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I. Pénzbeli és természetben nyújtott támogatások 
 

I.1. Áttekintés 
  

2021. évben a pénzbeli és természetben nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok 

ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a rászorult személyek támogatásáról szóló 

10/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) előírásai alapján történt. 

A rendelet 2021. január 1. napján hatályba lépő módosításával a rendeletben foglalt 

támogatások jogosultsági jövedelemhatárai az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 

helyett a minimálbér alapján kerültek meghatározásra, így a továbbiakban a minimálbér 

változásával együtt módosulnak, ezáltal megelőzhető a rászoruló személyek jogosultságának 

elvesztése a nyugdíj illetve egyéb jövedelem emelkedése esetén. Továbbá egyes támogatások 

támogatási összegeinek elértéktelenedése miatt ezen összegek korrekciója is megtörtént. 

A rendkívüli újbudai támogatás új jogcímeiként került bevezetésre az évente egy alkalommal 

igényelhető újbudai beiskolázási támogatás és az újbudai nyelvvizsga támogatás. Ezen 

támogatások jelentős segítséget nyújthatnak a gyermekes családok és fiatal felnőttek számára 

az iskolakezdéshez és a továbbtanuláshoz. Ezzel egy időben az újbudai utazási támogatás, az 

újbudai nevelési támogatás és az újbudai képességfejlesztési támogatás a rendeletből 

kivezetésre került. 

 

1. Törvényben szabályozott kötelező feladatok 

 

1.1. Köztemetés (Szt. 48. §) 

1.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. §) 

 

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 időskorúak támogatása (rendelet 11. §) 

3.1.5. Újbudai gyermekétkeztetési támogatás (rendelet 12. §) 

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

 

3.2. Rendkívüli támogatások 

3.2.1. Rendkívüli újbudai támogatás (rendelet 4. §) 

3.2.2. Szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság (rendelet 13/A. §) 
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3.2.3. Újbudai beiskolázási támogatás (rendelet 13/B. §) 

3.2.4. Újbudai nyelvvizsga támogatás (rendelet 13/C. §) 

3.2.5. Újbudai temetési támogatás (rendelet 14. §) 

3.2.6. Újbudai karácsonyi támogatás (rendelet 15. §) 

3.2.7. Újbudai életkezdési támogatás (rendelet 16. §) 

3.2.8. Újbudai tartozásrendezési támogatás (rendelet 17. §) 

3.2.9. Újbudai krízistámogatás (rendelet 18/A. §) 

 

I.2. Az egyes támogatások bemutatása 
 

Köztemetés 
 

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

illetékességi területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetése, amennyiben nincs 

vagy nem fellelhető az eltemettetésre köteles hozzátartozó, vagy a hozzátartozó az 

eltemettetésről nem gondoskodik. A köztemetés költsége a jogszabály szerint eltemettetésre 

köteles személytől, az elhunyt személy örökösétől vagy a köztemetésre köteles 

önkormányzattól visszakövetelhető. Ennek megfelelően a megfizetett összeg egy része 

megtérül az Önkormányzat részére. A köztemetés költségének más önkormányzattól történő 

visszakövetelésére 92 esetben, összesen 5 601 000 Ft, hozzátartozótól 2 esetben, 144 000 Ft 

összegben került sor. 

 

1. táblázat  2020 2021 

Köztemetés    

elrendelése 

Az elrendelt köztemetések 

száma (db) 

Az Önkormányzat 

ráfordítása (ezer Ft) 

90 

 

15 204 

 

108 

 

16 993 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával a gyermek jogosult a 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, tankönyvtámogatásra, továbbá az évente két 

alkalommal folyósított, gyermekenként 6 000 Ft, hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek esetén 6 500 Ft összegű pénzbeli támogatásra. 

 

2. táblázat Korosztály (év) 2020 2021 

A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult  

gyermekek száma  

életkor szerint 

0-5 éves 

6-13 éves 

14-17 éves 

18- éves 

Összesen 

82 

178 

63 

21 

344 

88 

217 

68 

33 

406 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatára 38 475 Ft, 

gyermekét egyedül nevelő szülő vagy tartós beteg, fogyatékkal élő gyermeket nevelő 
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szülő/család, illetve nagykorú gyermek esetében 41 325 Ft volt. Kérelem elutasítására 43 

esetben került sor, jellemzően a jövedelemhatár túllépése miatt. 

 

3. táblázat  2020 2021 

A kedvezményre jogosult 

családok száma a gyermekek 

száma szerint 

1 gyermek 

2 gyermek 

3 gyermek 

4 vagy több gyermek 

Összesen 

79 

59 

28 

18 

184 

91 

63 

30 

28 

212 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás 

 

Az ellátásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául 

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

rendszeres pénzellátásban vagy időskorúak járadékában részesülő hozzátartozó jogosult. A 

támogatás havi összege 2021. évben gyermekenként 6 270 Ft volt, melyhez évente két 

alkalommal folyósított, gyermekenként 8 400 Ft összegű pénzbeli támogatás is kapcsolódott. 

A kifizetett támogatás összegét a központi költségvetés az Önkormányzat részére teljes 

egészében visszatéríti. 

4. táblázat Korosztály (év) 2020 2021 

Az ellátásra jogosult 

gyermekek száma  

életkor szerint 

0-5 éves 

6-13 éves 

14-18 éves 

Összesen 

1 

2 

4 

7 

1 

3 

3 

7 

 

5. táblázat  2020 2021 

Az ellátásra jogosult családok 

száma a gyermekek 

száma szerint 

1 gyermek 

2 gyermek 

Összesen 

4 

2 

6 

5 

1 

6 

 

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. A VICUS XI. Közalapítvány javaslatára továbbá 1 310 személy részesült 

támogatásban 6 550 000 Ft összegben. 

 

6. táblázat  2020 2021 

A karácsonyi támogatást kapott 

gyermekek száma 

gyermekek száma 

családok száma 

folyósított összeg (ezer Ft) 

1 657 

579 

8 285 

1 451 

537 

7 255 
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Újbudai lakásfenntartási támogatás 

  

Az újbudai lakásfenntartási támogatást az Önkormányzat, a lakhatás költségeinek 

megfizetéséhez, közvetlenül az érintett közüzemi szolgáltatóhoz folyósítja. A támogatás 

háztartásra vetített jövedelemhatára 88 550 Ft, fokozottan rászoruló kérelmező esetében  

112 700 Ft volt, a mértéke a jövedelemtől és a lakásmérettől függ. 

 

7. táblázat  2020 2021 

Újbudai 

lakásfenntartási 

támogatás 

az érintett háztartások száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

419 

22 761 

 

423 

31 063 

 

 

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  

80 500 Ft, továbbá a gondozásra szoruló személy gondozási szükséglete a napi kettő órát 

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

bruttó 37 202 Ft, ennél kevesebb gondozási szükséglet esetén pedig havonta 18 601 Ft volt.  

 

8. táblázat  2020 2021 

Újbudai  

gondozási 

támogatás 

az érintett személyek száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

27 

6 759 

24 

8 738 

  

Újbudai gyógyszertámogatás 

  

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

igazolt gyógyszerköltség viselése aránytalan megterhelést jelent jövedelméhez képest, 

továbbá a lakcím- és jövedelmi feltételeknek megfelel. A támogatás folyósítására havi 

rendszerességgel került sor.    

 

9. táblázat  2020 2021 

Újbudai  

gyógyszertámogatás 

az érintett személyek száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

223 

11 076 

 

241 

18 812 

 

 

Újbudai időskorúak támogatása 

 

Az újbudai időskorúak támogatására – február hónapban 6 000 Ft, szeptember hónapban 

pedig 9 000 Ft összegben – a hetvenötödik életévét betöltött, a lakcímfeltételnek megfelelő 

kérelmező, legfeljebb havi 241 500 Ft-os jövedelemhatár figyelembevételével jogosult. A 

2021. évben is megtörtént a támogatás felülvizsgálata, a lakcímfeltétel átfogó ellenőrzése és 

az adatbázisnak a népesség-nyilvántartással való összevetése. 
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10. táblázat  2020 2021 

Újbudai 

időskorúak 

támogatása 

az érintett személyek száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

6 686 

93 687 

 

6 095 

87 105 

 

 

Újbudai gyermekétkeztetési támogatás 

  

Újbudai gyermekétkeztetési támogatás állapítható meg a köznevelési intézményt látogató XI. 

kerületi gyermek esetében. A támogatás folyósítására az étkeztetést nyújtó intézmény részére 

havonta kerül sor.   

