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I. Pénzbeli és természetben nyújtott támogatások 

 

Áttekintés 

 

A 2020. évben a pénzbeli és természetben nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellá-

tása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiak-

ban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-

vény (a továbbiakban: Gyvt.) és a rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) előírásai alapján történt. Az Önkormány-

zat 17 féle pénzbeli és természetben nyújtott támogatást biztosít a következők szerint. 

 

1. Törvényben szabályozott kötelező feladatok 

 

1.1.  Köztemetés (Szt. 48. §) 

1.2.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 18. §) 

 

2. Törvényi felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletben szabályozott kötelező 

feladatok 

 

2.1.  Rendkívüli újbudai (települési) támogatás egyes jogcímei (rendelet 13. §) 

 

3. Törvényi felhatalmazás alapján a rendeletben szabályozott önként vállalt feladatok 

 

3.1.  Rendszeres támogatások 

 

3.1.1.   Újbudai lakásfenntartási támogatás (rendelet 6. §) 

3.1.2.   Újbudai gondozási támogatás (rendelet 7. §) 

3.1.3.   Újbudai gyógyszertámogatás (rendelet 8. §) 

3.1.4.   Újbudai utazási támogatás (rendelet 9. §) 

3.1.5.   Újbudai nevelési támogatás (rendelet 10. §) 

3.1.6.   Újbudai időskorúak támogatása (rendelet 11. §) 

3.1.7.   Újbudai gyermekétkeztetési támogatás (rendelet 12. §) 

3.1.8.   Újbudai képességfejlesztési támogatás (rendelet 12/A. §) 

3.1.9.   Újbudai rendszeres élelmiszertámogatás (rendelet 18/B. §) 

 

3.2.  Rendkívüli támogatások 

 

3.2.1.   Szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság (rendelet 13/A. §) 

3.2.2.    Újbudai temetési támogatás (rendelet 14. §) 

3.2.3.    Újbudai karácsonyi támogatás (rendelet 15. §) 

3.2.4.    Újbudai életkezdési támogatás (rendelet 16. §) 

3.2.5.    Újbudai tartozásrendezési támogatás (rendelet 17. §) 

3.2.6.    Újbudai veszélyhelyzeti krízistámogatás (rendelet 18/A. §, 2020. IV. 30-tól) 

3.2.7.    Újbudai krízistámogatás(rendelet 18/A.§, 2020. X. 1-jétől) 
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Az egyes támogatások bemutatása 

 

1. Törvényben szabályozott kötelező feladatok 

 

Köztemetés 

 

A Képviselő-testület – átruházott önkormányzati hatáskörben a Polgármester – feladata az 

Önkormányzat illetékességi területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetése, 

amennyiben nincs vagy nem fellelhető az eltemettetésre köteles hozzátartozó, vagy a hozzá-

tartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. A köztemetés költsége a jogszabály szerint elte-

mettetésre köteles személytől, az elhunyt személy örökösétől vagy a köztemetésre köteles 

önkormányzattól visszakövetelhető. Ennek megfelelően a megfizetett összeg egy része meg-

térül az Önkormányzat részére. A köztemetés költségének más önkormányzattól történő visz-

szakövetelésére 48 esetben, összesen 5 366 ezer Ft, hozzátartozótól 1 esetben, 88 ezer Ft ösz-

szegben került sor. 

 

1. táblázat  2019 2020 

Köztemetés    

elrendelése 

Az elrendelt köztemetések 

száma (db) 

Az Önkormányzat 

ráfordítása (ezer Ft) 

101 

 

13 488 

 

90 

 

15 204 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával a gyermek jogosult a gyermek-

étkeztetés normatív kedvezményére, tankönyvtámogatásra továbbá az évente két alkalommal 

folyósított, gyermekenként 6 000 Ft, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyer-

mek esetén 6 500 Ft összegű pénzbeli támogatásra. 

 

2. táblázat Korosztály (év) 2019 2020 

A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult  

gyermekek száma  

életkor szerint 

0-5 éves 

6-13 éves 

14-17 éves 

18- éves 

Összesen 

96 

224 

71 

20 

411 

82 

178 

63 

21 

344 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatára 38 475 Ft, gyerme-

két egyedül nevelő szülő vagy tartós beteg, fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülő, család, 

illetve nagykorú gyermek esetében 41 325 Ft volt. Kérelem elutasítására 50 esetben került 

sor, jellemzően a jövedelemhatár túllépése miatt. 

 

3. táblázat  2019 2020 

A kedvezményre jogosult csa-

ládok száma a gyermekek szá-

ma szerint 

1 gyermek 

2 gyermek 

3 gyermek 

4 vagy több gyermek 

Összesen 

91 

66 

32 

25 

214 

79 

59 

28 

18 

184 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás 

 

Az ellátásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául ren-

delt, a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű 

rendszeres pénzellátásban vagy időskorúak járadékában részesülő hozzátartozó jogosult. A 

támogatás havi összege gyermekenként 6 270 Ft, melyhez évente két alkalommal folyósított, 

gyermekenként 8 400 Ft összegű pénzbeli támogatás is kapcsolódik. A kifizetett támogatás 

összegét a központi költségvetés az Önkormányzat részére teljes egészében visszatéríti. 

 

4. táblázat Korosztály (év) 2019 2020 

Az ellátásra jogosult 

gyermekek száma  

életkor szerint 

0-5 éves 

6-13 éves 

14-18 éves 

Összesen 

1 

3 

3 

7 

1 

2 

4 

7 

 

5. táblázat  2019 2020 

Az ellátásra jogosult családok 

száma a gyermekek 

száma szerint 

1 gyermek 

2 gyermek 

Összesen 

5 

1 

6 

4 

2 

6 

 

2. Törvényi felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletben szabályozott  kötelező 

feladatok 

 

Rendkívüli újbudai támogatás 

 

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, 

akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, al-

kalmanként jelentkező többlet kiadásaik vagy gyermekük hátrányos helyzete miatt anyagi se-

gítségre szorulnak. A támogatás esetenkénti összegének megállapítása a család jövedelme és 

a családban nevelt gyermekek száma alapján történik. 

 

6. táblázat  2019 2020 

Rendkívüli 

újbudai 

támogatás 

a megállapított jogosultságok 

száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

1 320 

 

15 310 

1 215 

 

15 678 

 

 

3. Törvényi felhatalmazás alapján a rendeletben szabályozott önként vállalt feladatok 

 

3.1. Rendszeres támogatások 

 

Újbudai lakásfenntartási támogatás 

 

Az újbudai lakásfenntartási támogatást az Önkormányzat a lakhatás költségeinek megfizeté-

séhez, közvetlenül az érintett közüzemi szolgáltatóhoz folyósítja. A támogatás háztartásra ve-

tített jövedelemhatára 78 375 Ft volt, a mértéke a jövedelemtől és a lakásmérettől függ. 
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7. táblázat  2019 2020 

Újbudai 

lakásfenntartási 

támogatás 

az érintett háztartások száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

466 

25 485 

 

419 

22 761 

 

 

Újbudai gondozási támogatás 

 

A támogatásra az a hozzátartozó jogosult, aki tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg 

személy gondozását végzi, családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem legfeljebb 

71i250 Ft, továbbá a gondozásra szoruló személy gondozási szükséglete a napi kettő órát 

meghaladja. A támogatás összege négy órát meghaladó gondozási szükséglet esetén havonta 

bruttó 31 665 Ft, ennél kevesebb gondozási szükséglet esetén pedig havonta 17 715 Ft volt.  

 

8. táblázat  2019 2020 

Újbudai  

gondozási 

támogatás 

az érintett személyek száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

32 

7 104 

27 

6 759 

 

Újbudai gyógyszertámogatás 

 

Újbudai gyógyszertámogatásra az a rászoruló személy jogosult, akinek a háziorvos által iga-

zolt gyógyszerköltség viselése aránytalan megterhelést jelent jövedelméhez képest, továbbá a 

lakcím- és jövedelmi feltételeknek megfelel. A támogatás folyósítására havi rendszerességgel 

került sor. A rendelet október 1-jével hatályba lépett módosításával az újbudai gyógyszertá-

mogatás jövedelemhatára a nettó minimálbér összegére emelkedett és a támogatási összegek 

is emelkedtek a korábbiakhoz képest. 

 

9. táblázat  2019 2020 

Újbudai  

gyógyszertámogatás 

az érintett személyek száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

222 

6 643 

 

223 

11 076 

 

 

Újbudai utazási támogatás, újbudai gyermekétkeztetési támogatás 

 

Újbudai utazási támogatásra az a tanuló jogosult, akinek esetében a lakóhelye és a köznevelé-

si intézmény távolsága indokolja a tömegközlekedési eszköz használatát, továbbá a család a 

jövedelmi feltételeknek megfelel. Újbudai gyermekétkeztetési támogatás állapítható meg a 

nem önkormányzati intézményt látogató XI. kerületi gyermek esetében. A támogatás folyósí-

tására az étkeztetést nyújtó intézmény részére havonta kerül sor.  

 

10. táblázat  2019 2020 

Újbudai 

gyermekétkeztetési és 

utazási támogatás 

az érintett gyermekek száma 

az érintett családok száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

90 

61 

1 207 

54 

37 

722 
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Újbudai nevelési támogatás 

 

A támogatásra a második életévet betöltött, de három év alatti gyermekek jogán azon szülők 

jogosultak, ahol a gyermek részére bölcsődei férőhelyet az Önkormányzat nem tud biztosítani 

és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kettőszázöt-

ven százalékát, 71 250 Ft-ot. 

 

11. táblázat  2019 2020 

Újbudai 

nevelési 

támogatás 

a megállapított jogosultságok 

száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

12 

 

1 373 

 

2 

 

423 

 

 

Újbudai időskorúak támogatása 

 

Az újbudai időskorúak támogatására – február hónapban hatezer forint, szeptember hónapban 

pedig kilencezer forint összegben – a hetvenötödik életévét betöltött, a lakcímfeltételnek 

megfelelő kérelmező, legfeljebb havi 199 500 Ft-os jövedelemhatár figyelembevételével jo-

gosult. Ebben az évben is megtörtént a támogatás felülvizsgálata, a lakcímfeltétel átfogó elle-

nőrzése és az adatbázisnak a népesség-nyilvántartással való összevetése. 

 

12. táblázat  2019 2020 

Újbudai 

időskorúak 

támogatása 

az érintett személyek száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

6 843 

100 191 

 

6 686 

93 687 

 

 

Újbudai képességfejlesztési támogatás 

 

A támogatásra annak a hét év alatti gyermeknek a szülője jogosult, aki az illetékes szakértői 

bizottság szakvéleményével kijelölt intézményben speciális fejlesztésben részesül, és az Ön-

kormányzat által fenntartott bölcsődében vagy óvodában fejlesztése nem biztosítható, továb-

bá a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kettőszázhet-

venöt százalékát, 78 375 Ft-ot. 2020-ban nem került sor támogatás megállapítására. 

 

Újbudai rendszeres élelmiszertámogatás 

 

A korábban is rászorult személyek fokozott támogatása céljából – a járványügyi veszélyhely-

zetre tekintettel – a rendelkezésre álló támogatási rendszer elemein túl került sor az újbudai 

rendszeres élelmiszertámogatás bevezetésére 2020. április 16. napjától, melyet a jogosultak 

részére havonta 20 ezer Ft értékű tartós élelmiszercsomag formájában nyújtott az Önkor-

mányzat. 

 

Az újbudai rendszeres élelmiszer-támogatás megállapítására a veszélyhelyzet végét követő 

hónap utolsó napjáig nyílt lehetőség. A támogatásban 64 fő 3 440 ezer Ft értékben részesült. 

A támogatás nagy segítséget jelentett a nehéz helyzetben lévő személyek és családok részére, 

ezért a támogatás veszélyhelyzethez kötött formában a támogatórendszer része maradt. A ve-

szélyhelyzet ismételt kihirdetését követően további 6 fő részére 200 ezer Ft összegben került 

sor a támogatás megállapítására. 
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3.2. Rendkívüli támogatások 

 

Szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság 

 

Lakásonként egy darab szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság annak a személynek 

állapítható meg, aki bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik abban a lakásban, 

melyre a jogosultságot igényli és a család jövedelme nem haladja meg a rendeletben megha-

tározott mértéket. A jogosultság megállapítására 14 esetben került sor. 

 

Újbudai temetési támogatás 

 

A temetési támogatás annak a személynek állapítható meg, aki az elhunytat eltemettette, és a 

temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A támogatás 

összegének megállapítása a kérelmező jövedelmének figyelembevételével történik. 

 

13. táblázat  2019 2020 

Újbudai 

temetési 

támogatás 

a megállapítások esetszáma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

118 

9 653 

 

88 

7 304 

 

 

Újbudai karácsonyi támogatás 

 

A rendelet szerint a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a kerületi lakóhellyel 

rendelkező három vagy több gyermekes családban nevelkedő gyermek törvényes képviselője 

részére, karácsonyi támogatás címen, december hónapban egyszeri támogatás folyósítására 

került sor. 

 

14. táblázat  2019 2020 

A karácsonyi támogatást kapott 

gyermekek és családok száma 

gyermekek száma 

családok száma 

folyósított összeg (ezer Ft) 

1 918 

685 

9 590 

1 657 

579 

8 285 

 

Újbudai karácsonyi támogatásban részesültek továbbá a rendelet szerint kérelmet benyújtó, és 

a VICUS XI. Közalapítvány által támogatott személyek is.  

 

Újbudai életkezdési támogatás 

 

A támogatásra a gyermek születésekor a XI. kerületben lakóhellyel rendelkező, a gyermeket 

saját háztartásában nevelő, szociálisan rászorult szülő vagy törvényes képviselő jogosult, a 

gyermek megszületését követő hat hónapon belül. A támogatás összege alapesetben 28 500 

Ft, azonban, ha a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 71 250 Ft-ot, akkor 

99 750 Ft. 

 

15. táblázat  2019 2020 

Újbudai 

életkezdési 

támogatás 

a megállapítások esetszáma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

610 

22 555 

 

565 

19 695 
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Újbudai tartozásrendezési támogatás 

 

Tartozásrendezési támogatás nyújtható a lakás nagykorú tulajdonosa, bérlője, özvegyi jogon 

haszonélvezője részére legfeljebb kettőszázötvenezer forint összegben, a lakásfenntartással 

összefüggő költségek megfizetésében felmerülő tartozások rendezésére. A támogatás össze-

gét az Önkormányzat a tartozás jogosultja részére közvetlenül folyósítja. 2020-ban nem tör-

tént megállapítás, a teljesítés 2019-ről áthúzódó ügyhöz kapcsolódik. 

 

16. táblázat  2019 2020 

Újbudai 

tartozásrendezési 

támogatás 

a megállapítások esetszáma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

4 

554 

 

0 

132 

 

 

A rendelet a veszélyhelyzet idején rendkívüli szabályok bevezetésével biztosított lehetőséget 

segítségnyújtásra a váratlan helyzetben rászorulóvá váló kerületi lakosok számára. 

   

Újbudai veszélyhelyzeti krízistámogatás és újbudai krízistámogatás 

 

A 2020. április 16. hatállyal bevezetett újbudai veszélyhelyzeti krízistámogatás nagy segítsé-

get jelentett a veszélyhelyzet következtében munkájukat elvesztő, vagy adott helyzetben 

munkájukat folytatni nem tudó személyek és családjuk részére az átmeneti nehéz időszakban. 

A támogatás megállapítására és folyósítására 242 fő részére 21 285 ezer Ft összegben került 

sor.  

  

A tapasztalatok alapján a támogatási forma igazolta szükségességét, ezért a feltételrendszer 

megfelelő korrekciójával a veszélyhelyzet lezárultát követően újbudai krízistámogatásként 

vált elérhetővé 2020. október 1. hatállyal. Az újbudai krízistámogatás megállapítására és fo-

lyósítására 53 fő részére 4 800 ezer Ft összegben került sor. 

 

II. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

Áttekintés 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Önkormányzat az Szt., a Gyvt. továbbá a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: önkormányzati rendelet) előírásai alapján az általa fenntartott intézmények-

ben, valamint ellátási szerződések útján biztosította. Az Önkormányzat, a személyes gondos-

kodást nyújtó ellátások körében 23 feladatot lát el, a következő osztályozás szerint. 

 

1.  Kötelező szociális ellátási feladatok 

1.1.  Alapszolgáltatások 

1.1.1.    Étkeztetés 

1.1.2.    Házi segítségnyújtás 

1.1.3.    Családsegítés 

1.1.4.    Nappali ellátás 

1.1.4.1.   Időskorúak, demens személyek nappali ellátása 

1.1.4.2.   Fogyatékos személyek nappali ellátása 

1.1.4.3.   Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

1.1.4.4.   Szenvedélybetegek nappali ellátása 
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1.1.4.5.   Hajléktalan személyek nappali ellátása 

1.2.  Szakosított ellátás 

1.2.1.   Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

1.2.1.1.   Időskorúak gondozóháza 

 

2.  Önként vállalt szociális ellátási feladatok 

2.1.  Alapszolgáltatások 

2.1.1.   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

2.1.2.   Közösségi ellátások 

2.1.3.   Támogató szolgáltatás 

2.1.4.   Alacsonyküszöbű ellátás 

2.1.5.   Utcai szociális munka 

2.2.  Szakosított ellátások 

2.2.1.   Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 

2.2.1.1.   Idősek otthona 

2.2.2.   Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

2.2.2.1.   Fogyatékos személyek gondozóháza 

2.2.2.1.   Hajléktalan személyek átmeneti szállása  

 

3. Kötelező gyermekjóléti ellátási feladatok 

3.1.  Alapellátások 

3.1.1.   Gyermekjóléti szolgáltatás 

3.1.2.   Gyermekjóléti központ 

3.1.3.   Gyermekek napközbeni ellátása 

3.1.3.1.   Bölcsődei ellátás 

3.1.4.   Gyermekek átmeneti gondozása 

3.1.4.1.   Helyettes szülői ellátás 

3.1.4.2.   Gyermekek átmeneti otthona 

3.1.4.3.   Családok átmeneti otthona 

 

17. táblázat 

Az Önkormányzat  

feladatellátása,  

ráfordításai 

Intézmény/Szervezet 

Ellátott feladat 

Az Önkormányzat ráfordítása 

(ezer Ft) 

 2019 2020 

 

1. Újbudai Bölcsődei 

 Intézmények 

- bölcsődei ellátás 
 

 

1 200 485 

 

1 152 707  

 

 2. Újbudai Humán 

 Szolgáltató Központ 

- család- és gyermekjóléti 

 szolgálat 

- családsegítés 

- gyermekjóléti szolgáltatás 

- család- és gyermekjóléti 

 központ 
 

390 039 387 398  
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 Intézmény/Szervezet 

Ellátott feladat 

Az Önkormányzat ráfordítása 

(ezer Ft) 

 2019 2020 

 3. Újbudai Idősek Háza 

- idősek gondozóháza 

- idősek otthona 
 

197 863 207 628 

 4. Újbudai Szociális 

 Szolgálat 

- étkeztetés 

- házi segítségnyújtás 

- időskorúak és demens 

 személyek nappali ellátása 

- fogyatékos személyek nappali 

ellátása 

- pszichiátriai betegek nappali 

ellátása 

- jelzőrendszeres házi 

 segítségnyújtás 

- támogató szolgáltatás 
 

670 877 

 

710 097 

 

 5. Anyaoltalmazó 

 Alapítvány 

- családok átmeneti otthona 
 

5 256 3 418 

 6. Down 

 Alapítvány 

- fogyatékos személyek 

 gondozóháza 
 

6 833 5 462 

 7. Fehér Kereszt Közhasznú 

Egyesület 

- helyettes szülői ellátás 
 

1 000 632 

 8. Katolikus Karitász 

- szenvedélybetegek nappali 

 ellátása 

- alacsonyküszöbű ellátás 

- közösségi ellátások 
 

10 442 10 863 

 9. Krízis Alapítvány 

- gyermekek átmeneti otthona 
 

30 507 

 

25 271 

 

 10. Kürti Erzsébet Önsegítő 

Egyesület 

- hajléktalanok nappali ellátása 
 

7 760 

 

7 030 

 

 11. Magyar Máltai 

 Szeretetszolgálat Egyesület 

- hajléktalanok nappali ellátása 

és átmeneti szállása 
 

12 912 

 

13 428 

 

 12. Szellemi Sérült Testvérein-

kért Alapítvány 

- fogyatékos személyek nappali 

ellátása 

7 049 

 

7 330 
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1. Kötelező szociális ellátási feladatok 

 

1.1. Alapszolgáltatások 

 

Étkeztetés 

 

Újbudai Szociális Szolgálat 

1119 Budapest, Keveháza utca 6. 

 

Az étkeztetés lehetőségével az intézmény azoknak a kerületben élő, többnyire idős szemé-

lyeknek, illetve az eltartottaknak nyújt segítséget, akik önálló életvitelüket tartósan vagy át-

meneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetést igénybe vevők napi egyszeri meleg 

ételhez juthatnak. Az étkeztetés szolgáltatás az év 365 napján – hétvégén és ünnepnapokon is 

– igénybe vehető. 2020-ban a térítési díjak az előző évekhez viszonyítva nem változtak. Az 

összes ellátottak száma meredek, 53%-os növekedést mutat a 2019. évhez képest, az emelke-

dést a COVID-19 járványhelyzet eredményezte. 

