tranzakcióanalízis) továbbképzésen vett részt. 

 

A kapcsolattartási ügyelet munkatársai az év folyamán több szakmai eseményen, fórumon 

vettek részt. 

 

 Szakmai fórum a kapcsolatügyeleti munkáról – az EMMI képviselője és más 

budapesti kerületek munkatársai vettek részt rajta. 

 Egyetértésben, ha külön is című konferencia a XI. kerületi Gyermekjóléti Központ 

szervezésében. 

 

A szakmai fórumokon röviden azt tapasztaltuk, hogy egy-két kerületben működik hasonló, jó 

gyakorlatokkal szolgáltatás, mint nálunk. Tapasztalataikat, módszereiket átadták a 

kollégáknak, ugyanakkor jogi témakörben, a törvényi változásokról értékes információkat 

kaptak a munkatársak is. 

 

A tárgyi feltételeket illetően a szolgáltatás jelenleg a FESZGYI Pöttyös utcai nyitva álló 

helyiségében működik (József Attila Lakótelepi Kirendeltség, 1098 Budapest, Pöttyös u. 11.). 
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A gyermekek fogadásához, a szülőkkel való játéktevékenységhez a 2011-es tárgyi 

adománynak köszönhetően rendelkezésre áll megfelelő minőségű, minden korosztály számára 

megfelelő játékszer. Mivel a helyiséget több szolgáltatás használja és a jövőben az iskolai 

szociális munkások bázisa is ez a helyiség lesz, így mostanra szükségessé vált egy másoktól 

elzárható laptop az ügyelet bizalmas levelezések és adminisztráció bonyolításához. 

Ugyanezen okból szükséges lenne két zárható szekrény, egyrészt az iratok tárolására, 

másrészt a játékeszközök tárolására. 

 

Jövőkép 

 

Az elmúlt években többször került szóba a szolgáltatás bővítése, akár a hétköznap délutáni 

órákra vonatkozóan. Jelenleg öt családnak tudjuk párhuzamosan biztosítani a szolgáltatást, 

ugyanakkor, ha egyszerre több megkeresés érkezik, elképzelhető, hogy várólista alakul ki. Ez 

nem ideális, hiszen az Ügyeletre szabályozott kapcsolattartások esetén érzelmileg megterhelt 

családtagokkal, főként a gyerekekkel találkozunk. Ezért a szolgáltatásba való bekerülés 

elodázása, várólista kényszerű működtetése csak mélyíti a feszültséget és további 

bizonytalanságban tartja őket. A fentiek miatt szakmailag indokolt lenne a szolgáltatás 

bővítése. 

 

Másfelől a mediáció/közvetítés meglátásunk szerint nemcsak a kapcsolattartási nehézségekkel 

küzdők (a szolgáltatás igénybe vevői), hanem egyéb esetekben (pl.: válási mediáció -válás 

előtti-, vagy generációs –kamasz-szülő- valamint szomszédsági mediáció) kiegészíthetné, 

támogatná az Ügyelet szolgáltatását, valamint a családgondozók/esetmenedzserek munkáját. 

A jogszabályi rendelkezés egyebekben elő is írja a mediációs szolgáltatás kapcsolattartási 

ügyeleten kívüli ügyfelek számára való elérhetőségét, bár a szolgáltatás maga – jellege miatt – 

a kapcsolattartási ügyelthez rendelt, ami az igénybevevői kör nagyjábóli átfedettsége miatt 

indokolt is a törvényalkotó felől. 

 

Az Ügyelettel összefüggésben a családterápia/családi konzultációs szolgáltatás is sok 

segítséget tudna adni a család együtt élő tagjainak a megváltozott élethelyzetben való 

egészséges (tovább)működéshez (válás/külön költözés, családi szerepek megváltozása, stb.). 

A gyermekjóléti szolgáltatás során a fentebb említett szolgáltatások igénybe vétele gyakran -a 

szociális segítőmunka során és/vagy a gyermekvédelmi gondoskodással érintett ügyfelek 

számára az együttműködési megállapodásban vagy a gondozási tervben és gyámhatósági 

határozatban megfogalmazott feladatok között is szerepel, így a létjogosultságuk és 

szükségességük megalapozott. 

 

4.2 FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona 

 

Gyermekek Átmeneti Otthonának feladata 

 

A Gyermekek Védelméről és a Gyámügyi Igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvénynek 

megfelelően a gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, a tizenkettedik életévét 

betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett 

gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés 



 

 43 

hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei 

miatt veszélyeztetett. A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb 

szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és 

egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes 

körű ellátás) kell gondoskodni. 

 

Az ellátásra vonatkozó adatok 

 

Ellátási napok százalékos kihasználtsága
1
, feltöltöttsége

2
 a 2016. év során 

 
 

Ellátási napok százalékos kihasználtsága összehasonlítva 2015 év és 2016 év során 

 

 

                                                 
1
 A kihasználtság: a gyermekek által ténylegesen igénybe vett napokat jelentik (bent töltött napok).  

2
 A feltöltöttség: a szolgáltatás igénybevételét jelenti. Pl. egy gyerek februárban jelen volt 12 napot 

(kihasználtság: 12 nap) távol volt 16 napot összesen igénybe vett 28 napot (feltöltöttség: 28 nap). 
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Ellátási napok százalékos feltöltöttsége összehasonlítva 2015 év és 2016 év során 

 

 
 

2015 évben 

A férőhelyek száma 24 fő.  

A napi gyermek átlag 20 fő. 

Az otthon feltöltöttsége: 82 % 

A gondozásban részesülő gyermekek 

száma: 58 fő  

 

 

2016 évben 

A férőhelyek száma 24 fő.  

A napi gyermek átlag 13 fő. 

Az otthon feltöltöttsége: 54 % 

A gondozásban részesülő gyermekek 

száma: 66 fő 
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Életkor és nemek szerinti megoszlás 

 

A 2016. évben 66 gyermeket láttunk el, ebből 11 gyermek ellátása előző évről húzódott át. Az 

új bekerülők száma 55 fő, egy gyermek háromszor két gyermek kétszer vette igénybe egy 

éven belül a szolgáltatást. Az ellátottak 29 % 0-3 év közötti, 11 % 4-5 év közötti, 36 % 6-13 

év közötti gyermek, 24 % 14-18 éves kiskorú. Ebben az évben ismét a fiúgyermekek voltak 

többen. 

 

 
 

Átmeneti gondozásban töltött napok hónapok szerinti megoszlása az átmeneti 

gondozásból kikerült gyermekek adatai alapján 
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Átmeneti gondozásban töltött napok hónapok szerinti megoszlása  

összehasonlítva 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év során 

 

 
 

Az átmeneti gondozás időtartamát tekintve ismét a 0-3 hónap időtartamot vették a legtöbben 

igénybe. Mindez befolyásolta az otthon feltöltöttségét, viszont ebben az évben több gyermek 

vette igénybe a szolgáltatást. Két éven belül a gondozásba visszakerültek szám 4 fő volt. 

 

Az ellátás kezdeményezője 

 

 
 

Az ellátást legtöbb estben a szülők kezdeményezték, ezt követte a Család- és Gyermekjóléti 

Központok vagy Alapellátási Egységek kezdeményezése. A védelembe vett gyermekek száma 

15 fő, a tárgy évben ellátott gyermekek 23%-a. 
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Az elhelyezést kiváltó probléma 

 

 
 

 

Ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint összehasonlítva az elmúlt 

évekkel 

 

 
 

Az átmeneti gondozást kiváltó problémák egy – egy család esetében nem egy adott problémát 

jelentenek, hanem általában problémák halmazát. Az egyik legkevésbé egyértelmű indok és 

mégis a legmagasabb számú az életvezetési nehézségek. Jellemzően ide sorolható a hibás 
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szocializációból eredeztethető negatív szülői készségek, szülői kompetencia hiánya, anyagi 

ellehetetlenülésük, munkalehetőség hiánya, alulszocializált és deviáns családok. Továbbra is 

jelentős probléma a hajléktalanná válás és az elégtelen lakhatási körülmények. Ebben az 

évben magas számban jelentkezett a bántalmazás, mint kiváltó probléma. Ezekben az 

esetekben az édesanyák voltak a bántalmazottak és gyermekeikkel együtt menekültek az 

otthonba. A kiskamasz/kamasz gyermekek estében még mindig számot tevő ok a magatartási 

probléma. A magatartási problémákkal küzdő gyermekek estében megfigyelhető, hogy más 

problémák is meghúzódnak a családok életében. Gyakori a szülő és gyermek közötti mély 

konfliktus, melynek oldása már csak külső szakember bevonásával valósítható meg. Ezekben 

az esetekben gyakori tünet az iskolakerülés, csavargás, bandázás, galerik felé sodródás, lopás. 

Konfliktus helyzeteiket a gyerekek legtöbbször verbális és fizikális agresszióval kezelik. 

Tiszteletlenek a társaikkal, felnőttekkel szemben. Nehézséget jelent számukra a szabály- és 

normakövetés. Ezen gyerekeknél túlnyomó többségben megjelenik a dohányzás, mint 

szenvedélybetegség, több esetben előfordul, hogy valamilyen dizájner drogot, vagy biofüvet 

is kipróbáltak már, esetlegesen használják. Több esetben jelentkeznek szomatikus tünetek: 

éjszaki ágybavizelés, szorongás, alvászavarok, táplálkozási zavarok. Ezen problémák 

kezelésben segítségünkre voltak a FESZGYI Mentálhigiénés csoport pszichológusai. A KAB 

pályázat keretéből több hónapon keresztül személyiségfejlesztő csoport működött az 

otthonban terapeuta irányításával.          

 

A gondozási forma változásai az átmeneti gondozás végével 

 

 
 

Az átmeneti gondozásból kikerültek száma 55 fő volt 2016-ban. Negyvenhat gyermeket 

gondoztunk haza a szüleihez, más hozzátartozóhoz öt gyermek került. Szakellátási 

elhelyezésre négy gyermek esetében került sor. Egy gyermek családok átmeneti otthonába 

költözött, így az ő átmeneti gondozása tovább folytatódott.  
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A gondozási forma változásai az átmeneti gondozás végével (2015. év 2016. év) 

 

 
 

Ellátottak családjai                                                                                                                        

                    

Az átmenti gondozásban részesülő 66 gyermek 44 családból került hozzánk. Mint minden 

évben, ebben az évben is több gyermek nevelkedett csonka családban. Huszonkilenc kiskorút 

az édesanyja egyedül nevelt, 5 kiskorút pedig az édesapa. 2016-ban 24 gyermek nevelkedett a 

teljes családban. Négy gyermek neveléséről pedig gyám gondoskodott.   

