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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
 
 
E-szám: 64/2018. 
 
Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2017. évben megvalósult 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés  
 
Előterjesztő: Papp István jegyző 
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
 
Nagykovácsi, 2018. május 16. 

jegyző 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. május 16. 
          

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A települési önkormányzat – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján – 
„a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig 
– a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az 
értékelést – települési önkormányzat esetén 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, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 
gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.” 
 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 10. számú 
melléklete sorolja fel pontokba szedve azokat a tartalmi követelményeket, amelyek 
figyelembevételével a települési önkormányzatnak a Gyvt. szerinti átfogó értékelését 
el kell készítenie.  
A Kormányrendelet mellékletében meghatározott hét pontban rögzített tartalmi 
követelmények egy-egy fejezetcímként szerepelnek az átfogó értékelésben. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 
2017. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló átfogó értékelés elfogadására. 
 
A Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell meghozni a döntést. 

Nagykovácsi, 2018. május 16. 

 

        Papp István 
             jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2017. évben 
megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
átfogó értékelés elfogadásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 
§ (6) bekezdése alapján és a gyámhatóságokról, valamint gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletének 
figyelembevételével elkészített Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2017. 
évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
átfogó értékelését elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2017. évben megvalósult 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelése 
 
 
 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály 
adataira 
 

 
Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területe: 2857 ha.  
 
A népességnövekedés mértékét tekintve a dinamikusan fejlődő települések közé 
tartozik, lakosainak száma évről-évre emelkedik. A beköltöző lakosok jelentős 
hányada az értelmiségi, biztos egzisztenciával rendelkező fiatal felnőttek közül kerül 
ki, akik jellemző módon több gyermeket is vállalnak. Nagykovácsi lakosságának 
jellemzője az, hogy itt a legmagasabb az egy főre eső szellemi termékek aránya, 
valamint a rendkívül magas gyermeklétszám és a több-, illetve sokgyermekes 
családok nagy száma. Nagykovácsi egyszerre falu és kertváros, hangulatában, 
megjelenésében egyaránt. 
A folyamatos népesség-növekedés a lakosság fiatalodását, az aktív korú és a 
gyermek-népesség gyarapodását hozza magával. A településen élők többségében jó 
szociális és anyagi körülmények között élnek és ez érzékelhető a szociális ellátásokat 
igénybe vevők létszámában és egyéb tulajdonságaiban is.  
 
A nagyközség állandó bejelentett lakóinak száma 2017. január 1-jén 8004 fő, 2017. 
december 31-én pedig 8174 fő volt. A 8174 fős lakosságnak 26%-a kiskorú, a 18 év 
alatti korosztály 2158 fő. 
 
Lakónépesség életkor szerinti megoszlása 2017. december 31-én 
 

0-3 4-6 7-14 15-18 19-64 65- Összesen 

383 377 1038 360 4963 1053 8174 

 
 
 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 
biztosítása: 

 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, 

kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb 
okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
(a továbbiakban: Gyvt.) szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt (a 
továbbiakban: RGYK) kérő személyek száma 2017. év folyamán 46 fő volt. 
Nagykovácsi Nagyközség jegyzője 33 gyermekre állapította meg az RGYK-t a Gyvt. 
19. §-a alapján. Az elutasított személyek száma 13 fő volt. 
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2017. január 1-jén RGYK-ra jogosultak száma: 49 