2020-ban a napi átlagos adagszám 986 adag volt, ami az igénybevétel 26%-os növekedését 

jelenti. Az elmozdulás az elmúlt évek csökkenő tendenciájához képest pozitív képet mutat, 

ugyanakkor a járványhelyzet következtében a szállítási költségek rendkívüli mértékben meg-

növekedtek. Az igénybe vevők 66 %-a nő, 33 %-a férfi, és az előző évekhez hasonlóan 65 %-

uk egyedül élő. 

 

18. táblázat  2019 2020 

Az étkeztetés napi 

átlagos adagszáma 

helyben fogyasztott 

kiszállított 

439 

483 

233 

1 180 

 

19. táblázat Korosztály (év) 2019 2020 

Az étkeztetést igénybe vevők 

életkori megoszlása 

 

 

0-39 

40-64 

65-74 

75-89 

90- 

Összesen 

személy 

 

54 

148 

257 

380 

83 

922 

% 

 

6,0 

16,0 

28,0 

41,0 

9,0 

100,0 

személy 

 

22 

182 

303 

453 

96 

1 056 

% 

 

2,0 

17,0 

29,0 

43,0 

9,0 

100,0 

 

Házi segítségnyújtás 

 

Újbudai Szociális Szolgálat 

1119 Budapest, Keveháza utca 6. 

 

A házi segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartását segíti az ellátott személy saját lakókör-

nyezetében. A szolgáltatás többek között a mindennapi életben nélkülözhetetlen feladatok el-

látásában – fürdetés, bevásárlás, takarítás, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében, mo-

sás, egyedi fűtés beindítása, stb. – nyújt segítséget, prevenciós szerepet is betölt, segítséget 

nyújt a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, és a már kialakult veszélyhelyzet elhá-

rításában. 

A házi segítségnyújtás tevékenységeit az egyszerűbb szociális segítés és az összetettebb sze-

mélyi gondozás körében végzi az intézmény. A személyi gondozás a szociális segítés tevé-

kenységeit is magában foglalja. Az igénybevétel a gondozási szükséglet felmérés eredménye 
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szerint alakul. Az I-es fokozatú, enyhébb gondozási szükséglet szociális segítésre, a II-III-as 

fokozatú, fokozott gondozási szükséglet szociális segítésre és személyi gondozásra egyaránt 

jogosultságot biztosít.  

Az előző évhez viszonyítva szinte megduplázódott a szolgáltatásba belépők száma, míg a ki-

kerülések száma hasonló szinten maradt. A fluktuáció 96%-ra növekedett, amelynek elsődle-

ges oka a COVID-19 járványhelyzet miatt belépők magas száma. Az ellátottak 76%-a betöl-

tötte a 75. életévét, ezen belül 21%-uk 90 év feletti. A szolgáltatást igénybe vevők 79%-a nő, 

21%-a férfi. Az ellátottak 74%-a egyedül él. A házi segítségnyújtás keretein belül ellátható 

személyek engedélyezett száma 396. 

 

20. táblázat  2019 2020 

A házi segítségnyújtás 

igénybevételi mutatói 

Átlagos napi igénybevétel 

 

Induló létszám 

Az ellátásba belépők száma 

Az ellátásból kikerülők száma 

Záró létszám 

 

Az összes ellátott 

személy száma 

 

Fluktuáció (személy) 

Fluktuáció (százalék) 

126 

 

289 

192 

233 

248 

 

481 

 

 

425 

88,0 

116 

 

248 

400 

220 

430 

 

648 

 

 

620 

96,0 

 

21. táblázat Korosztály (év) 2019 2020 

A házi segítségnyújtást igénybe 

vevők életkori megoszlása 

 

 

0-39 

40-64 

65-74 

75-89 

90- 

Összesen 

személy 

 

2 

20 

60 

299 

102 

481 

% 

 

0,4 

4,0 

12,4 

62,0 

21,2 

100,0 

személy 

 

1 

19 

82 

255 

73 

430 

% 

 

0,2 

4,4 

19,1 

59,3 

17,0 

100,0 

 

Call center  

 

A COVID-19 világjárvány ideje alatt még fontosabbá vált, hogy az idősek megkülönböztetett 

figyelmet, törődést és támogatást kapjanak. A járványidőszak kezdetétől Újbuda Önkor-

mányzata call centert hozott létre, melynek szervezési feladatait az Újbudai Szociális Szolgá-

lat látja el. A call centert felhívó idősek a mindennapi életvitelüket támogató szolgáltatásokat 

vehetnek igénybe. A call center megszervezésénél megfogalmazott cél az volt, hogy az idő-

sek az önálló életvitel fenntartásához a megfelelő szakmai támogatást megkapják és ez a 

gondoskodás minél szélesebb körben és minél rövidebb úton hozzáférhető legyen. A központi 

telefonszámon, a call centeren keresztül elérhető segítségnyújtás formái: étkeztetés, bevásár-

lás, speciális bevásárlás, gyógyszertári ügyintézés, postai-banki ügyintézés, egészségügyi 

szolgáltatáshoz hozzájutás segítése, gondozás, lelki gondozás, személyszállítás, információ-

nyújtás hivatali és egyéb ügyek intézésében, a kórházból kikerülők, fogyatékos személyek, 

karanténban lévő személyek fokozott segítése. A call center folyamatosan fogadja az idősek 

hívásait. A beérkezett hívások száma meghaladja a 4 000-et.  
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Családsegítés 

 

Újbudai Humán Szolgáltató Központ  

1117 Budapest, Bogdánfy utca 7/d. 

 

A családsegítés feladatot az Újbudai Humán Szolgáltató Központ látja el. Az intézmény két 

szakmai egysége a család- és gyermekjóléti szolgálat illetve a család- és gyermekjóléti köz-

pont. A szolgálat ellátottjai életvitelszerűen a XI. kerületben tartózkodó, vagy itt állandó beje-

lentett lakcímmel rendelkező személyek. A szolgálat az önkéntességen alapuló családgondo-

zást, családsegítést és információnyújtást biztosítja. Az önkéntesség alól kivétel az újbudai 

tartozásrendezési támogatásban részesülő − jogszabályi rendelkezés alapján − együttműkö-

désre kötelezett klienskör. A központ a gyermekvédelmi hatósági ügyekkel összefüggő fela-

datokat és speciális feladatokat is ellát. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat 26 fős létszámmal látta el feladatait. 

 

22. táblázat  2019 2020 

A család- és gyermekjóléti 

szolgálat és központ 

forgalmi adatai 

 

A kapcsolatfelvételek száma 

ebből   

- a család- és gyermekjóléti 

szolgálatban 

- a család- és gyermekjóléti 

központban 

5 377 

 

2 274 

 

3 103 

4 170 

 

2 459 

 

1 711 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységei a következők: tanácsadás, információ-

nyújtás, ellátásokhoz való hozzájutás segítése, családsegítés, szakmai koordináció, észlelő- és 

jelzőrendszer működtetése, nyilvántartások vezetése, szabadidős programok szervezése a 

prevenció érdekében. 

A szolgálatnál 2 459 fő jelent meg, együttműködési megállapodás megkötésére 876 fő eseté-

ben került sor. 

A veszélyhelyzeti időszak ellenére az együttműködési megállapodás keretében gondozottak 

számában jelentős növekedés volt tapasztalható. A Szolgálat működése a veszélyhelyzet idő-

tartama alatt is folyamatos volt. A kötelező feladatok ellátását szükséges volt úgy megszer-

vezni, hogy egyetlen rászoruló, segítséget kérő se maradjon ellátatlanul az esetleges fertőzött-

sége ellenére sem. A szolgáltatásban részesülő 2 459 főből 1 210 a családok száma, a gyer-

mekek száma 832 fő, felnőtt ellátottak száma 1 627 fő volt. 

Megnövekedett ügyfélforgalmat generáltak a járványhelyzet miatt az Önkormányzat által be-

vezetett és biztosított új támogatási formák. Az intézmény mind az újbudai veszélyhelyzeti 

krízistámogatáshoz, mind pedig az újbudai rendszeres élelmiszertámogatáshoz kapcsolódó 

hatósági feladat ellátásában, a támogatási formákhoz tartozó eljárásrend kialakításában, illet-

ve a rászorultság megállapításával összefüggő szükségletfelmérés elvégzésében is közremű-

ködött. 

A szolgálathoz érkezett jelzések száma 831 volt (gyermekkel kapcsolatban érkezett jelzés 

344, felnőttekkel kapcsolatban 487). Önként 66 esetben keresték fel az intézményt kapcsolat-

felvétel céljából. Ebből 1 gyermek, szülő nélkül kereste fel az intézményt, 6 gyermek pedig 

szülővel közösen igényelte a szolgáltatásokat. A kiskorúakra vonatkozóan a legtöbb esetben a 

köznevelési intézményektől, a gyámhivataloktól, míg felnőtt személyek ügyében az Önkor-

mányzattól, valamint a rendőrségtől érkezett jelzés. A személyes gondoskodást nyújtó szociá-

lis szolgáltatók is magas számú megkereséssel éltek az intézmény felé. A gondozott veszé-

lyeztetett gyermekek száma 717, az érintett családok száma pedig 258 volt. Elsődleges veszé-

lyeztető tényező a különböző okok miatt kialakuló családi konfliktus, amely 401 gyermeket 
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érintett. A családi-kapcsolati konfliktusok száma az előző évekhez képest növekedést mutat, 

mely a veszélyhelyzettel hozható összefüggésbe. A pandémiás időszakban a családok új 

helyzettel szembesültek, sokkal több időt töltött együtt felnőtt és gyermek, ami jelentős 

pszichikai megterhelést okozott a családtagok számára. A veszélyeztető tényezők közül 

nagymértékben előtérbe került az anyagi ok, amely 198 gyermeket érintett. A járványügyi in-

tézkedések következtében sok szülő veszítette el munkáját, a munkaerőpiacra nem, vagy csak 

részlegesen sikerült visszailleszkedni, a családok felélték tartalékaikat. A gyakoribb okok kö-

zött szerepel még a gyermek magatartásával összefüggő ok, amely összesen 98 gyermeket 

érintett. Az egészségi ok alapján veszélyeztetett gyermekek száma 20 volt. A járványügyi ve-

szélyhelyzet ideje alatt megnövekedett a családon belüli bántalmazásokról szóló jelzések 

száma. A meglévő esetek mellett 8 új esetben érkezett jelzés fizikai vagy lelki bántalmazás-

ról. Ezek az ügyek intenzív szakmai munkát igényelnek. Az intézmény és Újbuda Önkor-

mányzata is a bántalmazás megelőzése, valamint az érintettek részére történő segítségnyújtás 

érdekében Újbuda médiafelületein több alkalommal tájékoztatást nyújtott.  

 

23. táblázat  2019 2020 

A szolgálathoz érkezett 

jelzések száma 

Gyermekkel kapcsolatos 

Felnőttel kapcsolatos 

Összesen 

486 

140 

626 

344 

487 

831 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége nagyon széleskörű. Ebben az évben a segí-

tő beszélgetés és az információnyújtás kiemelt szerepet kapott. Az intézmény felé 8 567 alka-

lommal fordultak információért.  Segítő beszélgetés 4 849 alkalommal történt. 1 749 esetben 

készült környezettanulmány illetve történt családlátogatás az óvintézkedések figyelembevéte-

lével. 

 

Válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 

 

Az intézmény 12 fő válsághelyzetben lévő várandós anyát gondozott, illetve anyaotthonok 

címéről adott tájékoztatást számukra, amennyiben lakhatási problémájuk volt. Az esetek egy 

részében a védőnői szolgálat tett jelzést, mások önként keresték fel az intézményt, mert át-

menetileg a XI. kerületben tartózkodtak és segítségre szorultak. A válsághelyzet oka lehet a 

gondozatlan várandósság, a bizonytalan lakhatási körülmények, a pszichés terheltség, a men-

tális retardáció, valamint a hajléktalanság. Az intézmény munkatársai a védőnői szolgálattal 

szorosan együttműködtek. Megnövekedett a közös családlátogatások száma, az esetkonferen-

ciákon, esetmegbeszéléseken rendszeresen részt vettek a kerületben feladatot ellátó területi 

védőnők. 

 

Átmeneti gondozás 

 

Újbuda Önkormányzata a gyermekek átmeneti otthona ellátást a Krízis Alapítvánnyal, a csa-

ládok átmeneti otthona ellátást pedig az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal fennálló ellátási szer-

ződés keretében biztosítja a rászorulók részére. Az intézmény dolgozói és a Gyermekek Ott-

honának családgondozói rendszeresen együttműködnek a közösen ellátott gyermekek eseté-

ben, személyes megbeszélések, esetkonzultációk révén, valamint információcserével segítik 

egymás munkáját. Az átmeneti gondozást biztosító szolgáltatók 82 gyermek és 31 család ellá-

tását biztosították az intézmény kliensei számára. 

Újbudán működik továbbá a Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthona (1112 Bu-

dapest, Muskétás utca 1). Az Otthon az egész ország területéről vesz fel ellátottakat, az or-

szágon belül bárhonnan érkezhetnek beköltözők. A beköltözésről jogszabályi előírásoknak 
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megfelelően a család- és gyermekjóléti szolgálat felé jelentési kötelezettség áll fenn. A szol-

gálat munkatársai felveszik a kapcsolatot a családokkal, felkeresik őket az otthonban, tájé-

koztatást nyújtanak az elérhető szolgáltatásokról, szükség esetén gyermekvédelmi intézkedé-

seket tesznek.  

 

Prevenció 

 

Az alapellátáson túl végzett prevenciós tevékenységek a klub- és csoportfoglalkozások, a kor-

repetálás és a fejlesztő foglalkozások. Ezen szolgáltatásokban az előző évben 124 fő vett 

részt, összesen 460 alkalommal. 

 

Időskorúak, demens személyek nappali ellátása  

 

Újbudai Szociális Szolgálat 

1119 Budapest, Keveháza utca 6. 

 

Az időskorúak és a demens személyek nappali ellátása a koruk, egészségi állapotuk miatt 

szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ré-

szére biztosít lehetőséget, többek között a nappali tartózkodásra, társas kapcsolatokra, továb-

bá az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, így csökkentve az egyedüllét és a magány 

érzését, támogatva a szükséges információkhoz való hozzáférést, a szabadidő tartalmas eltöl-

tését, valamint a napi életritmus megtartását.  

A szolgáltatás öt telephelyen működik idősek klubja formában, az engedélyezett férőhelyek 

száma 210. A demens személyek speciális nappali ellátása az intézmény székhelyén műkö-

dik. A demens személyek nappali ellátása során a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosí-

tott a gondozói felügyelet. Az ellátottakkal való mindennapi munka a munkatársaktól magas 

szintű szakmai felkészültséget, az ellátottak részéről pedig nagyfokú alkalmazkodóképességet 

követel meg. A szakmailag felkészült munkatársak az ellátást igénybe vevők hozzátartozói-

nak is segítséget nyújtanak. Az érdeklődők segítése és támogatása érdekében 2019. évben 

megkezdte működését az ún. Alzheimer café, amely a járványhelyzet miatt 2020-ban szüne-

telt. Összesen 283 fő nappali ellátásáról tudtak gondoskodni, a klubtagok 84%-a 70 év feletti, 

21%-a férfi és 79%-a nő. A klubok tagjai között évről évre egyre magasabb a 70 év felettiek 

aránya, míg a férfiak száma csökken. A bekerülők száma lényegesen alacsonyabb volt, mint a 

kikerülőké, így az ellátottak összlétszáma év végére csökkent. A létszámcsökkenés jelentős 

részét, továbbá az új felvételek elmaradását is a COVID-19 járvány, illetve annak hatásai 

okozták. Mindezek ellenére a napi átlagos ellátotti létszám az előző évi adatokhoz hasonlóan 

alakult, mivel a járványhelyzet miatt a fokozott figyelmet igénylő célcsoportba tartozó nappa-

li ellátást igénybe vevőket a munkatársak otthonukban keresték fel, vagy online/telefonos 

módon tartották velük a kapcsolatot.  

 

24. táblázat  2019 2020 

Az időskorúak, demens 

személyek nappali ellátása 

igénybevételi mutatói 

 

Átlagos napi igénybevétel 

 

Induló létszám 

Az ellátásba belépők száma 

Az ellátásból kikerülők száma 

Záró létszám 

 

Az összes ellátott 

személy száma 

146 

 

250 

50 

46 

254 

 

300 

147 

 

254 

29 

55 

228 

 

283 
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25. táblázat Korosztály (év) 2019 2020 

Az időskorúak, demens szemé-

lyek nappali ellátását igénybe 

vevők életkori megoszlása 

 

40-64 

65-74 

75-89 

90- 

Összesen 

személy 

4 

112 

167 

18 

300 

% 

1,2  

37,4  

55,4  

6,0  

100,0  

személy 

4 

98 

168 

13 

283 

% 

1,4 

34,6 

59,4 

4,6 

100,0 

 

Fogyatékos személyek nappali ellátása 

 

1.  Újbudai Szociális Szolgálat 

 Kelenföldi Szociális Ház 

 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59. 

 

A fogyatékos személyek nappali ellátása lehetőséget biztosít a társas kapcsolatok kialakításá-

ra, egyéni és csoportos terápiás foglalkoztatásban való részvételre, a képességek fejlesztésére 

és szinten tartására a hatodik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékos, 

vagy önellátásra nem képes halmozottan fogyatékos, felügyeletre szoruló személyek számára, 

valamint biztosítja az ellátottaknak a speciális szükségleteikhez alkalmazkodó napközbeni ét-

keztetését. Az ellátást igénybe vevők többsége tanköteles, vagy a tankötelezettségi korhatár 

elérését követően is fejlesztő nevelés-oktatásban részesül. A közneveléssel kapcsolatos fela-

datokat az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző 

Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola látja el. Az engedélyezett férőhelyek száma 

36 fő, melyből 24 férőhely súlyosan, halmozottan sérült személyek, 12 férőhely pervazív fej-

lődési zavarral, autizmus spektrum zavarral élő, valamint egyéb fogyatékos személyek szá-

mára van fenntartva. Az utóbbi ellátotti csoport 2019 szeptemberétől veheti igénybe az in-

tézmény szolgáltatását. A nappali ellátást és az étkeztetést Újbuda Önkormányzata döntése 

alapján térítésmentesen biztosítja az intézmény. A telephely a célcsoportok igényeinek és 

szükségleteinek megfelelően speciális tárgyi feltételekkel rendelkezik (például a multiszen-

zoros stimulálásra alkalmas snoezelen szoba is biztosított). 

 

26. táblázat  2019 2020 

A fogyatékos személyek 

nappali ellátása 

igénybevételi mutatói 

 

Induló létszám 

Az ellátásba belépők száma 

Az ellátásból kikerülők száma 

Záró létszám 

 

Az összes ellátott 

személy száma 

19 

12 

2 

29 

 

31 

29 

10 

3 

36 

 

39 

 

27. táblázat Korosztály (év) 2019 2020 

A fogyatékos személyek 

nappali ellátását igénybe vevők 

életkori megoszlása 

 

6-13 év 

14-17 év 

18-39 év 

Összesen 

személy 

11 

4 

16 

31 

% 

35,0 

13,0 

52,0 

100,0 

személy 

14 

7 

18 

39 

% 

35,9 

17,9 

46,2 

100,0 
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2. Fenntartó: 

 Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány 

 1114 Budapest, Ulászló utca 15. 

  

 Intézmény: 

 Árpád-házi Szent Margit Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona 

 1116 Budapest, Rátz László utca 73. 

 

Az Alapítványhoz, mint közösséghez 76 értelmileg akadályozott és halmozottan sérült sze-

mély tartozik. Életkorukat tekintve 17-80 év közöttiek, és a személyek kétharmada családban 

él. A velük és családjukkal való foglalkozások alkotják az Alapítvány tevékenységét. 