 

11. táblázat  2020 2021 

Újbudai 

gyermekétkeztetési  

támogatás 

az érintett gyermekek száma 

az érintett családok száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

16 

15 

138 

6 

5 

229 

   

Rendkívüli újbudai támogatás 

  

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, 

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

alkalmanként jelentkező többlet kiadásaik vagy gyermekük hátrányos helyzete miatt anyagi 

segítségre szorulnak. A támogatás esetenkénti összegének megállapítása a család jövedelme 

és a családban nevelt gyermekek száma alapján történik. 

   

12. táblázat  2020 2021 

Rendkívüli 

újbudai 

támogatás 

a megállapított jogosultságok 

száma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

1 215 

 

15 678 

 

1 271 

 

17 380 

 

 

Szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság 

 

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 meghatározott 

mértéket. Lakásonként egy darab készülékre való jogosultság állapítható meg. 2021. évben 11 

fő részére került megállapításra jogosultság. 

 

Újbudai beiskolázási támogatás 

 

Újbudai beiskolázási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a gyermeke közoktatási 

intézmény nappali tagozatos tanulója, amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem nem haladja meg a 88 550 Ft-ot, fokozottan rászoruló kérelmező esetén a 128 800 
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Ft-ot. A támogatás összege gyermekenként 15 000 Ft. 2021. évben 83 család részesült 

támogatásban. 

 

13. táblázat  2021 

Újbudai beiskolázási  

támogatás 

az érintett gyermekek száma 

az érintett családok száma 

a folyósított támogatás összege (ezer Ft) 

155 

83 

2 325 

 

Újbudai nyelvvizsga támogatás 

 

Újbudai nyelvvizsga támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a családjában az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 88 550 Ft-ot, fokozottan rászoruló kérelmező 

esetén a 128 800 Ft-ot. A támogatás egy személy részére egy évben egyszer nyújtható 

30 000 Ft összegben. A támogatás felhasználását a nyelvvizsga díj befizetését igazoló 

bizonylat benyújtásával kell igazolni. Újbudai nyelvvizsga támogatás megállapítására nem 

került sor 2021. évben.  

  

Újbudai temetési támogatás 

  

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

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

összegének megállapítása a kérelmező jövedelmének figyelembevételével történik.  

 

14. táblázat  2020 2021 

Újbudai 

temetési 

támogatás 

a megállapítások esetszáma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

88 

7 304 

 

133 

9 339 

 

 

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, 

amennyiben a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 322 000 Ft-ot.  

A jogosultság a gyermek megszületését követő hat hónapon belül áll fenn. A támogatás 

összege alapesetben 30 000 Ft, azonban, ha a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg 

a 80 500 Ft-ot, akkor 100 000 Ft. 

 

15. táblázat  2020 2021 

Újbudai 

életkezdési 

támogatás 

a megállapítások esetszáma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

565 

19 695 

 

398 

15 026 
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Újbudai tartozásrendezési támogatás 

  

Újbudai tartozásrendezési támogatás nyújtható a lakás nagykorú tulajdonosa, bérlője, özvegyi 

jogon haszonélvezője részére legfeljebb 250 000 Ft összegben, a lakásfenntartással 

összefüggő költségek megfizetésében felmerülő tartozások rendezésére. A támogatás összegét 

az Önkormányzat a tartozás jogosultja részére közvetlenül folyósítja. 

  

16. táblázat  2020 2021 

Újbudai 

tartozásrendezési 

támogatás 

a megállapítások esetszáma 

a folyósított támogatás összege 

(ezer Ft) 

0 

132 

 

7 

897 

 

 

Újbudai krízistámogatás 

 

Újbudai krízistámogatásra az a kérelmező jogosult, aki a XI. kerületi lakcímén folyamatosan 

legalább hat hónapja él életvitelszerűen, továbbá az állását, keresőtevékenységét elvesztette 

vagy más, önhibáján kívül eső körülmény miatt létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe 

került. Az újbudai krízistámogatás 2021. évben 85 fő részére 9 585 000 Ft összegben került 

megállapításra és folyósításra. 

 

Újbudai rendszeres élelmiszertámogatás 

  

A Kormány által bevezetett veszélyhelyzet esetén újbudai rendszeres élelmiszertámogatásban 

részesül a XI. kerületi lakcímén folyamatosan életvitelszerűen legalább három hónapja lakó 

kérelmező, aki legalább egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy fokozottan 

rászoruló és családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 56 350 Ft-ot.  

A támogatást havonta 20 000 Ft értékű tartós élelmiszercsomag formájában nyújtja az 

Önkormányzat. Az újbudai rendszeres élelmiszertámogatás megállapítására a veszélyhelyzet 

végét követő hónap utolsó napjáig nyílik lehetőség. 2021. évben 79 fő 13 500 000 Ft értékben 

részesült támogatásban.   

II. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
  

Áttekintés 
  

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

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

rendeletben (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) meghatározottak alapján az általa 

fenntartott intézményeiben, valamint ellátási szerződések biztosította 2021-ben.  

 

1.  Kötelező szociális ellátási feladatok 

1.1.  Alapszolgáltatások 

1.1.1.    Étkeztetés 

1.1.2.    Házi segítségnyújtás 
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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 

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, alacsonyküszöbű ellátás 

2.1.3.   Támogató szolgáltatás 

2.1.4.   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 

2.2.2.2.   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 
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17. táblázat 

Az Önkormányzat  

feladatellátása,  

ráfordításai 

Intézmény/Szervezet 

Ellátott feladat 

Az Önkormányzat ráfordítása 

(ezer Ft) 

 2020 2021 

 

1. Újbudai Bölcsődei 

 Intézmények 

- bölcsődei ellátás 

 

 

1 152 707  

 

 

1 361 864  

 2. Újbudai Humán 

 Szolgáltató Központ 

- család- és gyermekjóléti 

 szolgálat 

- családsegítés 

- gyermekjóléti szolgáltatás 

- család- és gyermekjóléti 

 központ 

 

387 398 387 003 

 3. Újbudai Idősek Háza 

- idősek gondozóháza 

- idősek otthona 

 

207 628 224 275 

 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 

 

710 097 

 
715 418  

 

 5. Anyaoltalmazó 

 Alapítvány 

- családok átmeneti otthona 

 

3 418 3 432 

 6. Down 

 Alapítvány 

- fogyatékos személyek 

 gondozóháza 

 

5 462 6 086 

 7. Fehér Kereszt Közhasznú 

Egyesület 

- helyettes szülői ellátás 

 

632 657 

 8. Katolikus Karitász 

- szenvedélybetegek nappali 

 ellátása 

- alacsonyküszöbű ellátás 

- közösségi ellátások 

 

10 863 11 295 
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 Intézmény/Szervezet 

Ellátott feladat 

Az Önkormányzat ráfordítása 

(ezer Ft) 

  2020 2021 

 9. Krízis Alapítvány 

- gyermekek átmeneti otthona 

 

25 271 

 
22 766 

 10. Kürti Erzsébet Önsegítő 

Egyesület 

- hajléktalanok nappali ellátása 

 

7 030 

 
7 312 

 11. Magyar Máltai 

 Szeretetszolgálat Egyesület 

- hajléktalanok nappali ellátása 

és átmeneti szállása 

 

13 428 

 
13 966 

 12. Szellemi Sérült 

Testvéreinkért Alapítvány 

- fogyatékos személyek nappali 

ellátása 

7 330 7 623 

 

II.1. Kötelező szociális ellátási feladatok 
 

1.1. Alapszolgáltatások 
 

Étkeztetés 

  

Újbudai Szociális Szolgálat 

1119 Budapest, Keveháza utca 6. 

  

Az étkeztetés azoknak a kerületben élő, többségében idős személyeknek, illetve az 

eltartottaknak nyújt segítséget, akik önálló életvitelüket tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képesek fenntartani. Az étkeztetést igénybe vevők napi egyszeri meleg ételhez juthatnak. Az 

étkeztetés szolgáltatás az év 365 napján – hétvégén és ünnepnapokon is – igénybe vehető. 

2021. évben a térítési díjak az előző évekhez viszonyítva nem változtak. 2021-ben kis 

mértékben csökkent az igénybe vevők száma (31 fő-2,2%). A magas igénybevételt továbbra is 

COVID-19 világjárvány magyarázza.  

2021-ben a napi átlagos adagszám 1 052 adag volt, ami az előző évhez képest lényegesen 

kisebb mértékű (7%), de további növekedést jelentett a napi igénybevétel tekintetében, tehát 

az igénybe vevők nagyobb gyakorisággal tartottak igényt az étkezésre. 2021-ben az étkezést 

kérők 67%-a nő, 33%-a férfi, az előző évekhez hasonlóan 67%-uk egyedül él. 

