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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményünk 2013. 01. 01. től  kezdte 
meg működését. 
2012 évben a családsegítő gyermekjóléti szolgáltatás étkeztetési és házi gondozási feladatokat 
az intézményünket ma alkotó, településeken a  bicskei Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulásán belül  3 mikro társulásban  látták el. 
Intézményi beszámolónkat a 2012 évi KHS. statisztikai adatok alapján tudjuk elkészíteni. 
 
 
Az intézmény megnevezése: Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 

1.1. Az intézmény székhelye: 8086 FELCSÚT, FŐ U.75. 

1.2. Az intézmény alapítója: Felcsút, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok, Tabajd  
Községek Önkormányzata 

1.3. Az Intézmény alapítói határozatának és Alapító Okiratának hatályba lépése 
2012.12.31. 

1.4. Az intézmény fenntartói jogát gyakorolja: Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- 
testülete. 

1.4.1. Irányítási jogköre: Dönt az intézmény Alapító Okiratáról, átszervezéséről, 
gazdálkodási köréről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, 
nevének megállapításáról és egyéb szolgáltatások bevezetéséről. 

1.4.2. Meghatározza: az intézmény költségvetését és az intézményi térítési díjakat. 

1.4.3. Ellenőrzi: az intézmény gazdálkodásának és működésének törvényességét, a 
törvényesség biztosítása érdekében a belső szabályzatok jogszerűségét. 

1.4.4. Jóváhagyja: az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

1.4.5. Értékeli: a szakmai munka eredményességét. 

1.4.6. Gondoskodik: a szakemberek továbbképzéséről. 

  
Az intézmény szakágazati besorolása: 889900 máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás 
bentlakás nélkül 
 
 A szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója: S0304232 
 
Törzsszáma : 799876 
  
Telefon/fax: 22/999-424 
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2. Az intézmény típusa: 
 
- családsegítő , gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatásokat ellátó költségvetési szerv 
 
Az intézmény székhelye és telephelyei  
 
3. Az integrált intézményegységek működési területe:   

 
 
1. Székhely:  8086 Felcsút, Fő u. 75. 
2. Telephely: 8087 Alcsútdoboz, József A. út 5. 
3. Telephely: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. 
4. Telephely: 2066 Szár, Rákóczi u. 68. 
5. Telephely: 8088, Vértesacsa, Vörösmarty u. 2. 
6. Telephely: 2066 Újbarok, Fő u. 3. 
7.  Telephely: 8088. Tabajd, Dózsa Gy.u. 2. 

 
 
 
4. Az integrált intézményegységek  szakfeladat száma és megnevezése 
 
-889924 családsegítés 
- 889201 gyermekjóléti szolgáltatás 
- 889922 házi segítségnyújtás 
- 889921 szociális étkeztetés 
 

1.5. Az intézmény jogosult hivatalos tevékenysége során az elnevezésének megfelelő kör és 
fejbélyegzőt használni. 

2. cím  
A intézmény jogállása 

2.1. Az  intézmény jogállása 

a) tevékenység jellege alapján: szociális, családsegítő és gyermekjóléti alap 
szolgáltatást nyújtó költségvetési szerv, 

1.6. gazdálkodási módja alapján: önállóan működő költségvetési szerv 

 
Az intézmény szakmai munkáját meghatározó jogszabályok: 

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi 

III. törvény; 
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• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésükről feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet és módosításai; 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételeről szóló 9/1999. 

(XI.24.) 

• SzCsM rendelet; 

• A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 

• vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.) SZMM 

rendelet; 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II 

17.) 

• kormányrendelet; 

• A szociális ellátásokról szóló  4/2013( 03.11.) Felcsút Község önkormányzati 

rendelete 

• A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 

szóló többször módosított 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet; 

• A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és szociális 

szakvizsgáról szóló 

• többször módosított 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet, 

• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatok, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.(XI. 20.) Korm. Rendelet 

13/B-13/H.§tartalmazzak. 

