
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 
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Tárgy: 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelés 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdés 

értelmében minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, melyet a Képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést – a 

képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A 

gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 

települési önkormányzat, felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság 

javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

 

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeiről a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. melléklete rendelkezik. Az 

értékelést a fenti jogszabályok alapján elkészítettük, melyet az előterjesztéshez csatolok. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján a jegyzői hatáskörben elvégzett gyermekvédelmi 

tevékenységről szóló hivatali beszámoló alapján a 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

átfogó értékelést elfogadja. 

 

A képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Pest Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Remeteszőlős, 2022. június 20.    

 

 

 

 

 

 

        Szathmáry Gergely 

            polgármester 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat 

2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátására 

vonatkozó átfogó értékelés 
 

 

 

1. A demográfiai adatok 

 

Remeteszőlős állandó lakosainak száma a 2021. december 31-ei adatok alapján: 1107 fő,  

ebből: 

0-14 év: 211 fő 

15-18 év:   62 fő 

 

 

2. Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági feltételeit és az ellátás megállapításának szabályait a 

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

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm 

rendelet (a továbbiakban: Gyer.) rögzíti. 

Alacsony jövedelem esetén a Gyvt. alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapítását lehet kérni a jegyzőtől. Az a jogosult, aki a Gyvt-ben rögzített jövedelmi és egyéb 

feltételeknek megfelel - és a jegyző gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg részére - 

különböző jogszabályokban meghatározott támogatásban részesülhet (pénzbeli támogatás, étkeztetés, 

tankönyvtámogatás stb). 

A benyújtott jövedelemnyilatkozatban, igazolásban szereplő adatok valódisága az eljárás során szükség 

esetén környezettanulmány (helyzetértékelés) készítésével ellenőrizhető. A környezettanulmány készítésekor 

mód nyílik annak megvizsgálására, hogy a kérelmező számlákkal igazolható kiadásai meghaladják-e az 

általa bevallott nettó összjövedelmét, mert ebben az esetben az igazolásban, illetve a nyilatkozatban szereplő 

adatok valótlansága miatt a kérelem elutasítható. A család vagyoni viszonyainak egyéb módon való 

értékelésére a Gyvt. és a Gyer. jelenleg nem ad felhatalmazást. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült Remeteszőlősön a 2021. évben 8 gyermek. Hátrányos 

helyzetű gyermekek száma 3 fő. 

 

Ugyanakkor szükségszerű megjegyezni azt, hogy a támogatást igénybevevők köre nem mindig azonos a 

szociálisan rászorultak körével. Jellemző, hogy többen, elsősorban a bérből és fizetésből élők kiesnek a 

gyermekvédelmi kedvezmény lehetőségéből, mert az egy főre eső jövedelmük pár száz, esetleg ezer forinttal 

meghaladja a törvényi határt, ami évek óta nem változott. Önkormányzatot terhelő kiadás ezzel kapcsolatban 

nem keletkezett. 

 

 

Az egyéb, Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok kapcsán 

elmondható, hogy e tekintetben Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az irányadó. A 

települési támogatás biztosításával az Önkormányzat segítséget tud nyújtani a családok többrétű 

problémájára. Ennek megfelelően a jövedelmi határok figyelembe vételével települési támogatás igényelhető 

betegség, baleset, haláleset esetén, elemi kár elhárítására, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
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megtartása érdekében, gyermekek iskoláztatásának támogatására, gyermek fogadásának előkészítése 

érdekében, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása céljából, továbbá a gyermek családba 

való visszakerülésének elősegítésére. Települési támogatás kérhető gyógyszerekre, temetésre, 

lakásfenntartási költségekre, valaki ápolására, valamint a bölcsődei költségek támogatására is. A 

támogatások széles skálájával az Önkormányzat a családok valamennyi problémájára igyekszik segítséget 

nyújtani pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában. A támogatás megállapítása a Képviselő-testülettől 

átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik.  

 

A 2021. évben települési támogatás megállapítására 10 esetben került sor az alábbiak szerint részletezve: 

 

Óvodai támogatás: 

6 család részesült benne, havi 20.000.-Ft támogatás került megállapításra.  

 

Lakásfenntartási támogatás: 

1 fő részesült lakásfenntartási támogatásban, havi 5.000.-Ft összeggel. 