 

 
 

 

Továbbra is gyakori probléma, hogy a családok nagy része nehéz anyagi körülmények között 

él. A szülők jelentős része aluliskolázott, ezért nehezen találnak munkát. Munkaviszonya több 

mint felének alkalmi munka, mindennemű szerződés nélkül. A legális jövedelmük többnyire 

saját jogú nyugdíjszerű és egyéb rendszeres ellátásból, gyermekgondozási támogatásból, 

önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátásokból tevődik össze. Mindez 

kihatással volt a térítési díjak fizetésére is. Ebben az évben is több esetben nyújtottak be 

méltányossági kérelmet a szülők tartozások elengedése vagy a személyi térítési díj 
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csökkentése miatt. Tárgy év végén 24 gyermek esetében volt tartozás, minden egyes esetben 

felszólítást küldtünk ki a szülőknek, törvényes képviselőnek.     

 

Ellátási szerződések kihasználtsága 2016 évben  

 

A 2016-es évben az ellátási szerződésekben foglalt férőhelyek kihasználtsága az alábbiak 

szerint alakult: 

 

 XIII. kerület 2 férőhely és a százezer forintos keretösszeg terhére három gyermek 

ellátását kérte 

 VII. kerület 2 férőhely terhére öt gyermek gondozását kérte 

 XII. kerületből nem volt gondozásban lévő gyermekünk. 

 

Az átmeneti gondozást a kerületek, a szülők életvezetési nehézségei, lakhatási problémák, a 

gyerekek magatartási problémái illetve tankötelezettség elmulasztás miatt kérték. 

 

Szabadidős programok 

 

Az elmúlt évben sok érdekes és színes programban vehettek részt a gyerekek. A programok a 

KAB pályázatból a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásából, és a Horizont Szociális 

Alapítvány hozzájárulásával valósult meg. 

 

Tavasz  

 ellátogattunk a Tropikáriumba. A látványban gazdag kiállítás bemutatta 

gyermekeinknek hazánk vizeinek élővilágát, mellette a tengerek, óceánok és még a 

trópusi esőerdőkben rejlő flórát és faunát is. Ebben a csodálatos környezetben, egy 

rövid ideig mi is egy vadregényes trópusi dzsungelben érezhettük magunkat. 

 Ellátogattunk a Fővárosi Nagy Cirkuszban, ahol a Víz világa előadást tekintettük meg.  

 Látogatást tettünk a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, mely egyedülálló módon 

mutatja be a mezőgazdaság történetét. Az intézmény feltárta elénk a hazai 

mezőgazdaság, erdészet, vadászat, halászat, a szőlő és a bor, az erdők és növények, a 

lótartás fejlődését, történetét. Időrendbe állítva láthattuk az egykor, vagy még ma is 

világrekordnak számító szarvas-, dámvad-, őz- és vaddisznótrófeákat.  

 A CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat májusban a nagyobb gyerekeinknek 

látogatást szervezett a Fővárosi Növény és Állatkertbe.    

Nyár 

 Nyári táborunk helyszíne ismét Poroszló volt. Az egész környék hangulatát 

meghatározza a varázslatos Tisza-tó jelenléte, melynek jobb partján helyezkedik el 

maga a falu. Szállásunk egy három házból álló, szabadtéri játékokkal ellátott udvarház 

volt. A hatalmas terület lehetőséget nyújtott a focizásra, hintázásra, csúszdázásra. A 

jól felszerelt konyhában meg tudtuk valósítani az önellátást, és változatos, házias 

ételeket el tudtuk készíteni számukra.  A táborhely alkalmas volt a különböző 

korcsoportok nyugodt pihenésének biztosítására. Az időjárás végig elkényeztetett 

bennünket, így a tervezett minden napos fürdőzés, pancsolás hatalmas élményt 

jelentett a gyermekeknek. Az egész napos kirándulásunk a Tisza-tavi Ökocentrumban 

valósult meg, ahol a gyerekeknek hatalmas élményt nyújtott a tiszai halak közeli 

megfigyelése. A kikötőből kishajó járttal tettünk egy túrát, és így lehetőségünk volt az 
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itt élő madárvilág megfigyelésére. Utolsó állomásunk a már korábban is említett tájház 

megtekintése volt. A tájházat bemutató vezető a régi tárgyak bemutatásának 

segítségével elénk varázsolta a régi falusi élet minden szépségét, nehézségét és 

értékeit. Fontosnak gondoltuk feltárni a gyermekeknek a "vidéki" életformákat, illetve 

azokat a lehetőségeket, hagyományokat, melyek a fővárosban nem tapasztalhatóak. A 

nagyobb gyerekekkel 24 kilométeres bicikli túrát tettünk meg a Tisza gáton Poroszló 

és Sarud között. A tábort az utolsó napon egy nagy tábortűzzel zártuk, ahol a gyerekek 

oldott hangulatban beszélgettek egymással és velünk is. A jókedvünket emelte az 

egyik gyerek gitárjátéka is.  

 Augusztusban hajókirándulást szerveztük Szentendrére ahol nagy sétát tettünk a Duna 

parton, és az Óvárosban.  

 Egy teljes napot töltöttünk a Velencei-tónál, kihasználva az időjárás kedvező 

feltételeit egésznap strandoltunk.  

Ősz 

 Az őszi szünetben ismét ellátogattunk a Fővárosi Növény és Állatkertbe.  

 Az otthon életben hagyománnyá vált a zöldséges és virágos kert projektünk. A 

gyerekek, felnőttek egyaránt szívesen foglalatoskodtak a kiskertünkben, jelentős 

sikerélmény volt számukra, hogy a kezük munkája által megtermelt zöldségeket 

fogyaszthatták.  

Tél 

 A Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat „Mikulás korcsolyát” szervezett 

az ott összegyűjtött játékokat, édességeket az átmeneti otthon lakóinak és a Fehér 

Holló Bölcsőde aprónépének ajánlották fel.   

 A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásának köszönhetően gyermekeink eljutottak a 

Recirquel Újcirkusz Társulat Karácsony alkalmából.  

 Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő idén a Ferenc Téri Karácsonyváró 

vásáron felajánlott adományokat gyűjtötte össze és hozta el nekünk. Így 

gyerekruhákat, játékokat kaptunk, valamint mézes puszedlit is sütöttek a részünkre.  

 A Csakis Alma Manufaktúra 20 liter almalével járult hozzá karácsonyi 

ünnepségünkhöz. 

 

Idén is folytatódott a házi „Vándor Kupa” játékunk. Hagyományainkhoz híven idén is 

rendeztünk kisebb ünnepségeket jeles ünnepeinken, Farsang, Húsvét és Karácsony 

alkalmából.  

 

Személyéi és tárgyi feltételek 

 

Személyi feltételek 

 

Az I. számú csoportban személyi változás nem történt. A II. számú csoportban július elsejétől 

betöltésre vár a nevelő- családgondozói állás, a területre jellemző szakember hiányt belső 

helyettesítéssel próbájuk kezelni.  
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Tárgyi feltételek 

 

A tárgyi eszközök cseréje tovább folytatódott. Az I. számú csoportba mosógépet és porszívót 

vásároltunk.  

 

Adományok 

 

Az előző évekhez hasonlóan nagyon sok civil szervezet, cégek, és magán személyek 

támogatták az otthon működését. Többek között az Alapvető Egyesület, Morgen Stanley 

magyarországi képviselete, ONEY Magyar Ország ZRT, Nándori Cukrászda, 

szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola és Szakgimnázium 8. A. osztályos tanulói. 

 

Ellenőrzések  
 

A felügyeleti szervek közül fenntartói ellenőrzés, valamint Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodája az ellátási szerződésben 

foglaltak alapján végzett helyszíni ellenőrzést az intézményben. Az ellenőrzés során 

működésünkkel kapcsolatosan mindent az előírásoknak megfelelőnek találtak.  

 

Gyakorlati képzés 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is fogadtunk egyetemekről, főiskolákról hallgatókat. Ebben 

az évben ketten töltötték nagy gyakorlatukat az otthonban, egy hallgató az ELTE-ről, és egy a 

SE-EKK Szociális Munka Mesterképzésben résztvevő hallgató volt.  

A budapesti Vendéglátó Ipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg 

Szakközépiskola és Szakiskola négy tanulója teljesítette nálunk a nyári nagy gyakorlatot.  

Az előző évekhez hasonlóan több középiskolából fogadtunk diákokat közösségi szolgálat 

teljesítésre: 

 

 Patrona Hungariae Általános Isk. és Gimnázium 9. és 10. évfolyamos tanulói,  

 Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola tanulói. 

 

Összegzés  

 

A 2016 évben 66 gyermeket láttunk el, az új bekerülők száma 55 fő. Az ellátottak 71% 3-18 

év közötti volt, ebben az évben ismét a fiúk voltak többségben. Az átmeneti gondozást 

legtöbben 0-3 hónap időtartamban vették igénybe, így az otthon feltöltöttsége 54%, a napi 

gyermek átlag pedig 13 fő volt 2016-ban. Az átmeneti gondozást kiváltó problémák közül 

még mindig az életvezetési nehézségek, lakhatási problémák, gyermek magatartási problémái 

kimagaslóak. Ebben az évben ötvenegy kiskorút gondoztunk haza a szüleihez vagy más 

hozzátartozóhoz, négy gyermek pedig szakellátásba került. Az általunk nyújtott 

szolgáltatással negyvennégy család életén segítettünk. 
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Mint minden évben 2017-ben is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a nyári tábor 

megszervezésére és lebonyolítására, hiszen a nálunk lévő gyerekek másképpen nem jutnak el 

táborba vagy nyaralni a családjukkal. 

 

A teljes körű ellátás biztosításába beletartozik, hogy megfelelő körülményeket és környezetet 

biztosítsunk a gyerekeknek. A 2017 évi megigényelt felújítási munkálatok közül 

kiemelkedően fontos az egész ház tisztasági festése, belső nyílászárók felújítása vagy cseréje; 

az elhasználódott meleg és hideg burkolatok cseréje; a vízelvezető csatorna felújítása, mert 

annak ellenére, hogy többször takarítjuk mégis nagyobb esőzéseknél a falon ömlik a víz, így 

több helyen omlik a külső vakolat. 

 

4.3. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 
 

A bölcsőde feladata 

 

Az intézmény az alapellátást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42. §, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30) NM a rendelete 35-36§ alapján látja el. 

Kerületünkben a gyermekek napközbeni ellátását a 20 hetes - 3 éves korú gyermek számára 

biztosította a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények öt részlege. , 2016. január 01. - 

2016. december 31.-ig 572 gyermek nevelését-gondozását látta el. 

 

Célunk, hogy gondozásunk, nevelési módszereink, sikeresek legyenek, hogy minden 

gyermek, minden nap, a Maslow-i – piramis által megfogalmazott életszükségleteket 

megkapja. 