  

18. táblázat  2020 2021 

Az étkeztetés napi 

átlagos adagszáma 

helyben fogyasztott 

kiszállított 

233 

1 180 

387 

995 

 

  



 13 

 
 

19. táblázat Korosztály (év) 2020 2021 

Az étkeztetést igénybe vevők 

életkori megoszlása 

 

 

0-39 

40-64 

65-74 

75-89 

90- 

Összesen 

személy 

 

22 

182 

303 

453 

96 

1 056 

% 

 

2,0 

17,0 

29,0 

43,0 

9,0 

100,0 

személy 

 

18 

149 

274 

440 

88 

969 

% 

 

1,9 

15,4 

28,3 

45,4 

9,0 

100,0 

 

Házi segítségnyújtás 

  

Újbudai Szociális Szolgálat 

1119 Budapest, Keveháza utca 6. 

  

A házi segítségnyújtás célcsoportjába azok az idős vagy beteg személyek tartoznak, akik a 

mindennapi életben nélkülözhetetlen feladatok ellátásában (fürdés, bevásárlás, takarítás, 

főzés, mosás, hivatalos ügyintézés, fűtés stb.) külső segítséget igényelnek. Az Újbudai 

Szociális Szolgálat prevenciós szerepet tölt be, segítséget nyújt a vészhelyzetek 

kialakulásának megelőzésében. A szolgáltatás térítésköteles, mértékét az önkormányzati 

rendelet szabályozza. 

A házi segítségnyújtás tevékenységei két csoportba sorolandók: szociális segítés és személyi 

gondozás. A személyi gondozás a szociális segítés tevékenységeit is magába foglalja. Az 

igénybevétel a gondozási szükséglet felmérés eredményének a függvénye. A gondozási 

szükséglet tekintetében I. fokozatúak (enyhébb gondozási szükséglet) szociális segítésre, a II.-

III. fokozatúak (fokozott gondozási szükséglet) szociális segítésre és személyi gondozásra 

egyaránt jogosultak.  

2021-ben a belépők száma lényegesen mérséklődött a 2020. év adataihoz képest, ugyanakkor 

az éven belül ellátottak száma 15%-kal nőtt. A kikerülések száma az előző évekhez képest 

csökkent, így a fluktuáció 61%-ot mutatott, amely az elmúlt évek viszonylatában a legkisebb 

fluktuációs szám. Az ellátottak 78%-a betöltötte a 75. életévét, ezen belül 17%-uk 90 év 

feletti. A szolgáltatást igénybe vevők 78%-a nő, 22%-a férfi. Az ellátottak többsége (74%) 

egyedül él. A házi segítségnyújtás keretein belül ellátható (engedélyezett) személyek száma 

2021-ben is 396 fő volt. 

 

20. táblázat  2020 2021 

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) 

116 

 

248 

400 

220 

430 

 

648 

 

 

620 

96,0 

134 

 

430 

235 

170 

495 

 

665 

 

 

405 

61,0 
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21. táblázat Korosztály (év) 2020 2021 

A házi segítségnyújtást igénybe 

vevők életkori megoszlása 

 

 

0-39 

40-64 

65-74 

75-89 

90- 

Összesen 

személy 

 

1 

19 

82 

255 

73 

430 

% 

 

0,2 

4,4 

19,1 

59,3 

17,0 

100,0 

személy 

 

1 

16 

93 

300 

85 

495 

% 

 

0,2 

3,2 

18,8 

60,6 

17,2 

100,0 

 

Call center  

A COVID-19 világjárvány kezdetétől az Önkormányzat call centert működtet, amelynek 

szervezési feladatait az Újbudai Szociális Szolgálatra bízta. A call center kialakításánál 

megfogalmazott cél az volt, hogy az idősek az önálló életvitelük fenntartásához a megfelelő 

szakmai támogatást megkapják és ez a gondoskodás minél szélesebb körben és minél 

rövidebb úton hozzáférhető legyen. A call center folyamatosan fogadja az idősek hívásait is, 

indulásától 2022 februárjáig összesen 10 754 hívás érkezett. 

 

Családsegítés 

 

Újbudai Humán Szolgáltató Központ  

1117 Budapest, Bogdánfy utca 7/d. 

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

szakmai egységből áll: család- és gyermekjóléti szolgálat; család- és gyermekjóléti központ. 

A szolgálat ellátottjai életvitelszerűen a XI. kerületben tartózkodó, vagy állandó bejelentett 

lakcímmel rendelkező személyek. A szolgálat az önkéntességen alapuló családgondozást, 

családsegítést és információnyújtást biztosítja. Az önkéntesség alól kivétel az újbudai 

tartozásrendezési támogatásban részesülő − jogszabályi rendelkezés alapján − 

együttműködésre kötelezett klienskör. A központ a gyermekvédelmi hatósági ügyekkel 

összefüggő feladatokat és speciális feladatokat is ellát. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat 2021-ben 26 fővel látta el a jogszabályok által 

meghatározott feladatokat. 

 

22. táblázat  2020 2021 

A család- és gyermekjóléti 

szolgálat és központ 

forgalmi adatai 

 

A kapcsolatfelvételek száma 

ebből   

- a család- és gyermekjóléti 

szolgálatban 

- a család- és gyermekjóléti 

központban 

4 170 

 

2 459 

 

1 711 

 

4 220 

 

2 500 

 

1 720 

 

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

információnyújtás, ellátásokhoz való hozzájutás segítése, családsegítés, szakmai koordináció, 
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észlelő- és jelzőrendszer működtetése, nyilvántartások vezetése, szabadidős programok 

szervezése a prevenció érdekében. 

A 2021. évben a szolgálatban megjelent 2 500 fő, együttműködési megállapodás megkötésére 

616 fő esetében került sor.  

A 2021. évre vonatkozóan elmondható, hogy a COVID-19 járvány továbbra is hatással volt az 

intézmény feladatellátására, ugyanakkor a korábbi év tapasztalatai alapján az intézmény 

munkatársai rugalmasan vették a kihívásokat és a munkavégzés gördülékeny megvalósítására 

törekedtek.  A szolgálat feladatellátása folyamatosan működött a veszélyhelyzet időtartama 

alatt is. A kötelező feladatok ellátását szükséges volt úgy megszervezni, hogy egyetlen 

rászoruló, segítségkérő se maradjon ellátatlanul az esetleges fertőzöttsége ellenére sem. A 

szolgáltatásban részesülő 2 500 főből 1 120 a családok száma, a gyermekek száma 881 fő, 

felnőtt ellátottak száma 1 619 fő volt.  

A szolgálathoz érkezett jelzések száma 2021-ben 1 004 alkalom volt (gyermekkel 

kapcsolatban érkezett jelzés 341, felnőttekkel kapcsolatban 663). Önként 131 esetben keresték 

fel az intézményt kapcsolatfelvétel céljából. Ebből 1 gyermek, szülő nélkül kereste fel az 

intézményt, 10 gyermek pedig szülővel közösen igényelte a szolgáltatásokat. A jelzéseket 

tekintve kiskorúak vonatkozásában a legtöbb, a köznevelési intézményektől, a 

gyámhivataloktól, míg felnőtt személyek ügyében az Önkormányzattól, valamint a 

rendőrségtől érkezett. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók is magas 

számú megkereséssel éltek az intézmény felé. 

Megnövekedett ügyfélforgalmat generált továbbra is a járványhelyzet miatt az Önkormányzat 

által bevezetett és biztosított két támogatási forma; az újbudai krízistámogatás és az újbudai 

rendszeres élelmiszertámogatás szükségletfelmérésében való részvétel. A 2021. évben a 

gondozott veszélyeztetett gyermekek száma 718 fő, az érintett családok száma pedig 398 volt. 

Elsődleges veszélyeztető tényező a különböző okok miatt kialakuló családi konfliktus, amely 

129 gyermeket érintett. A járvány idején a családok, az egyének és a gyermekek 

megnövekedett elszigetelődésének, elmagányosodásának következménye a családon belüli 

konfliktusok megnövekedett mennyisége. 2021-ben is az intézmény kiemelt feladata volt a 

bántalmazást elszenvedő személyeknek történő segítségnyújtás, megfelelő információ, 

tájékoztatás átadása. Az intézmény munkatársai részt vettek a NANE és a Patent Egyesület 

által közösen szervezett akkreditált továbbképzésen. 

A veszélyeztető tényezők között továbbra is nagymértékben szerepel az anyagi, megélhetési 

probléma, amely 2021-ben 85 fő gyermeket érintett. Gyakoribb okok között szerepelnek még 

a gyermek magatartásával összefüggő esetek, amelyek összesen 140 fő gyermeket érintettek. 

Egészségi ok alapján veszélyeztetett gyermekek száma 39 fő volt. Az előző évekhez képest 

2021-ben megemelkedett a szülők által a gyermekek sérelmére elkövetett családon belüli 

bántalmazások száma. Mindemellett az időskori és a szülők közötti abúzusok száma is 

növekedést mutatott a 2021. évben. 