 

 

Rendkívüli települési támogatás: 

3 fő kérelmére létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetére való tekintettel, gyermekei 

iskoláztatási/óvodai költségeihez való hozzájárulásként részesült havi 15.000 Ft/25.000 Ft összeggel. 

 

A segítségre szoruló családok előtérbe kerülésében nagy segítséget jelentett a jelző rendszer kiemelkedően jó 

működése. A gyermekjóléti szolgálat és a védőnő jelezte, hogy mely gyermekek szorulnak segítségre.  

A gyermekétkeztetés vonatkozásában elmondható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosultak részére az iskolában, illetve óvodában igénybe vehető az étkezési támogatás (50 % ill. 100%). 

Remeteszőlős Községben sem iskola, sem óvoda nem található. Az óvodai feladatokat az Önkormányzat a 

Nagykovácsi Nagyközségben található Szőlőszem Óvodával kötött szerződés útján látja el. Az 

Önkormányzat a szerződésben vállalta, hogy a Szőlőszem Óvodába járó, az Önkormányzat által támogatott 

remeteszőlősi gyermekek közül azon gyermekek étkeztetésének finanszírozását, akik a Gyvt. 21/B § (1) 

bekezdése szerint alanyi jogon ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak, 13.000 Ft/hó/gyermek összeggel 

támogatja. Saját intézmény hiányában – a gyermekétkeztetésre vonatkozóan az Önkormányzat nem 

rendelkezik adatokkal. Szünidei gyermekétkeztetésre igény nem merült fel.  

 

3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

Remeteszőlős Községben 2016. január 1-től a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

2092 Budakeszi Fő u. 103. (továbbiakban: HÍD) igazgatási társulás formájában látja el a gyermekjóléti és 

családsegítő, illetve házi segítségnyújtási és idősgondozási feladatokat. A Szolgálat tárgyi feltételei 

megfelelőek, rendelkeznek számítógépekkel, személygépkocsikkal, krízis helyzetben a szolgálat munkatársai 

mobiltelefonjaikon utolérhetőek. 

A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal (Budajenő, Remeteszőlős, Tök) illetékes ügyintézői a 

gyermekjóléti szolgálat munkatársával, illetve a családgondozóval folyamatos kapcsolatot tartottak, ha 

valamilyen ügyben intézkedés volt szükséges arról egymást azonnal értesítették.  A jelzőrendszer tagjai 

(védőnő, gyermekjóléti szolgálat munkatársa, jegyző, gyámügyi előadó, iskolaigazgató, rendőrök) szükség 

szerint tartottak megbeszéléseket az Önkormányzat tárgyalótermében. Ezek a találkozók rendkívül 

hasznosak és a jelzőrendszer jó működése szempontjából is nagyon fontosak. A jelzőrendszer tagjai 

egymással jó kapcsolatot építettek ki, az információ csere közöttük rendszeres volt. Az elmúlt év 

tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a nem a településen lévő oktatási intézmények vezetői, óvoda vezetők és 

pedagógusok is tudják, mely esetekben kell a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét kérni. Mind az oktatási 

intézmények vezetői, mind a pedagógusok bizalommal fordultak a Gyermekjóléti Szolgálathoz, és ez a 

hatékony kapcsolat jellemző a Védőnői Szolgálatra, a Háziorvosi Szolgálatra, és a gyámügyi hatóságra is. 
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A Védőnői Szolgálat az Önkormányzat épületében kapott helyet, így az önkormányzati előadó és a védőnő 

közötti kapcsolattartás napi szintű. Ennek köszönhetően a felmerülő problémák gyorsan orvosolhatóak. 

Válsághelyzetben lévő család 2021. évben nem jelentkezett a védőnőnél, illetve az Önkormányzatnál 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat számszerű adatait beszámolójuk tartalmazza. A Szolgálattal való 

kapcsolatfelvétel leggyakoribb okai: családon belüli konfliktusok és bántalmazás, válás, ellehetetlenedett 

anyagi helyzet, családi nevelésből adódó hibák, egészségkárosodás, alkoholizmus, drogfogyasztás, 

gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség. A felmerülő problémák általában családon belül 

orvosolhatóak voltak. 