 

 
A piramis minden egyes szintjét meg kell valósítania, és át kell élnie nap, mint nap minden 

kisgyermeknek. A piramis alapja, hogy a gyermek fiziológiai szükségletei minden nap 

kielégítésre kerüljenek. Ha szomjas valaki, azonnal kapjon inni, ha éhes kapjon enni, ha 

fáradt, legyen módja lepihenni. 

 

A gyermek biztonságérzetét növeli, ha közérzete jó; szerető, gondoskodó felnőttek 
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tevékenykednek körülötte. Elfogadja az új dolgokat, szívesen jár közösségbe, derűs, nyugodt. 

A biztonság érzete a kapcsolatokban is jól mérhető. Egy nyugodt, kiegyensúlyozott gyermek 

nyitott a felnőttekkel és társaival egyaránt. Nem magányos, társkapcsolatai jól 

meghatározhatók. 

 

A gyermek sikerességét tevékenységei mutatják. Önállósága ütemesen fejlődik. Játéka 

változatos, felszabadult, vidám. Saját ötletei vannak, amiket bátran próbál kivitelezni. A 

sikerorientált gyermekek neveléséhez a körülöttük levő felnőttek felelőssége, szakmai 

elhivatottsága nélkülözhetetlen. 

 

 Célunk, feladatunk a szakmai értékek megőrzése és továbbadása, a kialakult jó gyakorlatok 

megerősítése, az új módszerek és tevékenységformák bevezetése, a kisgyermeknevelők és a 

szülők szemléletének formálása. 

 

Bölcsődei férőhelyek száma 

 

2014. szeptember 1-től engedélyezett férőhelyek száma 

 

 
Varázskert 

bölcsőde 

Aprók 

háza 

bölcsőde 

Fehérholló 

bölcsőde 

Pöttyös 

bölcsőde 

Manó-lak 

bölcsőde 
Összesen 

Férőhelyek 

száma 
50 fő 100 fő 60 fő 42 fő 76 fő 328 fő 

 

A felvételi rendszer 

 

A gyermekek felvételek ebben az évben is a központilag irányított és bonyolított rendszerben 

zajlott. A jogszabályi változások és a gyakorlathoz alkalmazkodva a gyermekek felvételi 

kérelmének szabályzatát is módosítottuk Ebben az évben elbíráláskor ismét előnyben 

részesítettük azokat a gyermekeket, akik a gyermekvédelmi törtvényben meghatározott 

kitételeknek megfeleltek, valamint az intézmény felvételi szabályzata szerint jártunk el. A 

Felvételi Szabályzathoz tartozó nyomtatványokat megújítottuk, érthetőbbé tettük. Gondoltunk 

a külföldi családokra is és angol nyelven is elkészítettük a jelentkezési lapokat. 

 

Az elutasított szülők fellebbezéseiket a Polgármester úrhoz nyújtották be. Az előző évben 17 

fellebbezés történt, ez évben 16 db volt. Ezeket a gyermekeket az időközben visszamondott 

férőhelyekre el tudtuk helyezni. 

 

Továbbra is a tapasztalatunk az volt, hogy évközben kimaradó gyermekek helyére a 

várólistából kerestük meg a családokat, de sajnos nem mindig sikerült azonnal betölteni a 

férőhelyet.  A szülők különböző indokokkal megoldották gyermekük nappali ellátását: pl. 

nem ment vissza dolgozni az anya, elköltöztek, nem aktuális, alapítványi intézményben 

helyezték el a gyermeket, stb. 
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A kerületben alapellátásra jelentkezettek bölcsődénkénti adatai: 2016. június 06. 

Az elutasítottak aránya az előző nevelési évhez viszonyítva nem változott. Mind a jelentkezők 

száma, mind a felvett gyermekek száma, valamint az elutasított gyermekek száma 2016-ban 

hasonlóan alakult, mint az előző évben.  

 

 

 
 
 
   Férőhely 

Felvehető 
gyermekek 
száma (fő) 

Jelentkezett 
gyermekek 
szám (fő) 

Felvett 
gyermekek 
száma (fő) 

Másik 
bölcsődéből 

átvett 
jelentkezők 
száma (fő) 

Másik 
bölcsődéb
e átadott 

jelentkező
k száma 

(fő) 

időszakos 
ellátásba 
irányított 

jelentkezők 
száma (fő) 

Üres 
férőhely

ek 

Elutasít
ottak 

száma 
(fő) 

Manó-Lak 76 39 34 36 3 - 0 2 1 

Pöttyös 42 26 29 26 - 3 0 0 0 

Fehérholló 60 39 30 39 9 - 0 0 0 

Aprók 
Háza 100 48 71 48 - 1 5 0 17 

Varázskert 50 34 80 34 - 8 2 0 36 

2016.június 
06. 
Összesen: 328 186 244 183 12 12 7 2 53 

2015.május 
26. 
Összesen: 328 207 240 185     55 

 

2015. évben az intézmény kihasználtságának és a feltöltöttségének adatai 

 

Feltöltöttség: 96.4 %  Naponta beírt létszám: 305,6 gyermek 

Kihasználtság: 74 %  Napi bent lét: 234,6 gyermek  

 

2016. évben az intézmény kihasználtságának és feltöltöttségének adatai:  

 

Feltöltöttség: 94,8 % Naponta beírt létszám: 300,7 gyermek 

Kihasználtság: 73,00 % Napi bent lét: 231,3 gyermek 

 

Kihasználtság 

 

A gyermekek napi átlagos bent léte csökkent 3 fővel. 

A kihasználtság adata 1 %-kal csökkent az elmúlt évhez képest, ami nem számít jelentős 

csökkenésnek. 

 

Ezen kívül a statisztikai nyilvántartásunkba az alapellátás létszámába, az időszakos 

gyermekfelügyelet nem számítható be. 

 

Nevelési év közben az óvodába való távozás átmenetileg üressé tették az adott férőhely 

számát, mivel a várólistán a korcsoportnak megfelelően beilleszthető gyermek nem volt. 
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Feltöltöttség 

 

Az előző évhez képest feltöltöttség 1.6%-al, a kihasználtság pedig 1%-al csökkent. 

Minden gondozási nevelési év szeptemberétől a bölcsődéket a gyermekek érdekében csak 

fokozatosan lehet feltölteni, mely szintén befolyásolja feltöltöttségünk és kihasználtságunk 

adatait. 

A feltöltöttséget nagymértékben befolyásolja a korcsoporti gát, mely azt jelenti, ahol 2 év 

alatti gyermek van a csoportban ott maximum 12 gyermek ellátása történhet, ahol mindenki 2 

év feletti ott maximum 14 gyerek lehet. Így a csoportlétszámot is figyelembe kell venni, hiába 

van üres férőhely az intézményben. 

A sérült gyermekek integrációja létszámcsökkentő tényező a feltöltöttség esetén, mivel 

statisztikai nyilvántartásban egy SNI gyermek szakmailag kettő gyermeknek számít, de 

statisztikában viszont egy főnek. Mind emellett törvény szabályozza az integrált csoport 

létszámát. (1 sérült gyermek esetén 10 fő, 2 sérült gyermek esetén 8 fő lehet a maximális 

csoport létszám) 

 

Alapellátás 

  

Feladataink ellátásához továbbra is figyelembe vettük a bölcsődék számára kötelezően előírt 

szakmai anyagok, módszertani levelek előírásait és törekszünk ezek pontosabb betartására és 

a minőségi munka fejlesztésére. Szakmai munkánk alapja a „Bölcsődei Nevelés - Gondozás 

Szakmai Szabályai” című módszertani levélben megfogalmazottak.  

 

Feladatainkat a bölcsődei nevelés-gondozás alapelveinek figyelembe vételével történtek. Ezek 

folyamatos változásait követtük, és ezek betartására törekedtünk. 

 

A család rendszerszemléletű megközelítése 

A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődleges 

szempont a család működésének megismerése, megértése. 

A kora gyermekkori intervenciós szemlélet befogadása  

A kora gyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a 

kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. 

A családi nevelés elsődleges tisztelete  

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a családi nevelés értékeit, hagyományait és 

szokásait tiszteletben tartva és azokat erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében. 

A kisgyermeki személyiség tisztelete  

A kisgyermek egyéni szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges védelem, 

bánásmód illeti meg 

A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe  

Meghatározó a kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és 

a családra. 

A biztonság és a stabilitás megteremtése  
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A kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága („saját kisgyermeknevelő”-

rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul 

szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához 

Fokozatosság megvalósítása  

A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét érintő bármely változás esetén 

érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 

alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, a szokások 

kialakulását.  

Egyéni bánásmód érvényesítése  

A bölcsődei nevelésben figyelembe kell venni a kisgyermek spontán érésének, egyéni 

fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, kompetenciáját, 

nemzetiségi/etnikai, kulturális és vallási hovatartozását. A fejlődés ütemét mindig magához a 

gyermekhez viszonyítva kell megítélni.  

Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége  

A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak elválaszthatatlan 

egységet kell alkotnia. 

A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása  

A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák, ezért 

támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésben.  
 

A bölcsődék arculata nem változott, tovább folytatták és fejlesztették az arculatban 

meghatározott feladatokat, ezzel is fenntartva az ellátás színvonalát. 

Az arculat megvalósítása nem a gyermekekkel való kötelező foglalkoztatását jelenti, hanem 

azt, hogy a kisgyermeknevelők felajánlhatják az általuk eltervezett játékajánlásokat, amely a 

gyermekek számára nem kötelező. 

 

Az arculat megvalósítása egységenként 

 

 Varázskert IX/1. sz. bölcsőde arculata: 

Nyitott, családbarát intézmény. 

 

 Aprók háza IX./ 4. sz. bölcsőde arculata:  

A szülőkkel való kapcsolat kiemelt fejlesztése. 

„ A gyermek a az enyém, a tied, mindannyiunké.” (Hermann Alice) 

 

 Fehérholló IX/6 sz. bölcsőde arculata:  

A gyermek játéktevékenységének fejlesztése.  

„A játék korántsem játék, nem puszta szórakozás, időtöltés, hanem fontos ismeretek 

szerzésének és kifejezésének módja, valamint a kínzó belső feszültség csillapításának, az 

öngyógyításnak eszköze.”(Ranschburg Jenő) 

 

 Pöttyös IX/ 10 sz. bölcsőde arculata: 

Ének - zene, vers, mese a kisgyermeki világban. 
„Minden embernek a lelkében dal van, és saját lelkét hallja minden dalban, 

És, akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét szépnek.” 
 