A 76 főből 20 fő gondozott tudja igénybe venni a nappali ellátást, melyből 15 fő XI. kerületi 

lakos. Állandó napirend szerint folynak a foglalkozások – kézművesség, testnevelés, mozgás-

terápia, élményterápia, játékterápia, közös éneklés, zenehallgatás, önellátásra nevelés, kerti 

munka, kulturális, közművelődési programok, közösségformálás és integráció –, melyeket 

gyógypedagógus, terápiás munkatárs, valamint szociális gondozó szakemberek vezetnek. Öt 

fő napi négy órában készített kézműves termékeket. 

A veszélyhelyzet idején és ennek következtében a nappali intézmény fizikai látogatásának ti-

lalma alatt rendszeres telefonos és elektronikus kapcsolattartás valósult meg az ellátottakkal 

és hozzátartozóikkal. A tanácsadás telefonos formában működött. A készségfejlesztés, peda-

gógiai-, gyógypedagógiai segítségnyújtás, esetkezelés elektronikus útra terelődött. A háztar-

tási segítségnyújtást, gondozást igény szerint, rizikó csoportba nem tartozó munkatársak, ön-

kéntesek látták el. A veszélyhelyzet feloldása után a szeptemberi újabb lezárásig a normál 

működésben annyi változás történt, hogy leginkább kültéri foglalkozásokat és programokat 

szerveztek meg forgó rendszerben, valamint a napi jelenlét 50% kapacitással valósult meg, 

szintén forgó rendszerben. A COVID-19 járvány okán a közös összejövetelek a sérültekkel, a 

szülőkkel és a segítő fiatalokkal a valós térben elmaradtak, azonban a 2020 januárjában indí-

tott facebook-profilon egy-egy ünnephez, alkalomhoz kapcsolódóan foglalkozásokat, videó-

kat, videó üzeneteket tettek közzé és minden hónapban elektronikus levélben megküldte az 

Alapítvány a foglalkozások témáit és telefonon tartották a kapcsolatot a közösség tagjaival. 

A nyári táboroztatás a tavalyi évben elmaradt. Arra volt lehetőség, hogy a lakóotthonokban 

élő fogyatékos személyek az önkéntes segítőkkel 5 napot töltöttek el egy permakultúrás gaz-

daságban, ezáltal is megismerve a növénytermesztés és állattartás mindennapjait.  

A segítők számára rendszeresen megszervezett intenzív felkészítő tréning a veszélyhelyzet el-

rendelése miatt nem tudott megvalósulni. Az infokommunikációs eszközök használatával ér-

ték el a korábban megszólított önkénteseket és önkéntes jelölteket. A heti rendszeres önkén-

tes szolgálatot végzőket a kertben tartott ünnepekre meghívták, illetve a lakóotthonokkal 

skype-on tudták a kapcsolatot tartani. 

 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása  

 

Újbudai Szociális Szolgálat 

1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59. 

 

A pszichiátriai betegek nappali ellátása 2018 júliusában kezdte meg működését új szakfela-

datként 25 fő engedélyezett férőhellyel. 

A szolgáltatás fókuszában a pszichiátriai problémákkal küzdők felépülési, rehabilitációs lehe-

tősége áll, célja a betegségből fakadó tünetek, a károsodás, a pszichoszociális akadályozott-

ság okozta hátrányok leküzdése annak érdekében, hogy az igénybevevők a számukra lehetsé-

ges legteljesebb mértékben részt vehessenek a közösség életében. 
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2020-ban összesen 24 fő ellátására került sor. A napi átlagos igénybevétel 18 fő volt. A klien-

sek 62%-a férfi, míg 38%-a nő. Szakmai elvük a fokozatosság és a nagyfokú körültekintés. A 

klientúra és a szolgáltatás kialakításában meghatározó szerepet játszanak a Szent Kristóf 

Szakrendelő Pszichiátriai Gondozójának szakemberei, akik az intézmény szolgáltatásáról tá-

jékoztatják betegeket, javaslatot tesznek a szolgáltatás igénybevételére, illetve az intézmény 

számára szakmai segítséget nyújtanak. 

 

28. táblázat  2019 2020 

A pszichiátriai betegek 

nappali ellátása 

igénybevételi mutatói 

 

Átlagos napi igénybevétel 

 

Induló létszám 

Az ellátásba belépők száma 

Az ellátásból kikerülők száma 

Záró létszám 

 

Az összes ellátott 

személy száma 

18 

 

10 

14 

3 

21 

 

24 

18 

 

21 

3 

3 

21 

 

24 

 

29. táblázat Korosztály (év) 2019 2020 

A pszichiátriai betegek 

nappali ellátását igénybe vevők 

életkori megoszlása 

 

0-39 

40-64 

65-74 

Összesen 

személy 

8 

12 

4 

24 

% 

33,3 

50,0 

16,7 

100,0 

személy 

8 

12 

4 

24 

% 

33,3 

50,0 

16,7 

100,0 

 

Szenvedélybetegek nappali ellátása 

 

Fenntartó: 

Katolikus Karitász - Caritas Hungarica 

1115 Budapest, Bartók Béla út 104. 

 

Intézmény:  

Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Nappali Ellátó Részleg  

1115 Budapest, Csóka utca 5. 

 

A nappali ellátó részleg a szenvedélybetegek – alkohol-, drog- és gyógyszerfüggők, étkezési 

zavarral küzdők, játékszenvedély-betegek – és hozzátartozóik pszichoszociális ellátását vég-

zi, amely egy rendszerszemléletű, multidiszciplináris team bevonásával, folyamatos szuper-

víziós támogatással valósul meg. Kiemelt feladataik a segítségnyújtás, a szenvedélybetegek 

és hozzátartozóik közösségi ellátása, a nappali ellátás, a krízisintervenció, a szociális munka, 

a csoportmódszerek alkalmazása, a prevenció, az orvosi konzultáció, a szociális szolgáltatá-

sokhoz való hozzásegítés, az utógondozás, az utcai megkereső munka, az ún. pasztorál kon-

zultáció, a megfelelő felvilágosító szolgáltatás működtetése, a hálózati munka.  

Kiegészítő feladataik: képzések, továbbképzések, előadások, szakmai műhelymunka szerve-

zése, együttműködési projektek lebonyolítása, prevenciós programok kidolgozása és lebonyo-

lítása, álláskeresési, pályaválasztási tanácsadás, relaxáció, autogén tréning biztosítása. Cso-

portjaik: „Révész” hozzátartozók csoportja alkoholbetegek hozzátartozói részére, „Gamma 

GT” alkoholisták önsegítő csoportja, speciális csoportok, szabad interaktív csoport, életveze-

tési csoport, tematikus csoportok: szülői, párkapcsolati, gyász- és veszteség-feldolgozó cso-

port,  önismereti csoport, „játék függőség nélkül”. A csoportfoglalkozások célja, hogy a 
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résztvevők motiváltabbak legyenek saját életük tudatosabb irányításában, képesek legyenek 

felelősséget vállalni a kialakult helyzetekben a változás érdekében, valamint ismereteket sze-

rezzenek a szenvedélybetegség kialakulásáról és természetéről. Az alkalmak során a csoport-

tagok megerősítették értékeiket, új értékeket, erőforrásokat találtak, melyek által nőtt az önbi-

zalmuk, erejük. A „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatban összesen 425 főnek – 125 nő-

nek és 300 férfinak – nyújtottak segítséget, és 5 260 esetben történt ellátás.  119 fő újbudai 

lakos – 73 férfi és 46 nő, az összes kliens 28 %-a – kért az intézménytől segítséget. A XI. ke-

rületi kliensek összesen 2 603 alkalommal fordultak segítségért az intézményhez, ami az 

összforgalom 49,49 %-a.  

A tavalyi évben a kijárási korlátozás alatt a szolgálat szokásos ellátási rendje is megváltozott. 

A veszélyhelyzet kihirdetésétől számítva a személyes találkozás keretében történő ellátást a 

szakmai előírásoknak megfelelően, a lehető legtöbb esetben felváltotta az online ellátás. Jú-

niustól ismét személyesen fogadták az érdeklődőket, illetve november 11-től hibrid ellátás 

(személyes/online) zajlott.  

 

Hajléktalan személyek nappali ellátása 

 

1. Fenntartó: 

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. 

 

 Intézmény: 

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Rimaszombati Úti Szociális Központ  

 Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény 

 1118 Budapest, Rimaszombati út 15/a. 

 

Az intézmény szociális alapszolgáltatásként biztosítja a személyes ruházat tisztítását, a tisz-

tálkodás, az ételmelegítés, a pihenés és a közösségi együttlét lehetőségét. Rendelkezésre áll 

továbbá a szociális és információs irodai szolgáltatás, mentálhigiénés segítő beszélgetések, 

csomagmegőrzés, postacím biztosítása, állandó internet hozzáférés, önkéntesek fogadása és 

koordinálása. A szociális központ által nyújtott szolgáltatások ingyenesek. Az igénybevétel 

feltételei: 6 hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet bemutatása és a házirend, valamint 

az együttélés szabályainak a betartása. 

Napi szinten egész évben átlagosan 60 fő keresi fel az intézményt, az éves ellátotti létszám 

310 fő volt. Ellátottjaikat a saját elektronikus adminisztrációs felületükön is regisztrálják, ami 

alkalmas arra, hogy pontosan nyomon kövessék a gondozási tevékenységeket és a szolgálta-

tások részletes igénybevételét. 11 409 látogatást regisztráltak, mely látogatások során 27 861 

szolgáltatás igénybevételre került sor. Márciustól, a járvány kezdetén korlátozó intézkedése-

ket vezettek be. 12 főben korlátozták az egyidejű maximális létszámot, 1,5 órában a bent tölt-

hető maximális időt, kötelezővé vált a maszkviselés, a rendszeres kézfertőtlenítés, a testhő-

mérséklet mérés. 

A hajléktalanok átmeneti szálláshelye szolgáltatás körében a tavaszi időszakban az éjjeli me-

nedékhelyre 24 órás nyitvatartási időt vezettek be, hogy a lakóknak ne kelljen a szálláshelyet 

elhagyniuk. A téli időszak új kihívásokat hozott, mivel a korlátozott férőhelyszám betartásá-

val kellett kielégíteni a megnövekedett igényeket. Az intézmény utcájában egy volt iskola 

épületének egyik részében 50 fős férőhellyel rendelkező krízisszálló nyílt, másik részében 

megfigyelőhelyeket alakítottak ki. 
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2. Fenntartó: 

 Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület 

 1119 Budapest, Major utca 37. 

 

 Intézmény: 

 Kürti Erzsébet Hajléktalan Átmeneti Szállás és Nappali Melegedő 

 1119 Budapest, Major utca 37. 

 

Az Egyesület által fenntartott hajléktalanok nappali melegedőjében 23 213 esetben biztosítot-

tak szolgáltatást, amely átlagosan napi 77 fő forgalmat jelentett. A nappali melegedő ügyfelei 

közül 65-en rendelkeznek XI. kerületi tartózkodási-, vagy lakcímmel. A hajléktalan átmeneti 

szállás 365 nap nyitva tartással, az engedélyezett 19 férőhellyel működött. Az Egyesület ösz-

szesen 85 XI. kerületi lakcímmel, tartózkodási címmel, illetve levelezési címmel rendelkező 

rászoruló személyt látott el. Az ellátott személyek létszáma évente 10-15 fővel emelkedik. A 

nappali melegedőben 23 213 adag meleg étel került kiosztásra. Ehhez járult még a rehabilitá-

landó első munkavállalók, illetve az irataikat intézők, munkát keresők és egészségügyi ellá-

tásra szorulók élelmiszercsomagja, továbbá a szálláson lakók és a nyugdíjas hajléktalan ellá-

tottak élelmezése. Összességében több mint 4 000 adag ételcsomagot biztosítottak a rászoru-

lóknak. Egyéb szociális szolgáltató tevékenység keretében átlagban napi 25 fő ügyeinek inté-

zésében működtek közre. A gondozási tevékenység az ügyek közel felénél eredményhez ve-

zetett. 

A börtönből szabadult fiatalok utógondozása során 35 fiatallal működtek együtt lakhatásuk 

megoldásában, a munkahelykeresésben, a családi kapcsolatok rendezésében. Szenvedélybe-

teg lakóik rehabilitációja során étkeztetési, orvosi, lakhatási, ügyintézési segítséget, támoga-

tást nyújtottak. 

A szabadidő hasznos eltöltéséhez az elmúlt évben táborozási lehetőséget biztosítottak a Bala-

tonnál, megünnepelték a jeles napokat, valamint az év minden napján a lakók rendelkezésére 

áll az Egyesület könyvtára. 

Részben támogatásokból, részben az ellátottak önerejéből 14 személy költözhetett segítsé-

gükkel albérletbe, valamint a VICUS XI. Közalapítvány segítségével többen jutottak lakhatá-

si és tanulmányi támogatáshoz. 20 ellátott dolgozott önkéntes munka keretében az Egyesület 

nappali melegedőjében, illetve átmeneti szállásán. Segítséget nyújtottak 8 fiatal közérdekű 

munkájának letöltésében, 2 fiatal felnőttnek oktatásszervezési és anyagi segítséget biztosítot-

tak a szakképzésben, felnőttképzésben folytatott tanulmányaikhoz.    

Lakóiknak 5 000 Ft térítési díjat kellett fizetniük, illetve a beköltözésüket követő második 

hónaptól havi 15 000 Ft-ot kell elhelyezni előtakarékosság címén takarékbetétkönyvbe. Az 

így összegyűjtött pénzből 15 fiatal tudott bérleménybe, vagy fizetős munkásszállásra költöz-

ni. 

Az Egyesület lakói és látogatóinak többsége munkanélküliként érkezik. A szervezet mindent 

megtesz elhelyezkedésük, valamint egészségügyi problémáik megoldása érdekében. 

A szervezet a COVID-19 járvány hatásai kapcsán sok problémával küzdött. A volt lakóik, lá-

togatóik körében növekvő tendencia lett a munkanélküliség, a lakhatási nehézség, az együtt-

működési készség csökkenése, az ezzel együtt tapasztalható állapotromlás, a korábbi rossz ál-

lapotba történő visszaesés. Ezen tényezők kiküszöbölését leginkább célirányos munkakere-

séssel, új szakmák elsajátításával, a lakhatási nehézségek megoldásával, meleg étel és élelmi-

szerek osztásával próbálták elérni. Az előző évhez képest 5 000 fővel nőtt a hajléktalan nap-

pali melegedőben az igénybevétel. Ez is jól mutatja, hogy a pandémiával járó gazdasági hatá-

sok a hajléktalan, illetve a szegénységben élő emberek életét is jelentősen megnehezítette. 
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1.2. Szakosított ellátás 

 

1.2.1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

 

Időskorúak gondozóháza 

 

Újbudai Idősek Háza 

1115 Budapest, Fraknó utca 7. 

 

Az idősek átmeneti otthona teljes körű ellátást biztosít az olyan időskorú személyek részére, 

akik önmaguk ellátásáról a betegségük miatt vagy más okból kifolyólag otthonukban nem 

képesek gondoskodni. Továbbá azon személyek esetében is nyújt ellátást, akik idősek ottho-

nába beutaló határozattal rendelkeznek, elhelyezésük sürgős, de férőhely hiányában erre 

nincs lehetőség. Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás, ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy év 

időtartamra engedélyezett, mely elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben – az intéz-

mény orvosa szakvéleményének figyelembevételével – egy alkalommal, egy évvel meghosz-

szabbítható. 

A jogszabályban előírt szakmai feladatok ellátásánál meghatározó a külső és belső környezet 

igényessége, stabilitása, a mindennapok során érvényesülő egyénközpontú szemlélet, 

együttműködés. Az ellátás legfontosabb célja az intézmény minden munkatársa részéről a 

biztonság és bizalom szükségletének kielégítése, a szakszerűség, a segítő szándék, a humanis-

ta szellemiség, az emberi méltóság tiszteletben tartása, az idős ember szeretete, megértése és 

feltétel nélküli elfogadása.  

Az ellátást igénybe vevők átlagéletkora 82,3 év, nőknél 83,4 év, férfiaknál 79,75 év. Az élet-

kor szerinti megoszlás alapján az ellátást igénybe vevők 67 %-a 80-89 év közötti, 90 éves és 

a 90 feletti pedig 28 %-a. 

24 felvételi kérelmet nyújtottak be elhelyezésre, és 13 kérelem került megszüntetésre – 4 fő 

elhalálozott, 6 fő kérelmét visszavonta, vagy más intézményben történő elhelyezését kérte, 3 

fő kérelme elutasításra került egészségi állapot miatt. December 31-én a várakozók száma 14 

fő, ebből 9 fő kerületi, 5 fő pedig kerületen kívüli. A férőhelyek kihasználtsága elmarad a ko-

rábbi évek mutatóitól, mivel a kijárási és látogatási korlátozás alatt a várakozói körből volt, 

aki nem élt a beköltözés lehetőségével, illetve a családtagok is szerették volna megvárni a lá-

togatási tilalom végét, továbbá izolációs szobákat is ki kellett alakítania az intézménynek. 

 

30. táblázat  2019 2020 

Az időskorúak átmeneti  

ellátása (gondozóház) 

igénybevételi mutatói 

 

Induló létszám 

Az ellátásba belépők száma 

Az ellátásból kikerülők száma 

Záró létszám 

 

Az összes ellátott 

személy száma 

 

Statisztikai átlaglétszám 

17 

24 

21 

20 

 

41 

 

 

17 

20 

7 

12 

15 

 

27 

 

 

16 
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2. Önként vállalt szociális ellátási feladatok 

 

2.1. Alapszolgáltatások 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 

Újbudai Szociális Szolgálat  

1119 Budapest, Keveháza utca 6. 

 

31. táblázat  2019 2020 

A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás igénybevételi 

mutatói 

 

Induló létszám 

Az ellátásba belépők száma 

Az ellátásból kikerülők száma 

Záró létszám 

 

Az összes ellátott 

személy száma 

103 

41 

41 

103 

 

144 

103 

42 

27 

118 

 

145 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működő ellátási 

forma. Az ellátás célja, hogy a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyze-

tük miatt rászoruló időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek az önál-

ló életvitel fenntartása mellett fellépő krízishelyzeteket elhárítsák. 

A folyamatos készenléti rendszerben működő, 24 órás diszpécserközpont működtetését, szer-

ződés alapján, a Body Guard Hungary Kft. (1071 Budapest, Peterdy utca 6.) látja el hosszú 

évek óta. A jelzőkészülékkel rendelkező igénybe vevővel – riasztás esetén – a diszpécser a 

kihangosító készülék segítségével kapcsolatba lép. A jelzés okának tisztázása után a központ 

riasztja az intézmény munkatársát, aki 30 percen belül a helyszínre ér. A válasz elmaradása 

esetén a diszpécser azonnal értesíti a mentőket. Az ellátottak jellemzően egyedül élő, 65 év 

feletti, továbbá ágyat elhagyni nem tudó, mozgáskorlátozott személyek. Az intézménynél a 

finanszírozásba befogadott 100 darab készülékhez további 20 darab készülék beszerzésére 

került sor az igények kielégítése érdekében. Az új készülékek finanszírozásba történő befo-

gadása 2020-ban nem történt meg. Az ellátottak teljes száma 145 fő, akik közül 120 fő egye-

dül élő 65 év feletti személy és 2 fő 65 év alatti súlyosan fogyatékos személy. Az ellátottak 

közül 23 fő a házi segítségnyújtás szolgáltatást is igénybe veszi. A segélykérések száma ösz-

szesen 247 volt, ebből 151 téves, 96 éles riasztás. A térítési díj változatlanul az ellátott jöve-

delme alapján, az igénylő napi jövedelmének 2%-a.  