  

A megtartott éves tanácskozáson a Családsegítő Szolgálat munkatársa arról tájékoztatta a tanácskozás 

résztvevőit, hogy a HÍD keretén belül működő jogi tanácsadást és pszichológusi szolgáltatást is egyre többen 

veszik igénybe. 2021-ben 4 ügyfél élt a pszichológusi tanácsadás lehetőségével. Emellett kapcsolattartási 

ügyeletet 1 család tekintetében biztosított a Központ. 

 

A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban a Nagykovácsiban működő Szőlőszem Óvoda és Waldorf 

Óvoda oldja meg az óvodás korúak tekintetében. Az ezen intézményekbe járó remeteszőlősi gyermekek után 

az Önkormányzat pénzbeli támogatást nyújt. Amennyiben egy család úgy dönt, hogy másik óvodába íratja 

gyermekét, egyedi kérelemmel fordulhat a Képviselő-testület felé az óvodai költségekhez való hozzájárulás 

érdekében. A körzetileg kijelölt iskola a Nagykovácsi Általános Iskola, azonban a legtöbb gyermek a II. 

kerületi intézményeket látogatja inkább.  

 

A gyermekek átmeneti gondozására a HÍD tud megoldást nyújtani, erre az intézkedésre eddig még nem volt 

szükség. 

 

4. Felügyeleti szervekre, ellenőrzésekre vonatkozó megállapítások 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal a 2021. évben nem vizsgálta a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ működését. A jogszabályi követelményeknek eleget téve belső ellenőrzés volt az 

intézményben. 

 

 

5. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok 

  

Jövőbeni feladataink ellátásában továbbra is kiemelt fontosságúnak tekintjük, a HÍD Szociális, Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központtal való jó együttműködés további folytatását, a jelzőrendszer tagjai 

közötti folyamatos információ-cserét, valamint az alapellátásban gondozott családok érdekképviseleteinek 

biztosítását. 

 

Remeteszőlősön nagy igény mutatkozna egy bölcsődére, mivel ezen ellátás jelenleg nem megoldott, a 

környező települések bölcsődéi pedig túlzsúfoltok, helyhiányra panaszkodnak. Az Önkormányzat helyi 

rendeletében ugyan pénzbeli támogatást nyújt a szülők részére a bölcsődei költségekhez való 

hozzájárulásként, azonban a saját intézmény kérdéskörének megoldása mielőbb szükséges. Az ehhez hiányzó 

forrásokat az Önkormányzat folyamatosan kutatja. Felmerülő igény esetén a Budakeszi Mosolyvár 

Bölcsődében 5 főnek biztosított férőhely a remeteszőlősi gyermekek tekintetében. 

 

 

Emellett szükség mutatkozna egy saját óvoda fenntartására is. Azonban forráshiány miatt annak fenntartási 

költségei az Önkormányzat részére óriási terhet jelentene. Pályázati támogatás hiányában saját erőből ezt 

nem tudja megvalósítani. 
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6. Bűnmegelőzés 

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság részéről kinevezett körzeti megbízott is tevékenykedik településünkön, 

munkáját az Önkormányzat is segíti. 

Bűnmegelőzési programmal községünk nem rendelkezik, azonban az Önkormányzatnál dolgozó közterület 

felügyelő és a körzeti megbízott, valamint a Budakeszi Rendőrőrs egyéb rendőrei között a kapcsolattartás 

mindennapos. Sokszor egy-egy felmerülő családi konfliktusnál is közreműködnek. A családgondozóval és a 

gyámügyi előadóval is egyeztetnek.  

Gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről, vagy ilyen korúak által elkövetett bűncselekményekről az 

Önkormányzatnak nincsen tudomása. 

 

 

7. Civil szervezetekkel való együttműködés 

 

Az Önkormányzattal szerződésben álló Remete-Csemete Alapítvány rendszeresen szervez gyermekeknek, 

családoknak szóló programokat, melyek alkalmával a kismamák, anyukák rendszeresen találkoznak. A 

visszajelzések alapján az Alapítvány működése mindenképpen hasznos. Az Alapítvány aktív szerepet tölt be 

önkormányzati ünnepségek, rendezvények alkalmával, de többször szervezett falutakarítást is. Olykor 

előadásokat is szerveznek különböző témákban.  

 

 

Remeteszőlős, 2022. május 11. 

 

 

 

 

Szathmáry Gergely       Bajtekné dr. Halász Ildikó 

polgármester         aljegyző 

 

 

 

 

 

Készítette: Káldi-Vörös Henrietta igazgatási ügyintéző 

 