 Manó-lak IX/14. sz. bölcsőde arculata:  
A gyermekek kreativitásának fejlesztése. 
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„Minden gyermek művész. A gond csak az, hogyan maradjon művész felnőtt korában is.” (Pablo 
Picasso) 

 
Ünnepek, rendezvények megtartása  

 

Az előző évekhez hasonlóan történtek. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 

2016. 05. 27-én a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatától 300.000.- Ft 

támogatást kapott. Az Intézmény öt részlege között a támogatás összege egyenlően került 

elosztásra. Ez az összeg 2016. 05. 23 – 2016.06.30. közötti rendezvényeken került 

felhasználásra. 

 

Az öt bölcsőde a gyermeknapokat színesebbé, és tartalmasabbá tette az alábbi programokkal: 

légvárak, arcfestés, zenei műsor, népzenei előadás. 

 

A különböző programjainkkal a ferencvárosi családok számára egy közösen elöltött, 

kellemes, és tartalmas szombat délelőttöt tudtunk biztosítani. 

 

A gyermekek örömmel és érdeklődéssel fogadták az új programokat. Vidáman és aktívan 

vettek részt a zenei műsorokban, kíváncsian vették kezükbe a még számukra ismeretlen 

hangszereket kipróbálásra. 

 

A légváraknak és az arcfestésnek a hagyományokhoz híven most is nagy sikere volt. 

Jó volt látni a sok mosolygó gyermekarcot. 

 

rendezvény helye: szolgáltató: program: 

Varázskert Bölcsőde Mosolybirodalom Alapítvány 
zenés-énekes műsor 

népi táncház, póni lovaglás 

Manó-lak Bölcsőde 

kölyökidő alapítvány 
póni házhoz bt. 

lufi bohóc 
dudás zenekar 

ugrálóvár, arcfestés 
póni lovaglás 
lufihajtogatás 
mini táncház 

Aprók háza Bölcsőde Kinderparty Kft 
ugrálóvárak 

„Kerek” zenekar 

Pöttyös Bölcsőde Kinderparty Kft 
ugrálóvárak 
zenés műsor,  

lovaskocsikázás 

Fehérholló Bölcsőde Kinderparty KFT 
ugrálóvárak, lufihajtógató bohóc, 

arcfestés, zenés műsor 

Az ünnepek előkészítését és lebonyolítását, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, minden 

bölcsődében nyílt nap keretében tartottuk meg a családokkal együtt. Mikulás, karácsony, 

farsang, húsvét. Az ünnepek megrendezésének költségét szülői hozzájárulással oldották meg a 

részlegek.  Rendezvényeink programjait újabb ötletekkel színesítettük, minden egységünkben.  

 

Rendezvényeink elősegítették a bölcsődék és a szülők mélyebb, és közvetlenebb partneri 

kapcsolatát. 

A szülőkkel közös kreatív délutánokat szerveztünk az ünnepi előkészületek hangulatát 

erősítve.  
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Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 
2016. évi rendezvényei 

 
2016 Aprók Háza Varázskert Fehérholló Manó-Lak Pöttyös 

01.      

02. Bölcsődei farsangi 
mulatozás  

Bölcsődei farsangi 
mulatozás,  

Bölcsődei farsangi 
mulatozás.  

Bölcsődei farsangi 
mulatozás. 

Bölcsődei farsangi 
mulatozás  

03. Húsvét 
 

Húsvét Húsvét  
 

Húsvét  
 

Húsvét 
A víz világnapja  

04.    Föld Napja  Föld Napja 

05. Gyereknap Gyereknap  Majális Majális 

06.   Gyereknap Gyereknap Gyereknap 

07. családi kirándulás     

08. óvodába menő 
gyerekek 

búcsúztatója 

óvodába menő 
gyerekek 

búcsúztatója 

óvodába menő 
gyerekek 

búcsúztatója 

óvodába menő 
gyerekek 

búcsúztatója 

óvodába menő 
gyerekek 

búcsúztatója 

09. Nyílt nap 
 

  Nyílt nap 
 

 

10.  Tökfaragás 
 

  Zene világnapja 
Szüret 

Tökfaragás 
 

11. Adventi 
készülődés 

 

Karácsonyi alkotó 
délután 

 

Nyílt nap Karácsonyi alkotó 
délután 

 

Adventi alkotó 
délután 

 

12. Mikulás 
Karácsonyi 
ünnepély 

Karácsonyi vásár 
 

Mikulás 
Karácsonyi 
ünnepély 

Karácsonyi vásár 
 

Mikulás 
Karácsonyi 
ünnepély 

Karácsonyi vásár 
 

Mikulás 
Karácsonyi 
ünnepély 

Karácsonyi vásár 
 

Mikulás 
Karácsonyi 
ünnepély 

Karácsonyi vásár 
 

 
 

Munkatársaink ünnepei 

 

Az idei évben is három rendezvényt szerveztünk alkalmazottainknak, melyek nagyon 

népszerűek.   

 farsang,  

 bölcsődék napja 

 szociális munka napja 

 

Farsang 

 

A Pöttyös bölcsődénkben tartottuk meg, a részvétel, majdnem 100%-os volt. 

A felnőttek nagy része sajátkészítésű jelmezbe öltözött, valamint minden bölcsőde egy kis 

szórakoztató műsorral készült. Nagyon jó hangulatban telt az este, amit egy közös táncolással 

zártunk. A legjobb produkciókat, jelmezeket ajándékkal jutalmaztuk. 

 

A Szociális Munka Napi ünnepség november 15-én a kerületi Zeneiskolában került 

megrendezésre a teljes szociális ágazat részére. 

A rendezvényen elismerő oklevelek és díjak kerültek átadásra, ünnepi műsorral és 

vendéglátással egybe kötve. 

 

A bölcsődei területről 3 fő elismerő oklevelet vehetett át a polgármester úrtól. Ezen felül az 

intézmény pénzjutalomba részesítette az elismerésben részesülőket. Elismerést kaptak: 

Mandics Bettina kisgyermeknevelő, Lukács Lászlóné kisgyermeknevelő és Zádori Imréné 
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szakács. A kitüntetetteket előre megadott szempontsor, valamint a részlegek javaslatai alapján 

választottuk ki. 

 
Szakmai programok 

 

Bölcsődék Napján, április 21-én szakmai kirándulást szerveztünk Martonvásárra. 

Martonvásáron az óvodamúzeumot, a martonvásári óvodát, és a Beethoven múzeumot 

látogattuk meg. A kiránduláson 110 fővel vettünk részt. Megismerhettük az óvoda 

programját, körbejárhattuk az óvodai csoportokat, és az udvart. Az óvodamúzeumban 

megismerhettük az intézményes gyermeknevelés történetét, mind a tárgyakon, mind a 

képeken keresztül. A tárlatvezetés során érdekes információkat hallhattunk. A Beethoven 

múzeum látogatásával és a Brunszvik Kastély kertjével zártuk programunkat.  

 

Újhartyáni óvodalátogatás - 2016. március 2. Az önkormányzat szervezésében lehetőség volt 

az Újhartyáni óvoda látogatására, melyen a bölcsőde részéről az intézményvezető vett részt.  

Sok új ötlettel, tapasztalattal gazdagodtunk. Egy igen korszerű, energiatakarékos, és szakmai 

követelményeknek maximálisan megfelelő intézményt láthatunk. A bölcsődei szakma is 

tudott a különböző kreatív ötletekből válogatni, leginkább az ünnepek megünneplése, kicsit 

átalakított formában, az amit a bölcsődés korosztálynál tudunk alkalmazni.   

2016. május 19 – én két bölcsődevezető – Szabóné Gál Mária és Pásztorné Lapos Bernadett – 

szintén lehetőséget kapott az Újhartyáni óvoda meglátogatására. 

 

Pedagógiai Nap - 2016. november 24 

 

A kerületi óvodákkal és bölcsődékkel közösen szervezett pedagógiai nap, melynek keretein 

belül az Újhartyáni Óvodavezetőjét, és óvoda pedagógusait láttuk vendégül szakmai 

napunkon. A szakmai nap keretin belül a kerületi bölcsődék rövid bemutatása és a Varázskert 

bölcsőde bemutatása történt meg, majd a kerületi óvodákban láthattunk különböző 

foglalkozásokat, eset megbeszéléssel, majd délután szakmai konferencián előadásokon lehetet 

részt venni. 

 

„IMAMI”díj 

 

„IMAMI” 2016.április 14.-én a szülők jelölései és véleményei alapján „IMAMI”emléklapot 

kapott a Manó-lak Bölcsőde. Az emléklap mellé egy „Adamo” babahintát is kapott az 

intézmény. Az elismerés a színvonalas nevelési munkáért és az aktív szülői közösségért 

nyerte el az intézmény.  

 

Nagyon örültünk a díjnak, ez egy erkölcsi elismerés, melyre büszkék vagyunk. 

 

A 2015/16. évi "A mi iskolánk", "A mi óvodánk" és "A mi bölcsődénk" pályázat célja az volt, 

hogy szülői véleményekkel segítse az intézményválasztás előtt álló családokat. A szülők 

hozzászólhattak gyermekeik intézményeihez, a nagyon sok színes hozzászólásból 

megtudtattuk, ki mit szeret a gyermeke iskolájában, óvodájában vagy bölcsődéjében. 

 

A kisgyermeknevelői dokumentáció-adminisztráció 
 

A bölcsőde a gyermek fejlődésének segítése, a gyermekről való lehető legmagasabb 

színvonalú gondoskodás elősegítése érdekében dokumentációt vezet. 
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A dokumentáció vezetésénél fontos szempontok: tárgyszerűség, hitelesség, az árnyaltság. 

 

A gyerekről vezetett dokumentációnak részét képezi a percentil táblázat, a fejlődési lap vagy 

napló vezetése. Az ezekben található bejegyzések jellemzik, de semmiképp nem minősítik a 

gyermeket. A kisgyermeknevelőnek viszont sok segítséget jelentenek ahhoz, hogy a gyermek 

egyéniségéhez, pillanatnyi fejlettségéhez, a helyzethez igazítottan, az élményekre 

támaszkodva, a megerősítés, a továbblépés irányába mutatóan tudják alkalmazni. 

 

A gyerek fejlődésének nyomon követése rendkívüli jelentőségű a vele folytatott munkában. A 

hatékony munka érdekében nem elég figyelmünket pusztán a jelenre, az adott pillanatra 

összpontosítanunk. Fontos, hogy át tudjuk tekinteni a fejlődés egész folyamatát, ennek 

érdekében pedig szükséges időről időre dokumentálni is a gyerekek tevékenységét, 

viselkedését.  

 

A kisgyermeknevelői dokumentációval folyamatosan foglalkoztunk, szúrópróbaszerűen 

ellenőriztük az általuk vezetett dokumentációt és a szaktanácsadó megfogalmazta 

észrevételeit és javaslatokat tett a hibák kijavítására. 2016. szeptember 1.-től módosítottuk az 

adminisztrációt. Bevezettük a fejlődési naplót minden gyereknek. A rendszeres feljegyzések 

során tudatosabb odafigyelést követel a kisgyermeknevelő részéről, mely segíti a gyermek 

jobb megismerését, a hiányosságok észrevételét, vagy a lemaradások időben történő 

észlelését. Tudatosan figyeli a gyermek fejlődését, és a legkisebb változásokra is tud reagálni. 