 

 
Demográfiai adatok: lakosságának száma 

 
1. Felcsút 1866 fő                     
2. Alcsútdoboz 1464 fő 
3. Tabajd 1001 fő 
4. Mány 2415 fő 
5. Szár 1667 fő 
6. Újbarok 438 fő 
7. Vértesacsa 1835 fő 
 
Összesen: 10681 fő 
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Az intézmény működési területén élő, szociális helyzetük, egészségügyi, mentálhigiénés 

állapotuk miatt rászorult emberek intézményi szolgáltatások keretében történő ellátása, 

szociális szolgáltatások nyújtása útján. Szociális szolgáltatói feladatainak végzése során 

tiszteletben tartja az ellátott személyek és családok életmódját, életstratégiáját, 

szokásrendszerét és tradícióit. Szervezi és összehangolja az intézményi ellátásban részesülők 

szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújt, 

megismerteti e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, s 

támogatja az azokhoz való hozzájutást.  Tevékenységének eredményessége érdekében 

figyelemmel kíséri a szociális ellátások jogszabályi környezetének változását, más 

szolgáltatók eredményeit. Szakterületét érintően részt vesz pályázatokon, új innovatív 

programok kidolgozásában. 

1,)  Az intézmény az alábbi szociális feladatokat látja el: 

a szociális alapszolgáltatások keretében (segítséget nyújtva a rászorulók részére önálló 
életvitelük fenntartásában, egészségi, mentális, vagy más okból eredő problémáik 
megoldásában) 

a) étkeztetés 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az intézmény, akik azt önmaguknak, 
illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani.  

b) házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás az ellátottak otthonában nyújtott olyan gondozási, ellátási 
forma, mely a szükség szerinti segítséget azoknak a fogyatékos, szociális, vagy 
egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek biztosítja, akik napi 
életvitelükhöz, társas kapcsolataikhoz, kulturális igényeik kielégítéséhez, 
érdekeik védelméhez azt igénylik és elfogadják. 

                   c.) családsegítés  
 A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb       
krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

 

2,) Gyermekjóléti alapszolgáltatás az 1997.évi XXXI. tv. Alapján: 
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A Gyermekjóléti szolgáltatás szerepe, kritikus helyzetekben, a krízisekben, a krízishelyzet 

felismeréséhez és kezeléséhez, megoldásához való hozzájárulásában. 

Ezzel együtt kiemelt szerepe a prevenció, melynek során elsődleges célja a fiatalkorúak 

körében a szenvedélybetegségek, bűnözés kialakulásának megelőzése. 

 

2012 évben a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítői területen végzett munka, alapján a 

KSH adatszolgáltatásnak és az intézményünkben továbbfoglalkoztatott előző családgondozók  

2013.03.30.-ai települési gyermekvédelmi konferencia beszámolójának megfelelően a 

településeken ellátott és gondozott családok kimutatását az alábbi  táblázatban összegeztük. 

 
Az anyagi problémákkal küzdők 2012- ben is sokan voltak. Több családnál azért is állandóak  

az anyagi problémák, mert a szülők egyikének nincs munkája. Vannak olyan családok is a 

látókörünkben, ahol a szülők egyikének sincs állandó munkája. Egyre gyakoribb, hogy fiatal szülőknél 

is jelentkeznek különböző tartós mentális problémák anyagi nehézségeik elviselhetetlensége miatt. 

A nevelési problémák száma a legmagasabb. Ez azoknál a szülőknél jelenik meg, akik a saját 

családjukból hozott rossz minták következtében nem tudják megfelelően nevelni saját gyermeküket 

vagy a szülők nem következetesek gyermekeikkel és ezért nem tudják kezelni őket. 

 

A beilleszkedési nehézséggel és/vagy magatartászavarral küzdő gyermekekről sok esetben  

az iskolák értesítették szolgálatunkat, akik a jogszabály szerinti kötelezettségük alapján jelezték az 

igazolatlan órák számát, valamint a tanulóval kapcsolatos egyéb problémákat. Ezen a téren 

tapasztalatunk szerint az alábbi okok nagyon gyakoriak: 

Az általános iskolából kikerülő fiatalok gyakran olyan iskolába kerülnek, ahol nem érzik jól magukat 

és ott szembesülnek azzal, hogy más képzésű oktatásban vennének részt szívesen.  Ha a fiatal nincs a 

helyén és olyan iskolába jár, ahol rosszul érzi magát, a tanuláshoz való motivációját is elveszíti és 

különböző deviáns viselkedési formákat sajátít el. Sok gyermeknél a szülői odafigyelés hiánya, a 

következetlen nevelés okozza a különböző magatartási problémákat.  

