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Beszámoló 

Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi 

ellátásáról 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. 

§ (2a) bekezdése alapján a települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 

szolgálatot működtetni. Ugyanezen jogszabályhely (4) bekezdése értelmében járásszékhely település köteles 

gyermekjóléti központot működtetni, melynek ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. 

A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település lakosságára terjed ki, kivéve, 

ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy ha az ellátást szerződésben vállalta más 

önkormányzat lakosságára is kiterjedően. 

Településünk demográfiai mutatói a 2019. január 1-jei statisztikai adatok alapján 

Gyál lakossága 2019. január 1. napján 25854 fő, ebből a 0-18 éves korosztály 5060 fő. A 0-18 éves korosztály 

korosztályi bontása az alábbi: 

0-5 éves 6-13 éves 14-18 éves 

1434 2241 1385 

Gyál Város Önkormányzata a Gyvt. 18. § (1), 29. § (1) és 131. § (1) bekezdései alapján a pénzbeli és 

természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes 

kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.) 

szabályozta a hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi- és gyermekjóléti ellátásokat. 

A rendelet célja, hogy a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői 

kötelezettségek teljesítéséhez segítséget nyújtson, és gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzéséről és megszüntetéséről a helyi sajátosságoknak megfelelően. 

Az alábbi ellátási formákat biztosítjuk a rászorulóknak: 

• gyermekjóléti alapellátás (intézményi- és szünidei gyermekétkeztetés), 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

• beiskolázási segély, 

• rendkívüli települési támogatás, 

• szociális tanulmányi ösztöndíj, 

• lakhatási támogatás. 

 

I. Gyermekjóléti alapellátások 

1. Intézményi gyermekétkeztetés 

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján ingyenesen kell biztosítani az intézményi gyermekétkeztetést a 

bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek 

számára, ha 
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aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

ae) nevelésbe vették. 

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül az 1-8. 

évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették. 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani 

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) 

alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, 

feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 

2. Ingyenes szünidei gyermekétkeztetés 

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a 

szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

Fenti szabályozásnak megfelelően a 2019. évben az alábbiak szerint biztosította Önkormányzatunk az ingyenes 

szünidei étkeztetést: 

 2019. tavaszi szünet 2019. nyári szünet 2019. őszi szünet 2019. téli szünet 

jogosultak száma 176 fő 198 fő 176 fő 176 fő 

kérelmezők száma 28 fő 33 fő 20 fő 18 fő 

kérelmezők aránya 

 

 

16 % 16 % 11 % 10 % 

elfogyasztott adagszám 44 adag 1474 adag 76 adag 66 adag 

szünidei napok száma 2 nap 54 nap 4 nap 5 nap 
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étkezők átlagos száma 

(adagszám/napok száma) 

22 fő 27 fő 19 fő 13 fő 

(el)fogyasztási hajlandóság 

(étkezők/kérelmezők 

száma) 

78,5% 81% 95% 72% 

 

Fenti táblázat foglalja össze a 2019. év ingyenes szünidei étkeztetésének statisztikai adatait. Az adatokból 

kiolvasható, hogy a 2019. évben 65 szünidei napon 1660 adag ételt fogyasztottak el a rászoruló gyermekek, ami 

azt jelenti, hogy átlagosan 26 gyermek evett ingyenesen az iskolai tanítási szünetek munkanapjain. 

II. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény   

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a 

gyermek szociális helyzete alapján jogosult a jogszabályban meghatározott gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének, illetve az ezzel együtt járó pénzbeli támogatásnak évi két alkalommal (augusztus 1-i és 

november 1-i állapot szerint) történő igénybevételére. 

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsága   

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

alapösszegű – 6.000 Ft-os - pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a jogosult nem minősül a 67/A. §-ban 

foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. 

Amennyiben a jogosult hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

a gyámhatóság emelt összegű – 6.500 Ft-os - pénzbeli támogatást folyósít. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg, amennyiben a 

gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének (2019-ben 28 500 Ft) 135%-át, azaz a 38 475 Ft-ot, illetve egyes esetekben 145%-át, azaz 

41 325 Ft-ot és vagyonnal nem rendelkezik. 

2019-ben 304 család 988 gyermeke részére történt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapítása. 

Ahogyan történt már rá utalás, évi két alkalommal (augusztusban és novemberben pénzbeli támogatás 

formájában) e családok gyermekei 6.000, illetőleg 6.500 Ft/fő támogatásban részesültek. 2019-ben az 

igénybevett Erzsébet-utalványok megoszlása az alábbiak szerint alakult:  
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2019. augusztus:   alapösszegű pénzbeli t. átvevők száma: 324 fő  összesen: 236 család 

   emelt összegű pénzbeli t. átvevők száma: 181 fő     505 gyermeke 

 

2019. november:   alapösszegű pénzbeli t. átvevők száma: 282 fő  összesen: 205 család 

   emelt összegű utalványt átvevők száma: 156 fő     438 gyermeke 

 Ezen a címen 5.826.500,- Ft került felhasználásra. 

 

III. Beiskolázási segély 

Az Ör. 6.§ (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület beiskolázási segélyre való jogosultságot állapít meg 

tanévenként egy alkalommal annak a gyermeknek, aki tanulmányait általános vagy középfokú tanintézetben 

folytatja és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 120%-át. A támogatás formája 8.000 Ft értékű, iskolaszerre levásárolható utalvány.  

2019. évben 111 kérelmező 206 fő rászoruló gyermeke vette igénybe ezen támogatási formát, összesen 

1.648.000 Ft-os összegben.  

IV. Rendkívüli települési támogatás 

Az Ör. 7. § (1) bekezdése alapján rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetőleg aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gondokkal küzd. A rendkívüli települési támogatás keretében gyermekes családok is igényelhetnek támogatást az 

önkormányzattól. A rendkívüli települési támogatás mértéke családtagonként 10 000 Ft. 2019-ben 310 esetben 

kértek a családok települési támogatást, melynek keretében 8.863.030 Ft került kifizetésre. 

V. Szociális tanulmányi ösztöndíj 

Az Ör. 5. § (1)-(4) bekezdése alapján a Képviselő-testület szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot 

állapít meg annak a 19. életévét be nem töltött alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló 

gyermeknek, valamint annak a 24. életévét be nem töltött állami fenntartású felsőoktatási intézményben nappali 

tagozaton - első diploma megszerzésére irányuló képzésben - tanuló fiatal felnőttnek, akinek a családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

feltéve, hogy a tanulmányi eredménye a 4,5-ös átlagot eléri. A szociális tanulmányi ösztöndíj mértéke 2017. 

márciusától egységesen havi 5 000 Ft (ezt megelőzően alsó tagozatban 4,8-as tanulmányi eredményhez, míg 

felső tagozatban, közép- és felsőoktatási intézményben 4,5-ös tanulmányi eredményhez volt kötve a támogatás).  

2019-ben 12  tanuló kapott tanulmányai sikeres elvégzéséhez ebben a formában önkormányzati támogatást, 

összesen 370.000,- Ft került e címen kifizetésre. 

Az Önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában gyámhatósági, gyermekvédelmi területen felügyeleti 

szerv részéről szakmai ellenőrzésre 2019. évben nem került sor. 
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Önkormányzatunk célja a jelenleg is jól működő gyermekvédelmi ellátó rendszer működésének még 

hatékonyabbá tétele, az ellátások minél szélesebb körben való hozzáférhetővé tétele a rászoruló gyermekek 

számára.  

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. október 25-i ülésnapján fogadta el a 

181/2018.(X.25.) számú határozatával Gyál Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiáját, amelynek 

főbb pontjai: 

A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos célok: 

- Támogatni kell a biztonságnövelő rendőrségi programokat (dohányzás, alkohol, drog, aids veszélyei), mely 
viselkedési normákat ajánl az adott korosztályra szabott szinten. 