2017. év folyamán megszűnt RGYK: 49 

2017. tárgyév folyamán RGYK-t kérők: 46 

2017. tárgyév folyamán megállapított RGYK: 33 

2017. év folyamán elutasítottak száma: 13 

2017. december 31-én RGYK-ra jogosultak száma: 33 

 
A kérelmezők jellemzően a kis jövedelmű, egykeresős családokból kerülnek ki, ahol 
vagy egyedül neveli a szülő a gyermekét/gyermekeit, vagy az egyik szülő 
munkanélkülisége miatt válnak jogosulttá az RGYK-ra.  
Nagykovácsiban nagyon sok nagycsaládos él, azonban megfigyelhető, hogy a 
nehezebb körülmények között élők az egy vagy két gyermekes családok közül 
kerülnek ki. 
Az elutasítások okai a jövedelmi és vagyoni helyzetben kereshetők, a kérelmező 
családok magasabb jövedelme miatt a gyermekek nem váltak jogosulttá az RGYK-ra. 
Azon gyermekek esetében, ahol az egy főre eső jövedelem csak egy kicsit haladta 
meg a törvényben rögzített RGYK sávot, az önkormányzat 50 %-os kedvezményt 
biztosított az étkeztetésben, illetve rendkívüli települési támogatást nyújt. (Az 
önkormányzat 71.250,- Ft/fő, illetve 85.500,- Ft/fő jövedelemhatárig tud a helyi 
rendelete alapján 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményt, illetve pénzbeli támogatást 
biztosítani.) 
2017. december 31-i adatok alapján 15 család 33 gyermeke volt jogosult RGYK-ra, a 
15 családból 10 esetben volt egyedülálló a szülő:  
 

 1 gyermekes 
család 

2 gyermekes 
család 

3 gyermekes 
család 

4 vagy 5 
gyermekes 
család 

6 vagy annál több 
gyermekes  
család 

Összes 

Családok 
száma: 

5 5 4 - 1 15 

Ebből 
egyedülálló 
szülő: 

5 4 1 - - 10 

Ebből 
hátrányos, 
helyzetű 
gyermeket  
nevelő  
család1: 

  1    

 
A gyermekek száma 2017. december 31-én a következőképpen alakult korosztály 
szerint: 
 

       0 - 6       7-14     15-18      19 -  Összesen 
 

  Gyermekek száma 5 14          7     7     33 
Ebből hátrányos 
helyzetű 

 - 1          2      -      3 

  Ebből tartósan  
  beteg, fogyatékos 

        -            -           -      -         0 

                                                 
1 Nagykovácsiban 2017-ben nem volt halmozottan hátrányos helyzetű gyermek  
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A Gyvt. 20/A. §-a alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 
gyermekenként 6.000,- Ft alapösszegű természetbeni támogatásban-, a hátrányos 
helyzetű gyermekek 6.500,- Ft emelt összegű természetbeni támogatásban 
részesültek gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában. Ennek alakulása 2017-
ben: 

 Támogatott 
családok 
száma: 

Kiskorú 
gyermekek 
száma: 

Nagykorú 
gyermekek 
száma: 

Természetbeni 
támogatás 
összesen: 

2017. augusztusban 
alapösszegű természetbeni 
támogatásban részesültek 

12 20 6 156.000,- Ft 

2017. augusztusban emelt 
összegű természetbeni 
támogatásban részesültek 

2 3 1 26.000,- Ft 

2017. novemberben 
alapösszegű természetbeni 
támogatásban részesültek 

12 20 6 156.000,- Ft 

2017. novemberben emelt 
összegű természetbeni 
támogatásban részesültek 

1 3 - 19.500,- Ft 

2017 augusztusában 14 család 30 gyermekére (23 kiskorú, 7 fiatal felnőtt) tekintettel 
182.000,- Ft értékben, 2017 novemberében pedig 13 család 29 gyermekére (23 
kiskorú és 6 fiatal felnőtt) tekintettel 175.500,- Ft értékű gyermekvédelmi Erzsébet-
utalvány került kiosztásra. 

 
b) egyéb, a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni 

juttatásokra vonatkozó adatok  
 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról 
szóló 7/2016. (IV. 04.) sz. Kt. rendelet (a továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza a 
Nagykovácsiban nyújtható települési támogatások fajtáit és feltételrendszerét.  
Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete döntése alapján a polgármesterre 
átruházott hatáskör a  

- gyermekétkeztetési díjkedvezmény megállapítása, 
- a babakelengye támogatás és a  
- táboroztatási támogatás. 

 
A gyermekétkeztetési díjkedvezményt a helyi rendelet 13. §-a szabályozza: „Egyéni 
rászorultság alapján a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés 
intézményi térítési díjának mértéke települési támogatásként legfeljebb 50 %-kal 
csökkenthető, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem éri el 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,  
b) egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, vagy ha a családban 

magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, vagy ha a 
családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át, és a teljes összegű személyi térítési díj 
megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné.” 
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Ez alapján 2017-ben 5 család 6 gyermeke vált jogosulttá az 50%-os intézményi térítési 
díjkedvezményre. A támogatás arra az esetre jelent méltányos megoldást, amikor egy 
kérelmező a Gyvt. alapján nem válik jogosulttá az ingyenes étkezésre, illetve az 
étkezési díjkedvezményre. 
 