 

32. táblázat  2019 2020 

A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

finanszírozása 

(ezer Ft) 

Alaptámogatás 

Teljesítmény-támogatás 

Összesen 

500 

2 460 

2 960 

500 

2 458 

2 958 
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Közösségi ellátások  

 

Fenntartó: 

Katolikus Karitász - Caritas Hungarica 

1115 Budapest, Bartók Béla út 104. 

 

Intézmény: 

Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Alacsonyküszöbű Ellátó Részleg 

1111 Budapest, Bartók Béla út 96. 

 

A szenvedélybetegek valamint hozzátartozóik számára ezen a telephelyen érhető el a szenve-

délybetegek alacsonyküszöbű ellátása. Fontos az anonimitás, a szolgáltatásra történő jelent-

kezés önkéntes alapon történik. Az intézmény tevékenységét nem az egészségügy keretein 

belül, de vele szorosan együttműködve fejti ki, a kliens állapotához és helyzetéhez igazítja a 

viszonylag könnyen teljesíthető elvárásokat, amelyek megindíthatják a kliens és családja éle-

tében a változást. 

 

2020-ban is folyamatosan, heti rendszerességgel működtették a “Révész” hozzátartozói cso-

portot. A Gamma GT önsegítő csoportba alkohol- és gyógyszerfüggőségben, vagy politoxi-

komán szenvedélybetegségben szenvedőket várnak. Cél a józan élet megtartása sorstársi kö-

zösségben és támogatásban. A csoportot 1 fő szakképzett munkatárs vezette. 

A tavalyi évben a közösségi ellátást igénybe vevő kliensek egy része elfogadta a karantén- 

helyzet miatt ajánlott online módon zajló terápiás lehetőséget. Akik számára nem volt megfe-

lelő az online forma, továbbra is személyes konzultációkra jártak. 

 

Támogató szolgáltatás  

 

Újbudai Szociális Szolgálat  

1119 Budapest, Keveháza utca 6. 

 

A szolgáltatás egyik fő feladata a fogyatékos személyek eljuttatása az alapvető szükségleteik 

kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve az egyes közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

biztosítása, szükség esetén kíséréssel. A tevékenység ellátásához kettő gépjárművet használ 

az intézmény. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Szolgálat napi rendszerességgel biz-

tosítja a fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevételéhez a súlyos, halmozottan 

sérült fiatalok szállítását, továbbá a mozgásszervi fogyatékos személyek szállítását. Az 

igénybevevők rendszeres úti célja még a Korai Fejlesztő Központ, valamint az egyéb gyógy-

pedagógiai intézmények is. Mindezeken felül igény és szükséglet szerint szállítják az ellátot-

takat orvoshoz, szakrendelésre, rehabilitációra. 

Az Újbudai Szociális Szolgálat a támogató szolgáltatás keretében összesen 33 fő ellátását biz-

tosította. Év közben 7 fő felvételére került sor, és 7 fő ellátása szűnt meg, az ellátottak száma 

a 2019. évhez viszonyítva nem változott. Az összes hasznos, fogyatékkal élő személy szállí-

tására fordított, megtett út 13 457 km volt. A támogató szolgáltatást igénybe vevő ellátottak 

többsége házi segítségnyújtásban, személyi segítésben is részesül. 

A támogató szolgáltatás részét képező személyi segítést a jogszabályban előírt képesítéssel 

rendelkező két munkatárs látja el. Az intézmény munkatársai összesen 2610,75 óra személyi 

segítést végeztek, ez személyenként, naponta, átlagosan 6 látogatást jelentett. 
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33. táblázat  2019 2020 

A támogató szolgálat 

igénybevételi mutatói 

 

Állandó ellátottak száma 

Személyi segítés 

Szállító szolgáltatás 

33 

29 

26 

40 

38 

39 

 

34. táblázat Korosztály (év) 2019 2020 

A támogató szolgálatot igénybe 

vevők életkori megoszlása 

 

-18 

19-39 

40-64 

65-74 

75-90 

Összesen 

személy 

4 

6 

6 

14 

3 

33 

% 

13,0 

20,0 

20,0 

40,0 

7,0 

100,0 

személy 

6 

5 

13 

12 

4 

40 

% 

15,0 

12,5 

32,5 

30,0 

10,0 

100,0 

 

35. táblázat  2019 2020 

A támogató szolgálatot 

igénybe vevőknek a 

fogyatékosság típusa szerinti 

megoszlása 

 

Értelmi 

Mozgássérült 

Látássérült 

Hallássérült 

Autista 

Halmozottan sérült 

Összesen 

személy 

5 

15 

6 

0 

0 

7 

33 

% 

14,0 

49,0 

17,0 

0,0 

0,0 

20,0 

100,0 

személy 

5 

20 

9 

0 

0 

6 

40 

% 

12,5 

50,0 

22,5 

0,0 

0,0 

15,0 

100,0 

 

Az ellátottak többsége halmozottan sérült vagy mozgásszervi fogyatékos személy, akiknek az 

önálló életvitelük fenntartásában fontos szerepet tölt be ez az ellátási forma. Különösen hang-

súlyos a szakmai munka azoknál, akik fogyatékosságból fakadó hátrányos helyzetükön túl 

nem rendelkeznek segítő családtagokkal, az intézmény munkatársai 8 ilyen személyt láttak el. 

Az állami finanszírozás 4 611 feladatmutatóra terjed ki, a teljesített feladatmutató 5i302,2 

volt, ami azt mutatja, hogy a teljesített feladatmutató a befogadott kapacitást jóval meghalad-

ta. 

A Szabó Ervin Könyvtárral kötött megállapodás alapján a „Könyvet házhoz” program kerete-

in belül havonta két alkalommal hangos könyveket szállított a szolgálat. A program a 

COVID-19 járvány egyes szakaszaiban szünetelt. 

 

Utcai szociális munka 

 

Fenntartó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. 

 

Intézmény: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Rimaszombati Utcai Szociális Központ 

Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény 

1118 Budapest, Rimaszombati út 15/a. 

 

Az utcai szociális munka körébe tartozik a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén 

a megfelelő intézménybe juttatása, tájékoztatás, információnyújtás, ügyintézés, szolgáltatás 

nyújtása, szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel. Az utcai gondozást egy 

adott területen két fő látja el váltott műszakban, nappali munkarend szerint reggel 8 és 16 óra 

között, valamint 14 óra és 22 óra között. Munkájukat jól felszerelt, személyszállításra alkal-

mas szolgálati gépjárművek segítik. Az utcai szociális munkát segítő felszerelések közé tarto-
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zik a mobiltelefon, takaró, fólia, élelmiszer, gumikesztyű és fertőtlenítőszer, szájmaszk, ruhá-

zati cikkek, hálózsák.  

Munkájukat elsőként a Rimaszombati úti éjjeli menedékhely tudta segíteni. 2020-ban a jár-

ványügyi helyzet jelentősen megváltoztatta a hajléktalanokat elszállásoló intézmény működé-

sét. A nappali melegedőik korlátozták az egyszerre beengedhető ügyfelek létszámát, többnyi-

re 10-12 főre határozták meg a maximumot, valamint biztonságos távolság megtartásával ke-

rültek kialakításra a férőhelyek. 71 fő volt az ellátottak száma, ami az elmúlt évhez képest je-

lentős csökkenést mutat. Az utcai területen tartózkodók közül jellemzően a középkorosztályú, 

40-59 év közötti személyek vannak többségben. Fiatalabb és idősebb korosztályban is élnek 

hajléktalanok a területen egyenlő arányban. A hajléktalan személyek nagyobb arányban vet-

ték igénybe a krízisszállókat, éjjeli menedékhelyeket és – kórházi kezelés után – a lábadozó-

kat, mint az átmeneti szállókat. Az elhelyezett személyek száma 24, elhelyezésre 43 alka-

lommal került sor.  

 

2.2. Szakosított ellátások 

 

2.2.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 

 

Idősek otthona 

 

Újbudai Idősek Háza  

1115 Budapest, Fraknó utca 7. 

 

Az intézmény az ellátottjai számára biztosítja a napi ötszöri étkeztetést, a lakhatást, az egész-

ségügyi ellátást és mentális gondozást, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellá-

tást. A szakosított szociális ellátás keretében olyan személyre szóló ápolási, gondozási tevé-

kenység végzése történik, amely az ellátott testi, lelki és szociális jólétét biztosítja. A gondo-

zás során a hiányzó, vagy csak a korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók helyreállításá-

ra is sor kerül az állapottól függően. Feladataikat a holisztikus célok megvalósításának meg-

felelően határozzák meg. Az intézményben folyó egyénre szabott fizikai, egészségügyi, men-

tális és életvezetési segítségnyújtási tevékenységet a szükségletek alapján a gondozási terv-

ben határozzák meg. December 31-én az ellátottak száma 59 fő volt. Évközben 14 ellátott 

hunyt el és 12 várakozó felvételére került sor. A felvett személyek között 8 fő a gondozóházi 

ellátásból került át. Az idősek otthona szakfeladaton a statisztikai átlaglétszám 61 fő volt. Az 

ellátást igénybe vevők átlagéletkora 87,1 év, a nőknél 87,26 év, a férfiaknál 86,90 év. Az 

életkor szerinti megoszlás alapján a lakók 53 %-a 80-89 év közötti, 37%-a pedig 90 éves és 

90 év feletti. A felvételi kérelmek száma az előző évhez viszonyítva csökkent, mely a jelen-

leg is érvényben lévő veszélyhelyzettel van összefüggésben. 19 kérelem esetében került sor 

az eljárás megszüntetésére, 6 kérelmet visszavontak, 13 fő elhalálozott. 4 fő esetében a gon-

dozási szükséglet meghatározott mértékének hiánya, vagy az egészségügyi állapot miatt a ké-

relmet el kellett utasítani. December 31-én összesen 59 fő rendelkezett beutaló határozattal, 

és 3 fő kérelmezőnek volt folyamatban a felvételi kérelme. Az 59 beutaló határozattal rendel-

kező közül 53 fő kerületi és 6 fő kerületen kívüli, ebből 2 házaspár.  
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36. táblázat  2019 2020 

Az idősek otthona 

igénybevételi mutatói 

 

Induló létszám 

Az ellátásba belépők száma 

Az ellátásból kikerülők száma 

Záró létszám 

 

Az összes ellátott 

személy száma 

 

Az elhelyezés iránti kérelmek 

száma 

63 

14 

16 

61 

 

77 

 

 

34 

61 

12 

14 

59 

 

73 
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Egészségügyi ellátás, ápolás-gondozás 

 

Az intézmény feladata, hogy elősegítse az ellátást igénybevevők testi, lelki aktivitásának 

fenntartását, megőrzését. Ennek érdekében az ellátottak korának, egészségi állapotának, ké-

pességeinek, egyéni adottságainak figyelembevételével biztosítják az egészségügyi ellátást. 

Feladataikat gondozási terv alapján személyre szabottan, szükség szerint látják el. Az éves 

gondozási tervek, valamint a lakó aktuális állapotának megfelelően a nővérek minden hónap 

elején elkészítik a havi gondozási értékelést, a betegszobában lévő ápolás esetén az ápolási 

tervet, a betegészlelő dokumentációt. Az intézmény június és december hónapban a lakókkal 

közösen készítik el a szükségletfelmérést, a gondozási-ápolási besorolást és az önellátási ké-

pességet meghatározó értékelő lapokat. 

Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek az egészség megőrzését szolgáló programokra is. 

Az Újbudai Idősek Háza orvosa heti hat órában a rendelés keretében minden lakó egészség-

ügyi problémájával igény szerint foglalkozik. Ezen túl, rendkívüli esetben a kerületben mű-

ködő ügyeleti rendszer, illetve az Országos Mentőszolgálat nyújtott segítséget. Szakorvosi el-

látásra szóló beutalás esetén a mozgásukban korlátozott lakókat a szakrendelőbe kísérték, 

szükség szerint a szállítását is megszervezték. A kialakult járványügyi helyzet miatt az előző 

évhez képest kevesebb alkalommal, összesen 87 esetben kellett szakrendelőbe kísérni az ellá-

tottakat az intézményi gépkocsival. Az intézményi orvos egyénileg és folyamatosan tájékoz-

tatta a lakókat a folyadékbevitel fontosságáról. Hőségriadó alatt az intézmény hőségriadó ter-

ve szerint jártak el. Az éves, őszi tüdőszűrésre nem került sor a veszélyhelyzet miatti látoga-

tási- és intézmény elhagyási tilalom miatt. Az intézményben megszervezett a sebészeti szak-

rendelés is. A lakók egészségét szolgálja a heti kétszer két órában megtartott gyógytorna, me-

lyet a tavalyi évben 10 lakó vett igénybe. A pandémiás időszakban a csoportos gyógytornát a 

gyógytornász az időjárási viszonyok figyelembe vételével, nyáron a szabad levegőn tudta 

megtartani, rossz, hűvösebb időben a közös területen a szükséges szociális távolság megtartá-

sával, szájmaszk használata mellett. Az egészség és a fizikai aktivitás megőrzése érdekében 

az intézmény a lakók napi közös tornán való részvételére is nagy hangsúlyt fektetett, mely 

azonban a veszélyhelyzet időszakában nem mindig tudott megvalósulni. Az intézmény pszic-

hológussal biztosította a lakóknak az egyéni pszichoterápiás kezelést és a pszichiátriai szak-

orvosi ellátást is, amely a pandémia idején online tanácsadás formájában is működött. A tava-

lyi évben az influenza elleni védőoltást 54 lakó igényelte. Az ellátottak részére a szükséges 

gyógyszereket továbbra is a Szeretet Patika biztosította, amely az országosan kialakult jár-

ványügyi helyzet mellett is rugalmas és együttműködő volt. Gyógyászati segédeszközt a la-

kók nagy része használ, melynek beszerzéséről, esetleges szervizeléséről az intézmény gon-

doskodott. Kórházban fekvő gondozottakat a kórházakban is elrendelt látogatási tilalom miatt 

látogatni nem lehetett, de folyamatosan tartották a kapcsolatot a kezelőorvosokkal, az ápoló 

személyzettel és a hozzátartozókkal is. 
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A veszélyhelyzet időszaka 

 

2020 márciusától visszavonásig látogatási és kijárási tilalmat rendeltek el Magyarországon, 

az összes fekvőbeteg és szociális bentlakásos szolgálatot nyújtó szociális intézményben, 

amely érintette az Újbudai Idősek Házát is. A járványügyi helyzet figyelemmel kísérésével, a 

koronavírus terjedésének megelőzésére kiadott kormányrendeletek módosításainak figyelem-

bevételével elkészült az „Izolációs terv” a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kocká-

zatok csökkentésére az „Infekciókontroll szabályzat” protokoll kibővítéseként, mely tartal-

mazza a megelőző és védekező intézkedéseket, hogy ne alakuljon ki megbetegedés. Ezen fe-

lül több protokollt dolgozott ki az intézmény a COVID-19 terjedésének megelőzésére és a 

kockázatok csökkentésére. A júniusi veszélyhelyzet megszűnésével nyáron a látogatás – az 

időjárástól függően – az intézmény kertjében zajlott, rossz idő esetén pedig az épület közös-

ségi tereiben, a szociális távolság megtartása mellett. Új beköltöző esetén, az EMMI eljárás-

rend szerint, az ellátottnak rendelkeznie kellett 5 napon belüli kettő darab negatív PCR lelet-

tel, a bent élő lakóközösség egészségének megvédése érdekében.  

Az intézmény több pontján biztosított a szenzoros érintésmentes kézfertőtlenítő adagoló, va-

lamint több lakrészt izolációs helyiséggé alakítottak ki. Az intézménybe történő belépéskor 

érintésmentes testhőmérséklet mérést végeznek minden alkalmazott, szolgáltató, látogató 

számára, illetve az egészségügyi állapotra vonatkozó írásbeli nyilatkozattételt is szükséges 

megtenni. Az ellátottak esetében naponta 2 alkalommal végeznek testhőmérséklet mérést. Az 

infekció kontroll szabályzatnak, és a protokollnak megfelelően az alkalmazottak folyamato-

san, több alkalommal oktatásokon vettek részt, melyek a védőfelszerelések helyes használatá-

ról, a kézmosásról, a kézfertőtlenítésről és a fertőtlenítő szerek megfelelő használatáról szól-

nak. Újbuda Önkormányzata díjmentes COVID-19 szűrési lehetőséget biztosított az alkalma-

zottak és az ellátottak részére is. Vénás antitest vizsgálat mintavételére is volt lehetőség, me-

lyet a szakápolásban részt vevő alkalmazottak végeztek el. A központi keretből biztosított 

gyorstesztelés feladatát pedig az intézmény orvosa látja el. 

 

37. táblázat  2019 2020 

Az idősotthonban ellátottak 

gondozási szükségletének 

mértéke 

Önellátásra képes, egészség-

ügyi megfigyelést igényel 

 

Önellátásra részben képes, 

egyes tevékenységekhez segít-

séget igényel 

 

Önellátásra nem képes, rend-

szeres segítséget igényel, idő-

szakos ellátásra szorul 

 

Önellátásra nem képes, idősza-

kos fekvő, rendszeres segítsé-

get, folyamatos ellenőrzést igé-

nyel 

 

Önellátásra nem képes, ágyban 

fekvő, folyamatos ellátást és 

ápolást igényel 
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Szociális és mentálhigiénés ellátás 

 

A mentálhigiéné szerepe és feladata az idősgondozásban a normális pszichés működés bizto-

sítása. Célja, hogy az idős ember belső lelki harmóniájának megőrzése mellett illeszkedjen be 

a környezetébe és ott békében, konfliktusmentesen éljen. A mentális gondozás a pszichés vál-

tozások megelőzése, az egyén és a közösség szempontjából is fontos. Az ellátást igénybe ve-

vők lelki egészségének megőrzéséhez, krízis- és konfliktushelyzetek megoldó képességének 

kialakításához, javításához, a krónikus betegséggel való együttéléshez szükséges életviteli 

problémák megoldásához, a külső társas kapcsolatok megtartásához, és új kapcsolatok kiala-

kításához nyújt segítséget a mentálhigiénés ellátás. Az intézményi szociális és terápiás fela-

datkörhöz tartoznak az idős személy felvételének előkészítése, beilleszkedésének segítése, a 

gondozási dokumentáció vezetése, a szociális ügyek intézésében segítség nyújtása. Március-

ban a koronavírus világjárvány következtében az országos tisztifőorvos elrendelte a bentlaká-

sos intézmények vonatkozásában az intézményi látogatási tilalmat. Ez a helyzet mind a lakók, 

mind a hozzátartozók számára mentálisan megterhelő volt. A személyes találkozások hiányá-

nak enyhítésére megvalósult a virtuális kapcsolattartás, erre a célra rendszeresített táblagép 

segítségével. A készülék használatával bármely ellátottnak lehetősége volt a kapcsolatot tar-

tani hozzátartozójával. Kiemelt ünnepek alkalmával is biztosítva volt a kapcsolattartásnak ez 

a formája, amelynek megszervezése a szociális és mentálhigiénés csoport egyik kiemelt fela-

data volt az elmúlt időszakban. Decemberben sikerült létrehozni a látogató szobát is. 

 

Rendezvények, kiemelt programok 

 

Az intézmény összesen 5 alkalommal tudott nagyrendezvényt tartani, átlagosan 40 fő részvé-

telével. A közös programok mellett az egyéni foglalkozások személyre szabottak voltak, 

mind tartalmukban, mind időtartamukban. Ezek az alkalmak illeszkedtek a lakók napirendjé-

hez, testi és lelki állapotához. 