- Az iskolai pedagógiai programokba, óvodai nevelési programokba be kell építeni a bűnmegelőzési 
programokat, személyiségfejlesztő programokat, a felvilágosító előadásokat az alkohol-és drogprevenció, a 
környezeti és természeti értékek megbecsülése, az egészség védelmét, valamint a pszichikai gondok megértését, 
segítését szolgáló előadásokat. Lehetőség szerint meg kell hívni szakembereket előadások tartására, tanácsadás, 
segítségnyújtás céljából. 

- A szülők felvilágosításának elősegítése a fiatalkori bűnözésről, annak kockázatairól. 

- Erősíteni kell a felvilágosító propaganda tevékenységet, az önkormányzat lapjában és internetes oldalán 
cikkeket kell közzétenni és tájékoztatni a szülőket, az ifjúságot, hogy melyik szervhez fordulhatnak. 

- Szülői szereppel kapcsolatos felvilágosítás, segítségnyújtás fejlesztése. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekekre, és a tehetséggondozásra irányuló tevékenységek fejlesztése, a 
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családok segítése, támogatása. 

- Sokszínű kulturális, sport, környezet és természetvédelmi politikával támogatni kell a közművelődési 
intézmény programjait, a sporttevékenységet, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító rendezvények szervezését. 
Ifjúsági programokat, kirándulásokat kell szervezni, meg kell ismertetni a fogyasztóvédelmi, tűzvédelmi és 
munkavédelmi feladatokat. 

- A csellengő gyermekek számának felmérése, a velük való foglalkozás módszertanának, tevékenységének 
fejlesztése. Felmérést kell végezni az intézményekben arról, hogy a fiatalok mivel töltik szívesen a 
szabadidejüket, milyen foglalkozásokra, tevékenységekre lenne igényük. 

- Fokozni kell a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének hatékonyságát. A jelzőrendszer egyik feladata, 
hogy csökkentse a bűnelkövetés felé sodródó fiatalok számát. Ennek érdekében szoros együttműködés szükséges 
a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálattal. 

Célok az áldozattá válás megelőzése területén 

A terv meghatározó eleme a gyermek-és fiatalkorúak bűnelkövetésének és áldozattá válásának megelőzése. Egy 
előzetesen elkészített iskolai program alapján eseti és folyamatos előadások szervezésére van szükség, ennek 
érdekében szükséges: 

- A bűnmegelőzési szemlélet beépítése a mindennapokba, ezért az előadók játékos formában közvetítik a 
gyermekek számára a környezettudatosság, a köznyugalom fontosságát, a közterületi rend, a közbiztonság-
bűnmegelőzés értékeit az élményszerű oktatás és a képességfejlesztés előtérbe állításával. 

- A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése különösen a gyámhivatal, a gyermekvédelem szereplői, az 
oktatási-nevelési intézmények, a családsegítők és a rendőrség között, hogy a gyermekek, fiatalkorúak sérelmére 
ne kövessenek el bűncselekményt, erőszakot. 
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- Felvilágosító programok szervezése az iskolákban, óvodákban a rendőrség által, ahol a fiatalok megismerhetik, 
melyek a legjellemzőbb, sérelmükre elkövetett bűncselekmények, tájékoztatást kapnak arról, hova fordulhatnak 
az őket ért inzultusok esetén. 

- Személyiség fejlesztő programok, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 
nevelése, önvédelmi képesség fejlesztése, technikák ismertetése, konfliktuskezelés. 

Várható, illetve már látható eredmények 

A családi, iskolai kontroll erősítésével csökkenthető a kallódó, céltalan fiatalok száma. Az iskolának és az 
egyháznak az erkölcsi nevelésben betöltött szerepe, a gyermekvédelmi rendszer szakmai hatékonyságának 
megerősítése lehetővé teszi, hogy a fiatal generáció megtanulja a társadalmi konfliktuskezelés erőszakmentes 
technikáit.  

A büntetendő, ezen belül különösen az erőszakos viselkedést tanúsító fiatalok szembesítése cselekedeteik 
következményeivel, a mediációs programok alkalmazása fejleszti az erkölcsi felelősséget.  

A környezeti és természeti értékek megbecsülése érdekében végzett felvilágosító, oktató-nevelő munka 
eredményeként csökkenthető az épített és természeti környezetet károsító gyermek és fiatalkori 
bűncselekmények száma. 

Az egészségügyi, a szociális szolgáltatások, a foglalkoztatáspolitika képviselői, az iskolák, a rendőrség, a 
pártfogók és az igazságszolgáltatási szereplők közötti jelzőrendszer és együttműködés kialakítása, valamint az 
önkormányzati ügyosztályok közötti folyamatos munkakapcsolatok megelőzik a veszélyeztetetté és a 
veszélyeztetővé válást.  

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése a bűnelkövetés felé sodródó és az áldozattá váló fiatalok számát 
csökkent családok erkölcsi, szükség esetén anyagi támogatása megerősíti a kisközösséget, annak erkölcsi 
alapjait.  

A gyermekek iránti felelősség érvényesítése, a családi felelősség növelése csökkenti a fiatalok körében a deviáns 
viselkedésformák terjedésének esélyeit. Az önhibájából nem megfelelő szülői nevelést és gondozást biztosító 
szülők magatartását szankcionáló eszközök alkalmazása mérsékli a bűnözői életmód kialakulását.  

A fenti tevékenységek eredményeként a korosztályokon belül növekednie kell az elesett, a kirekesztett csoportok 
iránti toleranciának. 

A szocializáció egyéb körülményeinek kedvező irányú befolyásolása, különösen az első munkavállalók 
szakképzésének erősítése elősegíti a fiatalok társadalmi integrációját, az esélyegyenlőség érvényesülését. 

Feladatok a gyermek-és fiatalkorú bűnözés csökkentése területén 

-  A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése és csökkentése érdekében az önkormányzat támogassa a 
rendőrség általszervezett biztonságnövelő D.A.D.A , az ELLEN-SZER, valamint a „Házhoz megyünk” 
rendőrségi programot. 

- Saját erőkkel vegyen részt az óvodák és iskolák részére szervezett rendőrségi bűnmegelőzési programokban, 
osztályfőnöki órák keretében megtartott előadások formájában. Folytassa az elkezdett, az általános iskolák 5., 6., 
7., 8. osztályosok részére bevezetett, és tematikusan egymásra épülő ún. „rendőrségi órákat”. 

- Az önkormányzat támogassa a sokszínű kulturális, sport, környezet- és természetvédelmi tevékenységeket, 
programok, rendezvények szervezését, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító tevékenységeket, segítse elő 
ifjúsági szervezetek, közösségek szervezését.  
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- Vizsgálja meg egy saját (az általános iskolákban alkalmazandó) mobil KRESZ és ügyességi játékok 
eszközeinek létrehozásának lehetőségét, avagy a Dabasi Rendőrkapitányságtól kölcsönzött eszközök 
felújításának lehetőségét. 

- Támogassuk a Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi napok, Családi Egészségnapok, Tűzoltó versenyek, 
közlekedési versenyek stb. megszervezését. Az óvodában valósuljon meg továbbra is a személyiségfejlesztésre 
és az érzelmi biztonság megteremtésére épülő integrált nevelés. 

- Javasolja a képviselő-testület, hogy készüljön felmérés a nevelési-oktatási intézmények, valamint a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat részéről a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére vonatkozó 
elképzelésekről, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igény gyermekekre. 

- Javasolja a képviselő-testület, hogy az egészséges életmódra nevelés, a dohányzás és alkoholizmus 
témaköreiben kerüljön sor felvilágosító előadások megtartására, a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó 
propaganda tevékenységre. 

-  Javasolja a képviselő-testület, hogy keresse meg az időskorúak, illetve a nyugdíjas-szervezeteknek az 
ifjúságvédelembe történő bevonásának lehetőségét. 