 

Kisgyermeknevelők által vezetett dokumentáció: 

o Csoportnapló 

o Gyerekekről vezetett napi jelenléti kimutatás 

o Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslapja  

o Üzenő füzet 

o Fejlődési Napló 

 Családlátogatásról szóló feljegyzés 

 Feljegyzés a beszoktatásról 

 Napi feljegyzések, összegzések 

o SNI-s gyermek fejlődéséről vezetett napi feljegyzés 

 

Élelmezés 

 

A dietetikus alkalmazása az étkezés korszerűsítésében, az új elvárások megfelelésében, a 

bölcsődékben történő jelenlétével nagy segítsége az élelmezésvezetőknek, valamint a konyhai 

dolgozóknak. Szakmai hozzáértésével irányítja a diétás étkezést, az étlapok megtervezésével 

elősegíti az egészséges táplálkozás megvalósulását. Figyelemmel kíséri a NÉBIH által előírt 

szabályokat és azok betarttatására törekszik. 

 

Három bölcsődében a szakácsok megszerezték a diétás szakács szakképesítést is. Ezzel is 

segítve az étel érzékeny gyermekek ellátását. 

 

 

 

 

 

 



 

 62 

Szakmai ellenőrzés 

 

Kormányhivatali ellenőrzés:  

 

2016.05.23-24-25, és 2016.06.02.,06.07 napjain történt meg a Ferencvárosi Egyesített 

Bölcsődei Intézmények öt részlegében. 

 

Kormányhivatali részről Kieffer Brigitta minden bölcsődébe kiment, és megnézte a 

bölcsődéket, a dokumentumokat. Megfelelőnek találta az intézményeket, a dokumentációkat. 

A központban a dokumentumokat, szabályzatokat, a munkaügyi anyagokat, alapító okiratot, 

működési engedélyt nézte át. Rendben talált mindent, csak a működési engedélyről maradt le 

az időszakos ellátás, amit ő hivatalból javítatja, amennyiben szükséges feltüntetni.  

 

Szakmai részről Schmidka Istvánné vett részt az ellenőrzésen. 

Három bölcsődében, az Aprók házában, a Pöttyös és a Manó-lak bölcsődében a dokumentáció 

vezetését, és szakmai munkát figyelt meg. Minden dokumentáció a szakmai 

követelményeknek megfelel, egyéb észrevétele: a beszoktatási időben a szülő később menjen 

ki a csoportból, több legyen az együtt töltött idő. Tárgyi, személyi feltételek megfelelőek, a 

megfigyelések során a szakmai munkát is jónak ítélte meg. 

 

A Kormányhivatali ellenőrzés része volt a Népegészségügyi ellenőrzés is, amely mind az öt 

bölcsődében megtörtént. A Népegészségügyi osztály részéről Hoffer Brigitta és Takács-Csöre 

Gabriella végezte az ellenőrzést. 

 

Az Aprók házában 24.-én ellenőriztek, a Manó-lak és a Pöttyös bölcsődében jún. 2.-án,  a 

Varázskert és a Fehérholló bölcsődében jún 7.-én történt meg az ellenőrzés. 

 

Az összes bölcsődében mindent rendben találtak, a követelményeknek megfelelő tárgyi 

feltételeket láttak. A dokumentációk vezetése, a szükséges papírok, engedélyek, eü. 

kiskönyvek is minden bölcsődében megvoltak, és rendben vezetve vannak. 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatali ellenőrzés: 

 

Egy  minőségvezérelt közétkeztetés megvalósítását célzó program keretén belül három 

bölcsődei részlegünkben történt ellenőrzés, mely reális képet adott az üzemeltetésben 

javítandók és a fejlesztések tervezéséhez. 

 

 Aprók Háza Bölcsőde -  

 Fehérholló Bölcsőde – 2016.04.13.  66%-os minősítést kapott. A feltárt hibákra 

intézkedési tervet készítettünk felelősök és határidő megjelölésével. Az intézkedési 

terv alapján a hibákat rövid időn belül javítottuk. 

 Pöttyös Bölcsőde – 2016.11.25.  82%-os minősítést kapott. A „jó” minősítési 

eredményt a NÉBIH honlapon is közzétették. A szakmai észrevételek, a kisebb hibák 

felszámolására vonatkozó javaslatok javításra kerültek. 

 



 

 63 

Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségi ellenőrzés: 

 

A hatósági ellenőrzés során az udvari telepített játékeszközök ellenőrzése történt meg a 

Fehérholló és a Pöttyös Bölcsődében. 

 

A fehérholló bölcsődében 8 telepített játékeszköz található, amelyből 3 játékeszköznek van 

érvényes felülvizsgálata, és 5 játékeszköznek nincs. Karbantartási, nyilvántartási 

nyomtatványt vezetnek. A Pöttyös bölcsődében 10 játékeszköz található, amelyből 5 

játékeszköznek van érvényes felülvizsgálata, és 5 játékeszköznek nincs. Karbantartási, 

nyilvántartási nyomtatványt vezetnek. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a fa 

házikóból szögek állnak ki, és korhadt, illetve az egyik előtt betonszegély található. A 

hatósági ellenőrök tájékoztatása alapján az Önkormányzat részére küldik meg a hivatalos 

jegyzőkönyvet. 

 

A hatósági ellenőrzésen a bölcsődevezetők és a gazdasági vezető vett részt. A hiányzó 

papírok közül, maga a TŰV igazolások hiányoznak, de mindkét bölcsődében a KÁOSZ kft 

által kiállított “Megfelelőségi tanúsítvány” 2020.05.26.-ig érvényes. A javítások és a TŰV 

igazolásokra a felülvizsgálatok megtörténtek. 

 

Belső kontroll 

 

Az intézmény belső kontroll rendszerét, mind szakmai tervezés, mind gazdálkodás területén 

működteti. 

 

Intézményvezetői belső kontroll 

 

2016. év során az alábbi ellenőrzéseket végeztem a bölcsődékben: 

- Kisgyermeknevelői adminisztráció ellenőrzése (minden bölcsőde) 2016. április 

- Bölcsődevezetők által vezetett nyilvántartások ellenőrzése (minden bölcsőde) 2016. 

május 

- Családlátogatási és beszoktatási ütemtervek ellenőrzése (Aprók Háza bölcsőde, 

Fehérholló bölcsőde) 2016. október 

- Időszakos gyermekfelügyeleti csoportok munkarendjének, napirendjének ellenőrzése 

(Aprók Háza bölcsőde, Varázskert bölcsőde) 2016. november 

 

Gazdasági vezető belső kontroll  

 

2016 évi ellenőrzési tervben szerepeltetett ellenőrzések megtörténtek. A célterületek a 

következők voltak: 

 

- Élelmiszer raktár készlet a Bölcsődei részlegeknél. 

- HACCP dokumentumai közül a tisztasági ellenőrzés 

- Pénztár ellenőrzés (havonta- folyamatosan történt) 

- Bank ellenőrzés  (havonta-folyamatosan történt) 

- Pénzkészlet rovancs 

 

Bölcsődéink alapfeladataikon túli szolgáltatásaik teljesítése 
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Az év folyamán intézményünk az alaptevékenységen túl többféle szolgáltatással segítette a 

kerületben élő családokat. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 

A Gyvt. biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek számára a napközbeni ellátást, a 

gyermekek gondozását, nevelését, és a fejlődésükhöz szükséges különleges bánásmódot. 

Ezzel a szolgáltatással lehetővé tesszük az egyenlőséget a nehéz gondokkal terhelt 

kisgyermeket nevelő családok számára. 

Feladatunk az egészséges csecsemő és kisgyermek gondozására és nevelésére vonatkozó 

ismereteinket felhasználva, a speciális gondoskodást igénylő gyermekek fejlődését segíteni. 

Kell, hogy segítse a gyermekeket abban, hogy az egészséges gyermekekkel együtt tudjon élni, 

játszani, szocializálódni. 

 

Az ép gyermek által nyújtott minta a fogyatékos gyermek optimális fejlődését segítheti illetve 

az ép gyermek egészséges személyiségfejlődését teljessé teheti. 

A bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek egészséges közösségbe való integrálása 

önmagában is fejlesztő hatással bír. 

 

A Kerületi Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógusa végezte a gyermekek korai 

fejlesztését. Munkájával elégedettek voltunk. 

 

Az Aprók háza és a Manó-Lak bölcsődében integrált csoportokban láttuk el a sajátos nevelési 

igényű gyermekeket. A gyermekek fejlesztése továbbra is a Képesség Fejlesztő Szakértői 

Bizottság javaslata alapján történt. Szigetszentmiklóssal ellátási szerződés alapján ebben az 

évben nem volt igény fogyatékos gyermek gondozására, nevelésére. 

 

Bölcsődéinkben összesen egy év alatt 4 másként fejlődő gyermeket gondoztunk, neveltünk.  

Nem gondoztunk, neveltünk olyan gyermeket, akinek nem volt szakértői kijelölése. 

                                    

Időszakos gyermekfelügyelet 

 

Ezzel a szolgáltatással olyan szülők részére ajánljuk segítségünket, akik időszakosan 

szeretnék megoldani gyermekük felügyeletét, vagy, akik nem jogosultak bölcsődei alapellátás 

igénybevételére (nem kerületi lakos, vagy nem dolgozik). 

 

A normál bölcsődei csoport üres férőhelyeire fogadjuk a gyerekeket 8.00-16.00 óra között 

szolgáltatási díj megfizetése mellett. 

 

A szolgáltatások igénybevétele orvosi igazolás nélkül történik, de a szülőnek nyilatkoznia kell 

a gyermek egészségi állapotáról és kötelező védőoltásairól.  

 

A szolgáltatás az Aprók háza bölcsődében három kisméretű csoportban, a Varázskert 

bölcsődében egy külön csoportban működik. 

 

A kerületben időszakos ellátásra jelentkezettek és felvettek bölcsődénkénti adatai (2016) 
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2016 Jelentkezett  
felvettek 

száma 
Elutasítottak 

száma 

Varázskert 
IX/1. 

19  15 4 

Aprók háza 
IX/4. 

21  20 2 

Összesen: 40  35 6 

 
A kerületben időszakos ellátásra jelentkezettek és felvettek bölcsődénkénti adatai (2015) 

 

2015 Jelentkezett  
felvettek 

száma 
Elutasítottak 

száma 

Varázskert 
IX/1. 

15  11 4 

Aprók háza 
IX/4. 