A gyermekintézményekbe történő beilleszkedési nehézség, magatartászavar, illetve 

teljesítményzavar szintén jelentős problémaként jelent meg. 
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23. táblázat  2020 2021 

A szolgálathoz érkezett 

jelzések száma 

Gyermekkel kapcsolatos 

Felnőttel kapcsolatos 

Összesen 

344 

487 

831 

432 

293 

725 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége nagyon széleskörű. 2021-ben a segítő 

beszélgetés és az információnyújtás kiemelt szerepet kapott. A 2021. évben az intézmény felé 

6 879 alkalommal fordultak információért.  Segítő beszélgetés 4 661 alkalommal történt. Az 

óvintézkedések betartása mellett 2 178 esetben került sor környezettanulmányra, illetve 

családlátogatásra. A 2020. évhez viszonyítva jelentős mértékben nőtt az elvégzett 

környezettanulmányok és családlátogatások száma.  

2021-ben elindult az ún. “Gyermekeink védelmében” elnevezésű informatikai rendszer 

(GYVR). Az erre történő átállásra a felkészülés 2021 tavaszán kezdődött meg.  

  

Válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 

 

A 2021. évben az intézmény 12 fő válsághelyzetben lévő várandós anyát gondozott, illetve 

anyaotthonok, családok átmeneti otthonának címéről adott tájékoztatást számukra, 

amennyiben lakhatási problémájuk volt. Az esetek egy részében a védőnői szolgálat tett 

jelzést, másrészt önkéntesen keresték fel az intézményt, mert átmenetileg a XI. kerületben 

tartózkodtak. A válsághelyzet oka lehet a gondozatlan várandósság, a bizonytalan lakhatási 

körülmények, a pszichés terheltség, a rossz mentális állapot, valamint a hajléktalanság, 

párkapcsolati krízis, nem tervezett terhesség. Az intézmény munkatársai a védőnői 

szolgálattal szorosan együttműködtek. 2021-ben megnövekedett a közös családlátogatások 

száma, az esetkonferenciákon, esetmegbeszéléseken rendszeresen részt vettek a kerületben 

feladatot ellátó területi védőnők. 

 

Átmeneti gondozás  

 

Az Önkormányzat ellátási szerződés keretében biztosítja a gyermekek átmeneti otthona 

(Krízis Alapítvány) és családok átmeneti otthona (Anyaoltalmazó Alapítvány) 

szolgáltatásokat a XI. kerületi rászoruló személyek részére. Az intézmény dolgozói és a 

Gyermekek Otthonának családgondozói rendszeresen és hatékonyan működnek együtt a 

közösen ellátott gyermekek vonatkozásában, személyes megbeszélések, esetkonzultációk 

révén, valamint információcserével segítik egymás munkáját. Az átmeneti gondozást biztosító 

szolgáltatók a 2021. évben 87 gyermek és 29 család ellátását biztosították az intézmény 

kliensei számára. 

Budapest XI. kerületében működik továbbá a Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti 

Otthona (1112 Budapest, Muskétás utca 1.). Az otthon országos felvétellel rendelkezik, az 

ország bármely részéről érkezhetnek beköltözők. A beköltözésről jogszabályi előírásoknak 

megfelelően a család- és gyermekjóléti szolgálat felé jelentési kötelezettség van. A szolgálat 

munkatársai szorosan közreműködnek abban, hogy felveszik a kapcsolatot a családokkal, 

személyesen felkeresik őket az otthonban és felajánlják szolgáltatásaikat, szükség esetén 

gyermekvédelmi intézkedéseket tesznek.  
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Prevenció 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálatnak az alapellátáson túl végzett prevenciós tevékenységei: 

a klub- és csoportfoglalkozások, a korrepetálás, a fejlesztő foglalkozások. 2021-ben, 

tekintettel az enyhülő járványhelyzetre több foglalkozás, klub, rendezvény is megszervezésre 

került. Ezen szolgáltatásokban az előző évben 124 fő vett részt összesen 460 alkalommal. 

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ 2016. évtől működtet esélyegyenlőségi programot a 

kerületben élő családoknak és gyermekeknek. A 2021. évben kifejezetten fontos szempont 

volt, hogy a járványhelyzettel járó bizonytalanságok ellenére is megvalósíthassák 

programjaikat. Így elsősorban könnyen újragondolható és áttervezhető programokra, valamint 

újszerű megoldásokra törekedtek. A 2020. év tapasztalatai alapján néhány program online 

formában működött, vagy egymás után többször került megrendezésre kis létszámú 

csoportokkal. Emellett közösségépítő és szeparációs szorongás enyhítésére alkalmas 

programokkal is bővítették a kínálatukat. A korábban kialakult tematikát megtartva, 11 

klubfoglalkozást, 8 gyermekprogramot, 5 kamaszprogramot, 7 családi programot, 3 tábort, és 

1 évzáró ünnepséget tudtak tartani, ami összességében több mint másfélszer annyi programot 

jelent, mint a 2020. évben. 

 

Nappali ellátás 

 

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 

részére biztosít lehetőséget, többek között a nappali tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 

továbbá az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, így csökkentve az egyedüllét és a 

magány érzését. A szakmai tevékenység alapja a prevenciós szemlélet. 

Az idősek nappali ellátása öt telephelyen működik idősek klubja formában, az engedélyezett 

férőhelyek száma 210. A demens személyek speciális nappali ellátása az intézmény 

székhelyén valósul meg. A demens személyek nappali ellátása során a klub nyitvatartási ideje 

alatt folyamatosan biztosított 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 hozzátartozóinak is segítséget nyújtanak.  

Az intézményben 2021-ben összesen 285 fő nappali ellátásáról tudtak gondoskodni. A 

klubtagok 86,4%-a 70 év feletti, 20%-a férfi és 80%-a nő. Az elmúlt évekhez képest 

növekedett a szolgáltatást igénybe vevők átlagéletkora és a nők aránya. 2021-ben a bekerülők 

száma magasabb volt, mint a kikerülőké, így az ellátottak év végi összlétszáma kis mértékben 

növekedett. 2021-ben a COVID-19 világjárvánnyal szembeni intézkedések közé tartozott, 

hogy az idősek nappali ellátását egy idősávban az engedélyezett férőhelyszám  

50%-át meg nem haladó számú ellátott vehette igénybe. Az intézkedés miatt a napi átlagos 

igénybevétel valamelyest csökkent, ugyanakkor a szakemberek minden lehetséges csatornán 
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tartották a kapcsolatot azokkal az idősekkel, akik erre igényt tartottak és segítették őket önálló 

életvitelük fenntartása megszervezésében, szükségleteik kielégítésében. 

 

24. táblázat  2020 2021 

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 

147 

 

254 

29 

55 

228 

 

283 

137 

 

283 

57 

35 

250 

 

285 

 

25. táblázat Korosztály (év) 2020 2021 

Az időskorúak, demens 

személyek nappali ellátását 

igénybe vevők életkori 

megoszlása 

 

40-64 

65-74 

75-89 

90- 

Összesen 

személy 

4 

98 

168 

13 

283 

% 

1,4 

34,6 

59,4 

4,6 

100,0 

személy 

5 

89 

179 

11 

284 

% 

2,0 

31,2 

62,8 

4,0 

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 

kialakítására, 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), de felügyeletre szoruló 

fogyatékos személyek számára, valamint biztosítja az ellátottak speciális szükségleteihez 

alkalmazkodó napközbeni étkeztetését. Az ellátást igénybe vevők többsége tanköteles, vagy a 

tankötelezettségi korhatár elérését követően is fejlesztő nevelés-oktatásban részesül. A 

közneveléssel kapcsolatos feladatokat az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, 

Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola látja el. Az 

engedélyezett férőhelyek száma 36 fő. A nappali ellátást és az étkeztetést az önkormányzati 

rendelet értelmében az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az ellátottak számára. A 

telephely a célcsoportok igényeinek és szükségleteinek megfelelően speciális tárgyi 

feltételekkel rendelkezik (például a multiszenzoros stimulálásra alkalmas snoezelen szoba is 

biztosított). A pervazív fejlődési zavarral, illetve autizmus spektrumzavarral élő fiatalok 

ellátása is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, sokan érdeklődnek az ellátás iránt. 

Annak ellenére, hogy a COVID-19 világjárvány elleni védekezés részét képezte az 

engedélyezett férőhelyszám 80%-ában történő igénybevételi korlátozás a fogyatékos 

személyek nappali ellátása területén is, a napi ellátotti létszám elérte a 16 főt, ami magasabb a 
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korábbi években megszokottaknál. Az ellátásból 2021-ben senki nem került ki, ugyanakkor 5 

fő új igénybe vevőt fogadott az intézmény. Az ellátást igénybe vevők mindegyike 40 év alatti, 

ugyanakkor a 14 év felettiek száma növekedett. A hozzátartozók részéről érkezett 

visszajelzések alapján annak ellenére, hogy sokan tartottak a megfertőződés veszélyétől, 

elégedettek voltak az intézmény által nyújtott szolgáltatással és az óvintézkedésekkel. Néhány 

hozzátartozó döntött csupán úgy, hogy a veszélyhelyzet végéig az otthonában gondozza 

gyermekét.   