- Javasolja a képviselő-testület a rendőrséggel való együttműködési megállapodás megkötését a felsorolt célok 
elősegítése tárgyában. 

-  Javasolja a képviselő-testület a közterületi szolgálat által folytatott, nyári-szünidei horgász és egyéb 
táborozások segítését, szervezését. 

 

A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának 

alakulásáról, a bűnelkövetés okairól kimutatással nem rendelkezünk. 

 

Gyál Város Önkormányzata és a civil szervezetek közötti együttműködés nem tér ki külön a gyermekvédelmi, 

gyermekjóléti szolgáltatások ellátására. Amennyiben ilyen feladatok elvégzésében civil szervezetek vesznek is 

részt, úgy ez a Kertváros Szociális Központ beszámolójának részét képezi.  

 

 

 

 

 

 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

A gyermekek napközbeni ellátása keretében önkormányzatunk bölcsődét, óvodát tart fenn. 

A bölcsődei férőhelyek száma 2019-ben – az előző évhez hasonlóan – 108 fő. A bölcsőde kihasználtsága a 

gondozási év egészében maximálisnak mondható, 2019. december 31. napján a bölcsődei jogviszonnyal 

rendelkező kisgyermekek száma 99 fő volt (8 bölcsődei csoportban átlagban 12 fő kisgyermek gondozása zajlik, 
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jogszabályi előírás alapján abban a csoportban, amelyikben van akár egy fő 2 évesnél fiatalabb kisgyermek, ott a 

gyermekek száma nem haladhatja meg a 12 főt). Tendenciaként továbbra is elmondható, hogy egyre kisebb 

gyermekek szülei igénylik a bölcsődei ellátást, a gondozott gyermekek nagy része 2 éves kor alatti, így a 99 fő 

maximális kihasználtságot jelent. 

Az óvodai férőhelyeink maximális száma:  

Gyáli Tátika Óvoda: 338 fő 

Gyáli Tulipán Óvoda: 300 fő 

Gyáli Liliom Óvoda: 300 fő 

Összesen: 938 fő 

2019. október 1. napján – a köznevelési statisztikai adatgyűjtés időpontjában – 781 fő kisgyermeknek volt 

óvodai jogviszonya gyáli óvodában, ez a létszám 2019. december 31. napján 29 fővel emelkedett 810 főre. Ezt 

az óvodás létszámot szerepeltettük a 2019. évi állami normatíva elszámolásban. Ez az óvodás létszám az elmúlt 

öt év legmagasabb óvodás gyermeklétszáma. 

Nyári napközis táborunk Révfülöpön működik. A Baji József Üdülőtáborban 145 gyáli általános iskolás tanuló 

nyaralhatott az önkormányzat támogatásával 3 turnusban 2019. július 18-tól augusztus 22-ig. Az Ady Iskolából 

106, a Bartók Iskolából 20, míg a Zrínyi Iskolából 19 tanuló üdült a Balaton partján önkormányzatunk 

gyermekenként 6.500,- Ft-os támogatásával. A tavalyihoz hasonlóan Gyál Város Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetésében is 1 000 000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre a táborozó gyermekek támogatására. 

2019-ban a nyári napközit a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola szervezte és bonyolította szintén 

önkormányzatunk támogatásával. A tavalyi évhez hasonlóan 2019-ben is sor került az Erzsébet Napközis-tábor 

megszervezésére is; a napközi programja közösségépítés, közösségformálás, önismeret, művészeti tevékenység, 

kirándulás, környezettudatosság, értékmegóvás témaköreire épült. Az Erzsébet Alapítvány közel 2 millió 

forinttal támogatta a nyári napközi megvalósulását. Önkormányzatunk 1,5 millió forint összegű támogatást 

nyújtott, mely fedezte a táboroztató pedagógusok bérét, valamint a tábori programok (sportversenyek, kézműves 

foglalkozások stb.) alapanyag szükségletét. 
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Gyermekek átmeneti gondozását nem biztosítjuk, amennyiben szükséges a Járási Gyámhivatal gondoskodik a 

gyermekek ellátásáról. Tudomásunk szerint 2019. évben ilyen igény nem merült fel.  

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások döntő hányadát önkormányzatunk Kertváros Szociális Központ 

útján látja el, amelyet „Kertváros” Önkormányzati Társulás tart fenn és működtet. Az intézmény beszámolóját 

külön csatoljuk az anyaghoz, azonban fontos megemlíteni, hogy 2016. január 1-jétől a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működik a megváltozott 

jogszabályi előírásoknak megfelelően, települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a 

család- és gyermekjóléti központ keretében. A Szolgálat családsegítői végzik a szociális segítő munkát, míg a 

hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális 

szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerülte. Utóbbi feladatokat a Központ 

esetmenedzserei és tanácsadói látják el. 
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I. CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

                              Célja 

Gyál közigazgatási területe Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Tárgyi feltételei Tárgyi feltételek kiegészítésre szorulnak 

Gondozott családok száma 124 család 

Gondozott egyének száma 522 fő 

Gyermekek száma 385 fő 

Információnyújtás 852 alkalom / 142 fő 

Segítő beszélgetés 317 alkalom / 173 fő 

Tanácsadás 89 alkalom / 117 fő 

Konfliktuskezelés 74 alkalom / 86 fő 

Kríziskezelés 7 alkalom / 13 fő 

Esetkonferencia 28 alkalom / 69 fő 

Esetmegbeszélés 12 alkalom / 60 fő 

Esetkonzultáció 78 alkalom / 131 fő 

Családlátogatás 823 alkalom / 522 fő 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 615 alkalom / 326 fő 

Adományközvetítés 149 alkalom / 120 fő 

Megkeresés a jelzőrendszer által 244 fővel kapcsolatban 

Jelzőrendszer által 

kezdeményezett kapcsolatfelvétel 
37 fő 

Önkéntes kapcsolatfelvétel 12 fő 

Bugyi közigazgatási területe Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Tárgyi feltételei Tárgyi feltételek kiegészítésre szorulnak 

Gondozott családok száma 229 család 

Gondozott egyének száma 331 fő 

Gyermekek száma 156 fő 

Információnyújtás 321 alkalom / 189 fő 

Segítő beszélgetés 599 alkalom / 268 fő 

Tanácsadás 78 alkalom / 42 fő 

Konfliktuskezelés 26 alkalom / 31 fő 

Kríziskezelés 10 alkalom / 23 fő 

Esetkonferencia 7 alkalom / 15 fő 

Esetmegbeszélés 2 alkalom / 5 fő 

Esetkonzultáció 142 alkalom / 60 fő 

Családlátogatás 216 alkalom / 171 fő 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 477 alkalom / 248 fő 
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Adományközvetítés 12 alkalommal / 90 fő 

Megkeresés a jelzőrendszer által 30 fővel kapcsolatban 

Jelzőrendszer által 

kezdeményezett kapcsolatfelvétel 
14 fő 

Önkéntes kapcsolatfelvétel 9 fő 

Ócsa közigazgatási területe Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Tárgyi feltételei Tárgyi feltételek kiegészítésre szorulnak 

Gondozott családok száma 138 család 

Gondozott egyének száma 287 fő 

Gyermekek száma 165 fő 

Információnyújtás 152 alkalom / 98 fő 

Segítő beszélgetés 122 alkalom / 63 fő 

Tanácsadás 158 alkalom / 83 fő 

Konfliktuskezelés 39 alkalom / 22 fő 

Kríziskezelés 1 alkalom / 2 fő 

Esetkonferencia 4 alkalom / 12 fő 

Esetmegbeszélés 18 alkalom / 39 fő 

Esetkonzultáció 103 alkalom / 95 fő 

Családlátogatás 175 alkalom / 256 fő 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 121 alkalom / 69 fő 