A helyi rendelet 12. §-a alapján 2017-ben 1 újszülött gyermek családja részesült 
babakelengye támogatásban, amely egyszeri 60.000,- Ft támogatás azon családok 
részére, ahol az újszülött gyermek első lakóhelye Nagykovácsiban található, és a 
családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 500%-át, azaz a 142.500,- Ft-ot nem haladja meg.  
 
A rászoruló gyermekek családjai táboroztatási támogatásban részesültek a nyári 
hónapok során a helyi rendelet 14. §-a alapján: „Táboroztatási támogatás nyújtható 
települési támogatásként a rászoruló gyermekekre tekintettel azoknak a 
kérelmezőknek, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,  

b) egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, vagy ha a családban 

magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, vagy ha a 

családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350%-át.” 

 

Nagykovácsiban összesen 9 család 14 gyermekét támogatta a települési 
önkormányzat a család kérelme alapján táboronként és gyermekenként 15.000,- Ft 
összeggel. A támogatott gyermekek összesen 25 táborban vettek részt a nyár 
folyamán. 
 
 

c) gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre 
vonatkozó statisztikai adatok 

 
Nagykovácsiban 2014. május 30-ával megszüntetésre került az óvodai főzőkonyha, 
amely a helyi általános iskolások és óvodások részére biztosította az étkeztetést.  Ettől 
az időponttól a közétkeztetés külső beszállító útján kerül megoldásra, a közbeszerzési 
eljárás eredményeként 2017-ben a közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatást az 
Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. látta el, amely cég a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlatot tevő pályázó volt a szolgáltatásra.  
A Nagykovácsi Általános Iskolába, a Kispatak Óvodába és a Lenvirág Bölcsőde és 
Védőnői Szolgálat részére is az Elamen Zrt. biztosította a napi többszöri étkezést. Az 
iskolában, székhely- és tagóvodákban, valamint a bölcsődében melegítőkonyha és 
étkező biztosított. 
Nagykovácsiban 2017. május 1-jén összesen 4 fő hátrányos helyzetű gyermek volt, 
akik szülőjét vagy más törvényes képviselőjét a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
13/B. § (1) bek. b) pontja alapján a jegyző írásban tájékoztatta a szünidei 
gyermekétkeztetés lehetőségéről. A szünidei gyermekétkeztetést egy gyermek 
kivételével nem igényelték az érintettek: egy fő általános iskolás gyermek szülője kérte 
gyermeke részére a nyári szünet során 43 napon keresztül biztosított meleg ebédet.  
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A tavaszi, őszi és téli szünetek idejére a szünidei gyermekétkeztetést nem igényelték 
az érintett jogosultak.  

 
 
 

Összesítő táblázat a kedvezményben részesülőkre vonatkozó  
statisztikai adatokról 

-2017- 

 
 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások bemutatása: 

 
a) gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének 

tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek 
veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák 

                                                 
2 A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján, kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezetteket 
3 A Gyvt. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
4 A Gyvt-ben rögzítettek alapján 

Kedvezmény Lenvirág 
Bölcsőde –  
Nagykovácsi-
(napi  
négyszeri 
étkezés) 

Kispatak  
Óvoda –  
Nagykovácsi 
(napi  
háromszori  
étkezés) 

Nagykovácsi 
Általános  
Iskola – Napközi 
(napi háromszori  
étkezés) 

Nagykovácsi  
Általános Iskola – 
Menza 
(csak ebéd) 

Összesen Önkor-
mányzatot 
terhelő kiadás 
forintban  
összesen  
(2017. évben) 

100%-os normatív 
kedvezményben  
részesülők  
száma2 

13 fő 158 fő         -         -     171 fő 4.664.889,- Ft 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezmény  
alapján 100%-os 
normatív 
kedvezményben 
részesülők 
 száma3 

