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Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen szavaza al az alábbi
határozatot hozza:

11/2019. (II. 07.) KT határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítése

Pilisborosjenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az
58/2018  (VI.31)  számú  határozatával  elfogado.  2017.  évi  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  átfogó  értékelést  az  alábbiakkal
kiegészíti:

� A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők  száma,
kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai,
önkormányzatot terhelő kiadás nagysága:

2017 – ben 14 kérelmező 22 gyermek jogán részesült  rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben. Ebből 2017 – ben elköltözés mia. négy kérelmező hat gyermeke
után járó jogosultsága megszűnt településünkön. 
Elutasíto. kérelem 2017 – ben nem volt.

Az önkormányzatnak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 
kiadása nem volt.

� A  gyermekétkeztetés  megoldásának  módjai,  kedvezményben  részesülőkre
vonatkozó statisztikai adatok.

A gyermekétkeztetést  az  óvodában  saját  konyhával,  míg  az  iskola  esetébenkülső
szállítóval oldo.a meg az Önkormányzat.

Mesevölgy Óvoda

100 % kedvezmény 61 fő

50% kedvezmény 0 fő

teljes díjat fizete. 28 fő



Összes étkező 89 fő

Általános Iskola

100 % kedvezmény 12 fő

50% kedvezmény 67 fő

teljes díjat fizete. 71 fő

Összes étkező 150 fő

� Az önkormányzat  által  biztosíto�  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások
bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztete�ségének okai,

A gyermekjóléti szolgáltatást külső szolgáltató, a Talpon Maradni Kft. bevonásával
látja el az Önkormányzat ellátási szerződés útján.

Tapasztalatok:

Bűnelkövetéssel  és  szabálysértéssel  kapcsolatban,  2017-ben  nem  volt  eset  a

szolgálatunknál. 

-A gyermekek  napközbeni  ellátásával kapcsolatban  az  óvoda  magas  színvonalú

működése  és  az  iskolai  napközi  melle.  2017-ben  egy  családi  napközi  működö.

Pilisborosjenőn. 

-A  gyermekek  átmeneti  gondozása  megoldo� a  községben  képze.  helye.es

szülőkkel, 2017-ben nem volt szükség az ellátás igénybevételére.

-Védelembe vétel, okok, felülvizsgálatok: 2017-ben védelembe vételre nem került

sor. Több, gyermekes család ügyében indult el a védelembe vételi eljárás, az eljárások

folyamatban van.

Ideiglenes hatályú elhelyezés 2017-ben nem volt. 

Pszichológiai  feladatok:  A  pszichológiai  feladatokat egyrészt  az  általános  iskola

pszichológusa  PelAer  Zsuzsanna  látja  el,  másrészt  a  Család  és  Gyermekjóléti

Központ  pszichológusa  látja  el.  A pszichológiai  ellátásra  elengedhetetlen  szükség

van a hatékony család és egyéni gondozáshoz.

Főbb gyermekvédelmi szempontból releváns adat:



2017-ben történt szakmai tevékenységek száma: 1751 /  535 fő a szolgáltatásban

résztvevők száma

Tanulói létszám összesen: 270 fő

Halmozo.an hátrányos helyzetű:     1 fő

Hátrányos helyzetű:     1 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült:     9 fő

SNI-s gyermek:     9 fő

BTM-s gyermek:   36 fő

Tartósan beteg tanuló:     5fő

Szakértői véleményre elküldö., 

de még visszajelzés nem érkeze.:    10fő

Iskolai fejlesztő pedagógushoz jár:    47fő

Iskolai logopédushoz jár:    10fő

Iskolai pszichológushoz jár:    31fő

A leggyakoribb veszélyeztető okok: 

A szülők rendezetlen életvitele, munkanélkülisége, időnként alacsony és bizonytalan

jövedelmet  biztosító  alkalmi  munkavégzése,  alkoholfogyasztása.  _Előbbi

körülmények hatására, az utóbbi időben gyakorivá vált  érzelmi elhanyagolás és a

szenvedélybetegség. 

� A  gyermekek  napközbeni  ellátásának,  gyermekek  átmeneti  gondozásának

biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

Pilisborosjenőn 2017-ben bölcsőde nem működö..

Pilisborosjenőn a gyermekek napközbeni ellátása az óvodai ellátás megszervezésével

valósul meg.