Adományközvetítés 87 alkalom / 60 fő 

Megkeresés a jelzőrendszer által 55 fővel kapcsolatban 

Jelzőrendszer által 

kezdeményezett kapcsolatfelvétel 
3 fő 

Önkéntes kapcsolatfelvétel 8 fő 

Alsónémedi közigazgatási 

területe 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Tárgyi feltételei Tárgyi feltételek kiegészítésre szorulnak 

Gondozott családok száma 58 család 

Gondozott egyének száma 148 fő 

Gyermekek száma 110 fő 

Információnyújtás 31 alkalom / 13 fő 

Segítő beszélgetés 306 alkalom / 111 fő 

Tanácsadás 59 alkalom / 40 fő 

Konfliktuskezelés 30 alkalom / 10 fő 

Kríziskezelés - 

Esetkonferencia 1 alkalom / 10 fő 

Esetmegbeszélés 30 alkalom / 19 fő 

Esetkonzultáció 30 alkalom / 14 fő 
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Családlátogatás 54 alkalom / 137 fő 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 35 alkalom / 25 fő 

Adományközvetítés 15 alkalom / 40 fő 

Megkeresés a jelzőrendszer által 20 alkalommal 

Jelzőrendszer által 

kezdeményezett kapcsolatfelvétel 
17 fő 

Önkéntes kapcsolatfelvétel 5 fő 

Megjegyzés - 

 

Egyéb, fontos tapasztalat 

A szakmai vezető személyében váltás történt 2019. január 01-től – melynek vegyes 

fogadtatása volt főleg a Gyálon dolgozó szakemberek körében. Az itt tevékenykedő 7 

főből 5 fő munkatárstól váltunk meg közös megegyezéssel – elsősorban szakmai okok 

miatt, de olyan kolléga is volt, aki más területre ment dolgozni, vagy családi okok miatt 

váltott munkahelyet. Őket 3 új kolléga váltotta, akiknek szakmai tudása, valamint a 

családsegítéshez való hozzáállása megfelel Intézményünk jelenlegi profiljának, 

hitvallásának. 

 

Jelenleg 2 üres státusszal rendelkezünk (1 Gyálon, 1 Alsónémedin), melyek betöltésének 

több akadálya van. A szociális szférában főleg az alacsony bérek miatt egyre kevesebb 

fiatal helyezkedik el, akár a felsőfokú képzés elvégzését követően is. A főváros 

közelsége is hátrányt jelent, hiszen az ottani fenntartók jellemzően területi pótlékot 

adnak a szociális szféra munkatársainak a szakemberek pályán tartása érdekében. Az 

agglomerációból a beutazást könnyen megoldják a kollégák.  

 

Alsónémedi településen a megüresedett álláshely betöltése szintén nehézségekbe 

ütközik. Ott 1,5 státuszunk van. A 4 órás álláshelyet betöltő kolléganőnk jelen 

pillanatban GYES-en van; a 8 órás álláshely jelenleg betöltetlen, a feladatot állandó 

helyettesítés keretében oldjuk meg.  

 

Bugyi, és Ócsa vonatkozásában személyi változás nem történt. 

 

A munka jellege miatt fennáll a kiégés veszélye, emiatt sokan hamar elhagyják főleg a 

család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A kollégákat megviselik a családokat, 

gyermekeket érintő problémák, a gyakori eszköztelenség, a rendszeren belüli 

hiányosságok megtapasztalása. Pl. pszichiátriai-, addiktológiai ellátás hiányosságai; a 

gyakran látens családon belüli bántalmazás; vagy éppen a rendőrségi nyomozás furcsa 

lezárása tölti el aggodalommal a szakembereket.  Az oktatási intézmények 

túlterheltsége, és felkészületlensége az integráltan oktatható gyermekekkel 

kapcsolatban stb. 
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A Szolgálat működésének javítása, eredményességének növelése érdekében az 

elkövetkezendő időszakban hangsúlyt kívánunk fektetni a jelzőrendszer tagjaival 

folytatott párbeszéd, és együttműködés javítására, valamint a kollégák minél jobb 

elismerésének, és megbecsülésének biztosítására, melyre lehetőséget a fenntartó 

Önkormányzatokkal közös gondolkodás biztosít. 

II. CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

                           Célja 

Gyál Család és Gyermekjóléti Központ 

Tárgyi feltételek Teljesen gépesített, minden szükséges eszközzel ellátott 

Védelembe vett 50 fő 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

alatt 

12 fő 

Utógondozott 8 fő 

Nevelésbe vett 67 fő 

Családkonzultációkban részt 

evők száma 
2 fő 

Pszichológiai tanácsadás 62 fő / 300 ülés 

Gyermek 50 fő 

Felnőtt 12 fő 

Jogi tanácsadás 45 fő / 45 alkalom 

Felügyelt kapcsolattartások 

száma 

33 alkalom 

Család 6 család 

Gyermek 18 gyermek 

Család- és párterápia 10 család / 28 fő 

Szociális diagnózis 30 fő 

Készenléti Szolgálat 7 alkalom 

Óvodai- és Iskolai Szociális 

Segítés 

Egyéni foglalkozás: 30 fő (18 felnőtt, 12 gyermek), 

Csoportos foglalkozás: 57 fő / 10 alkalmas foglalkozások 

Ócsa Család és Gyermekjóléti Központ 

Tárgyi feltételek Teljesen gépesített, minden szükséges eszközzel ellátott 

Védelembe vett 14 fő 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

alatt 
1 fő 

Utógondozott 0 fő 

Nevelésbe vett 21 fő 

Családkonzultációkban részt 

evők száma 
0 fő 
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Pszichológiai tanácsadás 23 fő / 122 ülés 

Gyermek 12 fő 

Felnőtt 11 fő 

Jogi tanácsadás 0 fő 

Felügyelt kapcsolattartások 

száma 
0 fő 

Család 0 fő 

Gyermek     0 fő 

Család- és párterápia 1 család / 2 fő 

Szociális diagnózis 2 fő 

Készenléti Szolgálat 0 alkalom 

Óvodai- és Iskolai Szociális 

Segítés 

Egyéni foglalkozás: 34 fő / 28 felnőtt, 6 gyermek, 

Csoportos foglalkozás: 30 fő / 10 alkalmas foglalkozások 

Alsónémedi Család és Gyermekjóléti Központ 

Tárgyi feltételek Teljesen gépesített, minden szükséges eszközzel ellátott 

Védelembe vett 4 fő 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

alatt 
0 fő 

Utógondozott 0 fő 

Nevelésbe vett 5 fő 

Családkonzultációkban részt 

evők száma 
0 fő 

Pszichológiai tanácsadás 7 fő / 14 ülés 

Gyermek 4 fő 

Felnőtt 3 fő 

Jogi tanácsadás 0 fő 

Felügyelt kapcsolattartások 

száma 
0 fő 

Család 0 fő 

Gyermek 0 fő 

Család- és párterápia 1 család / 2 fő 

Szociális Diagnózis 0 fő 

Készenléti Szolgálat 0 fő 

Óvodai- és Iskolai Szociális 

Segítés 

Egyéni foglalkozás: 10 fő / 6 felnőtt, 4 gyermek, Csoportos 

foglalkozás: 14 fő / 10 alkalmas foglalkozások 

Felsőpakony Család és Gyermekjóléti Központ 

Tárgyi feltételek Teljesen gépesített, minden szükséges eszközzel ellátott 

Védelembe vett 4 fő 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 3 fő 
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alatt 

Utógondozott 0 fő 

Nevelésbe vett 3 fő 

Családkonzultációkban részt 

evők száma 
0 fő 

Pszichológiai tanácsadás 2 fő / 9 ülés 

Gyermek 2 fő 

Felnőtt 0 fő 

Jogi tanácsadás 0 fő 

Felügyelt kapcsolattartások 

száma 
0 fő 

Család 0 fő 

Gyermek     0 fő 

Család- és párterápia    0 fő 

Szociális Diagnózis    0 fő 

Készenléti Szolgálat   0 fő 

Óvodai- és Iskolai Szociális 

Segítés 
0 fő / 0 alkalom 

Megjegyzés - 

 

Egyéb, fontos tapasztalat 

2019. január 2.-ától, mint a Szolgálat, mint a Központ élére új szakmai vezetőket 

neveztek ki, emiatt a tárgyévben, Központunknál több esetmenedzser váltás is történt. 