 

2.2.2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

 

Fogyatékos személyek gondozóháza 

 

Fenntartó: 

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány 

1145 Budapest, Amerikai út 14. 

 

Intézmény: 

Down Alapítvány 1. sz. Átmeneti és Napközi Otthona  

1116 Budapest, Szalóki utca 53. 

 

Az intézményben 10 fő XI. kerületben lakó személyt láttak el, akik 3 660 gondozási napot 

töltöttek el az intézményben. A fejlesztő foglalkoztatást pályázati finanszírozás biztosította 

számukra. Az értelmi fogyatékos személyek munkáját egyéni és csoportos fejlesztésekkel, 

külön programokkal és személyre szabott szolgáltatásokkal támogatták. Az intézmény fő cél-

ja az önálló életre való nevelés és a társadalmi beilleszkedés segítése. A megvalósult foglal-

kozások: divatékszer-gyártás, ékszergyártás, műszaki és egyéb üvegtermék gyártás, táskafé-

lék és szíjazat gyártása, általános épülettakarítás, zöldterület kezelés, szövés, bőrtárgy készí-

tés, kerámia használati tárgyak készítése, papírmunkák. A munkák napi 4-8 óra foglalkozta-

tással valósultak meg. A tavalyi évben már nagyobb mennyiségben tudtak használati tárgya-
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kat készíteni agyagból illetve bőrből. Az elkészített tárgyak értékesítéséből befolyt összege-

ket az Alapítvány anyagköltségként forgatta vissza. Az intézményben folyó munkát több ön-

kéntes és terepgyakorlatos segítette. A fentieken túl külön figyelmet fordítottak a szabadidő 

hasznos eltöltésére is, ahol a mozgás nagy szerepet kapott, de a művészetekkel való megis-

merkedés sem szorult háttérbe. 

 

3. Kötelező gyermekjóléti ellátási feladatok 

 

3.1. Alapellátások 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ  

 

Újbudai Humán Szolgáltató Központ    

1117 Budapest, Bogdánfy utca 7/d. 

 

A család- és gyermekjóléti központban összesen 1 711 fő ellátása történt meg. A hatósági in-

tézkedésben érintettek száma 638 volt, melyből a gyermekek száma 326, míg a felnőtteké 

312. A speciális szolgáltatásokat 1 073 fő vette igénybe, amely 326 fő gyermeket és 747 fő 

felnőttet érintett.  

A hatósági intézkedést megelőző és azt követő szociális segítő munka hatékony esetmene-

dzselése az észlelő- és jelzőrendszer, a család- és gyermekjóléti szolgálatok szoros együttmű-

ködésével valósítható meg. Legtöbb jelzés a család- és gyermekjóléti központhoz a gyámhi-

vataltól, más gyermekjóléti központoktól, illetve a köznevelési intézményektől érkezett. Az 

észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma a gyermekek esetében összesen 315, 

felnőttekre vonatkozóan 56. A jelzéssel érintett gyermekek száma 216, felnőtt személyek 

száma 51.  

A család- és gyermekjóléti központ megszervezi és biztosítja a szociális segítő munkát, min-

den olyan család/gyermek részére, ahol ezt a gyámhivatal a hatósági intézkedést követően el-

rendeli. A szociális segítő tevékenység minden segítségnyújtási formát magában foglal, ami a 

családgondozáshoz tartozik (információnyújtás, segítő beszélgetés, tanácsadás, ügyintézésben 

való segítségnyújtás, közvetítés más szolgáltatásba, gondozási terv készítése). Az esetkonfe-

renciák száma az előző évhez képest kevesebb volt, mivel a járványügyi veszélyhelyzet kor-

látozta a lehetőségeket. Ugyanakkor az intézmény gyorsan alkalmazkodott a megváltozott 

helyzethez, esetkonferenciákra/estemegbeszélésekre online bekapcsolódási lehetőséget bizto-

sított a jelzőrendszeri tagok számára, a személyes megbeszéléseket nagyobb teremben szer-

vezték meg a járványügyi szabályok betartása mellett. A központ 45 alkalommal tett javasla-

tot hatósági intézkedésre. 

 

a) Hatósági intézkedések támogatása 

 

Védelembe vétellel összefüggő feladatok 

 

2020-ban a védelembe vett gyermekek száma 128 fő volt. Védelembe vételről abban az eset-

ben dönt a gyámhivatal, ha fennáll a gyermek veszélyeztetettsége, önsértő magatartást tanú-

sít, illetve ha a szülők részéről az együttműködés nem megfelelő, vagyis az alapellátás nem 

vezetett eredményre. A védelembe vétel esetén a hatóság a szülők részére magatartási szabá-

lyokat ír elő, valamint kötelezheti bizonyos szolgáltatások igénybevételére, a központot pedig 

felkéri a szociális segítő munka megszervezésére. A családokkal végzett szociális segítő 

munka a gondozási-nevelési terv alapján zajlik. A terv tartalmazza a fennálló veszélyeztető 

tényezőket, a megszüntetésükhöz szükséges változtatásokat, a szülő, az esetmenedzser és 
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egyéb, a családdal foglalkozó szakemberek feladatait a rögzített határidőkkel. Az elrendelt 

védelembe vétel fő okai: a szülők közötti konfliktusból adódó kapcsolattartási problémák, el-

hanyagolás, bántalmazás, oktatási elhanyagolás, 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás, az 

alapellátás eredménytelensége. 

2020-ban kevesebb volt az újonnan elrendelt védelembe vételek száma, mivel a gyámhivatal 

a járványügyi veszélyhelyzet miatt lassabban folytatta le a felülvizsgálati eljárásokat, továbbá 

a digitális oktatás bevezetését követően jóval kevesebb jelzés érkezett az 50 órát meghaladó 

igazolatlan hiányzásokról.   

 

Ideiglenes hatályú elhelyezéssel összefüggő feladatok 

 

Az ideiglenes hatállyal elhelyezettek száma 24 volt. Ideiglenes hatályú elhelyezésről abban az 

esetben hoz döntést a gyámhivatal vagy a rendőrség, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, 

vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan 

veszélyezteti. A gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére mind a központ, mind a szolgálat 

tehet írásban javaslatot. A döntést a hatóság a jogszabály szerinti időtartam elteltével felül-

vizsgálja. A felülvizsgálat keretében felkéri a központot, hogy vegye fel a kapcsolatot a szü-

lőkkel, valamint tegyen javaslatot a gyermek végleges elhelyezésére.  Az ideiglenes hatályú 

elhelyezések fő okai: súlyos fizikai bántalmazás, lakhatásra alkalmatlan, elhanyagoló körül-

mények, hajléktalan életmódot folytató szülők, a gyermek felügyelet nélküli maradása. Egy 

esetben sikerült a gyermek hazagondozását elősegíteni az ideiglenes hatályú elhelyezés idő-

tartama alatt. Az esetmenedzser és a védőnő abban segítette a szülőket, hogy megfelelő kö-

rülményeket tudjanak teremteni a gyermeknek, életvezetési tanácsadással, ügyintézésben való 

segítségnyújtással, szoros, rendszeres támogatással, adományközvetítéssel működtek közre a 

hazagondozás előkészítésében. A hazagondozást követően az esetmenedzser segítette a csa-

ládot. Több esetben családon belül sikerült a gyermek elhelyezését megoldani.  

  

Nevelésbe vétellel összefüggő feladatok 

 

Az esetmenedzserek 129 nevelésbe vett gyermek kapcsán végeztek szociális segítő munkát. 

Évek óta fennálló probléma, hogy a nevelésbe vett gyermekek szüleivel nem minden esetben 

tudják felvenni a kapcsolatot, így a vérszerinti szülők családgondozása ezekben az esetekben 

nem tud megvalósulni. 16 esetben tett nevelésbe vételre javaslatot az intézmény, ebből 3 ja-

vaslat esetében került sor elutasításra. 

 

Családjából kiemelt gyermekek szüleinek segítésével összefüggő feladatok 

 

A nevelésbe vételt a gyámhivatal az elrendelés első évében félévente, azt követően évente 

vizsgálja felül. A felülvizsgálat során a kijelölt esetmenedzsernek javaslatot kell tennie a 

gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére, vagy annak fenntartására. A nevelésbe véte-

lek tekintetében jellemzően kevés a sikeres hazagondozás, a vér szerinti szülők kevéssé ma-

radnak együttműködőek. A gyermek családba történő visszahelyezése érdekében, illetve a fe-

lülvizsgálathoz kapcsolódó javaslat elkészítéséhez az intézmény munkatársai fokozott fi-

gyelmet fordítanak a szülőkkel történő gondozási folyamatra, továbbá a gyermek-szülő kap-

csolattartás rendszerességére, egyeztetnek a gyermekvédelmi gyámokkal, illetve a gyermekek 

gondozási helyeivel. A tavalyi évben 9 esetben tett javaslatot a központ a nevelésbe vétel 

megszüntetésére, illetve a gyermek hazagondozására, amelyből minden javaslat elfogadásra 

került.  

 



32 

Utógondozással összefüggő feladatok 

 

A központ 22 gyermek utógondozását látta el. Az utógondozást a hatóság a gyermek nevelés-

be vételének megszüntetése, illetve hazagondozása után rendeli el 1 évre. Az utógondozás so-

rán az esetmenedzser gondozási tervet készít, melyben rögzíti azokat a feladatokat és célokat, 

amelyek segítik a gyermek visszailleszkedését, megfelelő ellátását, és a szülői kompetenciák 

erősítését. A gyermek és szülő közötti kötődésben a nevelésbe vétel komoly sérüléseket 

okozhat, emiatt a család figyelemmel kísérése, támogatása nagy jelentőséggel bír.  

 

Megelőző pártfogással összefüggő feladatok 

 

2020-ban megelőző pártfogás biztosítására nem került sor.   

  

Családbafogadással összefüggő feladatok 

 

A központ 23 családba fogadott gyermek esetében végzett gondozást. A családbafogadás a 

szülő és a leendő gyám kérelmére történik. Az eljárás során a gyámhivatal megvizsgálja és 

feltérképezi, hogy a leendő gyám körülményei alkalmasak-e a gyermek nevelésére, illetve, 

hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll-e. Ennek keretében felkérheti a központot 

környezettanulmány készítésére, illetve javaslattételre. A gyámhivatal a családbafogadás el-

rendelése mellett indokolt esetben felkéri a család- és gyermekjóléti központot a szociális se-

gítő munka biztosítására.  

 

b) A család- és gyermekjóléti központ speciális tevékenységei  

 

A központ a jogszabályban előírt speciális feladatait teljes körűen ellátta. A kötelező felada-

tok ellátását is szükséges volt úgy átalakítani, hogy egyetlen rászoruló, segítséget kérő se ma-

radjon ellátatlanul. Az intézmény speciális tevékenységén keresztül is kiemelt figyelmet for-

dított a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére, valamint a családon belül kialakuló 

konfliktusok megszüntetésére, a bántalmazással érintett személyek segítésére. A pandémiás 

helyzet hatására a mindennapos óvodába, iskolába járás szünetelése, a munkamódok átalaku-

lása (home office megjelenése) illetve bizonyos munkahelyek megszűnése, az összezártság 

élménye olyan gyakorlati nehézségeket tárt fel, amelyek a szociális szempontból hátrányos 

helyzetű családokat érintették leginkább. Az észlelő és jelzőrendszer tagjai a megváltozott 

körülmények mellett is aktívan jelezték az általuk észlelt veszélyeztető tényezőket. Megnö-

vekedett azon ügyfelek száma, akik lakhatással összefüggő, és egyéb tartozást halmoztak fel, 

továbbá anyagi- és megélhetési problémákkal küzdöttek.   

 

Kapcsolattartási ügyelet 

 

A kapcsolatügyelet célja, hogy a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személyek közötti 

családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá a kapcsolattartásra jogosult szülő a gyermek nevelését, 

fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérje, tőle telhetően segítse. Az intézmény jogszabályi 

kötelezettségének eleget téve a kapcsolatügyeleti szolgáltatás keretében a találkozásra, 

együttlétre alkalmas semleges helyszínt biztosít a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult 

szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára. Az Újbudai Humán Szolgáltató 

Központban heti rendszerességgel szombat délelőtt 9.00 és 13.00 óra között van a kapcsolat-

tartási ügyelet. A kapcsolattartási ügyelet igénybevétele véglegessé vált gyámhivatali, bírósá-

gi végzés alapján lehetséges. Az ügyeletet 33 fő 75 alkalommal vette igénybe. 
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Utcai (lakótelepi) szociális munka 

 

A központ 24 alkalommal nyújtott utcai szociális munkával kapcsolatos szolgáltatást. Az 

igénybe vevők száma 103 fő volt. Az utcai szociális munka elsődleges célja, hogy felkutassa 

és elérje a csellengő veszélyeztetett gyermekeket, fiatalokat, és számukra alternatívákat kínál-

jon szabadidejük eltöltésére, valamint helyet biztosítson kortársaikkal, vagy éppen más kor-

osztályokkal való találkozásaikra. Az utcai szociális munka a segítségnyújtás következő for-

máit foglalja magában: információnyújtás, közösségfejlesztés, prevenciós programok, hely-

szín felderítése lakossági bejelentés alapján.  

 

Kórházi szociális munka 

 

2020-ban az intézmény 88 esetben nyújtott segítséget kórházi szociális munka keretén belül. 

A feladataik közé tartozik a kórházakból érkező jelzések fogadása, intézkedések kezdemé-

nyezése, valamint gyermekbántalmazás, elhanyagolás észlelése esetén a védőnővel, kezelő-

orvossal együttműködve azonnali segítségnyújtás, intézkedés, jelzés, vagy gyermekvédelmi 

intézkedés kezdeményezése szükség esetén a rendőrség és a gyámhivatal felé. A tavalyi év-

ben megemelkedett a kamaszok esetében az önsértő magatartás előfordulásának aránya, va-

lamint az ehhez társuló szorongásos állapotot tükröző jelzések száma. A családdal való kap-

csolatfelvételt követően több esetben kiderült, hogy az önsértés nem öngyilkossági szándékot, 

hanem a belső feszültség felszínre törését, illetve egyfajta segélykiáltást takart. 

 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység legfőbb célja az elsődleges prevenció meg-

erősítésével a gyermekek és a fiatalok szociális jólétének, életminőségének javítása. A fela-

datellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának meghatározásával segítik a ta-

nulókat, a szülőket és a pedagógusokat. Az intézményhez 89 gyermekintézmény tartozik, 

amelyek számára biztosítja az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást a gyermek ve-

szélyeztetettségének megelőzése érdekében. A tevékenység alkalmainak száma 142, az ellá-

tottak száma 594, a korrepetálások száma 237. 

 

Programok 

 

- Internetes biztonság - internetes zaklatás (CyberBullying): a címével azonos témakö-

röket járja körül interaktív feladatok és irányított beszélgetések segítségével. 

- Az iskolán belüli bántalmazás, zaklatás megelőzését célzó prevenciós foglalkozásso-

rozat: gyakorlatai szituációs helyzeteken, játékos feladatokon keresztül érzékenyítik a 

gyerekeket, fejlesztik a diákok társas készségeit. 

- Interaktív közösségépítő foglalkozások: a társas kapcsolatok fejlesztése, a diákok kö-

zötti együttműködés erősítése, közösségépítés kerül a fókuszba. 

- Lehet Másképp? Lehet Másképp! – Interaktív konfliktuskezelési preventív foglalko-

zás: a gyermekek szemléletformálása konfliktusos helyzetek kezelésére vonatkozóan 

játékos foglalkozások keretében.  

- Szociometria: hatékonyan alkalmazható eszköz a közösség szerep- és kapcsolatrend-

szerének feltárása és fejlesztése érdekében.  

- A párkapcsolatok egészséges jövőjéért program: a diákok a párkapcsolati életük ki-

alakításához és a szexuális egészségük megőrzése érdekében kapnak segítséget. 

- Varázskert program: feszültségoldó, vizualizációs, relaxációs gyakorlatok sora, amely 

segít a gyermekeknek a mindennapi feszültség és szorongás csökkentésében. 
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- Zizi, légy a barátom! foglalkozássorozat: a gyermekek egymás iránti toleranciájának, 

elfogadásának erősítése, az együttműködésre való hajlam fejlesztése, a bántalmazó 

magatartás kialakulásának megelőzése, illetve a kirekesztő helyzetek felismerése és 

kezelése játékos formában. 

- Szülők Akadémiája: mentálhigiénés szakember, tréner, pszichológiai tanácsadó segít-

ségével interaktív előadások keretében kaphatnak válaszokat a szülők a szülői szere-

pek és feladatok kapcsán felmerült kérdéseikre. 

 

A foglalkozások kínálata folyamatosan bővül, illetve az igényeknek megfelelően időről időre 

változik. A tavalyi évben, a már meglévő foglalkozásokhoz további 4 projekt csatlakozott: 

 

- Én és a világ: interaktív foglalkozás kiskamaszoknak, a tudatosabb és kiegyensúlyo-

zott online tér használata céljából. 

- Iskolai mediáció: a szolgáltatás többek között resztoratív szemléletű csoportkonferen-

ciát, egyeztető eljárás lebonyolítását, szülői értekezletek, fórumok moderálását, vala-

mint a tanár-diák-szülő-iskolavezetés konfliktus esetén iskolai mediációt jelent. 

- Tudatosan a bolygónkért: a foglalkozás célja, hogy az óvodai és iskolai szociális segí-

tők felhívják a gyermekek figyelmét a jelenleg észlelhető környezetvédelmi problé-

mákra, valamint az ezeket mérséklő megoldási stratégiákkal bővítsék a tudásukat. 

-  Mesedélután: a mesék erejével fejleszti az óvodáskorú gyermekek kommunikációs és 

szociális készségét, érzelemkifejezését. 

 

Fejlesztőpedagógiai ellátás és korrepetálás 

 

Az óvodai- és iskolai szociális segítő szolgáltatást végző munkacsoport munkáját nagyban 

befolyásolta az év egészét meghatározó Covid-19 világjárvány. A digitális oktatás következ-

tében megnövekedett az igény az otthoni tanulás megsegítésére, így az online felzárkóztatás 

és korrepetálás volt az egyik fő tevékenységi forma. A korábbi személyes találkozókra épülő 

foglalkozásokat, fennmaradásuk érdekében át kellett terelni egy mindenki által elérhető, és 

jól kezelhető online felületre. Továbbá az intézmény munkatársai a veszélyhelyzet miatt lét-

rehozott online felületen klubfoglalkozásokat tartottak gyermekeknek és felnőtteknek egya-

ránt. Online elérhető szolgáltatásaik: internet kisokos; fotókör; párkapcsolati nevelés; tanulás 

segítése, korrepetálás. Összesen 233 alkalommal került sor korrepetálásra, melyet 33 diák 

vett igénybe.  

A nyári időszakban, az enyhített korlátozások figyelembe vételével, és az alapvető higiéniai 

szabályok szem előtt tartásával minden korosztályt kiszolgáló napközis táborok megszerve-

zésére és lebonyolítására is sor került.    

 

Szociális diagnózis 

 

A család- és gyermekjóléti központ jogszabály alapján a család szociális helyzetének vizsgá-

lata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociá-

lis diagnózist. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szo-

ciális szolgáltatókat és a szociális intézményeket. Az intézmény tekintetében a diagnózis el-

készítése szükséges, azonban tapasztalataik szerint az ügyfél erre időt és energiát jellemzően 

nem kíván szánni, a teljes körű szolgáltatási tájékoztatót végighallgatva az önkéntesség jogá-

ra hivatkozva elzárkózik a diagnózis felvétele elől. Több alkalommal előfordult az is, hogy az 

ügyfél a diagnózis elkészítésében vállalta az együttműködést, azonban az interjút megszakí-

totta, a munkatársat ezt követően nem kereste, vagy az interjún részt vett, azonban az adatla-

pot már nem írta alá. Olyan is előfordult, hogy krízishelyzet miatt a szociális diagnózist a 
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munkatársnak kellett megszakítania. Jellemző továbbá, hogy a szolgáltatók a szociális diag-

nózisról keveset tudnak, illetve úgy nyilatkoznak, hogy a bemeneti felmérés során kompetens 

vizsgálatot végeznek, így fogadják a bemeneti kritériumoknak megfelelő ellátottakat. 

 

Készenléti szolgálat 

 

A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívüli fel-

merülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség megszervezése, tanácsadás vagy tájékoz-

tatás nyújtása, szükség esetén segítő beszélgetés. A készenléti szolgálatot 11 fő munkatárs 

látta el, a krízisvonalra összesen 26 hívás érkezett. A következő krízishelyzetekben kértek se-

gítséget: gyermekbántalmazás/családon belüli erőszak; kapcsolattartási problémák; kórhá-

zi/védőnői jelzés válsághelyzetben lévő várandóssal kapcsolatban; információkérés gyermek 

önsértő/önveszélyeztető magatartás vonatkozásában; segítségkérés öngyilkossági gondolatok 

miatt; anyagi/lakhatási problémákból adódó segítségkérés; gyermek azonnali elhelyezése a 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál.   