   

26. táblázat  2020 2021 

A fogyatékos 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 

12 

29 

10 

3 

36 

 

39 

16 

36 

5 

0 

41 

 

41 

 

27. táblázat Korosztály (év) 2020 2021 

A fogyatékos személyek 

nappali ellátását igénybe vevők 

életkori megoszlása 

 

6-13 év 

14-17 év 

18-39 év 

Összesen 

személy 

14 

7 

18 

39 

% 

35,9 

17,9 

46,2 

100,0 

személy 

11 

7 

23 

41 

% 

26,8 

17,1 

56,1 

100,0 

 
 

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. 

 

A Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány 76 értelmileg akadályozott és halmozottan sérült 

személy ellátásáról gondoskodik. Az ellátottak 17-82 év közöttiek, és kétharmaduk családban 

él.  

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

kerületi lakos. Állandó napirend szerint folynak a foglalkozások, melyeket szakemberek  

- gyógypedagógus, terápiás munkatárs, valamint szociális gondozók - vezetnek. 

Foglalkozásaik a 2021. évben a következők voltak: kézművesség; testnevelés; mozgásterápia; 

levegőzés; kirándulás; fejlesztés - szinten tartás; élményterápia; játékterápia; zene; önellátásra 

nevelés; kerti munka; kulturális és közművelődési programok; közösségformálás és 

integráció. 5 fő napi négy órában készített kézműves termékeket a 2021. évben is.  

A veszélyhelyzet idején és ennek következtében a nappali intézmény fizikai látogatásának 

tilalma alatt rendszeres telefonos és elektronikus kapcsolattartás valósult meg az ellátottakkal 

és a hozzátartozókkal. A tanácsadás telefonos formában működött. A készségfejlesztés, 
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pedagógiai-, gyógypedagógiai segítségnyújtás, esetkezelés elektronikus úton valósult meg. A 

háztartási segítségnyújtást, gondozást igény szerint rizikó csoportba nem tartozó munkatársak 

és önkéntesek látták el.  

A COVID-19 járvány miatt a közös összejövetelek a sérültekkel, a szülőkkel és a segítő 

fiatalokkal a valós térben nagyrészt elmaradtak. A prevenció okán nagyrészt kültéri 

foglalkozásokat és programokat szerveztek, valamint a napi jelenlét 50%-os kapacitással 

valósult meg forgó rendszerben. 

A nyári táboroztatás 2021. évben is elmaradt. A segítők számára intenzív felkészítő tréninget 

szoktak szervezni, mely a veszélyhelyzet miatt nem tudott megvalósulni.  

 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

  

Újbudai Szociális Szolgálat 

1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59. 

 

A pszichiátriai betegek nappali ellátása 25 fő engedélyezett férőhelyszámmal rendelkezik.  

A nappali ellátás célja a betegségből fakadó tünetek, a károsodás, a pszichoszociális 

akadályoztatottság okozta hátrányok leküzdése annak érdekében, hogy az igénybevevők a 

számukra lehetséges legteljesebb mértékben részt vehessenek a közösség életében. 

2021-ben összesen 33 fő ellátására került sor. A napi átlagos igénybevétel 25 fő volt. A 

kliensek 61%-a férfi, 39%-a nő, akik között meglehetősen magas (28,6%) a 40 év alattiak 

aránya. 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 tájékoztatják 

betegeket, javaslatot tesznek a szolgáltatás igénybevételére, illetve intézmény számára 

szakmai segítséget nyújtanak.  

A pszichiátriai betegek nappali ellátását is érintette a COVID-19 világjárvánnyal szembeni 

védekezés részét képező 80%-os igénybe vételi szabály. A szolgáltatás iránti rendkívüli igény 

szükségessé tette azt, hogy az intézmény délelőtti és délutáni idősávot hozzon létre – ezzel 

elérve azt, hogy minden ellátott igénybe tudta venni a szolgáltatást. 

 

28. táblázat  2020 2021 

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 

 

21 

3 

3 

21 

 

24 

25 

 

21 

12 

5 

28 

 

33 
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29. táblázat Korosztály (év) 2020 2021 

A pszichiátriai betegek 

nappali ellátását igénybe vevők 

életkori megoszlása 

 

0-39 

40-64 

65-74 

75-89 

Összesen 

személy 

8 

12 

4 

0 

24 

% 

33,3 

50,0 

16,7 

0 

100,0 

személy 

8 

8 

10 

2 

28 

% 

28,6 

28,6 

35,7 

7,1 

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, Bartók Béla út 104. 

 

A nappali ellátó részleg a szenvedélybetegek (az alkohol-, a drog-, a gyógyszerfüggők, 

étkezési zavarral küzdők, játékszenvedély-betegek) és hozzátartozóik pszichoszociális 

ellátását végzi, amely egy rendszerszemléletű, multidiszciplináris team bevonásával, 

folyamatos szupervízió 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 szolgáltatásokhoz való hozzásegítés, az utógondozás, az utcai megkereső munka, az 

ún. pasztorál konzultáció, a megfelelő felvilágosító szolgáltatás működtetése, a hálózati 

munka.  

Kiegészítő feladataik: képzések, továbbképzések, előadások, szakmai műhelymunka 

szervezése; együttműködési projektek lebonyolítása; prevenciós programok kidolgozása és 

lebonyolítása; álláskeresési, pályaválasztási tanácsadás; relaxáció, autogén tréning biztosítása. 

2021. évben a következő csoportjaik működtek: “Révész” hozzátartozók csoportja 

(alkoholbeteg hozzátartozók részére); “Gamma GT” alkoholisták önsegítő csoportja; speciális 

csoportok: szabad, interaktív csoport, életvezetési csoport; szabadidős programok csoportjai; 

tematikus csoportok: szülő (nevelési), párkapcsolati, gyász- és veszteségfeldolgozó csoport; 

önismereti csoport; “játékfüggőség nélkül”. A csoportfoglalkozások célja, hogy a résztvevők 

motiváltabbak legyenek saját életük tudatosabb irányításában, képesek legyenek felvállalni 

felelősségüket a kialakult helyzetekben a változás érdekében, valamint ismereteket 

szerezzenek a szenvedélybetegség kialakulásáról. Az alkalmak során a csoporttagok 

megerősítették értékeiket, új értékeket, erőforrásokat találtak, melyek által nőtt az 

önbizalmuk, erejük. A “Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatban 2021. évben összesen 346 

főnek - 142 nőnek és 204 férfinak - nyújtottak segítséget, és 4 259 esetben történt ellátás.  

2021. évben 100 fő újbudai lakos kért az intézménytől segítséget, akik közül 69 fő férfi és 31 

fő nő volt. Ez a számadat az összes kliens számának a 29%-a. A XI. kerületi kliensek 

összesen 1 842 alkalommal fordultak segítségért az intézményhez, ami az összes forgalom 

43%-a.  
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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. 
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Rimaszombati Úti Szociális Központja szociális 

alapszolgáltatásként biztosítja a személyes ruházat tisztítását, a tisztálkodási, az 

ételmelegítési, a pihenési és a közösségi együttlét lehetőségét. Kiegészítő szolgáltatásként 

rendelkezésre áll 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 

2021. évben 286 fő volt. Ellátottjaikat a saját elektronikus adminisztrációs felületükön is 

regisztrálják, ami alkalmas arra, hogy pontosan nyomon kövessék a gondozási 

tevékenységeket és a szolgáltatások részletes igénybevételét. 2021. évben 15 570 látogatást 

regisztráltak, mely látogatás során 25 639 szolgáltatás igénybevételt tartottak számon. 

Az intézmény ételosztása igen népszerű, napi szinten 50 rászoruló személynek tudnak ebben a 

formában segíteni. 2021. évben 9 275 darab készételkonzervet osztottak ki. A készételkonzerv 

osztás fontos része a mindennapoknak, ügyfeleik számára nagy segítség, hogy a melegedőben 

naponta egyszer biztos, hogy hozzájutnak az ételhez, melyet helyben meg is tudnak 

melegíteni. 

A 2021. évben sor került az Önkormányzattal megkötött ellátási szerződés módosítására, 

amelynek révén 2021. december 1-től az Önkormányzat finanszírozást biztosít célzottan a 

hajléktalan személyek napi egyszeri meleg étkeztetéséhez. 

 

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. 