2019. februárjától, Alsónémedi és Felsőpakony települések esetmenedzseri feladatait új 

szakember látta el az iskola kezdésig. Majd szeptembertől egy új kollégát 

köszönthettünk Alsónémedi és felsőpakonyi esetmenedzserként, a régi kollégánk pedig 

a továbbiakban Ócsa városában végez kiemelkedő munkát. Gyál tekintetében 

esetmenedzseri változás nem történt, magas szakmai színvonalon ugyanaz a két 

szakember dolgozik a továbbiakban is. 

A speciális feladataink ellátásához új szakemberek felvételére és szakmai 

átcsoportosításra volt szükség, így február elsejétől Szociális Diagnózis készítő 

esetmenedzsert tudtunk foglalkoztatni, az ő júniusi távozásáig. Majd az évben két új 

kolléga is váltotta egymást a Szociális diagnózist felvevő esetmenedzseri munkakörben. 

Ez a szakmai fluktuáció részben az SZGYF által 2017-ben elindított, de később nem 

akkreditált képzésének, illetve új képzés hiányának volt köszönhető, ezáltal 

bizonytalanságot adva a munkavállalóinknak. 

A 2018-as év előkészítő szakasza után a 2019-es év fő feladata volt, hogy az óvodai és 

iskolai szociális segítő tevékenység biztosított legyen a Gyál járás illetékességi területén 

lévő valamennyi közoktatási intézményben. Így szeptemberben végre elindulhatott a 
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gyáli közoktatási intézményekben, az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység, 

melyet később bővíteni tudtunk Ócsa és Alsónémedi tekintetében is. Az óvodai és 

iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési 

intézménybe járó gyermekeknek, a gyermekek családjának és a köznevelési 

intézmények pedagógusainak. Központunk jelenleg, 3 fő szociális segítő tevékenységet 

ellátó kollégát alkalmaz 2 fő betöltetlen állás mellett. 

A 2019-es év szeptembere szerencsésnek volt mondható, hiszen ugyan csak heti egy 

alkalommal, de kollégáink között tudhatunk egy családterapeuta szakembert is.  Erre a 

hiánypótló szolgáltatásra nagy szüksége volt az Intézményünknek mindezt a 

szolgáltatásba delegált családok, illetve ügyfelek száma is mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

III. IDŐS ELLÁTÁS 

III.1. Házi segítségnyújtás 

Gyál Házi segítségnyújtás 

Személyi feltételek 11 fő 

Személyi gondozás 71 fő 

Szociális segítés 7 fő 

Látogatási alkalmak száma 7317 alkalom 

Bevétel 6.339.850.- 

Bugyi Házi segítségnyújtás 

Személyi feltételek 2 fő 

Személyi gondozás 17 fő 

Szociális segítés - 

Látogatási alkalmak száma 1244 alkalom 

Bevétel 626.720.- 

Ócsa Házi segítségnyújtás 

Személyi feltételek 2 fő 

Személyi gondozás 24 fő 

Szociális segítés 4 fő 

Látogatási alkalmak száma 1877 alkalom 

Bevétel 1.196.525.- 

Alsónémedi Házi segítségnyújtás 
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Személyi feltételek 2 fő 

Személyi gondozás 19 fő 

Szociális segítés 4 fő 

Látogatási alkalmak száma 1752 alkalom 

Bevétel 893.090.- 

Megjegyzés - 

 

III.2. Szociális étkeztetés 

Gyál Szociális étkeztetés 

Személyi feltételek 1 fő szociális asszisztens (2 órában foglalkoztatva) és 1 fő 

gépjárművezető 

Január 1231 adag (48 fő) 

Február 1364 adag (81 fő) 

Március 1329 adag (78 fő) 

Április 1300 adag (77 fő) 

Május 1461 adag (79 fő) 

Június 1300 adag (79 fő) 

Július 1535 adag (79 fő) 

Augusztus 1450 adag (86 fő) 

Szeptember 1434 adag (85 fő) 

Október 1608 adag (87 fő) 

November 1556 adag (94 fő) 

December 1494 adag (95 fő) 

Térítési díj mértéke 60 év alatti személyek esetében: 556.- Ft/adag, 60 év 

feletti személyek esetében: 573.- Ft/adag 

Megjegyzés  

 

III.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Társulás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Személyi feltételek 9 fő saját foglalkoztatott, 1 fő megbízással 

Tárgyi feltételek Korszerűsítésre vár a jelzős telefonkészülék, illetve 

pótolni kell a riasztótáskában lévő eszközöket 

Készülékek száma 177 db 

Riasztások száma 2013 

Térítési díj mértéke Fenntartó döntés alapján a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0,- Ft/nap 

Várólista alakulása Nincs várólistánk 

Megjegyzés - 

 



9 

 

III.4. Idősek Klubja 

Gyál város közigazgatási 

területe 

Idősek Klubja 

Személyi feltételek 1 fő nappali ellátásvezető (6 órában), 2 fő gondozónő 

Tárgyi feltételek Mindennel felszerelt 

Idősek nappali ellátása  

Február(2019. február 18. 

napjától) 

110 látogatás (21 fő) 

Március 263 látogatás (22 fő) 

Április 257 látogatás (20 fő) 

Május 270 látogatás (21 fő) 

Június 247 látogatás (21 fő) 

Július 282 látogatás (21 fő) 

Augusztus 270 látogatás (23 fő) 

Szeptember 269 látogatás (22 fő) 

Október 308 látogatás (23 fő) 

November 308 látogatás (25 fő) 

December 204 látogatás (22 fő) 

Demensek nappali ellátása  

Február(2019. február 18. 

napjától) 

31 látogatás (5 fő) 

Március 70 látogatás (5 fő) 

Április 93 látogatás (6 fő) 

Május 119 látogatás (8 fő) 

Június 135 látogatás (8 fő) 

Július 163 látogatás (8 fő) 

Augusztus 145 látogatás (9 fő) 

Szeptember 148 látogatás (9 fő) 

Október 138 látogatás (9 fő) 

November 101 látogatás (8 fő) 

December 93 látogatás (7 fő) 

Megjegyzés Összeszen 11 db demens megállapodásunk van, 

jogszabály alapján 12 lehet a jelenlegi személyi létszám 

mellett. 

 

Egyéb, fontos tapasztalat 

Házi segítségnyújtás: térítésköteles szolgáltatás, intézményi térítési díja: 1.440.- Ft /óra. 

Az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését 1 fő személyi 

gondozásban részesülő ellátott vállalta, a többi szolgáltatásban részesülő 
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jövedelemigazolás benyújtásával, kérte a személyi térítési díj megállapítását. A személyi 

térítési díj csökkentését vagy elengedését Alsónémedi 1 fő, Gyálon 3 fő személyi 

gondozásban részesülő kérte. A felülvizsgálati kérelmet az ellátott lakóhelye szerinti 

társult település Képviselő – testülete bírálta el. 

A Kertváros Szociális Központ JHSNY tekintetében a segélyhívást fogadó 

diszpécserközpont folyamatos működését, a segélyhívó készülékek telepítését, illetve 

leszerelését és az évi egyszeri karbantartását, valamint meghibásodásuk esetén 

javítását, a Body Guard Hungary Szolgáltató KFT –vel bérleti szerződés megkötésével 

biztosította. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának működési 

engedélyben 2019. évben kihelyezhető készülékek száma: 177 db., melynek készenléti 

ügyeletét 5 körzetben 10 fő szociális gondozó megbízásával oldottunk meg, 

munkájához biztosítottunk a mobiltelefont és készenléti táskát.  