A szolgálat a krízistelefont a veszélyhelyzet kezdetétől december végéig nemcsak munkaidőn 

túl, hanem 0-24 órában elérhetővé tette. Ezen időszakban a krízisvonalra 2 esetben is érkezett 

jelzés családon belüli bántalmazásról. Az intézmény munkatársai a hívásokról minden eset-

ben feljegyzéseket készítettek, a jelzéseket pedig továbbították az illetékes eset felelősének 

vagy szükség szerint másik szolgáltatónak, gyermekjóléti intézménynek.  

 

Jogi tanácsadás 

 

A jogi tanácsadást többnyire peres ügyekben veszik igénybe a segítségre szorulók. Vannak 

azonban olyan kliensek, akik beadvány megírásában, illetve végzések, határozatok, ítéletek 

értelmezésében, vagy tartozás kapcsán kérték a jogász segítségét. Hetente egy alkalommal 

előzetes időpont egyeztetéssel biztosított a szolgáltatás, azonban sürgős esetben elérhető so-

ron kívüli konzultációs időpont is. Az intézmény jogásza feladatait a veszélyhelyzet ideje 

alatt is ellátta. Amikor az intézményben erre nem volt lehetőség, akkor otthonából online se-

gítette az ügyfeleket. A jogi tanácsadást 240 alkalommal 173 fő vette igénybe. 

 

Pszichiátriai tanácsadás 

 

A pszichiáter hetente egy alkalommal, meghatározott napokon, meghatározott időben állt a 

kliensek rendelkezésére. A pszichiáter egyéni tanácsadás keretén belül fogadta az ügyfeleket, 

valamint indokolt esetben az intézmény kérésére esetkonferencián, esetmegbeszélésen is részt 

vett. A központ munkatársai többnyire a kezeletlen pszichiátriai betegségben szenvedő, nehe-

zen motiválható kliensekkel való együttműködésben kérték a pszichiáter segítségét. A szol-

gáltatást 46 alkalommal 32 fő vette igénybe.  

 

Pszichológiai tanácsadás 

 

2020-ban 2 főállású pszichológus fogadta a klienseket tanácsadás céljából. Az egyik szakem-

ber többnyire gyermekekkel, míg a másik felnőttekkel foglalkozott.  

A gyermekekkel foglalkozó pszichológus szerint az esetek túlnyomó többségében a delegálás 

oka valamilyen családon belüli konfliktus, kapcsolati vagy viselkedésbeli probléma volt, 

amely otthon vagy az iskolában jelentkezett. A veszélyhelyzet miatt a gyermekek esetében 

problémát okozott a szülőkkel, családdal való összezártság és az ezzel járó konfliktusokkal 

való megküzdés.  
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A felnőttekkel foglalkozó pszichológus tapasztalatai szerint hozzá az ügyfelek családon belüli 

feszültségek, párkapcsolati problémák, ezen belül gyermekkel kapcsolatos kapcsolati-, neve-

lési nehézségek, valamint egyéni életvezetési gondok, időskori magány miatt kerültek. A ta-

valyi évben a járványhelyzet új típusú problémákat generált. A családokat nagyon leterhelte a 

home office melletti digitális oktatás. További feszültségeket okozott családon belül az ösz-

szezártság, a munkahelyek esetleges elvesztése. Az egyéni tanácsadást a pszicológusok szük-

ség szerint telefonon keresztül, online formában oldották meg, vagy akár a kliens otthonában 

biztosították. Igény szerint résztvevői voltak az intézmény által szervezett esetkonferenciák-

nak is. A szolgáltatást 201 fő 1 299 alkalommal vette igénybe.  

 

Mediáció  

 

A közvetítői szolgáltatással egyre több ügyfél él vitás helyzetük, kapcsolataik rendezése cél-

jából. A mediátor feladata a folyamat irányítása, a felek segítése. A tavalyi évben 7 fő mediá-

tor látta el az esetek vitelét. A közvetítői eljárás igénylése önkéntes alapon működött egyéni 

kezdeményezés vagy családsegítő/esetmenedzser munkatárs delegálása által. A 2020-as év a 

járványügyi helyzet miatt jelentősen korlátozta a szolgáltatás nyújtásának lehetőségét. A ta-

valyi év első felében igyekeztek a már folyó esetekben még alkalmat adni az ülésekre a fe-

leknek a megállapodásra jutáshoz. Az év második felében a karantén helyzet szülte családi 

feszültségek következményeként megnőtt az esetek száma. Mediáció összesen 334 alkalom-

mal 66 fő részvételével történt.  

Az elmúlt években évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megrendezett mediációs konferen-

cia 2020-ban, a járványügyi helyzet miatt elmaradt.      

 

Család- és párterápia 

 

A család- és párterápia fókuszában a család, és annak alrendszereit érintő családi, kapcsolati 

konfliktusok állnak. A családterápia nemcsak a már fennálló működési nehézségek feloldásá-

ban tud segítséget nyújtani, hanem segít megelőzni ezeknek a problémáknak a következő ge-

nerációra való átörökítését is. Az elmúlt évben a szolgáltatást a család/pár krízisbe kerülése, 

hosszú ideje fennálló konfliktusok, családtagnál fellépő pszichés, vagy testi panaszok, gyer-

meknevelési nehézségek, családi életciklus váltással járó nehézségek, valamint családi 

traumatizáció feldolgozása, családon belüli erőszak megszüntetésének segítése miatt keresték 

fel. A család- és párterápiát két szakember tartotta az intézményben, heti egy alkalommal, 

előzetes bejelentkezés alapján. 294 alkalom során 55 fő kapott családterápia keretén belül se-

gítséget. 

 

Menekültekkel és oltalmazottakkal kapcsolatos feladatok 

 

A 2020. évben menekültekkel és oltalmazottakkal kapcsolatos feladatai nem voltak az intéz-

ménynek. 

 

Adósságkezelési tanácsadás 

 

A veszélyhelyzet időszakában az esetszámok nagyobb növekedése volt tapasztalható. A csa-

ládsegítőknek köszönhetően a kliensek egy része már előzetesen tájékoztatást kap arról, mi-

lyen segítséget nyújthat számára az adósságkezelési tanácsadás, mint szolgáltatás, jelentősen 

megkönnyítve ezzel a tanácsadó munkáját és az ügyfél dolgát is. A hátralékrendezési terv az 

ügyféllel közösen készül, a megoldási lehetőségek felvázolása után a lépések megbeszélése 
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következik, majd az ügyfél kezébe kerül a döntés. Az intézmény 306 kérelem benyújtásában 

segített.  

 

Hátralékrendezés Hálózat Alapítványi támogatással 

 

A támogatási forma nem mindig tud segítséget nyújtani az ügyfelek részére a hátralék rende-

zéséhez. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ügyfelek nem minden esetben tudják az önrészt 

megfizetni. Ennek oka a támogatás alacsony százalékos értéke, valamint a hosszú részletfize-

tési idő.  

 

Újbudai tartozásrendezési támogatás 

 

Az együttműködés formáját, kereteit a rendelet rögzíti. Az ügyfél összes közüzemi hátraléka 

nem haladhatja meg az 500 000 forintot, a háztartásban az egy főre jutó jövedelem pedig a 

71250 forintot. A támogatottak köréből a szívességi lakáshasználók, és a haszonélvezők (ki-

véve az özvegyi jogon haszonélvezeti joggal rendelkező) ki vannak zárva. Az előzetes 

együttműködés két hónapig tart, csak ezután nyújtható be a kérelem. Az ügyfél dönti el mi-

lyen ütemezésben vállalja a részletfizetést. A megítélt összeget az Önkormányzat közvetlenül 

a szolgáltatónak utalja át, a teljes önrész befizetése után, maximálisan 250 000 Ft-ot. Adós-

ságkezelésben 442 alkalommal összesen 93 fő vett részt.  

 

Családkonzultáció, szülőkonzultáció 

 

2020-ban az intézmény szolgáltatási körét a családszerkezetet javító családkonzultációval, il-

letve szülőkonzultációval bővítette. A szülői konzultációs szolgáltatáson jellemzően kis-

gyermeket nevelő leterhelt édesanyák, speciális jellemzőkkel bíró gyermeket nevelők, vala-

mint nehezebben kezelhető, kamasz gyermekek szülei vettek részt. A családkonzultációba 

többnyire családi konfliktusok, válás előtti vagy utáni helyzetek, láthatási, kapcsolattartási 

nehézségek megoldásában érdekelt szülők, családok kapcsolódtak be. A szolgáltatást 163 al-

kalommal 87 fő vette igénybe.  

 

Nyugi-Klub  

 

2020-ban indult az új klubfoglalkozás. A klub tematikájának alapját a különféle relaxációs 

technikák, progresszív relaxáció, mélylégzés, vizualizáció adják. A cél a módszerek megis-

mertetése, elsajátításuk, önálló alkalmazásuk elősegítése. A visszajelzések alapján a gyerme-

kek élvezik a foglalkozásokat, néhányan pedig otthon is alkalmazzák az itt elsajátított ismere-

teket. 

 

Fejlesztőpedagógiai segítségnyújtás 

 

A korrekciós-fejlesztő munka célja, hogy megelőzze vagy csökkentse azokat a tanulási nehé-

zségeket, amelyek a pszichoszociális okok miatt keletkeztek az óvodáskorú, iskolába lépő, 

vagy az iskolába járó gyermekeknél. Célja továbbá az is, hogy megváltoztassa a sorozatos ta-

nulási kudarcok következtében kialakult negatív motivációkat, a gyermekek megkedveljék a 

tanulást, csökkentse a viselkedési zavarokat, megelőzze a sorozatos konfliktusok nyomán 

könnyen kialakuló neurotikus tüneteket. A fejlesztések egyénileg és csoportosan történtek. 

Alsó és felső tagozatos gyermekek egyaránt szívesen részt vesznek a munkában, mert lehető-

ségük nyílik az önkifejezésre, csak rájuk figyelnek, és van sikerélményük. Leginkább a 

gyermek szorongása, vagy agresszív magatartása miatti iskolai teljesítmény romlása vagy 
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magatartás romlása vezet a szolgáltatás igénybevételéhez. A fejlesztésben 181 alkalommal 34 

fő vett részt. 

 

Mentálhigiénés tanácsadás 

 

A tanácsadás 2020-ban indult. A lelki egészség megőrzése céljából, érzelmi, életvezetési, 

kapcsolati nehézségekkel küzdő, ugyanakkor pszichológiai, pszichiátriai értelemben alapve-

tően egészséges igénybevevők számára nyújtott szolgáltatás, szorosan kiegészíti a szociális 

segítő munkát.   

 

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés 

 

Az együttműködés a jelzőrendszer tagjaival megfelelő. Rendszeresek az esetkonferenciák, az 

esetmegbeszélések továbbá a szakmaközi megbeszélések. Az esetkonferenciákra a jelzőrend-

szer tagjai meghívást kapnak, s azokon részt is vesznek. A tavalyi évben a személyes találko-

zások száma – a szabályozások miatt – valamivel kisebb volt, az észlelő és jelzőrendszer tag-

jai azonban a megváltozott körülmények mellett is aktívan jelezték az általuk észlelt veszé-

lyeztető tényezőket. A jelzőrendszeri értekezletek összehívása februárban a jogszabályoknak 

megfelelően megtörtént. Minden jelzőrendszeri tagot igyekeztek tájékoztatni a gyermekek 

védelmét segítő jogszabályi változásokról, valamint azokról a témákról, amelyek felvetődnek 

a közös munka során. Az elmúlt évben, a járványügyi helyzet figyelembe vételével hat alka-

lommal biztosított volt a szakmaközi tanácskozás különböző témákban. Mind a szolgálat, 

mind a központ számos alkalommal szervezett egy gyermek vagy család ügyében esetkonfe-

renciát, esetmegbeszélést, esetkonzultációt.  

 

Egyéb tevékenységek 

 

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ folyamatosan működött a veszélyhelyzet időszaká-

ban is. A kötelezően ellátandó feladatok mellett egyéb, valamint új feladatok is megjelentek a 

veszélyhelyzet kihirdetésével:  

- újbudai veszélyhelyzeti krízistámogatáshoz és az újbudai rendszeres élelmiszer-

támogatáshoz kapcsolódó feladatellátás, aktív közreműködés, 

- a hatósági karanténban lévő személyek alapvető szükségleteinek kielégítésére nyújtott 

segítség, telefonos lelki segély, élelmiszercsomag eljuttatása, információnyújtás, 

- a kerületben élők mentálhigiénés, pszichológusi megsegítése a járványhelyzetben, 

- lakossági kommunikáció intézményi honlapon, Újbuda média felületein keresztül, 

- adományok közvetítése, 

- rászoruló nagycsaládosok részére karácsonyi ajándékok eljuttatása, 

- esély programban aktív részvétel, 6 rendszeres klubfoglalkozás, 8 rendezvény, 3 nap-

közis tábor.  

 

3.1.3. Gyermekek napközbeni ellátása 
 

Bölcsődei ellátás 
 

Újbudai Bölcsődei Intézmények  

1119 Budapest, Tétényi út 46-48. 

 

Az intézmény 9 telephelyén, 852 engedélyezett férőhelyszámmal, 67 bölcsődei csoportban 

látta el feladatait. A jól működő alapellátáson túli szolgáltatásként pszichológus, gyógypeda-

gógus és gyermekorvos közreműködésével speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelü-
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gyelettel és játszócsoport üzemeltetésével tudott segíteni a családoknak. Decemberben meg-

kezdte működését a 8 férőhelyes Mini Bölcsőde, az Újbudai Bóbita Bölcsőde bővítése pedig 

befejeződött. Prevenciós tevékenységként már 5 tagintézményben működik „sóterápiás” lehe-

tőség.  

Az intézmény az átlagos fejlődésű és sajátos nevelési igényű kisgyermekek napközbeni gon-

dozását-nevelését alapfeladatként végzi. A 9 telephelyen összesen 1 170 gyermeket láttak el, 

közülük 44 fő sajátos nevelési igényű. A sajátos nevelést igénylő gyermekek fejlesztését a 

Budapesti Korai Fejlesztő Központ és a Pedagógia Szakszolgálat munkatársai látták el attól 

függően, hogy a gyermek szakértői véleményében célzottan, hogy jelent meg a kijelölés. 

Munkájukat segítette az intézmény gyógypedagógusa és pszichológusa. Azokban a normál 

bölcsődei csoportokban, ahol sajátos nevelési igényű gyermeket is elláttak, a csoport létszá-

ma nem haladta meg a 11 főt. Speciális csoportban 6 kisgyermek ellátása engedélyezett. Csa-

ládhoz kihelyezett kisgyermeknevelő 2 családnál is segítséget nyújtott.   

A bölcsődei férőhelyek feltöltése egész évben folyamatos volt, a bölcsődei beiratkozást, a 

felvételt az önkormányzati rendelet szabályozza. A beiratkozások online formában történtek, 

az intézmény honlapján található információk segítették a szülőket a nyomtatványok kitölté-

sében. Tapasztalataik alapján még mindig nagyobb létszámban kerülnek be az intézményi el-

látásba a 24 hónapot betöltött kisgyermekek, bár az extra GYED lehetőségével nőtt a 24 hó 

alatti kisgyermekek ellátásának száma is.  

 

38. táblázat  2019 2020 

A bölcsődei telephelyek 

(tagbölcsődék) 

 

 

 

 

 

 

Újbudai Napsugár Bölcsőde  

(Csiki-hegyek u. 9.) 

Újbudai Kuckó Bölcsőde  

(Bogdánfy u. 4/a.)  

Újbudai Pöttöm Bölcsőde + 

Mini Bölcsőde (Ménesi u. 41.)  

Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde 

(Fraknó u. 13-15.)  

Újbudai Szemünk Fénye Központi 

Bölcsőde 

(Tétényi út 46-48.)  

Újbudai Katica Bölcsőde 

(Törökugrató u. 10.)  

Újbudai Dúdoló Bölcsőde  

(Menyecske u. 2.)  

Újbudai Bóbita Bölcsőde 

(Fonyód u. 3-5.)  

Újbudai Mesevár Bölcsőde 

(Zólyomi u. 20-22.) 

Összesen 

Férőhe-

lyek 

száma 

 

 

104 

 

76 

 

40 

 

76 

 

132 

 

 

104 

 

104 

 

132 

 

76 

 

844 

Ellátott 

kisgyer-

mekek 

száma 

 

157 

 

113 

 

67 

 

121 

 

178 

 

 

156 

 

141 

 

175 

 

119 

 

1 227 

Férőhe-

lyek 

száma 

 

 

104 

 

76 

 

40+8 

 

67 

 

132 

 

 

104 

 

104 

 

132 

 

76 

 

844+8 

Ellátott 

kisgyer-

mekek 

száma 

 

135 

 

112 

 

60 

 

76 

 

191 

 

 

155 

 

141 

 

183 

 

117 

 

1 170 

 

A gyermekvédelem egyik első és legfontosabb jelző intézménye a bölcsőde. A hátrányos 

helyzetű és veszélyeztetett gyermekek könnyen kiszűrhetők, a szakemberek és a gyermekvé-

delmi felelős velük közvetlen kapcsolatban áll. Jó a szakmaközi együttműködés az Újbudai 

Humán Szolgáltató Központtal, a koordinátorok rendszeresen látogatják a bölcsődéket. Fon-

tos a szülőkkel való bizalmas kapcsolat, a kölcsönös párbeszéd kialakítása, a célzott család-

pedagógiai, és pszichológiai módszerek alkalmazása. A családok számára a korábban kialakí-

tott megfelelő kapcsolattal krízis esetén könnyebben nyújtható segítség. A gyermekvédelmi 
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felelős feladata felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. Ezt a feladatot a kör-

nyezettanulmány, a fogadóórák, a családlátogatás és a családi körülmények folyamatos nyo-

mon követése segíti elő.  

A 2020-ban észlelt gyermekvédelmi problémák jellege: megélhetéssel, lakhatással összefüg-

gő anyagi probléma, gyermeknevelési probléma, gyermekintézménybe beilleszkedési nehé-

zség, magatartászavar, teljesítményzavar, családi konfliktusok a szülők között vagy a szülő és 

a gyermek között, a szülők vagy a család életvitele, szülői elhanyagolás, családon belüli lelki 

vagy fizikai bántalmazás, fogyatékosság, retardáció, szenvedélybetegségek. 

Az intézmény működését a COVID-19 járvány megjelenése nagymértékben befolyásolta. A 

veszélyhelyzet kihirdetését követően 2020. március 16-tól a 9 telephelyből 7 telephely műkö-

dése szünetelt. Az ügyelet 2 telephelyen volt biztosítva. Az ügyeletes bölcsődékben a foko-

zott fertőtlenítés elősegítésére ózongenerátorokat helyeztek üzembe. A szünet időszakában a 

bölcsődei dolgozók aktívan kivették a részüket a járványügyi védekezésből. Segítséget nyúj-

tottak a kerület szociális intézményeinek, maszkokat varrtak a dolgozóknak, szponzorok, se-

gítők megkeresésével igyekeztek támogatást nyújtani a társintézményeknek. Újbuda honlap-

ján folyamatosan tájékoztatták a családokat a járványhelyzet aktuális állapotáról, különböző 

kreatív ötletekkel, videókkal segítették a családok otthon töltött idejét. Június 2-ától mind a 9 

telephely teljes létszámmal működött. A veszélyhelyzet ideje alatt a jeles napokról való meg-

emlékezéseket, szülőcsoportos foglalkozásokat, egészségnevelő előadásokat és tanácsadást 

online formában tartották meg az érdeklődő szülők részére. 

 

3.1.4. Gyermekek átmeneti gondozása 

 

Helyettes szülői ellátás 

 

Fenntartó: 

Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület  

1076 Budapest, Thököly út 5. fszt. A/7. 

 

A helyettes szülői ellátás hosszabb-rövidebb időre a rászoruló gyermekes családok részére 

nyújt segítséget. A segítségkérés oka lehet a szülő betegsége, kórházi tartózkodása, hajlékta-

lansága, rendkívüli munkavégzése, amikor a gyermekek nevelését és gondozását átmenetileg 

saját háztartásukban nem tudják megoldani. A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 

szolgáltatás révén elkerülhetővé válik a gyermek szakellátásba való utalása. 

Az Egyesület tevékenysége az alábbi feladatokat tartalmazza. 

Rendelkezésre állás, kapcsolatfelvétel az igénylőkkel, melynek keretében vezetékes telefon-

ról, ingyenesen hívható zöld szám működtetésével biztosították a kerületi családok számára, 

hogy a szolgáltatásainak igénybevételét kezdeményezzék. 