 

A Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület által fenntartott hajléktalanok nappali melegedőjében a 

2021. évben 24 176 rászoruló részére biztosítottak szolgáltatást, amely a 340 napos 

nyitvatartást figyelembe véve napi 71 fő ellátottat jelentett. A nappali melegedő ügyfelei 

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

szállás az engedélyezett 19 férőhellyel, az év 365 napjában működött. Az Egyesület 2021. 
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évben összesen 100 olyan rászoruló személyt látott le, akik XI. kerületi lakcímmel, 

tartózkodási címmel, illetve levelezési címmel rendelkeznek. Az ellátott személyek létszáma 

évente 10-15 fővel emelkedik. 2021. évben a nappali melegedőben 24 176 adag meleg étel 

került kiosztásra. Ehhez járult még a rehabilitálandó első munkavállalók, illetve az irataikat 

intézők, munkát keresők és egészségügyi ellátásra szorulók nappali élelmiszercsomagja, 

továbbá a szálláson lakók és a nyugdíjas hajléktalan ellátottak nappali élelmezése. 

Összességében több mint 4 000 adag ételt biztosítottak a 2021. évben a rászorulóknak.  

A 2021. évben sor került az Önkormányzattal megkötött ellátási szerződés módosítására, 

amelynek révén 2021. december 1-től az Önkormányzat finanszírozást biztosít célzottan a 

hajléktalan személyek napi egyszeri meleg étkeztetéséhez. 

Egyéb szociális szolgáltató tevékenység keretében átlagban napi 25 fő ügyeinek intézésében 

működtek közre. A gondozási tevékenység az ügyek közel felénél eredményhez vezetett.  

Az Egyesület integrált intézményében többféle célfeladatot lát el. Többek között a börtönből 

szabadult, vagy szenvedélybeteg hajléktalan fiatalok rehabilitációs gondozását, és a 

képzésben, átképzésben részesülő hajléktalan fiatalok gondozását. 

A börtönből szabadult fiatalok utógondozása során 30-35 fiatallal működtek együtt lakhatásuk 

megoldásában, a munkahelyek felkutatásában, a családi kapcsolatok rendezésében. 

Szenvedélybeteg lakóik rehabilitációja során étkeztetési, orvosi, lakhatási, ügyintézési 

segítséget, támogatást nyújtottak. 

Szenvedélybeteg lakóik a rehabilitációjuk során étkezési, orvosi, lakhatási ügyintézési 

segítséget kapnak. 

A szabadidő hasznos eltöltéséhez az elmúlt évben táborozási lehetőséget biztosítottak a 

Balatonnál, megünneplésre kerültek a jeles napok, valamint az év minden napján a lakók 

rendelkezésére áll az Egyesület könyvtára. 

A Fővárosi Önkormányzaton keresztül 12 fő rászorulónak tudtak lakhatási támogatást 

biztosítani. Részben támogatásokból, részben az ellátottak önerőből félretett pénzéből 15 

személy költözhetett segítségükkel albérletbe. 

A 2021. évben 20 ellátott dolgozott önkéntes munka keretében az Egyesület nappali 

melegedőjében, illetve az átmeneti szállásán. Segítséget nyújtottak 9 fiatal közérdekű 

munkájának letöltésében továbbá 4 fiatalnak és felnőttnek oktatásszervezési és anyagi 

segítséget biztosítottak a szakképzésben, felnőttképzésben folytatott tanulmányokhoz.    

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

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

így összegyűjtött pénzükből a 2021. év során 30 fiatal tudott bérleménybe, vagy fizetős 

munkásszállásra költözni. 

A 2021. évük - a foglalkoztatás szervezés területén - eredményes volt a Munkaügyi 

Központokkal és a fejvadász cégekkel folytatott együttműködésnek köszönhetően. Az 

egyesület lakói és látogatóinak többsége munkanélküliként érkezik. A szervezet mindent 

megtesz elhelyezkedésük, valamint egészségügyi problémáik megoldása érdekében. Magas 

volt azon személyek száma, akiket begondoztak átmeneti szállásra.  

A szervezet a COVID-19 járvány hatásai kapcsán sok problémával küzdött 2021. évben is. A 

volt lakóik, látogatók körében növekvő tendencia lett a munkanélküliség, a lakhatási 

nehézség, az együttműködési készség csökkenése, ezzel együtt tapasztalható az állapotromlás, 

korábbi rossz állapotba történő visszaesés. Ezen tényezők kiküszöbölését leginkább 
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célirányos munkakereséssel, új szakmák elsajátításával, lakhatási nehézségek megoldásával, 

meleg étel és élelmiszerek osztásával próbálták elérni. Az előző évhez képest további 1 500 

fővel nőtt a hajléktalan nappali melegedőben az igénybevétel. Ez is jól mutatja, hogy a 

pandémiával járó gazdasági hatások a hajléktalan, illetve a szegénységben élő emberek életét 

is megnehezítette. 

 

1.2. Szakosított ellátás 

  

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

 

Időskorúak gondozóháza 

  

Újbudai Idősek Háza 

1115 Budapest, Fraknó utca 7. 

  

Az időskorúak gondozóháza 18 férőhelyen teljes körű ellátást nyújt azon időskorúak részére, 

akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban ideiglenesen nem képesek 

gondoskodni, valamint azon személyek, akik idősek otthonába beutaló határozattal 

rendelkeznek, elhelyezésük sürgős, de férőhely hiánya miatt elhelyezésükre nincs lehetőség. 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás ideiglenes jelleggel legfeljebb egy év 

időtartamra igényelhető, különös méltánylást érdemlő esetben azonban további egy évvel az 

elhelyezés meghosszabbítható. 

Az Önkormányzat és Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata (1024 Budapest, 

Mechwart liget 1.) között létrejött Megállapodás alapján 2021. november 1. napjától - 2022. 

december 31. napjáig az intézmény az időskorúak átmeneti ellátása feladatot a Budapest 

Főváros II. kerületi lakóhellyel rendelkezők részére 4 férőhelyen biztosítja. 

A jogszabályokban előírt szakmai feladatok ellátásánál meghatározó az intézmény által 

elfogadott értékek megjelenítése: külső és belső környezet igényessége, stabilitása, a 

mindennapok során érvényesülő egyénközpontú szemlélet, együttműködés. A biztonság és 

bizalom szükségletének kielégítése, szakszerűség, segítő szándék, a humanista szellemiség, az 

emberi méltóság tiszteletben tartása, az idős ember szeretete, megértése és feltétel nélküli 

elfogadása. 

Az ellátást igénybe vevők átlagéletkora 82,9 év. Az életkor szerinti megoszlás alapján az 

ellátást igénybe vevők 50%-a 80-89 év közötti, 90 éves és a 90 év feletti pedig 22,2%-a a 

lakóknak. 

2021. évben 17 felvételi kérelmet nyújtottak be elhelyezésre, és 14 kérelem került 

megszüntetésre. 2021. december 31-én a várakozók száma 14 fő.  

 

30. táblázat  2020 2021 

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 

20 

7 

12 

15 

27 

16 

15 

17 

14 

18 

32 

16 
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II.2. Önként vállalt szociális ellátási feladatok 

2.1. Alapszolgáltatások  

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

  

Újbudai Szociális Szolgálat  

1119 Budapest, Keveháza utca 6. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működő ellátási 

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

helyzetük miatt rászoruló időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek 

az önálló életvitel fenntartása mellett fellépő krízishelyzeteiket elhárítsák. 

A folyamatos készenléti rendszerben működő, 24 órás diszpécser központ működtetését 

szerződés 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. 2020-ban a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás bővítése megkezdődött, így a készülékek 

száma 120 darabra növekedett az igények kielégítése érdekében. Az új készülékek 

befogadására 2021. évben került sor. Az ellátottak teljes száma 2021-ben 151 fő, akik közül 

145 fő egyedül élő 65 év feletti személy és 2 fő 65 év alatti súlyosan fogyatékos személy. A 

szolgáltatást igénybe vevők közül 31 fő a házi segítségnyújtás szolgáltatást is igénybe vette 

2021-ben. 

A segélykérések száma (riasztás) 2021. évben összesen 411 volt (258 téves, 153 éles riasztás), 

ami a 2020-as évi riasztási adatokhoz képest 67%-os növekedést mutat. A térítési díj összege 

2021-ben is az ellátott jövedelme alapján, az igénylő napi jövedelmének 2%-a volt. 