A nappali ellátás lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, ebéd elfogyasztására, 

társas kapcsolatok ápolására, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítéséra. Az 

intézményben lehetőség van csak bent tartózkodásra, étkezés igénybevétele nélkül is. 

Az ellátottak szállítását a nappali ellátásba szükség, illetve igény szerint megoldjuk, 

ezzel is segítve a leginkább rászorulók szolgáltatáshoz való juttatását. 

Az ellátást igénybe vevők számára folyamatosan biztosított a gondozói felügyelet. Az 

ellátottak magas életkorából és megromlott egészségi állapotából adódik, hogy a 

nappali ellátás során fokozott szerepet kap a fizikai ellátás és gondozás. A napi 

gondozási feladatok jelentős részét képviselik a személyi higiéné fenntartását segítő 

tevékenységek (fürdetés, ruházat tisztításának segítése, mosás, körömápolás stb.), 

valamint a gyógyszerszedés nyomon követése, adagolása, kiváltása, vérnyomás – 

vércukor ellenőrzés, mobilizálás segítése. Az ellátottak részére sajtóterméket, kártya és 

társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít az intézmény. Rendszeresen 

ünnepeljük klubtagjaink név – és születésnapjait, egyházi – és nemzeti ünnepeket. A 

klubtagok jelentős része igénybe veszi a szociális étkeztetést is. A szabadidő 

eltöltésében a legkedveltebb a társas – és kártyajáték, ezt követi a sajtótermékek 

olvasása és a televízióban a zenés műsorok megtekintése. Kapcsolatot ápolunk a gyáli 

Városi Könyvtár vezetőjével, aki havi rendszerességgel biztosít klubtagjaink számára 

különböző témájú könyveket. A környezet szépítésébe, az ünnepi dekorációk 

elkészítésébe bevonjuk ellátottjainkat, akik képességüknek megfelelően vehetnek részt 

a foglalkozásokon. Heti egy alkalommal senior tornát tartunk, szakképzett 

gyógytornász vezetésével. Minden pénteken Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó 

személyében lehetőséget biztosítunk a gyónásra és áldozásra. Tapasztalataink és 

észrevételeink alapján fontos szerepe van a nappali ellátásnak a szociális szolgáltatások 

között. A társult településekről is számos megkeresés érkezett felénk igénybevétellel 

kapcsolatban. A házi segítségnyújtásból átkerültek ellátottak, így tehermentesítette ezt 

a szolgáltatást is. 

Szociális étkeztetés: Az ellátottak átlag életkora: 75 év. Az igénybe vevők összetételét 
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vizsgálva elmondható, hogy jelentős az életkor alapján rászoruló ellátottak aránya, e 

mellett az egészségi állapot miatt rászorulók száma is jelentős. Mindezekből adódik, 

hogy a kiszolgált ételadagok jelentős részét kiszállítással veszik igénybe az arra 

rászorulók. 2019. évben a jogosultsági feltételeknek megfelelő, de szociális helyzete és 

jövedelmi viszonya miatt térítésmentesen vette igénybe a szociális étkeztetést: 10 fő. 

 

 

 

IV. SZAKMAI LÉTSZÁMOK 

IV.1. Intézményvezetés 

Kinevezésének 

kezdete 

Intézményvezetés (név szerint) 

Intézményvezető Intézményvezető-helyettesek 

2018.10.16. 

2019.01.01. 

Dócziné Pallagi Ágnes 

 

 

Tóthné Prepok Annamária és Virág 

Lászlóné 

 

IV.2. Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Települések Szakmai létszám 

Szolgálatvezető Családsegítő 

Gyál 

Inczeffy Zsuzsa (1 fő) 

7 fő 

Ócsa 2,5 fő 

Bugyi 3 fő 

Alsónémedi 1 ,5 fő 

 

 

 

 

IV.3. Család és Gyermekjóléti Központ 

Munkakör Létszáma 

Tanácsadók/Esetmenedzserek 4 fő 

Asszisztensek 3 fő 

Szociális diagnózis 1 fő 

Óvodai/iskolai segítők 5 fő 

Megbízással foglalkoztatottak 4 fő 

 

IV.4. Idős ellátás 

Munkakör Létszáma 

Szociális gondozók 18 fő 
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Sofőr 1 fő 

 

Egyéb, fontos tapasztalat 

- 

 

 

V. ELLENŐRZÉS (Pl. a működést engedélyező, és ellenőrző Pest Megyei 

Kormányhivatal ellenőrzése, annak tapasztalatai röviden) 
 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező szerv 2019. november 26. 

napján, a helyszíni ellenőrzést tartott a Kertváros Szociális Központ (2360 Gyál, Rákóczi 

F. u.  42-44.) Szociális Alapszolgáltatások szolgáltatásainál és felkérte a Szociális és 

Gyermekvédelmi Központ Szociális Osztályát is, hogy a szakmai ellenőrzés során, mint 

szakértő működjön közre. A kormányhivatal a hatósági ellenőrzése során feltárt 

jogszabálysértések alapján a Fenntartót figyelmeztetésben részesítette és kötelezte, 

hogy a szolgáltatást az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint nyújtsa. 

 

Intézményünknél feltárt hiányosságok Házi Segítségnyújtás tekintetében: 
- A jövedelemvizsgálat során a hatályos jogszabály melléklete szerinti 

nyomtatványt használja. 

- A fenntartó nem szabályozza a fizetendő térítési díjak mértékét, illetve a 

térítési díj csökkentésének és elengedésének eseteit és módját a gyakorlattal 

ellentételesen szabályozza. 

- A szakmai program nem tartalmazza a szolgáltatás célját és a tájékoztatás 

helyi módját, illetve részben rögzíti az igénybevétel módját, gyakoriságát. 

 
Intézményünknél feltárt hiányosságok Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 
tekintetében: 

- Az intézmény nem szabályozza a lakáskulcs adásának kötelezettségét. 

- A szolgáltatás térítésmentes, azonban a fenntartó a döntést nem 

szabályozza, nem állapít meg önköltséget a szolgáltatásra. 

- A készenléti ügyeletet a főállású házigondozók látják el külön megbízás 

alapján. A gondozó a házi segítségnyújtás munkaideje alatt beérkező 

segélyhívások esetén, az esetek döntő többségében a beosztott munkaidejük 

alatt mentek ki az ellátottakhoz, így egy időben egyszerre két munkakört 

töltenek be.   

Intézményünknél feltárt hiányosságok Szociális Étkeztetés tekintetében: 
 

- a szakmai program nem teljeskörűen tartalmazza a jogszabályi előírásokat és 
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a tényleges szakmai gyakorlatot 

- a jogosultsági feltételek esetében a kor nem került meghatározásra a 

fenntartó részéről 

- a szolgáltató nem biztosít diétás étkezést szükség esetén 

- nem jogszabály szerinti a jövedelemnyilatkozat nyomtatvány 

- az intézményi térítési díj vállalásról nem nyilatkozik írásban a vállaló 

- igény esetén nem biztosítottak munkaszüneti és pihenőnapokon az étkezés 

feltételei 

- az intézményi térítési díj összege magasabb az önköltség összegénél 

- a kiszállítási díjról nem készül számla 

 

A feltárt hiányosságokat megismerést követően felszámoltuk, a kért dokumentumokat a 

kormányhivatal részére megküldtük. 

 A Pest Megyei Kormányhivatal az Intézmény Házi Segítségnyújtás szolgáltatásának 

ellátotti személyek számát: 80 főről 120 főre emelte a Szolgáltatói Nyilvántartási 

Rendszerében.  