Hálózatépítés és -fejlesztés, helyettes szülő toborzás, az igények minél nagyobb fokú kielégí-

tése érdekében új családokat kerestek, hogy a gyermekek elhelyezését iskola- vagy óvodavál-

tás nélkül tudják megoldani. Így a gyermekek életében az elhelyezés során kevesebb változás 

történik. Tevékenységük során szorosan együttműködnek a jelzőrendszer tagjaival. 

Az Egyesület a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátta a helyettes szülők képzését is, 

emellett munkatársai részt vettek a kerületi gyermekvédelmi tanácskozásokon, szakmaközi 

megbeszéléseken, esetkonferenciákon, és kapcsolatot tartottak a gyermekjóléti szakemberek-

kel. Mindezt annak érdekében is tették, hogy a tevékenységi körükben megjelenő, krízishely-

zetben lévő gyermekes családok számára tájékoztatást tudjanak nyújtani az Egyesület által 

nyújtott szolgáltatások elérhetőségéről.  

Az Egyesület XI. kerületi ellátottról nem gondoskodott. Egy család esetében merült fel a he-

lyettes szülői ellátás lehetősége, de a tájékozódást követően a probléma más módon megol-
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dódott. A COVID-19 járványhelyzet jelentős mértékben a családok mozgásterét beszűkítette. 

A járvány elleni védekezés lehetetlenné tette a segítő szándékú családok toborzását és a he-

lyettes szülői képzés tervezését. 

 

Gyermekek átmeneti otthona 

 

Fenntartó: 

Krízis Szociális Szolgálat a veszélyeztetett családok integrációjának megőrzéséért Alapítvány 

1125 Budapest, Nagytétényi út 266. 

 

Intézmény: 

Krízis Alapítvány Gyermekotthona 

1225 Budapest, Nagytétényi út 266. 

 

Az intézmény tevékenysége szervesen illeszkedik a gyermekvédelem intézményi rendszeré-

be, szorosan együttműködnek a gyermekjóléti szolgálatokkal, így segítve a szociálisan teljesí-

tőképességük határára sodródott szülőket és gyermekeket a problémák kezelésében. A intéz-

mény koedukált formában működik, 24 férőhelyen főként 3 és 18 év közötti gyermekek szá-

mára nyújtanak átmeneti gondoskodást. 

A szülővel, gondviselővel kötött megállapodás alapján, a gyermek átmeneti kiemelésével, a 

családi krízismenedzseléssel vállalnak szerepet a családi integráció megőrzésében. Az Ala-

pítvány 14 férőhely fenntartására kötött ellátási szerződést a XI. kerület tekintetében. 

Az intézmény négy, főként szakellátási feladatokra fenntartott férőhelyen összesen 42 eset-

ben nyújtott átmeneti elhelyezést. Az intézmény 24, az intézményhez kapcsolódó utógondo-

zói ellátás 6 külső férőhelyén, krízishelyzetben lévő gyermekek, várandós anyák, gyermekek 

és édesanyák, illetve fiatal felnőttek elhelyezését biztosította. A XI. kerületi ellátottak száma 

21 fő volt, ami 3 440 gondozási nap tekintetében, átlag 9,4 főt jelent. 

30 fő átmeneti gondozott összesen 4 789 gondozási napot, a szakellátásban részesülő 5 fő 

1i176 gondozási napot (átlag 3,21), az utógondozott 7 fiatal 1 655 gondozási napot (átlag: 

4,52 fő) töltött az intézmény otthonaiban. 

Az átmeneti gondozás befejeztével otthonába visszakerült 11 fő. Albérletbe 5 fő, másik csa-

ládtaghoz 1 fő, másik intézménybe 2 fő került, míg szakellátásban 3 fő – nagykorúságuk okán 

– utógondozott lett. Életkori megoszlás szerint 6 év alatti gyermek 7 fő, 6-10 év közötti 

gyermek 3 fő, 10-14 év közötti gyermek 6 fő, 14-18 év közötti gyermek 12 fő, továbbá 18 év 

felett 14 fő került a gyermekotthonba. 

Elsődleges veszélyeztető tényezők: 11 esetben az albérlet elvesztése, 8 esetben az elégtelen 

lakhatási körülmények, 4 esetben a hajléktalanság, 3 esetben a bántalmazás, 3 esetben a szülő 

elvesztése miatti ellátatlanság, 2 esetben családi konfliktus, 3 esetben a szülő és gyermek kö-

zötti konfliktus, 4 esetben a szülő szenvedélybetegsége, 1 esetben a gyermek betegsége, 4 

esetben pedig a gyermek tanulási és magatartási problémája. 

A gyermekek folyamatos gondozása mellett fontos feladatuk az esetmegbeszéléseken való 

részvétel. A szakmai team munkát a mindennapos együttélésből adódó tapasztalatokkal segí-

tik. Hatósági intézkedést önállóan nem kezdeményeztek, azonban egyes esetekben állást fog-

laltak hatósági intézkedés ügyében.  

A márciustól bekövetkező pandémiás időszak komoly kihívást jelentett az Alapítvány számá-

ra. A gyermekek és bentlakó felnőttek tájékoztatása, felkészítése, illetve mentális karbantar-

tása is nehézségekbe ütközött. Szükségessé vált a Gyermekotthon életének, házirendjének át-

alakítása, új ügyeleti rend életbe léptetése. Összetett szervezést igényelt a délelőtti online ok-

tatás nevelői megsegítése, ennek keretében az iskolák által küldött nagy mennyiségű tan-
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anyag átadása az amúgy is nehezen tanuló gyermekek számára, a folyamatos korrepetálás, il-

letve a pedagógusokkal történő rendszeres konzultáció. 

A Gyermekotthon a konfliktushelyzetek megelőzésére igyekezett a szabadidőt sok mozgás-

sal, új sporteszközök vásárlásával, kerti programokkal elviselhetővé tenni.   

 

Családok átmeneti otthona 

 

Fenntartó: 

Anyaoltalmazó Alapítvány 

1201 Budapest, Török Flóris utca 257. 

 

Intézmények: 

Anyaoltalmazó Alapítvány Családok Átmeneti Otthona Régiház 

1201 Budapest, Török Flóris utca 228. 

Anyaoltalmazó Alapítvány Családok Átmeneti Otthona Újház 

1201 Budapest, Török Flóris utca 257. 

 

Az Anyaoltalmazó Alapítvány Családok Átmeneti Otthona Újházban 30 édesanyának, vala-

mint 71 gyermeknek, a Régiházban 23 anyának, 16 apának, és 44 gyermeknek nyújtott segít-

séget. XI. kerületi lakosok közül a Régiházban 3 gyermek, 3 édesanya, és 1 édesapa, az Új-

házban 4 gyermek és 1 édesanya összesen 1 665 napot töltött. Az ország egész területéről fo-

gadnak beköltözőket, akik elsősorban Budapest kerületeiből és a környező településekről kér-

tek segítséget, de távolabbi megyékből is érkeztek. A férőhelyek száma a Régiházban 11 la-

kószobában 40, az Újházban 14 lakószobában 40. A szakmai team – szociológusok, szociál-

pedagógusok, gondozók, szakgondozók, pszichológus, gyermekorvos, védőnő, jogász – 

komplex szakmai tudásával, a családokkal együttműködve az elsődleges cél mellett folyama-

tosan arra törekszik, hogy minden esetben a gyermekek érdekeit vegyék figyelembe. A segít-

ségnyújtás célja azon készségek és képességek elsajátítása a szülők részéről, amelyek révén 

egyre inkább képessé válnak mind a továbblépésre, mind a családi szerepek elsajátítására to-

vábbá a gyerekek szükségleteinek teljesebb kielégítésére, önfenntartásra. Míg a családgondo-

zó munkájának fókuszában a szülők, addig a szakgondozók munkájának középpontjában a 

gyermekek állnak. 

A pandémiás időszakban megnőtt a mentálhigiénés segítségnyújtás száma a családok köré-

ben. Az iskolabezárások az eleve sérülékeny társadalmi csoportokat még súlyosabban érintet-

ték. Az Alapítvány a következőkben nyújtott segítséget: a tanulás folytonossága, a szülők fel-

készületlensége miatt az otthoni tanulás támogatása, a megfelelő internetelérés és eszközök 

biztosítása. Azok a családok, akik nehezebb helyzetbe kerültek a veszélyhelyzet miatt, csök-

kentett térítési díjat fizettek, tisztasági és élelmiszercsomagot kaptak, illetve a jövedelem nél-

kül maradt családokat segítették. 

Törekedtek a szabadtéri foglalkozások megvalósítására. Szülőklubokat működtettek, játékos 

foglalkozásokat szerveztek, ahol a szülők és gyermekeik közösen vehettek részt. Az önisme-

reti, konfliktuskezelő csoportjaikban a foglalkozások által lehetőséget teremtettek a gyerme-

keknek, hogy védett környezetben, játékos formában találjanak megoldást az őket foglalkoz-

tató problémákra, konfliktusokra. A tavalyi évben új csoportok is indultak: a gyermekek ké-

pesség fejlesztését célzó programok, családkonzultációs foglalkozások a családon belüli mű-

ködési zavarok, konfliktusok kezelése céljából. A nyári szünidőben napközis tábort szervez-

tek az otthonbeli lakók gyermekei számára játékos, kiscsoportos, bel- és kültéri programok-

kal. Az őszi szünetben intenzív, kiscsoportos egyéni fejlesztő foglalkozásokat tartottak a 

gyermekeknek. Fontosnak tartották a családmegerősítő programokat is: konzultációk keretein 

belül segítették a szülői kompetenciák kibontakozását; fejlesztő programokon keresztül segí-
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tették egy-egy konkrét cél elérésében a szülőket, családokat. Az intézmény a külső progra-

mokat pályázati forrásokból, és egyéb támogatók, szponzorok segítségével tudta megvalósí-

tani, fejlesztő eszközöket szereztek be, biztosították az intézményben élő hátrányos helyzetű 

gyermekek képességfejlesztését. Időszakos programjaik az ünnepek köré szerveződtek: far-

sang, húsvét, anyák napja, gyermeknap, Mikulás, karácsony. Az Alapítvány munkájába ön-

kéntesek is bekapcsolódtak. 

 

Gyermekétkeztetés 

 

Újbuda Önkormányzata továbbra is fokozott figyelmet fordít az intézményi gyermekétkezte-

tés elérhetőségének fenntartására. Az önkormányzati rendelet szerint megállapított – térítési 

díjkedvezmény formájában nyújtott – intézményi gyermekétkeztetési támogatást 56 gyermek 

számára, összesen 1 190 ezer Ft összegben biztosította az Önkormányzat. 

 

39. táblázat  2019 2020 

Intézményi gyermek- 

étkeztetési támogatás 

 

A támogatott gyermekek száma 

A nyújtott támogatás összege 

(ezer Ft) 

89 

3 574 

56 

1 190 

 

III. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 

 

A Képviselő-testület által elfogadott Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának célja az alapvető emberi jogok érvényesítése, 

az életminőséget javító helyi közbiztonság megteremtése, a jogsértéseket előidéző okok és a 

sértetté válás veszélyének érezhető csökkentése, a bűncselekmények eredményes megelőzése, 

a lakosság és a rendvédelmi szervezetek közötti célirányos párbeszéd megteremtése.  

Az Önkormányzat vezetőinek és a közbiztonság megteremtésében, megtartásában érdekelt 

szervezeteknek egységes célkitűzése a kerületi lakosság biztonságérzetének folyamatos javí-

tása. Ez a célkitűzés a múlt évben kezdődő, és a mai napig folytatódó COVID-19 világjár-

vány okozta kihívások tükrében sem változott. 

A bűnözés nemzetközi terjedése, az esetleges katasztrófák következményeinek hatékony le-

küzdése, a köz- és környezet biztonságot érintő események számának folyamatos növekedése 

a Fővárost komoly kihívás elé állítja, kezelése mind bonyolultabbá válik, költsége folyamato-

san növekszik. 

A közbiztonság közügy, az életminőség elsődleges összetevője. Az egyes állampolgár közér-

zetére csakúgy, mint az összlakosság hangulatára jelentős hatással van. Ahol kellő mértékű a 

biztonság, ott a materiális életkörülmények is jobbak és nagyobb a tőkebefektetési kedv. A 

rossz közbiztonság taszítja a befektetéseket és az idegenforgalmat, ezért a közbiztonsággal, 

mint gazdasági tényezővel számolni kell. A COVID-19 járvány következtében előállt rendkí-

vüli helyzetben a közbiztonság megőrzésének fontossága az előbbiekben leírtakhoz képest is 

jelentős mértékben növekedett.  

A stratégiában megfogalmazott célok megvalósításával, valamint a rendkívüli helyzet kihívá-

saival a 2020. évben is a közbiztonság helyzetéért felelős alpolgármester, az alpolgármester 

felügyeletével közbiztonsági tanácsnok, közbiztonsági referens, az önkormányzat tulajdoná-

ban lévő Újbuda Prizma Nonprofit Kft., az Újbuda Közterület-felügyelet, valamint az 

Újbudai Polgárőr Egyesület foglalkozott. A közbiztonság fokozása érdekében Újbuda Ön-

kormányzata a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága és a kerületben tevékenykedő polgár-

őr egyesület munkáját a járványhelyzet teremtette szűkös anyagi lehetőségei ellenére is anya-

gi támogatással segítette. 
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A kerületi közbiztonság vonatkozásában a koordinatív önkormányzati feladat megvalósítás 

szakmai szolgáltató szervezete a 2008. évben megalakult Újbuda Közterület-felügyelet. 

Újbuda Önkormányzata a törvényben meghatározott közbiztonsági és bűnmegelőzési felada-

tok hatékony megvalósításának érdekében 2020-ban is feladatokat határozott meg, konkrét 

helyzetelemzés alapján stratégiai célokat és prioritásokat jelölt ki. 

A cél megvalósításhoz szükséges konkrét feladatok a közrend és közbiztonság fenntartásáért 

tevékenykedő szervezetekkel (rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, polgárőrséggel, közterü-

let-felügyelettel, humánszolgáltató intézményekkel) való szakmai együttműködés keretein 

belül, a következő négy pilléren nyugodtak: 

- közösségi bűnmegelőzés, 

- közösségi célú szolgáltató tevékenység, 

- közlekedésbiztonság fejlesztése, 

- közösségi célú vállalkozási tevékenység.  

 

1. Közösségi bűnmegelőzés 

 

Térfigyelő rendszer üzemeltetése, fejlesztése 

 

A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése Újbuda közbiztonsági szakemberei szerint pozití-

van befolyásolja a közrendet, a közbiztonságot. A térfigyelő központokban szolgálatot teljesí-

tő szabadidős rendőrök bérét az Önkormányzat az erre a célra elkülönített pénzeszközből fi-

nanszírozta.  

 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) drogprevenciós munkájának rendezett végrehajtása 

 

2020-ban az Újbudai KEF a közös cselekvés, a partneri együttműködés kialakítását célozta 

meg a társadalom minél szélesebb körében. Közös platform kialakítása szükséges az egészsé-

ges életmód megítélésének, társadalmi értékének vonatkozásában. Alapelv a szektorsemle-

gesség; az ellátandó feladatok tekintetében a mérce a kompetencia és hatékonyság, más 

szempontok érvényesülése másodlagos. A kábítószer használat visszaszorítását célzó haté-

kony felvilágosító munka a pandémia következtében a virtuális térbe kényszerült, elmaradtak 

a személyes találkozások, ennek ellenére az önkormányzat saját forrásból a szükséges támo-

gatást folyamatosan biztosította. 

 

Áldozatvédelmi Szakmai Együttműködési Rendszer 

 

A bűnmegelőzés, az áldozattá válás elkerülése és az áldozatsegítés a célja az Áldozatvédelmi 

Szakmai Együttműködési Rendszernek (ÁSZER), amelyet Újbuda Önkormányzata és a XI. 

Kerületi Rendőrkapitányság valósít meg a kerületben. Az Újbudai ÁSZER 2016 júliusában 

alakult meg. Az ÁSZER-program 2020-ban a járványügyi szabályok figyelembe vételével 

haladt, melynek keretében az áldozatok személyre szabott segítséget kaphattak, igazodva a 

bűncselekmény során keletkezett kár természetéhez és annak orvoslásához. 

A rendőrség továbbá az önkormányzat és intézményei mellett a programban részt vesznek az 

idősgondozó intézmények, a kormányhivatal áldozatsegítő szolgálata, az egyházak képvise-

lői, valamint a katasztrófavédelmi, polgárőr- és civil szervezetek. 

  

2. Közösségi célú szolgáltató tevékenység 

 

Újbudai Polgárőr Egyesület hatékonyságát segítő tevékenység 
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Az Önkormányzat 2020-ban is feladatának tekintette a helyi Polgárőr Egyesület anyagi és er-

kölcsi támogatását. 

 

Állampolgárok biztonságérzetének növelése 

 

A lakosság szubjektív és objektív biztonságérzetének növelése érdekében a közbiztonság 

fenntartásával foglalkozó szervezetek és az állampolgárok kapcsolatfelvételének, kommuni-

kációjának elősegítése 2020-ban is a már bevált „Zöld szám” működtetésében valósult meg. 

Célja a Közterület-felügyelet, a Polgárőrség, a Katasztrófavédelem, a Rendőrség, a Népegés-

zségügyi Intézet könnyű elérhetősége. A diszpécser központban fogadott állampolgári beje-

lentések alapján, a megfelelő erők azonnali mozgósításával lehetséges a károk minimalizálá-

sa. 

 

3. Közlekedésbiztonság fejlesztése  

 

Mobil sebességmérő táblák működtetése   

 

A rendszeres sebességmérés következtében folyamatosan csökken a szabálysértések száma. 

 

4. Közösségi célú vállalkozási tevékenység 

 

Zárt, őrzött parkolók üzemeltetése saját szervezésben (Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit 

Kft.) 

 

Fokozódó lakossági igény kiszolgálása önkormányzati tulajdon hasznosításával. 

 

Játszóterek őrzése, gondnokolása (Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.) 

 

Az utóbbi években felújított játszóterek állapotának megőrzése, fenntartása 2020-ban is ki-

sebb költséget jelentett, mint a vandálok pusztító munkájának helyreállítása.  A kerületi bűn-

megelőzési stratégiában megfogalmazott irányelveknek megfelelően az Önkormányzat bűn-

megelőzési tevékenységét 2020-ban is a hivatalban dolgozó közbiztonsági referens szervezte. 

Feladata a stratégia végrehajtásának a koordinálása, napi munkakapcsolat az Önkormányzat 

közbiztonsági tanácsnokával, a területért felelős alpolgármesterrel, kabinetvezető-helyettes-

sel. 

A státusz feladatrendszere nagyobb mozgásteret biztosít az önkormányzat számára, átjárható-

vá válik a kerületi szervezetek közbiztonsági, bűnmegelőzési tevékenysége, a koordinációs 

tevékenység hatására növekszik az elvégzett munka hatásfoka. 

A közterületek rendjére, tisztaságára vonatkozó szabályok végrehajtásának ellenőrzésére, a 

jogi normákba ütköző cselekmények megelőzésére, meggátlására, megszüntetésére, továbbá 

a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzésé-

re létrehozott Közterület-felügyelet működésével kapcsolatban a lakossági és szakmai vissza-

jelzések 2020-ban is pozitívak voltak, igazolták a felügyelet létjogosultágát. 

 

IV. Az ifjúkori bűnözés alakulása 

 

A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények tendenciái a következők szerint alakultak: 

Újbudán, a hasonló adottságokkal rendelkező és településszerkezetű kerületekhez viszonyítva 

a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények kisebb számban jelentkeznek, ennek ellenére 
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a kapitányság folyamatosan kiemelt hangsúlyt fektetett a probléma kezelésére. Míg az elmúlt 

években átlagosan havonta 3-4, éves szinten 40 körüli elkövetést regisztráltak, addig 2020-

ban a COVID-19 járvány következtében, a közterületeken elrendelt intézkedések hatására a 

fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma jelentősen csökkent, az elkövetések 

száma nem haladta meg a 25-öt. 