 

31. táblázat  2020 2021 

A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás igénybevételi 

mutatói 

 

Induló létszám 

Az ellátásba belépők száma 

Az ellátásból kikerülők száma 

Záró létszám 

 

Az összes ellátott 

személy száma 

103 

42 

27 

118 

 

145 

118 

33 

29 

122 

 

151 

 

32. táblázat  2020 2021 

A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

finanszírozása 

(ezer Ft) 

Alaptámogatás 

Teljesítmény-támogatás 

Összesen 

500 

2 458 

2 958 

500 

2 952 

3 452 
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Közösségi ellátások, alacsonyküszöbű ellátás 

 

Fenntartó: Katolikus Karitász - Caritas Hungarica 

1115 Budapest, Bartók Béla út 104. 

Intézmény:  

Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Alacsonyküszöbű Ellátó Részleg 

1115 Budapest, Bartók Béla út 104. 

  

A szenvedélybetegek, valamint hozzátartozóik számára biztosított speciális ellátás. Fontos az 

anonimitás, a szolgáltatásra történő jelentkezés 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 életében a változást. 

2021. évben is folyamatosan, heti rendszerességgel működtették a “Révész” hozzátartozói 

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

politoxikomán szenvedélybetegségben szenvedőket várnak. Cél a józan élet megtartása 

sorstársi közösségben és támogatásban. A csoportot 1 fő szakképzett munkatárs vezette. 

  

Támogató szolgáltatás 

  

Újbudai Szociális Szolgálat  

1119 Budapest, Keveháza utca 6. 

 

A szolgáltatás egyik fő feladata a fogyatékos személyek szállítása alapvető szükségletek 

kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, 

szükség esetén kíséréssel, mely tevékenység ellátásához kettő gépjárművet használ az 

intézmény. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézmény napi rendszerességgel 

biztosítja 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 

gyógypedagógiai intézmények is. Mindezeken felül igény és szükséglet szerint szállítják az 

ellátottakat orvoshoz, szakrendelésre, habilitációra. A feladat finanszírozása normatív alapon 

történik. 

Az Újbudai Szociális Szolgálat a támogató szolgáltatás keretében a 2021. évben összesen 39 

fő ellátását biztosította. Év közben 6 fő felvételére került sor, és 3 fő ellátása szűnt meg, így 

az ellátottak száma a 2020. évhez viszonyítva kisebb növekedést mutatott. 2021-ben az összes 

hasznos (fogyatékkal élő személy szállítására fordított) megtett út 13 888 km volt. A 

támogató szolgáltatást igénybe vevő ellátottak többsége házi segítségnyújtásban (személyi 

segítés) is részesül. 

A támogató szolgáltatás részét képező személyi segítést a jogszabályban előírt képesítéssel 

rendelkező két munkatárs látja el. Az intézmény munkatársai 2021. évben összesen 2 459,5 

óra személyi segítést végeztek, mely számadat személyenként, naponta, átlagosan 6 látogatást 

jelentett.   
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33. táblázat  2020 2021 

A támogató szolgálat 

igénybevételi mutatói 

 

Állandó ellátottak száma 

Személyi segítés 

Szállító szolgáltatás 

40 

38 

39 

39 

37 

39 

 

34. táblázat Korosztály (év) 2020 2021 

A támogató szolgálatot igénybe 

vevők életkori megoszlása 

 

-18 

19-39 

40-64 

65-74 

75-90 

Összesen 

személy 

6 

5 

13 

12 

4 

40 

% 

15,0 

12,5 

32,5 

30,0 

10,0 

100,0 

személy 

5 

10 

13 

3 

8 

       39 

% 

12,9 

25,6 

33,3 

7,7 

20,5 

100,0 

 

35. táblázat  2020 2021 

A támogató szolgálatot 

igénybe vevőknek a 

fogyatékosság típusa szerinti 

megoszlása 

 

Értelmi 

Mozgássérült 

Látássérült 

Hallássérült 

Autista 

Halmozottan sérült 

Összesen 

személy 

5 

20 

9 

0 

0 

6 

40 

% 

12,5 

50,0 

22,5 

0,0 

0,0 

15,0 

100,0 

személy 

7 

21 

6 

0 

1 

4 

39 

% 

17,9 

53,8 

15,4 

0,0 

2,6 

10,3 

100,0 

 

Az ellátottak többsége mozgásszervi fogyatékos, vagy halmozottan sérült, akiknél az önálló 

életvitel fenntartásában fontos szerepet tölt be a szolgáltatás. Különösen hangsúlyos a szakmai 

munka azoknál, akik fogyatékosságból fakadó hátrányos helyzetükön túl nem rendelkeznek 

segítő családtagokkal. Az intézmény munkatársai a 2021. évben 2 fő egyedül élő személyt 

láttak el. Az állami finanszírozás 4 611 feladatmutatóra terjed ki. 2021-ben a teljesített 

feladatmutató 5 337,6 volt, ami azt mutatja, hogy ez a szám a befogadott kapacitást jóval 

meghaladta. A Szabó Ervin Könyvtárral kötött megállapodás alapján a „Könyvet házhoz” 

program keretein belül havonta két alkalommal hangos könyveket szállított a szolgálat, amely 

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 
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adott területen két fő látja el változó műszakban. A XI. kerületben összesen 4 fő utcai 

szociális munkás látja el ezeket a feladatokat, kettő csapatra és területre bontva, így az északi 

és a déli területen egyaránt 2-2 fő lát el terepmunkát. Munkájukat jól felszerelt, 

személyszállításra alkalmas szolgálati gépjárművek segítik. Az utcai szociális munkát segítő 

felszerelések közé tartozik a mobiltelefon, takaró, fólia, élelmiszer, gumikesztyű és 

fertőtlenítőszer, szájmaszk, ruházati cikkek, hálózsák.  

2021. évben 244 fő volt az ellátottak száma, ebből 180 fő férfi és 64 fő nő, a kutyával 

rendelkező ellátott 6 fő volt. A hajléktalan személyek nagyobb százalékban vették igénybe a 

krízisszállókat, éjjeli menedékhelyeket és lábadozókat (kórházi kezelés után), mint az 

átmeneti szállókat. 2021. évben az elhelyezett ügyfelek száma 46 fő volt, ebből lábadozóban 

11 fő, éjjeli menedékhelyen 31 fő, átmeneti szállón 4 fő került elhelyezésre.  

  

2.2. Szakosított ellátások 
  

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 

Idősek otthona 

  

Újbudai Idősek Háza  

1115 Budapest, Fraknó utca 7. 

 

Az intézmény a teljes körű ellátás keretében, az ellátottjai számára biztosítja a napi ötszöri 

étkeztetést, a lakhatást, az egészségügyi ellátást és mentális gondozást, szükség szerinti 

ruházattal, illetve textíliával való ellátást. A szakosított szociális ellátás keretében olyan 

személyre szóló ápolási, gondozási tevékenység végzése történik 67 férőhelyen, amely az 

ellátott testi, lelki és szociális jólétét biztosítja. A gondozás során a hiányzó, vagy csak a 

korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók helyreállítására is sor kerül az állapottól 

függően. Feladataikat a holisztikus célok megvalósításának megfelelően határozzák meg. A 

gondozási tervben, az ellátást igénybe vevővel közösen határozzák meg az intézményben 

folyó egyénre szabott fizikai, egészségügyi, mentális és életvezetési segítségnyújtási 

tevékenységet. 2021. december 31-én az ellátottak száma 55 fő volt. Évközben 11 fő ellátott 

hunyt el és 8 fő várakozó került felvételre. Az idősek otthona szakfeladaton a 2021. évi 

statisztikai átlaglétszáma: 55 fő volt. Az ellátást igénybe vevők átlagéletkora 87,6 év. Az 

életkor szerinti megoszlás alapján a lakók 51%-a 80-89 év közötti, a 90 éves és a 90 év feletti 

lakók százalékos aránya pedig 47%. A 2021. évben a felvételi kérelmek száma az előző 

évekhez viszonyítva még mindig kevesebb, mely a jelenleg is érvényben lévő 

veszélyhelyzettel van összefüggésben. 2021. évben 12 kérelem került megszüntetésre 2 fő 

kérelmének visszavonása miatt, 1 fő esetében a gondozási szükséglet meghatározott 

mértékének hiánya, vagy az egészségügyi állapot miatt került elutasításra a kérelem, 9 fő 

elhalálozott. 2021. december 31-én összesen 59 fő rendelkezett beutaló határozattal, és 2 fő 

kérelmezőnek volt folyamatban a felvételi kérelme. Az 59 beutaló határozattal rendelkezők 

közül, 51 fő kerületi és 8 fő kerületen kívüli, ebből 1 házaspár. A fenti szakfeladat ellátására 

az intézménynek a 2021. december 31-i állapot szerint maradt szabadon férőhelye, mely a 

pandémiás helyzetnek tudható be. A kijárási és látogatási korlátozás alatt a várakozói körből 

volt, aki nem élt a beköltözés lehetőségével, illetve a családtagok is szerették volna megvárni 
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a látogatási tilalom végét. A másik fő ok, hogy izolációs szobákat is biztosítani kellett az 

intézménynek, valamint a megüresedett lakrészek felújítása is elmaradt. 