Szociális étkeztetés tekintetében továbbra sem megoldott a diétás étkezés lehetősége, 

illetve a pihenő-, és ünnepnapokon történő étkezés feltételei igény szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SZEMÉLYI, ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK FEJLESZTÉSE 

VI.1. Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás 

Adat Akkrediált 

továbbké

pzésben 

résztvevő

k létszáma 

Nem 

akkrediál

t 

tovább-

képzése

Tanúsítványok 

száma 

Intézményi belső tudás-

megosztás programon 

résztvevők száma 
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n 

résztvev

ők 

létszáma 

 14 fő 0 fő 

SZOC/874/201

9. 

SZOC/1022/20

19. 

SZOC/1049/20

19. 

SZOC/1039/20

19. 

SZOC/428/201

9. 

SZOC/438/201

9. 

SZOC/1029/20

19. 

4/5/2019. 

3/6/2019. 

10/5/2019. 

11/6/2019. 

SZOC/1034/20

19. 

13/6/2019. 

12/5/2019. 

Az intézmény minden 

dolgozója részt vesz az évente 

6 alkalommal megrendezésre 

kerülő szakmaközi 

értekezleteken, valamint 

havonta 1 alkalommal 

szupervízión. 

 

VI.2. Tárgyi eszközfejlesztés  

Ssz. Az 

eszközfejlesztés 

helyszíne 

Eszköz 

megnevezése 

Darabszáma Értéke/nettó 

1 

gyáli székely / 

óvodai és iskolai 

szociális segítők 

irodája 

Irodai szekrény 1 db 18.512.- Ft 

2 

gyáli székely / 

óvodai és iskolai 

szociális segítők 

irodája 

Irodai forgószék 1 db 16.528.- Ft 

3 gyáli székely / Mágneses 1 db 11.960.- Ft 
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óvodai és iskolai 

szociális segítők 

irodája 

flipchart tábla 

4 
gyáli székely / 

gazdasági iroda 

HP Laserjet 

multifunkciós 

lézernyomtató  

1 db 40.858.- Ft 

5 ócsai iroda Hűtőszekrény 1 db 59.211.- Ft 

6 

gyáli székhely / 

intézményvezetői 

iroda 

Kanapé 2 db 122.254.- Ft 

7 ócsai iroda Függönyök 6 db 200.000.- Ft 

8 

gyáli székely / 

óvodai és iskolai 

szociális segítők 

irodája 

Iratmegsemmisítő 1 db 10.154.- Ft 

9 

gyáli székhely / 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ irodája 

Irodai forgószék 2 db 29.134.- Ft 

10 

Bugyin lévő iroda 

és gyáli székhely 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat irodája 

Iratmegsemmisítő 2 db 15746.- Ft 

11 

Gyáli Idősek 

Klubja, gyáli 

székhely irodái 

Álló ventillátor 7 db 29.603.- Ft 

12 

gyáli székhely / 

óvodai és iskolai 

szociális segítők 

irodája 

Dell Vostro 

notebook 
1 db 314.803.- Ft 

13 
gyáli székhely 

irodái 
SSD 4 db 58.800.- Ft 

14 
Gyáli Idősek 

Klubja 
Függöny ajtókra 4 db 28.520.- Ft 

15 
Gyáli Idősek 

Klubja 

Szén-monoxid 

jelző 
1 db 34.614.- Ft 

16 
Gyáli Idősek 

Klubja 

Számítógép 

asztal + irodai 

forgószék 

1 -1 db 61.386.- Ft 
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17 
Gyáli Idősek 

Klubja 

Műanyag asztalok 

és székek 
2 garnitúra 49.701.- Ft 

18 
Gyáli Idősek 

Klubja 

Létra, Kerti tömlő, 

kerti szivattyú, 

kerti tömlődob 

1 db 46.045.- Ft 

 

Egyéb, fontos tapasztalat 

- 

 

 

VII. INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉRTÉKELÉS 

1. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása? 

Elsősorban a rendszeresen kiadott protokollok és jogszabályi változtatások mentén 

alakítjuk, valamint az ellátási területünkön élő lakosok igényeihez mérten 

alakítjuk/formáljuk folyamatosan. 

Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az intézmény céljainak elérése 

érdekében? 

Rendszeresen team-eket tartok, valamint vezetői értekezleteket. Mindezek mellett 

folyamatos kapcsolatban állok a jelzőrendszeri tagokkal, a fenntartóval illetve szükség 

esetén a kliensekkel is. 

2. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és 

fejleszthető területek meghatározása? 

Havonta egy alkalommal részt veszek vezetői szupervízión. 

Fejleszti-e önmagát folyamatosan az intézményvezető? Ha igen, hogyan és milyen 

témákban? Hogyan tartja naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az 

intézményvezető a szervezeti célok elérése érdekében? 

A szupervíziók során feltárt hiányosságokat rendszeresen igyekszem pótolni, 

valamint szakmai tudásom naprakészen tartása érdekében rendszeresen figyelemmel 

kísérem a jogszabályi valamint protokoll változásokat, illetve szükség esetén a 

nehezebb krízisügyekbe bekapcsolódva segítem a dolgozók munkáját. 

3. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan tudott kialakított az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott 

vezetésre épülő – együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között? Hogyan 

koordinálja az együttműködést? 

Szakmai vezetők által van koordinálva minden szakmai egység, a szakmai vezetők 

számára pedig hetente 1 alkalommal vezetői megbeszélést tartok, ahol a felmerülő 

problémákra/nehézségekre közösen keresünk problémát. Minden szakmai egység 
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ezáltal hatékonyan és gyorsan tud együttműködni, valamint a kollégák is jó szakmai 

kapcsolatot tudnak ápolni egymással. 

Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a munkatársakat? 

Elsősorban a szakmai vezetők, illetve helyetteseim azok, akiket belevonok az 

intézményi döntéshozatalba, amennyiben az szükséges, ők pedig közvetíteni tudják 

felém a dolgozók véleményét az adott dologgal kapcsolatban. 

4. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az intézmény 

pozitív arculatának kialakítását? 

Az intézmény rendelkezik hivatalos honlappal, facebook oldallal, valamint 

instagrammprofillal is, ahova folyamatosan töltjük fel rendezvényeinkkel kapcsolatos 

fényképet, valamint rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot az igénybe vehető 

támogatásokról, változásokról. 

Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok döntésének átláthatóságát? 

Az intézmény szakmai döntéseivel kapcsolatban minden esetben dokumentáció 

készül, melyek bármikor megtekinthetőek a jogszabályban meghatározottak számára, 

illetve részükre készséggel bármikor továbbítjuk, amennyiben igényt tartanak rá. 

 

Gyál, 2020………………………. 

……………………………………………………………. 

   Dócziné Pallagi Ágnes - intézményvezető 

Mellékletek (ha van): 

 

A „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fenntartott Kertváros Szociális Központ 

iktatásában a ………/2020. számon található 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a 

fenntartó megismerte és elfogadta. 

 

Gyál, 2020…………………. 

 

………………………………….. 

Pápai Mihály 

Társulási Tanács elnöke 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 

vezetői állás pályázatának elbírálására, 
vezető kinevezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2020. (II.27.) sz. határozatával döntött arról, hogy 
pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére. A 
pályázati felhívás 2020. március 17. napján jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu), pályázatok benyújtására április 15-éig volt lehetőség. A 
törvényes határidőn belül egy pályázat érkezett a felhívásra. 

Pályázó:   Losoncziné Szabó Judit, 1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 183. 

A benyújtott pályázat (1.sz.melléklet) megfelel a tartalmi és a formai követelményeknek, ezért a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kjtvhr.) 1/A § (10) bek. alapján véleményezésre megküldtük a pályázatokat a Magyar Bölcsődék Egyesülete 
Bölcsődei Módszertani Szervezet Elnöke részére. 