17  14 3 

Összesen: 32  25 7 

  
Az időszakos gyermekek létszáma azért csökkent, mert a törvény nem teszi lehetővé az 

alapellátás csoportjaiban csak az üres férőhely terhére történő elhelyezést teszi lehetővé. 

 

Házi gyermekfelügyelet 

 

2013 szeptembere óta a házi gyermekfelügyeletre nem volt igény. 

 

Gyermektorna  

 

Minden bölcsődében tartottunk gyermektornát. A családok nagy szeretettel veszik igénybe ezt 

a szolgáltatást. A gyermek tornát átlagban 130 bölcsődés gyermek vette igénybe a kerületben. 

A gyermek torna a kisgyermeknevelők irányítása mellett történt, akik ezért pluszjuttatást nem 

kaptak. 

 

Speciális diéta 

 

Intézményünk diétás étkezést is biztosított az étel allergiás gyermekek számára. Dietetikus 

állítja össze a gyermekek számára külön- külön az étlapokat. 

 

Speciális étkezési igények 2016-ban 

 

 Aprók 
Háza 

Varázskert Fehérholló Manó-
Lak 

Pöttyös 

tejmentes 6 2 1 7 2 

laktózmentes 3 1    

tojásmentes  1    

tej-tojás mentes 1 1   1 

tej-méz-mogyoró-dió-    1  
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szezámmag mentes 

tej-tojás-szója mentes 2     

halmentes 1     

sertésmentes 3     

tej-tojás-olajosmag 
mentes 

  1   

tej-tojás-paradicsom 
mentes 

1     

 

Összesen 35 gyermek részesült diétás étkeztetésben. A diétás ételeket minden bölcsődében a 

diétás szakács készíti el, és a dietetikus felügyeli. 

 

Só szoba használat 

 

Aprók háza bölcsődében a Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány által létrehozott só szoba 

kihasználása a kerület bölcsődéibe járó gyermekek számára biztosítja a só terápia egészség 

megőrző szerepét. Az uniós pályázat megvalósulása során a Varázskert Bölcsődében is 

létrehoztunk só szobát.  

 

A Pöttyös bölcsődében 2016 nyarán lett kialakítva egy só szoba, így már három 

intézményünkben van lehetőség a gyermekeknek a terápia igénybevételére. Az alapellátásban 

a só szoba rendszeres napirendbe épített használatát tovább folytattuk.  

 

A szolgáltatás iránti igény megnövekedett az elmúlt évhez képest. 

 

Továbbra is lehetőséget kínálunk a kerület területén található, a bölcsődékbe járó gyermekek 

számára a délutáni órában, a szülők felügyelete mellett, a szoba kúraszerű használatára. 

 

 Pöttyös bölcsődében októbertől április végéig minden csoport heti két alkalommal 

használta a só szobát. 

 Aprók háza bölcsőde: A kisgyermeknevelők előre elkészített beosztás szerint heti 2-3 

alkalommal használják a só szobát. Nyilvántartás alapján külsős bölcsődéből nem 

vették igénybe a szolgáltatást. Az idejáró szülők közül 8 család vette igénybe 

alkalomszerűen.  

 Varázskert bölcsőde: Október 1.-től a csoportok átlagosan heti 2 alkalommal 

használták a só szobát. A délutáni időben előzetes bejelentkezés után biztosítottuk a só 

szoba használatát szülővel együtt. A Fehérholló bölcsődéből és a varázskert 

bölcsődéből 19 alkalommal vették igénybe a szolgáltatást a délutáni órákban.  

 

Fenntartó által végzett Beruházások 2016 évben 

 

Pöttyös bölcsőde 

  

Részleges felújítás történt ez miatta nyári zárás ideje megnövekedett 8 hétre. 

Az elvégzett munkák: 

 II. emeleten mosókonyha teljes felújítása (burkolat csere, csempézés,világítás csere,) 
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 kiépítésre került a mosodában a két mosógép kiállás valamint új áztató kád kialakítása, 

 Földszinten gyermekfürdőszoba és átadó felújítása 

 Emeleti mosoda és a földszinti ajtók cseréje  

 Felnőtt öltőző emeleten való kialakítása és hozzá tartózó zuhanyzó kialakítása 

 A földszinten és a mosoda, ill. öltözőben ablakok cseréje helységek ablakcseréje 

 

Fehérholló bölcsőde 

 

 Az épület gazdasági részén a konyha felújítása festés, 

 konyha és a hozzátartozó folyosó és ebédlő burkolása, 

 zsírfogó megszüntetése és uj behelyezése, 

 villamossági (ventilátor) cseréje és bekötése, 

  konyhai részen ajtók cseréje, 

 babakocsi tároló (előterének festetése) és az ajtókeret festése, 

 

Aprók háza bölcsőde 

 

 l em. és a 2. emeleten a gyermekfürdőszoba és átadó felújítása, 

 villamosság újbóli vezetékezése gyermekfürdőszoba és átadó felújítása során l-2. 

emeleten, 

 gyermekfürdőszoba és átadóban felújítás álmennyezet készítés, 

 gyermekfürdőszoba és átadóban ajtók festése, 

 gyermekfürdőszoba és átadóban lapradiátorok cseréje, 

 gyermekfürdőszoba és átadóban a víz vezeték rendszer cseréje és uj helyre való 

átszerelés, 

 Új fal csempézése és padló burkolat készítése, 

 

Manó lak bölcsődében és a Varázskert Bölcsődében nem történt felújítás. 

 
Intézmény által végzett Beruházás- felújítás 2016 évben 

 
Pöttyös bölcsőde 

 Gáz csatlakozó vezeték 19/2012.(Vll.20) NGM rendelet szerinti időszakos műszaki-

biztonsági felülvizsgálat épületen belül jegyzőkönyv elkészítése, 

 

Manó-lak bölcsőde 

 Gáz csatlakozó vezeték 19/2012.(Vll.20) NGM rendelet szerinti időszakos műszaki-

biztonsági felülvizsgálat épületen belül jegyzőkönyv elkészítése, 

 

 Varázskert bölcsőde 

 udvari homokozó javítása (felügyeleti hatáskörben) 

 

Fehérholló bölcsőde 

 Gáz csatlakozó vezeték 19/2012.(Vll.20) NGM rendelet szerinti időszakos műszaki-

biztonsági felülvizsgálat épületen belül jegyzőkönyv elkészítése, 

 Mosléktároló csempézés és ajtajának javítása, festés, 

 Női öltözőben új padlóburkolat lerakása, 

 babakocsi tároló szétszedése és újból összerakása villamosság visszaszerelése a 

festetés után. 
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Aprók háza bölcsőde 

 Gáz csatlakozó vezeték 19/2012.(Vll.20) NGM rendelet szerinti időszakos műszaki-

biztonsági felülvizsgálat épületen belül jegyzőkönyv el készítése, 

 

Gazdálkodás 

 

A fenntartásai költségek, valamint a dologi kiadásokra kapott összeg fedezték az alap szintű 

működést. Az alapdokumentumok aktualizálása mellett legfontosabb az Intézmény 

fenntartásához biztosított fedezettel való megfelelő gazdálkodás.  

 

Az önkormányzati épületek, valamint a berendezések és eszközök állagának megőrzésére 

munkatársaink nagy gondot fordítottak. A karbantartásokat saját pénzügyi kereteinkből 

biztosítottuk, sok esetben társadalmi munkával is. Például: festések, eszközök másolása, 

játékok karbantartása, javítása. 

 

A gazdálkodásunk hatékonysága, valamint a bölcsődék udvarának szépítése miatt pályázatot 

nyújtott be intézményünk az öt bölcsődei részleg számára. A „Zöld program” című 

pályázaton nyert Intézményünk, ahol önrészt és társadalmi munkát is vállaltunk. 

(virágpalánták, bokrok, sövénye, madáretetők, stb  ). 

 

Arra törekedtünk, hogy bölcsődéink az ellátottak számának és az épületek nagyságának 

megfelelő arányos százalékban részesüljenek a költségvetésből.  

 

A bölcsődei Központban 1 fő nyugdíjazása miatt felvételre került egy munkatárs. 

 

Karbantartás 

 

A működéshez elengedhetetlen kötelező szerződések pl. lift, ÉMI-TÜV, Szigmalik Kft. a 

Tűzkerék, Tűz és munkavédelmi ellenőrzés, Sza-Fe-Ró Bt. Zsírfogó tisztítás és veszélyes 

hulladék elszállítás, AQUA FORCE KFT által végzett folyamatos intézményt érintő kisebb 

épületen belüli karbantartási illetve elhárítási munkák történtek. 

 

Az intézményi által a karbantartási munkálatokat folyamatosan végeztük. Ezáltal biztosítottuk 

a részlegek folyamatos működését (villanyszerelés, dugulás elhárítás, vízvezeték javítások 

stb.).  

 

Tárgyi eszköz beszerzés 

 

Az intézményben a tárgyi eszközök beszerzése területén fokozott növekedés tapasztalható Az 

intézmény minden lehetőséget megtett, hogy a gyermekek egészséges nevelés körülményeit 

javítsa.  Az intézmény tárgyi eszközeinek vásárlásánál figyelembe lett véve azon területek 

ahol a legnagyobb problémák merültek fel. 

 

A havi ellátmányból, valamint külön összeg alapján folyamatosan eszközöket vásároltunk, 

melyek a következő területen történtek meg: 

 

 poharak, edények, konyhai felszerelések folyamatos pótlása, 

 textíliák, ágynemű huzat és lepedők,  

 kézi szerszámok, karbantartási eszközök folyamatos cseréje, pótlása, 
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 függöny beszerzése a Fehérholló bölcsőde részére, 

 hűtőszekrények, porszívók, vasaló, 

 játszótéri eszközök 

 konyhai kisgépek, szeletelő, botturmix, turmix gép 

 tálaló kocsik folyamatos cseréje, mosogató medence, csepegtető állvány, föző asztal 

 fénymásoló, bankjegyvizsgáló, külső merev lemez, telefax 

 öltözőszekrény 

 játékeszközök 

 a nyári felújítások során a régi eszközök, berendezések cseréje. Öltöző szekrények, 

állófogasok, polcok, függönyök, étkező asztalok, székek stb. 

 

Humánerőforrás 

 

A státuszok száma: 124.5 (125 fő) következő megosztásban: 76 fő szakmai és 49 fő technikai 

személyzet. 

 

Sajnos az elmúlt évektől az intézmény személyi feltételeinek változásai miatt, sok helyen 

működési problémák jelentkeztek: a hosszan tartó táppénz, szabadságok, valamint a 

nyugellátásból adódó szabadságok kiadása. 

A gyermekek ellátását túlmunkával és helyettesítésekkel oldottuk meg, mely nem minden 

esetben felelt meg a gondozási nevelési elvek megvalósításának. 