     - 4 fő  8 fő 3 fő     15 fő 409.201,-Ft 

50%-os normatív 
kedvezményben  
részesülők  
száma4 

      -      - 107 fő 82 fő    189 fő 5.155.930,- Ft 

Önkormányzati rendelet 
alapján 50%-os 
támogatásban 
részesülők száma 

      -       -  2 fő 4 fő     6 fő 163.681,- Ft 

Teljes árat fizetők, 
normatív 
kedvezményben nem 
részesülők száma 
 

2 fő 102 fő 102 fő 86 fő   292 fő 7.965.776,- Ft 

Összesen 15 fő  264 fő 219 fő 175 fő 673 fő 18.359.477,- Ft 
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gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, 
jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai) 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja Nagykovácsiban 
 
A Solymár Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában működő Ezüstkor 
Szociális Gondozó Központ és Családsegítő Szolgálat feladat-ellátási szerződés 
keretében biztosítja Nagykovácsiban a családsegítés, a gyermekjóléti és házi 
segítségnyújtási alapellátás feladatait.  
 
A Nagykovácsiban működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál (a 
továbbiakban: Szolgálat) 6 munkatárs dolgozik az alábbi megosztásban: 

- családsegítés és gyermekjólét: 1 fő 8 órás (gyermekjóléti feladatok) és 2 fő 4 
órás munkarendben (1 fő szociális munkás és 1 fő mentálhigiénés tanácsadó),  

- házi segítségnyújtás: 1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás és 1 fő 4 órás munkarendben. 
 
A törvényileg meghatározott alapellátási feladatok mellett a Nagykovácsiban nyitva 
tartó helyiségben a nagykovácsi lakosok számára elérhető mentálhigiénés 
tanácsadás, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára komplex 
mozgásfejlesztés. 2017 februárjától kéthetente a Baba-mama klub is megkezdte 
működését a mentálhigiénés tanácsadó-pedagógus kolléganő vezetésével. A 
szolgáltatások Nagykovácsi lakosok számára ingyenesen igénybe vehetők. 
 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalatai: 
 

- Gondozotti létszám 
 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2017-ben 1162 alkalommal kereste fel ügyfél. 
56 fő (ebből 19 gyermek) együttműködési megállapodás alapján kapta a szolgáltatást, 
mely adott esetben több hónapig tartó gondozási folyamatot is jelentett, az ügyféllel 
együtt kialakított gondozási terv mentén. Családok szerinti bontásban 41 családot 
segített a Szolgálat az alapellátás keretében.  
4 esetben egy/maximum három találkozás elegendőnek bizonyult a probléma 
megoldásához. Ezekben az esetekben együttműködési megállapodást nem kellett 
kötni. 
 

- Probléma típusok 
 
2017. évben a Szolgálatot felkeresők vezető problématípusai – melyekhez 
természetesen láncreakció-szerűen egyéb problémák is kapcsolódtak –  gyakoriságuk 
tekintetében a következők voltak: családi-kapcsolati (16), egészségi probléma, 
egészségkárosodás következménye (9), gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség (7), magatartás és teljesítmény zavar (7), szenvedélybetegség (5), anyagi 
(4), családon belüli bántalmazás (4),  gyermeknevelési (3), fogyatékosság, retardáció 
(3), oktatási, nevelési elhanyagolás (2).   
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- Szakmai tevékenységek főbb adatai  

 
Információ nyújtás (354), segítő beszélgetés (265), ügyintézéshez segítségnyújtás 
(195), konfliktuskezelés (3), mediáció (3), kríziskezelés (1), közvetítés pénzbeli 
ellátásokhoz (23), közvetítés természetbeni ellátásokhoz (6), esetkonferencia 
szervezése (2), esetmegbeszélés szervezése (6), szakmaközi megbeszélés (10), 
környezettanulmány készítése felkérésre (7), családlátogatás (249), 
adományközvetítés (19), közvetítés a gyermekjóléti központhoz (4), átmeneti 
gondozásba való közvetítés (1), családterápia (15), korrepetálás (64).  
Új szolgáltatásként a Szolgálat vállalni tudja iskoláskorú, idegrendszerileg éretlen, 
tanulásban enyhén akadályozott gyerekek fejlesztését. 
A Szolgálat védelembe vételi javaslatot az év során 1 gyermek esetében tett a 
budakeszi központ felé. A szülők egészségügyi, mentális állapota, a gyermek mentális 
állapota, illetve életvitellel kapcsolatos problémák adtak okot a hatósági intézkedés 
kezdeményezésére, ami végül ideiglenes hatályú azonnali kiemeléshez vezetett. 
2017. december 31-én a szolgálat által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 
3 fő volt. A veszélyeztető fő okok: családi konfliktus, csavargás, illetve fogyatékosság. 
Fizikai bántalmazás a szülő részéről 1 esetben fordult elő. 
 