Hegedűsné Végvári Katalin elnök, szakértő a pályázat áttanulmányozása után 2020. április 23. napján kelt 
véleményét megküldte, azt az előterjesztés 2.sz. mellékleteként olvashatják. 

A pályázó a Polgármesterrel, és az Alpolgármesterrel 2020. március 31. napján folytatott személyes 
beszélgetésen ismertette szakmai életrajzát, a pályázat benyújtás indokait, valamint szakmai elképzeléseit egy 
esetleges pozitív elbírálás, és kinevezés esetén. A beszélgetésen mind a pályázó, mint a városvezetés részéről 
elhangzott, hogy a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a legcélszerűbb megoldás az lenne, ha a 
pályázó kinevezésére a 2020/2021-es gondozási évet megelőző hónaptól, 2020 augusztusától kerülne sor. A 
beszélgetésen szóban a pályázó bruttó 470 000.-Ft-os bérigényt jelölt meg. A végzettségei, szakképesítései, 
valamint pótlékai alapján a pályázó 404 538.- Ft/hó besorolás szerinti bérre lenne jogosult, alábbiak szerint: 

Közalkalmazotti besorolása   PII/7 
Alapilletménye:  316 528,- Ft 
Vezetői pótléka:    40 000,- Ft 
Bölcsődei pótlék    27 000.- Ft 
Du-i műszak pótlék      5 184.- Ft 
Szakkép.szorzó (+ szakképesítés / Kjt. 66. § (2) bek. a) pont)    15 826.- Ft 

Összesen       404 538.- Ft 

A 470 000.- Ft/hó bérigény teljesüléséhez a Képviselő-testületnek ki kell egészíteni a jogszabály alapján 
járó havi bért bruttó 65 426.- Ft összeggel. (A jelenlegi megbízott intézményvezető havi bére 54 000.- Ft-os 
munkáltatói bérkiegészítést tartalmaz!) 

A Kjtvhr. 1/A § (11) bekezdése alapján a pályázat előkészítője által összehívott bizottságnak személyesen kell 
meghallgatnia a pályázót, a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság 
tagjainak a pályázó alkalmasságára vonatkozó véleményét. A bölcsődei kinevezés ügyében az illetékes bizottság 
a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, aminek hatásköreit azonban, a 2020. március 11. 
napján kihirdetett veszélyhelyzetre-, valamint a katasztrófavédelemről és az egyes hozzá kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésére tekintettel a 
Polgármester gyakorolja. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására, és elfogadására. 

 

 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. Losoncziné Szabó Judit 1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 183. sz. alatti lakos pályázatát elfogadja és 
 

2020. augusztus 1-jétől 2025. július 30-ig (4 hónap próbaidő kikötésével) 
 

megbízza a Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 
 
Közalkalmazotti besorolása   PII/7 
Alapilletménye:  316 528,- Ft 
Vezetői pótléka:    40 000,- Ft 
Bölcsődei pótlék    27 000.- Ft 
Du-i műszak pótlék      5 184.- Ft 
Szakkép.szorzó (+ szakképesítés / Kjt. 66. § (2) bek. a) pont)    15 826.- Ft 
Munkáltatói döntés    65 426.- Ft 
Összesen:  470 000.- Ft 
 
2. úgy dönt, hogy Losoncziné Szabó Judit, a Gyáli Bóbita Bölcsőde leendő intézményvezetőjének illetménye a 

mindenkori minimálbér emelkedéssel megegyező mértékben automatikusan emelkedjen 2021. évtől, 
 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. Losoncziné Szabó Judit, 1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 183. sz. alatti lakosnak a Gyáli Bóbita 

Bölcsőde igazgatói posztjára benyújtott pályázatát elutasítja; 
 

2. pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére az alábbi 
tartalommal 

 
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
(intézményvezető) magasabb vezetői állásának betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített 
közalkalmazotti jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. 

 A foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő 
 A vezetői megbízás időtartama:  2020. szeptember 1-jétől 2025. augusztus 31-ig 
 A munkavégzés helye:   2360 Gyál, Klapka u. 7. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A bölcsődevezető felelős a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, 
tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért és a szakszerű irányításáért. Felelős a Gyáli Bóbita Bölcsőde szakszerű 
és törvényes működésének biztosításáért. 
 
Feladata: 
• az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának 

biztosítása, 
• az intézmény felelős vezetése, irányítása, 
• a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka 

biztosítása, szervezése, ellenőrzése, 
• a jogszabályok és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok aktualizálása, 

végrehajtása, 
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• az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés pályázatok készítésében. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Kjt.), valamint az e törvénynek a szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 
rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) (39/J §) az irányadóak. A magasabb vezetői pótlék összege a pótlékalap 200 %-
a. 
Pályázati feltételek: 
• a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/2. B) pontjában meghatározott felsőfokú 

végzettség, 
• a 257/2000. (XII.26.) Kr. 3. § (3) bekezdés alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú 

szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a 
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

• büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 
• magyar állampolgárság, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• hasonló területen szerzett 3-5 év vezetői tapasztalat 
• jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  
• a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való megjelenéstől 

számított 30. nap 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  
• a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
• a pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek 

véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott 
bizottság (Szociális és Egészségügyi Bizottság) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-testület 
dönt, a Kjtvhr. alapján. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• részletes szakmai életrajz, 
• intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelésekkel, 
• a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az 

eredeti okiratok bemutatása mellett, 
• közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselő-

testületi tárgyalásához, 
• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 
 
A pályázatot „Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati 
példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, 
Kőrösi út 112-114. I. em. 121. szoba.). 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette:   Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
Gyál, 2020. május 5. 
            
                      Nagy József Elek 
           alpolgármester 
Mellékletek:  1. sz. Losoncziné Szabó Judit pályázata 
            2. sz. Magyar Bölcsődék Egyesületének szakmai véleménye 





































































MAGYAR BÖLCSŐDÉK EGYESÜLETE 

Bölcsődei Módszertani Szervezet 

1119 Budapest, Tétényi út 46-48. 

Tel.: 06- 20/232 9205, 

e-mail: acsaikati@t-online.hu 

mbemodszertana@gmail.com 

 

 

Tisztelt Pap Krisztina Aljegyző Asszony! 

 

Pályázati vélemény  
 
Gyál Város Képviselő Testülete által meghirdetett bölcsődevezetői állásának betöltésére 

beérkezett pályázatot az alábbiakban véleményezem: 

 

Losoncziné Szabó Judit főiskolai végzettséggel, kiváló pedagógus II. minősítéssel rendelkező 

csecsemő és kisgyermeknevelő.  

A pályázó szakirányú végzettségei alapján, maradéktalanul megfelel a magasabb vezetői 

beosztás ellátásához a jogszabályokban előírt követelményeknek, a vezetői megbízás 

feltételeinek. 

 

A pályázatot a pályázó szakmai életútja nyitja meg. Ebben szakmai céljait, elhivatottságát 

ismerhetjük meg. Tanulmányai is rámutatnak, hogy folyamatosan bővíti azokat a 

kompetenciáit, melyek munkáját hatékonyabbá, szakszerűbbé tehetik. 

Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program bevezető részében az ellátási terület 

sajátosságait ismerteti. A továbbiakban a szakma által elfogadott és alkalmazott szakmai 

metódusokat taglalja a pályázó. Szakmai programjának középpontjában az Alapprogram 

értékeire épülő jó minőségű bölcsődei alapellátás áll.  

Losoncziné Szabó Judit kinevezését támogatja a Magyar Bölcsődék Egyesülete.  

 

Budapest, 2020. április 23.          

 

Üdvözlettel: 

Hegedűsné Végvári Katalin elnök megbízásából, 

Németh Mária 
főtitkár 
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