 

Szolgálatunkhoz több gimnáziumokból, szakközép-és szakiskolákból is érkezik jelzés azokról a 

gyermekekről, akiknek igazolatlan óráik gyűltek össze. Az 50 igazolatlan órát meghaladott hiányzást 

követően a gyermek után járó iskoláztatási támogatás szüneteltetésére kerül sor. 

Munkánk során sokszor találkozunk a válás előtt és a válás utáni kapcsolattartási visszaélésekkel, 

érzelmi zsarolások, pereskedésekkel. Gyakori tapasztalat, hogy a válófélben lévők, vagy már elváltak, 
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nem az új életük felépítésével, hanem volt házastársuk ellehetetlenítésével foglalkoznak. Ez az állapot 

a gyermekekre nagyon rossz hatással van és a szülők közötti feszültség különböző pszichés- 

magatartásproblémákat okoz a gyermekeknél.  

 

Szülői elhanyagolás,  

terén szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az érzelmi elhanyagolás, érdektelenség, közöny a gyermekkel 

szemben ugyanolyan súlyos, és hosszú távú káros hatással bír, mint a  gondozás megfelelő hiánya, 

vagy a fizikai bántalmazás.  

 

A családon belüli bántalmazás  

lehet a külvilág felé is ismert, vagy titkolt, pszichés és/vagy fizikai. A pszichés bántalmazás 

(megalázás, érzelmi zsarolás, fenyegetés, megfélemlítés) is komoly lelki sérüléseket okoz. Azokban a 

súlyos helyzetekben, amikor rendőrségi intézkedés is történik, mindenképpen kiskorú veszélyeztetése 

valósul meg, akkor is, ha a bántalmazás nem a gyermek felé irányul.  Azonban előfordult olyan családi 

konfliktus, ahol az anya gyermekével egy családok átmeneti otthonába kellett hogy költözzön.  

A családon belül jelentkező problémák arra engednek következtetni, hogy a városban elérhető 

gyermekekkel és szüleikkel foglalkozó szakemberek (pszichológus/párterapeuta, gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus, gyógytornász) számát növelni kell.  

 

Terveink a 2013-as évre:  
 
→A „Szülővé válás” sorozat elindítása a településeken. 
 
→A prevenció előtérbe helyezése, családoknak szóló rendezvények, csoportfoglalkozások  

elindításának segítése a gyermekekkel foglalkozó intézményekben. 
 
➔a gyermekekkel foglalkozó szakemberek és intézmények gyermekvédelmi munkájának  
összehangolása, jelzőrendszeri találkozók tartása, 
 
➔segítségnyújtás más szakemberek, illetve szolgáltatások eléréséhez, elsősorban 
pszichológusi segítség igénybevételének a lehetősége minden településen. 
 
➔konfliktuskezelésben segítségnyújtás, pályázatokon való részvétel. 
 
➔a gyámhatósági intézkedéshez közvetlenül kapcsolódó munka, mint pl. a védelembe vétel,  
átmeneti elhelyezés, felülvizsgálatok, a kapcsolattartás segítése, környezettanulmányok,  
szakvélemények készítése, javaslattétel, tárgyalásokon való részvétel. A fiatalok körében 
végzett bűnmegelőzési tevékenységet is erősíteni akarjuk, együttműködésben a rendőrséggel. 
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Ezúton szeretném megköszönni, a települések jelzőrendszeri tagjainak és a települések vezetőinek a   
tavalyi évben nyújtott segítségét, továbbá sok sikert kívánok további munkájukhoz. 
 
Tisztelt Képviselő Testület! Kérem, szíveskedjenek elfogadni beszámolómat. 
 
                                                                  Tisztelettel:                …………………………….. 
 
                                                                                            Dr. Kovácsné  Kaszás Ágnes 
 
 
Melléklet: 
 
1 családsegítő tevékenység adatai 2012 évről 
2 gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai 2012 évről 
 
 
 
 
 
Felcsút, 2013.05.17. 
 
 