- Csoportok 
 

A szolgáltatást 19 fő vette igénybe az év során összesen 39 alkalommal. 
2017-ben a Szolgálat által elindított Baba-mama klub 19 alkalommal, 16 fő rendszeres 
részvételével sikeres kezdeményezésnek bizonyult. A klubot a mentálhigiénés 
kolléganő vezeti.  
 

- Gyermekvédelmi jelzőrendszer 
 

A törvényi előírásoknak megfelelően 2017-ben 10 alkalommal szakmaközi találkozó 
került megszervezésre a nagykovácsi jelzőrendszeri tagok részvételével. Ezeken a 
találkozókon a gyermekekkel foglalkozó szakemberek el tudták mondani 
tapasztalataikat, és fel tudták hívni kollégáik figyelmét a veszélyeztetett gyermekre. A 
megbeszélések után a Szolgálat összehangoltan tudta megtervezni a szükséges 
intézkedéseket. 
A települési gyermekvédelmi éves tanácskozás is megrendezésre került. 
 

b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának 
biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő 
tapasztalatok. 

 
A 2015-ben elfogadott a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 
és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV.23.) (továbbiakban: gyermekjóléti rendelet) 4. §-a 
rögzíti, hogy az „Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátására bölcsődét 
működtet.” 
A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálatot 2015. április 1-jén vették kincstári 
nyilvántartásba, az ünnepélyes átadása 2015. július 31-én zajlott. Ezt követőn 2015 
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augusztusában 23 kisgyermek kezdhette meg a nevelési évet a vadonatúj bölcsődei 
épületben. 
A bölcsőde 10 új munkahelyet teremtett, valamint a korábban igen elhanyagolt 
épületben, méltatlan körülmények között működő gyermekorvosi rendelő és védőnői 
szolgálat egy olyan helyre költözhetett, ahol a kulturált, higiénikus körülmény biztosított 
a kisgyermekek számára.  
 
A gyermekjóléti rendelet 4. § (2)-(4) bekezdése is rögzíti, hogy „a bölcsőde 
alapellátásként ellátja a Gyvt-ben valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben 
meghatározott feladatokat. 
A bölcsőde az alapellátáson túlmenően nyitvatartási időn túli gyermekfelügyeletet, 
időszakos gyermekfelügyeletet és játszócsoportot működtet. A bölcsőde ellátja a 
fogyatékos gyermekek gondozását és nevelését a Gyvt. 42. § (2) bekezdése szerint.” 
 
A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat alapításával 23 nagykovácsi család élete 
vált könnyebbé azzal, hogy a szülők a munka mellett is – különösebb anyagi teher 
nélkül – biztonságban tudhatják kisgyermekeiket.  
 
2017. májusában a beiratkozáskor 29 felvételi kérelem érkezett be a Lenvirág 
Bölcsődébe. Ebből a 29 jelentkezőből, 18 gyermeket tudtak felvenni.  Ebből egy fő 
sajátos nevelési igényű, így a csoportlétszám alakulása 10, illetve 12 fő.  
Előnyben részesült a felvételnél 3 fő, akiket egyedülálló édesanya nevel. A többiek 
jelentkezését a Felvételi Szabályzatban leírtak alapján az egy főre eső nettó jövedelem 
alapján bírálták el. 
Az év végéig még beérkezett felvételi kérelmek száma 4 darab. 
 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen 
végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének 
alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

 
2017. november 6-án került sor a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Kormányhivatali 
ellenőrzésére, melyről 2017. december 11-én született a PE/SZOC/1818-4/2017 
számú végzés. A hiánypótlás 2018. február 22-re elkészült.  
Fenntartó részéről: 

• A Szolgáltatói Nyilvántartásban az elérhetőségi adatok módosítása megtörtént. 

• A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló Solymár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (IV. 30.) önkormányzati 
rendeletének kiegészítése megtörtént a család- és gyermekjóléti szolgálatra 
vonatkozó szabályozással. 

 
Szolgálat részéről: 

• A Szakmai program aktualizálása, a hiányzó elemekkel való kiegészítése 
megtörtént a fenntartó jóváhagyásával. 