 

Ebben az évben a belépők száma: szakdolgozók: 9 fő, kilépők száma: 8 fő.  

Technikai személyzet: 16 fő belépő, 17 fő kilépő volt. 

 

3 fő nyugdíjazás miatt szüntette meg jogviszonyát. A többiek magasabb jövedelem 

reményében hagyták el kerületünket. 

3 fő vett igénybe a szülési szabadságot. 

A kisgyermeknevelők utánpótlása megtörtént gyakornoki státuszban lévő 

kisgyermeknevelőkkel. 

 

Önkormányzatunk 2016. évben 114.600.- Ft/fő értékben határozta meg munkatársaink béren 

kívüli juttatásaitz. Egyéni választás alapján Erzsébet utalvány, helyi bérlet, ajándék utalvány 

formájában került kifizetésre. 

 

Szakképzés – Képzés 

 

ELTE főiskola III. évfolyamát 1 kisgyermek nevelő sikeresen befejezte. Nyékiné Liszt 

Melitta diplomás kisgyermeknevelővé vált. 

 

Főiskolai tanulmányait megkezdő kisgyermeknevelők   

 

Név Főiskola megnevezése Munkahely 

Hattyasy 

Angéla 

1. Pécsi Tudomány Egyetem 

 

Manó.Lak IX/14 sz. Bölcsőde 

 

Mandics 

Bettina 

 

1. Szent István Egyetem 

Alkalmazott Bölcsészet és 

Pedagógiai Kar Csecsemő- és 

kisgyermeknevelő Szak– 

Aprók Háza IX/4. Bölcsőde 
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Jászberény  

Sipos Kata 

 

1. Eszterházi Károly Főiskola 

Tanárképzési és 

Tudástechnológiai Kar 

Csecsemő- és 

Kisgyermeknevelő Szak - Eger 

Aprók Háza IX/4. Bölcsőde 

 

Fogarasi 

Tiborné 

2. ELTE- TÓK Csecsemő- és 

Kisgyermeknevelő Szak 

Varázskert IX/1.Bölcsőde 

 

Nagy Fatime 3. ELTE- TÓK Csecsemő- és 

Kisgyermeknevelő Szak 

Varázskert IX/1.Bölcsőde 

 

 

Továbbképzés  

 

Az alapfeladatainkat a gyermekek ellátását folyamatosan javítjuk, de az állami normatíva 

elvonása nem tette lehetővé az akkreditált képzésben való nagyobb létszámú részvételt.  

2016. évben akkreditált képzésre csak nagyon korlátozott számban volt lehetőségünk részt 

venni, de egyéb nem akkreditált képzésen részt vettünk. Voltak ingyenes képzések is. 

 

A fejlődés érdekében minden lehetőséget megragadunk a képzésekre, állami, kerületi, házi és 

önképzés keretében. 

 

hó Program részt vevők 

I.   

II. Éves gyermekvédelmi 

Tanácskozás 

3 fő 

III.   

IV. Országos Bölcsődék Napja - Eger 7 fő 

V. Művészeti Nevelés A 
legkisebbeknek – Szakmai Nap 

7 fő 

VI.   

VII   

VIII.   

IX. Szakmai Nap – Újhegyi Közösségi 
Ház 

7 fő 

X. „Út a cigánytelepről a katedráig” 11 fő 

XI. Ferencvárosi Óvodák – Szakmai 
Nap 
Szakmai Nap – Leövey Klára 
gimnázium 
„Iskola és internetes zaklatás” 

8 fő 
 
9 fő 
 
5 fő 

XII.   

 

A kreditpontos kötelező továbbképzéseket csak nagyon korlátozott létszámban tudjuk 

biztosítani kisgyermeknevelőink számára. 1 fő tereptanári képzésen vett részt, melyet a 

dolgozó fizetett. A házi továbbképzések a részlegek szakmai programjaik szerint ütemezve 

történtek. 
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Gyakornokaink 2016. évben 

 

 Név Bölcsőde 

1. Zsemberovszky Mária 

2014.03.01.-2017.03.31. 

Aprók Háza 

2. Molnár Barbara 

2014.12.01.-2016.11.30. 

Aprók Háza 

3. Deák Kata 

2014.01.01.-2017.01.31. 

Varázskert 

4. Jakabné Szűcs Zsuzsanna 

2015.09.01.-2017.08.31. 

Varázskert 

5. Garaminé Kriston Ágnes 

2015.09.01.-2016.08.31. 

Fehérholló 

6. Pásztor Emese 

2014.03.01.-2016.03.31. 

Aprók Háza 

7. Szilágyi Sándorné 

2014.04.01.-2016.04.30. 

Fehérholló 

8. Nitkovszky Vanda 

2014.09.01.-2016.08.31. 

Manó- Lak 

9. Turbuczné Páll Andrea 

2014.09.01.-2016.08.31. 

Pöttyös 

10. Répási Henriett 

2016.09.01.-2018.08.31. 

Fehérholló 

11. Dobrai Georgina 

2016.11.01.-2018.10.30. 

Manó-Lak 

12. Sipos Kata 

2016.09.01.-2018.08.31. 

Aprók Háza 

 

Ebben az évben a gyakornokaink száma összesen 12 fő. Komoly terhet jelent a betanítás és a 

program megvalósítása. Igyekszünk gyakornokoknak átadni gyakorlati tudásunkat. Nagy 

felelősséget jelent ez mindenki számára, hogy megfelelő mintával szolgáljunk a most 

pályakezdő fiataloknak. A gyakornoki szabályzat átdolgozásra került, egy hatékonyabb 

módszer és vizsgarendszer alkalmazása került rögzítésre. Tapasztalataink szerint a 

tanulási folyamat hatékonyabb eredményt hoz a pályakezdő fiataloknak. 

 

ELTE gyakorló területi feladataink 

 

Az ELTE Óvónő képző tanszéke, csecsemő és kisgyermek nevelő kara felkérte 

intézményünket gyakorlati területének. Ez számukra munkánk szakmai elismertségét jelenti. 

A gyakorlaton 5 hallgatót oktattunk szakmánkra az Aprók háza bölcsődében, és 1 főt a 

Pöttyös bölcsődében.  

 

Pályázatok 

 

Kerületi Önkormányzat által kiírt pályázat 

 

„Intézményi Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási, nevelési 

intézményeiben 2016” címmel 314 450.-ot nyertünk 94 250.- önrésszel az öt bölcsődei 

részleg számára. Ennek megvalósítása 2017 tavasz, a Föld Napja.  
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A pályázat célja: A játszóudvarokon egy esztétikus zöld környezet kialakítása, melyet a Föld 

Napja alkalmából a gyerekekkel közösen valósítunk meg. 

 

Az intézmény kapcsolatrendszere  

 

Szülői Fórum 

 

Továbbra is minden részlegben működik a Szülői Fórum, a részlegek szakmai programját 

írásban véleményezték. A gyermekek felvételével kapcsolatban, bírálóbizottságban részt 

vettek. Véleményüket figyelembe véve segítették döntéseinket. A Szülői Fórum tagjai 

segítettek a rendezvények megszervezésében, anyagi támogatásában.  

A bölcsődék a Szülői Fórum üléseit megtartották. 

 

Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány 

 

Alapítványi támogatások 

  

Az Alapítvány, mint külső támogató vett részt a bölcsődék támogatásában a részlegvezetőkkel 

együttműködve. Játékokat és eszközöket, valamint szolgáltatókat vásárolt bölcsődéinknek.  

Ezen túl, továbbra is az Aprók háza bölcsőde só szobájának működtetéséhez a só folyadék 

rendszeres biztosításával járult hozzá.  

Karácsonyi ünnepi rendezvényekhez fenyőfákat adományozott a bölcsődei csoportoknak. 

„Tesz-vesz” muzsikafoglalkozásokat szervezett minden bölcsődében.  

 

Az Alapítvánnyal az együttműködés kissé nehézkes, mivel, tagjai nem vesznek részt a 

mindennapjainkban, és nem reálisan tudják felmérni igényeinket. Véleményünket nem mindig 

kérik ki és velem egyáltalán nincs együttműködési kapcsolatuk. 

 

Társintézményekkel való kapcsolattartás 

 

Óvoda 

 

Az Aprók háza bölcsőde: Főleg az óvodába menő gyermekek felvételi időszakában tartják a 

kapcsolatot, amikor meg is látogatják az óvodákat, ahol megismerkedhetnek egy közös játék 

alkalmával, az óvónőkkel a gyerekek. Meghívott vendégeink az óvodai szülői értekezletnek, 

melyen bemutatják az ide járó gyermekek szüleinek az intézményeiket. Ezen felül telefonon 

tartják a kapcsolatot. 

 

A Manó-lak bölcsőde: Évente 3 alkalommal tesznek látogatást a Méhecske és az Ugrifüles 

óvodába. Az óvodába menő gyermekek szüleinek szülői értekezletet tartanak közösen az 

óvónőkkel. 

 

A Fehérholló bölcsőde: A rendezvényekre kölcsönösen, meghívják egymást. 

A kölcsönös érdeklődés révén lehetőség nyílik egymás munkájának, megismerésére és ez által 

a gyermekek számára az átmenet, zökkenő mentesebbé válhat. Jó kapcsolatot ápolunk a 

Kerekerdő és a Csudafa óvodával. Minden nevelési évben az óvodát képviselő vezetők és 

helyettesük mutatják be az óvodájukat szülői értekezleten az óvodába menő gyermekek 

szüleinek. 
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Pöttyös Bölcsőde: Egyeztető értekezletet tartottak a lakótelepi óvodavezetőkkel. Jó 

kapcsolatuk van az óvodákkal. Április hónapban az óvónők átlátogattak a Pöttyös bölcsődébe, 

hogy megismerhessék az óvodába menő gyermekeket. Évente 4-5 alkalommal találkoznak, 

(óvodai beiratkozás előtt, rendezvényeken, a régi bölcsődés gyermekek meglátogatásakor) 

 

Varázskert bölcsőde:  Az összevont szülői értekezletre eljöttek 4 óvoda képviselői. 

Tájékoztatta a szülőket az intézményükről. A Csicsergő óvodával volt szorosabb kapcsolatuk. 

A gyermeknapra idén is szívesen adtak kölcsön eszközöket a családi vetélkedőhöz. Segítettek 

az óvodai felvételekben. A karbantartók együttműködnek, segítenek egymásnak. Az óvodások 

augusztusban, és decemberben látogatást a bölcsődében. A csoportokban műsort adtak elő, és 

együtt játszottak a bölcsődés gyermekekkel. Saját általuk készített ajándékokat is hoztak a 

gyermekeknek és a kisgyermeknevelőknek. 