A  2017.  évben  intézményünk  két  épületben,  5  csopor.al  működö.,  melyeknek
összlétszáma 127+4. Három csoportban nevelünk SNI, négy csoportban, összesen 6
BTM  gyermekeket.   A  magas  csoportlétszámok  nagy  megterhelést  jelentenek  a
zajszint  mia.,  így főként az SNI és BTM gyermekeknek nagy segítség volt,  hogy
mindkét épületben volt 1-1 pedagógiai asszisztensünk. Az egyéni és mikrocsoportos
foglalkozások  megvalósulnak,  a  logopédiai/nevelő/könyvtár/pszichológusi  szoba
kihasználtsága maximális. 



Az  SNI  gyermekek  egyéni  fejlesztését  a  csoportos  óvodapedagógusokon  kívül  a
logopédus,  a  gyógypedagógiai  asszisztens,  valamint  a  pszichológus  látja  el.  A
differenciált,  személyre  szabo.  egyéni,  vagy  kisebb  csoportokban  zajló
foglalkozásokat  a  reggeli  időszakban  vagy  kora  délelő.,  az  óvodapedagógusok
játékba ágyazo.an végzik. A gyermekek nem is érzékelik, hogy ez idő ala. célzo.
fejlesztés folyik.

Az óvoda tevékenységével összefüggésben panasz nem érkeze. a fentartóhoz.

Összességében az óvodai ellátás körülményei megfelelőek, a gyermekek napközbeni

ellátása megfelelő színvonalú, a humán és tárgyi eszköz erőforrások rendelkezésre

állnak.

� A felügyeleti  szervek által  gyámhatósági,  gyermekvédelmi területen végze�
szakmai  ellenőrzések  tapasztalatainak,  továbbá  a  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával
te� megállapítások bemutatása.

A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Gyámügyi  és  Igazságügyi  Főosztály  Szociális

osztálya a PE/SZOC/598-6/2017. ügyiratszámú végzésében felhívta a Talpon Maradni

Családgondozó Kft. ( 2097 Pilisborosjenő, Budai u.80; ágazati azonosító: SO293836)

által  fenntarto.  Talpon  Maradni  Családgondozó  Kft.  (2097  Pilisborosjenő,  Budai

u.80;  ágazati azonosító:  SO293836) által nyújto. család-  és gyermekjóléti  szolgálat

ellátás 2017.márciuis 1.  napján tarto. hatósági ellenőrzés során készült  ellenőrzési

jegyzőkönyvben  tárt  fel  apróbb  hiányosságokat,  melyek  az  alábbiak  szerint

megszűntetésre kerültek:

Szolgáltatói nyilvántartás adatainak 
pontosítása

Kezdeményezték  a  Szolgáltatói
Nyilvántartásban  az  elérhetőségi
adatok módosítását.

Rendelet kiegészítése/pontosítása A kiegészítés megtörtént a család - és
gyermekjóléti  szolgálat  ellátására
szerződést  megkötő  Pilisborosjenő
Község  Önkormányzatával  az
önkormányzat  helyi  rendeletének  a
család-  és  gyermekjóléti  szolgálat
ellátására vonatkozó szabályozásokkal.

Szerződés kiegészítése A  módosítás  megtörtént  az
Önkormányza.al,  a  család-  és
gyermekjóléti  szolgálat  ellátására
kötö.  ellátási  szerződés  hiányzó
elemeivel.



Iratkezelés rendjének kiegészítése A  kiegészítés  megtörtént  az
Iratkezelési  Szabályzat  az  iratok
őrzéséről,  tárolásáról,  selejtezéséről
szóló szabályozással.

képesítési előírás alóli felmentés 
kiegészítése

B.  A.  képesítési  előírások  alóli
felmentését a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kiegészíte.ék.

Intézményi nyilvántartások kiegészítése Az  intézményi  nyilvántartást
kiegészíte.ék  a  jogszabályban
meghatározo.  tartalomhoz  képest
hiányzó  adatokkal,  és  a  hiányzó
adatokat  2016.  január  1-ig
visszamenőleg.

Szolgáltatási elemek feltüntetése a 
Szakmai programban

A  Szolgálat  Szakmai  Programjában
feltüntetésre  kerültek  a  szolgáltatási
elemeket.