A helyzet normalizálása utáni állapotokra fel kell készülniük a szakembereknek. Általában a 

fiatalok kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekményeket, bolti, iskolai, alkalmi lopásokat kö-

vetnek el. Sok esetben ezek éppen csak meghaladják a szabálysértési értékhatárt. Egyéb bűn-

cselekmény típusoknál – garázdaság, testi sértés, rongálás – is jellemző, hogy életkori sajá-

tosságaikból adódóan, a különböző élethelyzetekre adott helytelen válaszok motiválják a fia-

talkorú elkövetőket. A súlyosabb megítélésű bűncselekmények hátterében gyakran a rossz 

példát közvetítő családi háttér, az eltorzult értékrendű baráti társaság, esetleg felnőtt korú fel-

bujtó vagy tettestárs húzódik meg. A fiatalkorúak elkövetői magatartására jellemző, hogy 

ösztönvezérelt módon cselekszenek, nem gondolják, hogy tettüknek büntetőjogi következmé-

nyei vannak, gyakorlatilag jó heccnek, csínytevéseknek fogják fel azt. A gyermekotthonok-

ban, nevelőintézetekben, illetve iskolákban előforduló enyhébb megítélésű bűncselekmények 

megelőzéséhez a nevelők, tanárok – a normakövető magatartás kialakítása érdekében tett – 

erőfeszítései nyújtanak biztos hátteret. A fentiek tükrében látható, miért is ennyire fontos, 

hogy a bűnüldözési tevékenység mellett a felvilágosítás és a bűnmegelőzés is komoly szere-

pet kapjon. Ennek érdekében folyamatos az együttműködés a rendőrség, az önkormányzat, a 

kerületben működő iskolák, a gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetek, rendvédelmi szerve-

zetek ifjúságvédelmi szakemberei között. 

 

V. Újbuda demográfiai mutatói 

 

40. táblázat Korosztály (év) 2019 2020 

Újbuda lakosságának 

kor szerinti összetétele  

2020. január 1-jén 

0 - 3 

4 - 14 

15 - 18 

19 - 20 

21 - 25 

26 - 35 

36 - 50 

51 - 62 

63 - 80 

81 – 

 

Összesen 

5 492 

13 601 

3 797 

1 769 

5 248 

17 776 

32 919 

15 671 

28 283 

8 269 

 

132 825 

5 346 

13 685 

3 884  

1 818  

5 112 

17 512 

33 095 

15 791 

28 149 

8 223 

 

132 615 

 

Újbuda összlakosságának száma a 2019. évhez viszonyítva kis mértékben csökkent, azonban 

a 0-18 éves korosztály tekintetében kismértékű lakosságszám növekedés tapasztalható.    

 

VI. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények rövid bemutatása 

 

1. Újbudai Bölcsődei Intézmények 

 

Az intézmény 1979-es alapítása óta 2000-től alakult ki a jelenlegi struk-

túrája. Az intézmény jelenleg is kilenc telephelyen működik, ezzel össz-

hangban az intézményt 9 szakmai-szervezeti egység alkotja, melyek a 

kerület földrajzilag különböző részein helyezkednek el.  Az intézmény-
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ben az összes férőhelyek száma jelenleg már 880 fő, az ellátás nyújtása a 9 telephelyen, 69 

bölcsődei csoportban történik. Az Újbudai Pöttöm Bölcsőde új részlegében 3 fővel, majd az 

Újbudai Bóbita Bölcsőde bővítése kapcsán további 6 fővel bővült az intézményi alkalmazot-

tak létszáma. Az intézményben az engedélyezett alkalmazotti létszám: 264 fő. 

Egyre több kisgyermeknevelő szerez képesítést szakirányú főiskolán, illetve tervezi a tovább-

tanulást. 4 kolléga sikeresen teljesítette a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló mi-

nősítő vizsgát. A pedagógus gyakornokok mentorálása folyamatos volt: rendszeres kapcsolat-

tartás, online konzultáció, tájékoztató keretein belül az e-portfólió tartalmi követelményeinek 

ismertetése és a feltöltendő dokumentumok témáinak részletes átbeszélése, valamint az elké-

szült dokumentumok átolvasása, javítási javaslatok megfogalmazása is megtörtént. 2019-től 

összesen 6 fő pedagógus minősítése történt meg. 

Az intézmény az alapellátáson túl időszakos gyermekfelügyeletet és játszócsoport szolgálta-

tást nyújt. 

Az intézményben folyamatosan növekszik a sóbarlangok száma. Az Újbudai Szemünk Fénye 

Központi Bölcsődében, az Újbudai Mesevár Bölcsődében, az Újbudai Napsugár Bölcsődé-

ben, az Újbudai Dúdoló Bölcsődében, az Újbudai Kuckó Bölcsődében, továbbá 2021-től az 

Újbudai Bóbita Bölcsődében is működik sóbarlang. 

Sikeresen folytatódott a környezeti nevelés is. A megvalósított programoknak köszönhetően 

folyamatosan bővült a bölcsődék zöldítése. Ezzel kapcsolatban az intézménynek több pályá-

zati lehetőséget sikerült kihasználni. Jelentkeztek az Európai Hulladékcsökkentési Hét pályá-

zatára, aminek témája a környezettudatos szemléletformálás, az oktatás a hulladékkeletkezés 

megelőzése érdekében. A TreeDependent nevű pályázati felhívásra is pályázatot nyújtottak 

be, melyet meg is nyertek. A pályázat útján nyert gyümölcsfákat a bölcsődék kertjeiben ültet-

ték el. Szeptemberben csatlakoztak az Újbuda Önkormányzata és a Magyar Természetvédők 

Szövetsége által meghirdetett „Környezetkímélő közlekedési hét” című projekthez. 

A COVID-19 világjárvány azonban a családok részvételét nagymértékben befolyásolta. A 

járványhelyzetre való tekintettel a személyes találkozók elmaradtak, nem volt lehetőség a 

műhelyfoglalkozások, szakmai továbbképzések lebonyolítására. Ettől függetlenül az intéz-

mény környezetvédelmi koordinátora rendszeresen megtartotta online formában a környezet-

védelemmel kapcsolatos előadásait. Az Újbuda Önkormányzatától kapott környezetvédelmi 

támogatásból (990 ezer Ft) továbbfejlesztették a „Zöld Bölcsőde” projektet.   

A személyes találkozások korlátozására tekintettel a bölcsődék igyekeztek olyan ellenőrzése-

ket, kutatásokat megvalósítani, amelyekhez elég volt az online tér. A kutatás során a COVID-

19 járványügyi helyzet hatásait, annak tanulságait vizsgálták a kisgyermeknevelők körében. 

Rövid szülői elégedettségi felmérés is készült, amelynek keretében a bölcsődébe járó gyer-

mekek szüleinek a járványügyi helyzet kapcsán megélt tapasztalatait ismerték meg és össze-

gezték. 

A Magyar Bölcsődék Egyesülete 2023-ig kapta meg a módszertani feladatok ellátására irá-

nyuló kijelölést az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mely munkában az Újbudai Böl-

csődei Intézmények aktívan részt vesz, mint bázisintézmény. 

 

Önkormányzati beruházások 

 

- A Pénzügyminisztérium 2018 júliusában pályázatot írt ki „Bölcsődei fejlesztési program-

ra”, amelyen Újbuda Önkormányzata 224 000 000 Ft támogatást nyert el. Az Újbudai 

Bóbita Bölcsődében 28 férőhelyszámmal bővült a bölcsődei szolgáltatás, mely új épület-

szárny átadásával valósult meg. A fejlesztés során kettő új bölcsődei csoport kialakítása 

történt meg. A beruházás teljes költsége 367 804 201 Ft volt, melyből az Önkormányzatra 

jutó saját forrás 143 804 201 Ft. A beruházás 2020 decemberére fejeződött be; 

- Mini Bölcsőde kialakítása 52 696 ezer Ft ráfordítással. 
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Ellenőrzés  

 

2020-ban Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott ellenőrzésre nem került sor. 

 

Törzskönyvi adatok 

 

Az intézmény törzskönyvi adatai a következő hivatkozást követve érhetőek el: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680208 

 

Az intézmény honlapjának címe: 
https://ubi.ujbuda.hu/ 

 

2. Újbudai Humán Szolgáltató Központ 

 

Az intézmény két szakmai egysége: a család- és gyermekjóléti szolgálat; 

és a család- és gyermekjóléti központ. Az intézmény engedélyezett lét-

száma 67 fő. A család- és gyermekjóléti szolgálatnál 1 fő szakmai vezető, 

21 fő családsegítő, 4 fő szociális asszisztens végezte a mindennapi mun-

kát. A család- és gyermekjóléti központban 1 fő szakmai vezető, 7 fő 

esetmenedzser, 9 fő tanácsadó, 12 fő óvodai- és iskolai szociális segítő, 5 fő szociális asszisz-

tens, valamint 5 fő technikai munkatárs látta el a feladatokat. Az intézmény munkáját 6 fő 

külső szakember segítette: 1 fő jogász, 1 fő mentálhigiénés szakember, 1 fő pszichiáter, 2 fő 

családterapeuta, 1 fő szupervizor. A kollégák személyiségfejlesztését, és hivatásbeli kompe-

tenciájuk fejlesztését továbbra is sikeresen segíti a szupervi-zor szakember. 

 

Önkormányzati beruházások 

 

- Udvarfelújítás 558 ezer Ft ráfordítással, 

- A konténeres irodarész kialakítása 78 nm-en 10 munkaállomás. 

 

Ellenőrzés 

 

2020-ban Budapest Főváros Kormányhivatala végzett ellenőrzést a működési és szakmai fel-

tételek területén. A szakmai feltételek ellenőrzését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazga-

tóság Módszertani Főosztálya végezte. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy az 

intézmény szakmai munkája kiemelkedő, a működés megfelelő. 

 

Törzskönyvi adatok 

 

Az intézmény törzskönyvi adatai a következő hivatkozást követve érhetőek el: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680385 

 

Az intézmény honlapjának címe: 
https://uhszk.ujbuda.hu// 
 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680208
https://ubi.ujbuda.hu/
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680385
https://uhszk.ujbuda.hu/
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3. Újbudai Idősek Háza 

 

Az Újbudai Idősek Háza jelenleg 67 férőhelyen idősotthoni el-

látást, 18 férőhelyen időskorúak gondozóháza ellátást biztosít. 

Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszáma 44 fő, nagy 

hangsúlyt fektet az alkalmazottak szakmai képzésére, melynek 

érdekében 11-en munkakörhöz kötött továbbképzésen, 3-an választható továbbképzésen vet-

tek részt. A vezető ápoló, valamint a szociális és mentálhigiénés csoportvezető teljesítette az 

előírt alap vezetői képzést. 

Az Önkéntes Központ Alapítvánnyal, valamint a TESZÜNK Tettrekész Emberek Szenior 

Önkéntes Klubbal létrejött együttműködési megállapodás alapján 2020-ban 4 önkéntes, ösz-

szesen 62 órában tevékenykedett az intézményben. Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretén 

belül tavalyi évben a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumból összesen 6 lakóhoz 10 tanuló 

járt 67 órában. A veszélyhelyzet ideje alatt 4 tanuló 14 órában kreatív tevékenységekben se-

gédkezett. Az Önkéntes Központ Alapítvány tagjai a pandémia ideje alatt maszkokat varrtak 

az intézmény dolgozói részére és ajándékcsomagot juttattak be az intézmény lakói számára.  

 

Önkormányzati beruházások 

 

- Három lakrész teljes és három lakrész részleges felújítása 

- A kiszolgáló helyiségek, a kert, a kerítés felújítása, 19 167 ezer Ft ráfordítással. 

 

Ellenőrzés 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztálya, továbbá 

Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya is végzett ellenőr-

zést az intézményben. Az ellenőrzés során a szakmai munkát kiválónak értékelték a hatósá-

gok, továbbá megállapításra került, hogy a működési feltételek biztosítottak. A Népegészség-

ügyi Osztály ellenőrzése során a COVID-19 járványra tekintettel további feladatok körvona-

lazódtak.  

 

Törzskönyvi adatok 

 

Az intézmény törzskönyvi adatai a következő hivatkozást követve érhetőek el: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680341 

 

Az intézmény honlapjának címe: 
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/ujbudai-idosek-haza 

 

4. Újbudai Szociális Szolgálat 

 

Az Újbudai Szociális Szolgálat a kerület idős lakossága szá-

mára étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek klubja formá-

jában nyújt segítséget. A kerület nagyságához, lélekszámá-

hoz, területi tagoltságához igazodva az intézmény a szakmai tevékenységet több telephelyen 

valósítja meg. A szociális alapellátás székhelye Kelenföldön, míg a telephelyek Szent Imre-

város, Albertfalva és Gazdagrét területén helyezkednek el. A fogyatékos személyek nappali 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680341
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ellátása és a pszichiátriai betegek nappali ellátása a Kelenföldi Szociális Ház (1119 Budapest, 

Fejér Lipót utca 59.) elnevezésű telephelyen működik. 

Az intézményben az alkalmazottak engedélyezett létszáma 121 fő. A teljes létszámból az in-

tézményirányításban és adatrögzítésben 14, a házi segítségnyújtásban 41, az étkeztetésben 4, 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 6, a támogató szolgáltatásban 6, a nappali ellátá-

sokban 48, az otthoni szakápolásban pedig 2 munkatárs dolgozott. 

Az intézményben a középfokú végzettségű munkatársak létszáma magasabb, mint a felsőfokú 

iskolai végzettségűeké. 

A járványhelyzet is alakította a létszámot. Egyrészt a házi segítségnyújtásban megnövekedett 

szakmai feladatok minőségi ellátására, másrészt a járvány következtében megnövekedett 

számú szociális és élethelyzeti probléma megoldására az intézmény kialakított egy „segítő 

csoportot” részmunkaidős foglalkoztatású alkalmazottakkal, akiknek munkája az ellátottak 

részére történő bevásárlás, gyógyszertári beszerzés, takarítás és egyéb feladatok elvégzése. 

 

Ellenőrzés 

 

A 2020. évben felügyeleti szerv részéről ellenőrzés nem történt. 

 

Törzskönyvi adatok 

 

Az intézmény törzskönyvi adatai a következő hivatkozást követve érhetőek el: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680242 

 

Az intézmény honlapjának címe: 
https://uszosz.ujbuda.hu 
 

VII. Összefoglalás 

 

Újbuda Önkormányzata a 2020. évben is eleget tett jogszabályi kötelezettségeinek mind a 

szociális, mind a gyermekvédelmi feladatok területén. Az Önkormányzat folyamatosan figye-

lemmel kíséri a szakmapolitikai és a jogszabályi változásokat, azoknak megfelelően határoz-

za meg céljait. 

 

1. Megállapítások 

 

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kötelező önkormányzati feladatai 

egy részét civil szervezetekkel kötött ellátási szerződések útján látja el. A jelenleg hatá-

lyos ellátási szerződések többsége 2022. december 31-ig érvényes. A Fehér Kereszt Bará-

ti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1076 Budapest, Thököly út 5. fszt. A/7.) 2020. 

január 1-jétől sor került a lejárt szerződés újbóli megkötésére. A szervezetekkel Újbuda 

Önkormányzatának továbbra is kiemelkedően jó a kapcsolata.  

 

- Az intézmények munkájára a 2020. évben a COVID-19 járvány jelentős hatással volt. Va-

lamennyi intézmény vonatkozásában többletfeladatok keletkeztek, új kihívásokkal kellett 

szembenézni, és új megoldásokat kellett találni. Az intézmények a veszélyhelyzet idősza-

kában is folyamatosan működtek. Az Újbudai Bölcsődei Intézmények nyitva tartását a 

veszélyhelyzet bizonyos időszakában kötelezően szüneteltetni kellett, de ebben az idő-

szakban is ügyeletet biztosítottak több telephelyen. 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680242
https://uszosz.ujbuda.hu/
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- Sikeresen megtörtént az intézményenkénti eltérő új feladatok megoldása, pl.: izolációs 

szoba és látogatói szoba kialakítása, call center létrehozása, vezetői utasítások előkészíté-

se, a települési támogatások iránti kérelmekhez kapcsolódó javaslatok – újbudai veszély-

helyzeti krízistámogatás 195 esetben, újbudai krízistámogatás 73 esetben és újbudai rend-

szeres élelmiszertámogatáshoz kapcsolódó feladatellátás 77 esetben. 

 

- Szorosabbá vált a folyamatos kapcsolattartás az újbudai szociális és gyermekjóléti intéz-

mények továbbá a civil szervezetek között, kiemelt figyelmet fordítva az ügyfelekre, ellá-

tottakra, az új ügyfélkör megjelenésére, a COVID-19 betegségen átesettek segítésére. 

 

- Az intézmények végrehajtották a járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések és a védekezés 

folyamatos feladatait, intézményi belépési protokollokat alakítottak ki, megszervezték a 

látogatási és intézmény-elhagyási tilalom végrehajtását, a teszteléseket és oltásokat állami 

és önkormányzati segítségnyújtással. 

 

- A különleges helyzet okozta általános pszichés leterheltség az ellátottak és az alkalmazot-

tak vonatkozásában is fokozott igényt eredményezett a mentálhigiénés és pszichológiai 

segítségnyújtás és tanácsadás iránt. 

 

- Megnövekedett a felajánlások száma az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál: 2 719 

élelmiszercsomag, 44 háztartás számára meleg étel, öt felajánlótól 45 IT eszköz, asztali 

gép, tablet, 14 család számára tanszercsomag, 19 család számára fenyőfa, fényfüzér, 

ajándékcsomag, 10 család számára egyéb magán felajánlás eljuttatásában működött közre 

az intézmény. 

 

- Az ellátottakkal, hozzátartozókkal, munkatársakkal történő kapcsolattartás, egyes munka-

tevékenységek az online térbe helyeződtek át, az intézmények az ehhez szükséges tárgyi 

feltételek kialakításával kapcsolatos feladatokat is ellátták. 

 

2. Javaslatok, célok meghatározása 

 

1. A következő időszak céljait, feladatait továbbra is nagymértékben meghatározza a 

COVID-19 járvány alakulása. A szociális szolgáltatások vonatkozásában a nyitás, pl.: 

az idősek nappali ellátása területén várhatóan hamarosan megtörténik, ugyanakkor a 

védekezést továbbra is magas szakmai színvonalon kell biztosítani. 

 

2. Kiemelt cél valamennyi intézményben a szakmai munka informatikai hátterének fo-

lyamatos fejlesztése, az online térben történő feladatellátás informatikai támogatásá-

nak megerősítése, a tárgyi feltételek biztosítása. 

 

3. Kiemelt feladat valamennyi intézmény vonatkozásában a pszichés leterheltség okán a 

szupervízió, rekreációs lehetőségek biztosítása, az alkalmazottak folyamatos képzésé-

nek megvalósítása. 

 

4. Az Újbudai Bölcsődei Intézmények vonatkozásában az elmúlt időszakban két fejlesz-

tés is megvalósult, amellyel a férőhelyek száma összesen 36-tal nőtt. Ugyanakkor a 

rugalmasság és az igények alapján további fejlesztésekre és alternatívabb szolgáltatá-

sok kialakítására (pl.: játszócsoport) is szükség van a következő időszakban. Fontos 

továbbá a bölcsődei játszókertek folyamatos korszerűsítése. 
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5. Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ tekintetében cél a jelzőrendszeri tagokkal az 

esetmegbeszélések rendszeres, szükség szerint online térben történő megtartása, a 

szakmaközi együttműködés erősítése az intézmény által végzett igényfelmérés alap-

ján. A szorosabb és rendszeres együttműködés feltételeit ki kell alakítani, az együtt-

működés hatékonyságának további növelése érdekében. Továbbra is kiemelt cél a ve-

szélyeztetettség és a krízishelyzetek megelőzése. 

  

6. Az Újbudai Idősek Háza vonatkozásában cél az érintésmentes látogatószoba hosszabb 

távú fenntartása, továbbá a rekreációs tornaszoba kialakítása az ellátottak és az alkal-

mazottak számára. 

 

7. Az Újbudai Szociális Szolgálatnál a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás-

ban a jelenleg rendelkezésre álló készülékek száma 120 db, amely az állami finanszí-

rozásba a 2021. évben teljes egészében befogadásra került. A támogató szolgálatnál 

az ún. “TAMAUTO2020” programon elnyert támogatással új gépjárművet vehetnek 

birtokba a szállítást igénylő ellátottak. A következő időszakban is kiemelt figyelmet 

kell fordítani az idős, egyedül élő rászoruló személyekre. 