 

Védőnői Szolgálat 

 

Részlegeink vezetői már évek óta a védőnőkkel megfelelő munka kapcsolatot alakítottak ki, 

ez tovább folytatódott. A bölcsődei felvételek elbírálásához továbbra is segítséget nyújtottak a 

rászorultság megítélésében a bölcsődébe felvenni kívánt gyermekek esetén. Több esetben 

felvételi kérelmet javaslatukkal támogatták. A kapcsolattartás főleg telefonon történik. 

 

Feszgyi  

 

A Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolattartás szükséges esetekben valósul meg.  Az éves 

Gyermekvédelmi Tanácskozáson a részlegvezetők részt vettek. A gyermekfelvételek elbírása 

esetén egyeztetés történt a családgondozókkal a rászorultság elbírálásának megállapítása 

érdekében. 

 

A gyermekotthonból 2016. évben 1 gyermeket vettünk át a Fehérholló bölcsődébe. 

Védelembe vett gyermek 1 volt. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 4 volt. 

 

Külső kapcsolataink 

 

 ELTE Tanító-és Óvóképző Kar, Csecsemő és Gyermeknevelő-gondozó szak hallgatói 

képzés. Az Aprók-háza bölcsőde, gyakorló területe a főiskolának. 

 Magyar Bölcsődék Egyesülete szakmai érdekképviseleti szerv rendezvényén vettünk 

részt, 7 fővel, az Országos Bölcsődék Napja rendezvényén. 

 ÁNTSZ működési engedélyek és ellenőrzések, állásfoglalás tekintetében. 

 Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete az országos szervezettel 

információ kérés volt a kapcsolat alapja. 2016.április 20.-ra meghirdetett egész napos 

Szociális ágazati sztrájkhoz minden dolgozónk csatlakozott. 

 A helyi BDDSZ alapszervezetével érdekegyeztetés történt, a munkavállalók 

érdekeinek figyelembe vételével.  

 A Magyar Bölcsődék Egyesülete, szakmai kérdésekben, állásfoglalásban nyújtott 

segítséget. 

 Az óvodákkal való együttműködés a bölcsődei felvételek alkalmával volt a 

legszorosabb. Május-június hónapban az egyeztetések folyamatosan zajlottak Az 

óvodába menő gyermekek bölcsődei szülői értekezletén részt vettek az óvónők.  
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Összegzés 

 

Intézményünk munkatársai az alapfeladatok és a szolgáltatások teljesítésének eleget tettek. 

A megvalósítási feladatok olyan vezetői jelenlétet igényeltek, akinek tisztában kellett lenni 

elméleti tudásával, meg kellett felelni a gyermek, szülők és kollektíva elvárásainak, át kellett 

látnia az intézmény működését, jelen kellett lennie a csoport életében és ezeken túl mindig 

valami új gondolatot, célokat kellett kitűznie a jövőt illetően. 

 

Kiemelt feladatnak tekinttem az intézmény jó hírnevének építését, a lehetőségek feltárását, a 

fejlesztési feladatok szakszerű, pontos megvalósítását, a lakosság igényeinek elfogadását, és 

lehetőségeihez mérten való kiszolgálását. 

 

A gyermekek jogait tiszteletben tartva biztosítottam, hogy koruknak és fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, teljes körű ellátásban részesüljenek. Igyekeztem, hogy a napközbeni ellátás során 

valamennyi kisgyermeket továbbra is jó gondozó-nevelő, hatások érjék. Támogattam az 

elveiben és módszereiben egységes gondozó-nevelő munka, folyamatos fenntartását. Munkám 

során a lelkiismeretesség, felelősségvállalás mellett a következetességnek, igazságosságnak és 

segítőkészségnek kiemelt jelentőséget tulajdonítottam. 

 

Szakmai ellenőrzések, megfigyelések során próbáltam a szakmai munkát egységessé tenni a 

kerület öt bölcsődéjében. Személyes beszélgetések és munkatársi értekezletek keretében 

törekedtem megismerni kollégáim, a bölcsődevezetők véleményét a feladatok teljesítéséről, a 

továbblépés lehetőségeiről.  Arra törekedtem, hogy munkatársaim folyamatosan lehetőséget 

kapjanak az önképzésre, továbbképzésre, valamint a szakirányú tanulmányok elvégzésére. 

 

A 2016. évben a diplomás kisgyermeknevelők átkerültek a Pedagógus életpálya modellbe. 21 

főt érintett a kerületben. Nagy bérfeszültséget okozott a dolgozók körében. 2017.-től ez 

rendeződni látszott, amikor rendezték az „E” kategóriás kisgyermeknevelők, és a diplomás 

egyéb foglalkozású munkatársak bérét is. Viszont a két bértábla összecsúszása miatt újabb 

feszültség keletkezett diplomások és az „E” kategóriások között. 

 

Égető probléma a technikai kisegítők bérének rendezése. Nehéz megtartani őket, mert annyira 

alacsony a bérük. Nagy a fluktuáció közöttük, mivel megélhetési gondjukon nem segít ez az 

alacsony bér.  

 

5. A jövőre vonatkozó javaslatok 

 

A törvényben előírt szolgáltatások biztosítva vannak, így a jövőben az ellátási igények 

változását kell követni és figyelemmel kísérni. 

 

További feladat a szakmai munka fejlesztése, és a gyermekek részére nyújtott programok 

körének szélesítése. Az intézmények dolgozóinak továbbképzésekben való részvétele, 

valamint a fontos feladat az intézmények informatikai rendszerének kiépítése, korszerűsítése, 

bővítése. 

 

A bűnmegelőzésre vonatkozó intézkedések megvalósítása érdekében szükséges a közterületi-

felügyelet kiszélesítése, térfigyelő rendszerek bővítése és üzemeltetése. 
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6. Bűnmegelőzés 

 

A bűnmegelőzés körében tehető lépések három csoportra oszthatóak: 

 

1. szituatív bűnmegelőzés eszközök: nem kívánnak kormányzati beavatkozást, helyi 

szinten megvalósíthatóak („bűnre csábító” alkalmak számát csökkentik: pl. 

közterületek kivilágítása, középületek, parkok őrzése), 

2. a bűnelkövetőkre irányuló eszközök, amelyek a bűnelkövetővé, vagy a bűnismétlővé 

válás veszélyét csökkentik,  

3. a sértettre irányuló eszközök, amelyek a potenciális, vagy a már bűncselekmény 

sértettjévé vált személyeket érintik (pl. vagyonvédelmi eszközök használata).  

 

Fentieknek megfelelően a bűnmegelőzés gyakorlatának súlypontjai az alábbiak:  

 

1. a bűnelkövetővé válás megelőzésére szolgáló eszközök, 

2. a szituációs bűnmegelőzés eszközei, 

3. a közösségi bűnmegelőzés eszközei. 

 

Lényeges kérdés, hogy a bűnmegelőzési tevékenységekben miként válik el az állami, 

önkormányzati és közösségi feladat- és felelősségvállalás. 

 

Az önkormányzat az állam és a közösség között helyezkedik el a bűnmegelőzésben való 

feladatvállalási kötelezettségében. 

 

Alapfeladatai ellátásának módja eleve meghatározó a bűnmegelőzés szempontjából. Két 

nyilvánvaló példa erre: 

 

 az oktatás és  

 az ifjúságvédelem szerepe. 

 

A fiatalok tanulási esélyeit a család anyagi helyzete, szülők iskolázottsága, lakóhely oktatási 

kínálata alapvetően meghatározzák. 

 

Mindebből kitűnik, hogy a bűnözés megelőzésének alapja az oktatási rendszerben található: a 

hátrányos helyzetű, leszakadó tanulók problémáinak megfelelő kezelésében, illetve az 

iskolarendszerből kimaradók integrálásának lehetőségeiben.  

 

A bűnelkövetés megelőzésében a gyermekvédelem és családvédelem kiemelkedő szerepe 

vitathatatlan, hiszen a depriovált családi háttér és a deviáns magatartás közötti komplex 

kapcsolat összetevőinek mindegyikére reagálni kell. 

 

A fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a 

családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az egyházaknak, valamint az önkormányzat 

intézményrendszerének és a rendőrségnek is. 
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Nagy szerepet játszik a csellengés és az utcai vandalizmus visszaszorításában, a közösségi 

terek kialakítása. Ezeken a helyszíneken számos szabadidős programot, prevenciós előadást, 

felvilágosító kampányokat lehet szervezni. 

 

A Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) Budapest Főváros IX. kerületének 

együttműködési rendszere, a legális és illegális drogokkal (kábítószerekkel) összefüggő 

problémák megelőzésének, valamint szakszerű holisztikus, mentálhigiénés szemléletű 

kezelésének legfontosabb fóruma. A KEF igyekszik összhangot teremteni a – 

mentálhigiénével, drog-prevencióval foglalkozó, ill. a kábítószer és szenvedély-problémákat 

kezelő szervezetek, intézmények munkájában, és ezzel összefüggésben a különböző szakmai 

és módszertani szemléletmódok harmonizálására törekszik. A KEF prevenciós szemlélete az 

egészség megőrzésére, egészség-tudatos magatartás kialakítása a negatív minták elutasítására, 

a már kialakult kábítószer-fogyatás ártalmainak csökkentésére, további súlyosbodásának 

megelőzésére irányul. 

 

7. Civil szervezetek részvétele 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata minden esetben igyekszik azon 

törvényi kötelezettségeinek eleget tenni, amely a lakosainak szociális biztonságát erősíti. 

 

Így születtek meg a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény alapján a személyes 

gondoskodást nyújtó átmeneti ellátást biztosító ellátási szerződések. 

Ezen szerződések a biztonságos ellátás érdekében meghatározott időtartalmúak és – általában 

– meghatározott férőhely „kivásárlást” is jelentenek. Finanszírozásukat akkor is kötelezően 

fenntartja önkormányzatunk, ha azon a férőhelyen pl. nem történik egész évben ellátás (tehát 

visszafizetési garanciát nem tartalmaznak a szerződések). 

 

A kerületben több családi napközi is működik, hozzájárulva ezzel a gyermekek napközbeni 

ellátásához. 

 

A Ferencvárosban működő bölcsődei, óvodai és iskolai alapítványok nagyon sokat tesznek a 

kerületben élő gyermekek szociális helyzetének javításáért, testi és szellemi fejlődésükért. Az 

intézmények mellett működő alapítványokat kérelmükre az önkormányzat eddig is támogatta. 

 

Az önkormányzat kiterjedt kapcsolatot tart fenn a civil szervezetekkel (anyagi támogatások, 

pályázatok, kedvezményes helyiségbérlet, együttműködési-, támogatási-, ellátási 

szerződések).  

Ezek a szervezetek továbbra is inkább a szabadidős programokban, a drog prevencióban és 

hajléktalanok ellátásában nyújtanak segítséget. 

 

Budapest, 2017. május 16. 

* * * 