Szolgála.óról való tájékoztatás 
kiegészítése ahonlapon

Az  Önkormányzat  honlapján  a
Szolgálatról  szóló  tájékoztatás
kiegészítése megtörtént.

Távolléti díjjal a továbbképzési etrv 
kiegészítése

A  továbbképzésen  való  részvétel
idejére  a  távolléti  díj  fizetésről
beépítésre  került  a  Továbbképzési
tervbe.

Esetnapló nyomtatvány kiegészítése Az  Esetnapló  nyomtatvány
kiegészítése megtörtént.

önkéntesen igénybe ve. gyermekjóléti 
ellátás megszüntetéséről történő 
értesítésről való gondoskodás

Az  önkéntesen  igénybe  ve.
gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről
történő  értesítésről  a  jogosult  vagy
törvényes  képviselője  részére
gondoskodva le..

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

Pilisborosjenőnek  bűnmegelőzési  programja  nincs,  mivel  a  bűnözési  statisztikák,
illetve a település kriminalisztikai helyzete ennek elkészítést nem te.e szükségessé.

A  közbiztonság  megfelelő  volt,  gyermekkorúak  és  fiatalkorúak  által  elkövete.
bűncselekmények nem ismertek.

� A  települési  önkormányzat  és  a  civil  szervezetek  közö�i  együ�működés
keretében  milyen  feladatok,  szolgáltatások  ellátásában  vesznek  részt  civil
szervezetek  (alapellátás,  szakellátás,  szabadidős  programok,  drogprevenció
stb.).



Együ�működő partnerek:  a Pilisborosjenői Szent Vid, a 14. Segítőszent Plébánia; a

Pilisborosjenői  Nagycsaládosok  Egyesülete,  valamint  a  Jövő  Jenő  Pilisborosjenő

IQúságáért  Alapítvány,  Élelmiszerbank,  Oltalom  Karitatív  egyesület,  Mónika

katolikus  Imaközösség,  Pilisborosjenői  Német  Nemzetiségi  Általános  Iskola  és

Alapfokú Művészeti Iskola, Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda, Rendőrség.

A község lakossága által ki nem válogato. ruhákat és egyéb tárgyakat az Oltalom

Karitatív  Egyesületnek adjuk át,  akik  a  hajléktalan  gyermekeknek és felnő.eknek

ju.atja tovább.

2017 nyarán újra nagy sikerű, több mint 87 gyermeket befogadó IX. Indián Tábort

szerveze.  a  Talpon  Maradni  Kft.  A  tábor  a  Missziós  Ház  területén  került

megrendezésre,  a  hely  és  a  rezsiköltségek  tekintetében  az  Önkormányzat

támogatásával. 

Augusztus  második  hetében  a  III.  Kézműves  tábort  szerveztük  19  gyermek

részvételével.

2017.  Június 15-től- augusztus 31-ig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülő  15  gyermek,  az  Önkormányzat  támogatásával  meleg  ételt  kapo.

hétköznapokon a Kevélyhegyi é.erem segítségével.

A Mónika katolikus imaközösség,  péntek délutánonként  a gyermekjóléti  szolgálat

egyik irodahelységében tartja alkalmait.

Más  intézmények  (Művelődési  ház,  Általános  iskola,  Mesevölgy  óvoda)

rendezvényein a Szolgálat részt ve..

November  végén  az  Élelmiszerbank  ismét  lehetőséget  biztosíto.,  hogy  nagy

áruházak elő., szerveze. formában élelmiszeradományokat gyűjtsünk. Szolgálatunk

a  Lupaszigeti  METRO  áruházat  nyerte  el.  Saját  szervezésben  az  ürömi  CBA

áruházban 3 napon keresztül, egy napot pedig a solymári AUCHAN áruházban is

gyűjtö.ük a tartós élelmiszereket.

A Nagycsaládosok helyi egyesületének ötlete és segítsége által, az általános iskolában

és  a  két  óvoda épületében  karton dobozokat  helyeztünk  ki,  amibe  a  szülők és  a

gyermekek beletehe.ék az adományukat. Az eredmény Kb 250-300 kg, amit a falu

közössége adományozo..



Összesséfében elmondható, hogy sokrétű és jó az együ.működés a gyermekvédelmi

feladatok ellátása  területén az  Önkormányzatnak,  a  Talpon Maradni  Kft-nek és a

civil szervezeteknek.
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