• A Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása és javítása a fenntartó 
jóváhagyásával megtörtént. 

• A munkaköri leírásban szabályozásra került az Igénybevevői nyilvántartást 
kezelő dolgozó kötelezettsége, felelősségi köre. 
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• A Szolgálat Gépjármű-használati Szabályzata elkészült. 

• Az ellátottjogi és gyermekjogi képviselő neve és elérhetőségei, illetve a 
készenléti szolgálat telefonszáma a nyitva álló helyiségekben kifüggesztésre 
kerültek. Az elérhetőségek nyitvatartási időn kívül is megtekinthetőek. 

• A családsegítő képesítési előírások alóli felmentés a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően elkészült.  

• A Szolgálat Továbbképzési terve a hiányzó elemekkel ki lett egészítve. 

• A Tájékoztatási nyilatkozat a hiányzó tartalommal kiegészítésre került. 

• Az intézményi nyilvántartás – gyermekek esetében – ki lett egészítve a 
jogszabályban foglalt hiányzó tartalommal. 

• Az Együttműködési megállapodás és az Esetnapló nyomtatvány kiegészítésre 
került a jogszabálynak megfelelően. 

• A Szolgálat munkatársai tájékoztatást kaptak az esetdokumentáció vezetésére 
vonatkozó jogszabályi és módszertani előírásokról. A jövőben munkájukat 
ennek megfelelően látják el. 

 
 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai 
alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák 
hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós 
elképzelések). 

 
Nagykovácsi alacsony adóerő-képességét figyelembe véve az állami támogatás a 
szociális területen biztosított, országos viszonylatban a szociálisan rászoruló családok 
száma kevés, így az anyagi veszélyeztetettség településünkön nem áll fenn.  
 
A jelzőrendszer tagjainak felelős tevékenysége és a solymári Ezüstkor Szociális 
Gondozó Központ Nagykovácsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 
tevékenysége folytán a gyermekvédelemi munka színvonalának további javulása 
várható. A jelzőrendszerek tagjai munkájuk során megtapasztalták annak fontosságát, 
hogy az idejében történt cselekvés gátolja, illetve csökkenti a probléma kialakulását. 
 

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a 
településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú 
bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények 
számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

 
Településünkön bűnmegelőzési program nem készült. Nagykovácsi közigazgatási 
területe a bűnügyileg kevéssé fertőzött területek közé sorolható. Ez részben 
köszönhető a település földrajzi elhelyezkedésének, a lakosság összetételének, 
közterület-felügyelet és a rendőrség hatékony munkájának. 
 
2017-ben nem történt olyan említést érdemlő súlyos bűncselekmény, ami 
felháborította volna a lakosság hangulatát, gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövető nem 
volt. 
 
2017-ben a Nagykovácsi Általános Iskola tanítási időszakában a rendőrség a körzeti 
megbízott közreműködésével végrehajtotta „az iskola rendőre” programot. A 
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programmal kapcsolatban negatív visszajelzés nem érkezett. A településre, az 
iskolára és annak környezetére megállapítható a javuló közbiztonság, így súlyosabb 
események nem váltak ismertté. A program folytatására a bűnmegelőzés 
vonatkozásában, valamint a szülők, diákok, tantestület, illetve a rendőrség 
kapcsolatának szorosabbá fűzése és a bizalom további növelése érdekében van 
szükség.  
 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Budaörsi Rendőrkapitányság, Budakeszi 
Rendőrőrs munkatársai rendszeresen tartanak előadást a Nagykovácsi Általános 
Iskolában a közlekedésről, drogprevencióról, áldozattá válásról, bűnmegelőzésről és 
az internet veszélyeiről.  
 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil 
szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, 
drogprevenció stb.). 

 
Nagykovácsiban számos civil szervezet működik, melyek rengeteg program 
szervezésével, feladatok magukra vállalásával teszik szebbé, élhetőbbé a 
környezetünket. 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
és a 71/2017. (IV. 27.) Kt. határozata alapján 2017-ben összesen 19 pályázati célt 
támogatott, amellyel több száz gyermek sportolási lehetőségét-, zenetanulását-, 
nemzetközi táborban való részvételét segítette; valamint támogatta játszótér 
működtetését és hagyományőrző rendezvények megtartását.  
 

 