 

36. táblázat  2020 2021 

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 

61 

12 

14 

59 

 

73 

 

 

18 

59 

8 

12 

55 

 

67 

 

 

18 

 

Egészségügyi ellátás, ápolás-gondozás 

  

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

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

képességeinek, egyéni adottságainak figyelembevételével biztosítják az egészségügyi ellátást. 

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

gondozási tervnek, 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 készíti el a szükségletfelmérést, a gondozási-ápolási besorolást és az önellátási 

képességet 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 

egészségügyi problémájával igény szerint foglalkozik. Ezen túl, illetve rendkívüli esetben a 

kerületben működő ügyeleti rendszer, illetve az Országos Mentőszolgálat nyújt segítséget. 

Szakorvosi ellátásra szóló beutalás esetén a mozgásukban korlátozott lakókat a szakrendelőbe 

kísérték, szükség szerint a szállítását is megszervezték. A folyadékbevitel jelentőségéről az 

intézményi orvos folyamatosan tájékoztatja a lakókat, különösen a nyári nagy melegben a 

faliújságon és szóban is felhívja lakók figyelmét a folyadékpótlás jelentőségére. Az intézmény 

a hőségriadó alatt a Hőségriadó terv szerint jár el, hogy az idős lakók könnyebben viseljék a 

megterhelő meleget, továbbá rendelkezésükre áll a klimatizált ebédlő. A második emeleten 

2021-ben minden lakrészben felszerelésre került a klíma. 

Az intézményben megszervezett a sebészeti szakrendelés is. A járványügyi helyzet miatt a 

havi rendelés nem tudott megvalósulni, de a telefonos kapcsolattartás működött és minden 

szükséges esetben a betegek ellátása biztosított volt. Az intézménnyel szerződésben álló 

pszichiáter 2021. évben is időpont egyeztetést követően megvizsgálta azokat a lakókat, 

akiknek pszichiátriai szakorvosi ellátásra volt szükségük, illetve a szakorvosi javaslatok 

felülvizsgálatát is elvégezte 19 fő idősotthoni és 2 fő gondozóházi ellátottnál. Az egészség- és 

a fizikai aktivitás megőrzése érdekében az intézmény folyamatosan biztatja lakóit a közös 

tornán való részvételre, a szociális távolság megtartása mellett, ami mentálisan is pozitívan 

hat rájuk. 
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Az intézmény új gyógytornásszal kötött személyes közreműködői szerződést 2021 

novemberében, mert az előző szakember nem rendelkezett védettségi igazolvánnyal, így a 

szerződése megszűnt. A 39. héttől 3 hónapig egy fő gyógytornász az intézményben töltötte le 

a működési engedélyéhez szükséges gyakorlati idejét.  

A 2020/2021. időszakra, az első negyedévben a lakók és a dolgozók által igényelt influenza 

elleni védőoltások beadása (3Fluart oltóanyaggal) megvalósult. 17 dolgozó és 54 ellátott 

kapott influenza elleni védőoltást, a felhasználási arány 97,3% volt. Az influenza elleni 

oltóanyag heti jelentése a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal 

Népegészségügyi Osztály felé megvalósult. Áprilisban megtörtént az influenza elleni 

védőoltás végső elszámolása. A 2021/2022-es influenza szezonra 80 darab 3Fluart influenza 

elleni védőoltást igényelt az intézmény az ellátottak és a dolgozók részére, ebből 65 darab 

oltóanyag fogyott, így az átoltottság 81% volt december 31-ig. 

Az intézmény lakói részére a szűrővizsgálatok (szemészet, hallásvizsgálat) megszervezése az 

első negyedévben nem tudott megvalósulni a járványügyi helyzet miatt. A látásvizsgálat 

lebonyolítása a Radikem Kft. együttműködésével 2021 júliusában teljesült. 

 

A veszélyhelyzet időszaka 

 

Az Újbudai Idősek Háza 2021. január 12-től az NNK javaslata alapján és a fenntartó írásos 

engedélyével biztosítja az érintésmentes látogatószoba használatát. 

Az intézmény elhagyási és látogatási tilalom alatt, illetve a tilalom feloldása után az érvényes 

védettségi igazolvánnyal nem rendelkező hozzátartozó az érintésmentes látogatószobában 

tudta látogatni az idősotthoni ellátottakat. A látogatók számára az intézményben 

látogatóköpeny és szájmaszk viselése kötelező.  

Az egészségügyi csoportban az intézményben kialakult járványhelyzet miatt elrendelésre 

került 2020. december 8-tól 2021. január 18-ig a 24-48 órás szolgálat. Ebben az időszakban az 

ellátottak a lakrészeken belül étkeztek, a mindennapi érintkezések és így a vírusfertőzés 

kockázatának további csökkentése érdekében.  

2021-ben is több alkalommal történt antigén gyorstesztes tesztelés, vagy PCR szűrés az 

ellátottak és a dolgozók körében. 2021. novembertől az intézmény szakápolói is elvégzik 

szükség szerint a COVID-19 tünetek gyanúja esetén az antigén gyorstesztes tesztelést. 

Dr. Tóth Tünde intézményorvos a lakóknak két alkalommal rövid tájékoztatást tartott az 

oltással kapcsolatos tudnivalókról, lehetséges oltási reakciókról. 

2021. január 29-én és február 19-én a SARS-CoV-2 elleni két körös védőoltás (Pfizer 

vakcina) beadása a Fővárosi Oltási Munkacsoport tagjai segítségével valósult meg 30 fő 

dolgozó és 60 fő ellátott esetében, majd a továbbiakban az intézményi orvos segítségével 

történtek az oltások beadása. Intézményen belül a 3. körös oltást az ellátottak és a dolgozók 

augusztus és december között kapták meg.  

69 fő ellátott és 34 fő dolgozó van túl a 3. körös SARS-CoV-2 elleni védőoltáson, 2 fő ellátott 

és 3 fő dolgozó kapott 2 körös oltást, továbbá 2 fő ellátott és 2 fő dolgozó nem oltakozott 

(2021. december 31-i állapot). 

A munkatársak fokozottan figyelik és dokumentálják az ellátottak körében a légúti tüneteket 

és a hőmérsékletet. A hozzátartozókkal és a kórházakkal a kapcsolattartás folyamatos. 
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Az intézményben érvényes protokolloknak megfelelően történnek a munkavégzések, 

fokozottan figyelve a higiénés szabályok betartására, a szükség szerinti védőeszközök 

használatára. A „védőfelszerelés helyes használatáról, a kézmosásról, kézfertőtlenítésről és a 

fertőtlenítő szerek megfelelő használatáról” témakörök oktatása a dolgozók részére 

folyamatos. 

Az intézményben több ponton biztosított az automata kézfertőtlenítő adagoló. 

A korlátok, kilincsek, villanykapcsolók, liftajtók fertőtlenítése, és a bejárati lábtörlő Na-

hipoklorit tartalmú készítménnyel való átitatása folyamatos. A feladatot hétköznap a 

takarítók, hétvégén az egészségügyi csoport végzi. 

Az ebédlő és konyha, a látogató szoba, a járványügyi megfigyelés alatt lévő lakrészek 

ózongenerátorral történő fertőtlenítése, dokumentálása folyamatos.  

A dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak ütemezése folyamatos. 

 

37. táblázat  2020 2021 

Az idősotthonban ellátottak 

gondozási szükségletének 

mértéke 

Önellátásra képes, 

egészségügyi megfigyelést 

igényel 

 

Önellátásra részben képes, 

egyes tevékenységekhez 

segítséget igényel 

 

Önellátásra nem képes, 

rendszeres segítséget 

igényel, időszakos ellátásra 

szorul 

 

Önellátásra nem képes, 

időszakos fekvő, rendszeres 

segítséget, folyamatos 

ellenőrzést igényel 

 

Önellátásra nem képes, 

ágyban fekvő, folyamatos 

ellátást és ápolást igényel 

3 

 

 

 

33 

 

 

 

12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

2 

 

 

3 
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Szociális és mentálhigiénés ellátás 

A mentálhigiéné szerepe és feladata az idősgondozásban a normális pszichés működés 

biztosítása. Célja, hogy az idős ember belső lelki harmóniáját megőrizve beilleszkedjen 

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

változások megelőzése, az egyén és a közösség szempontjából is fontos. Az ellátást igénybe 

vevők lelki egészség megőrzéséhez, krízis és konfliktus helyzetek megoldó képességének 

kialakításához, javításához, a krónikus betegséggel való együttéléshez szükséges életviteli 

problémák megoldásához, a külső társas kapcsolatok megtartásának, és új kapcsolatok 

kialakításához nyújt segítséget a mentálhigiénés ellátás.  
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Az intézményi szociális és terápiás feladatköréhez tartoznak az idős személy felvételének 

előkészítése, beilleszkedésének segítése, a gondozási dokumentáció vezetése, a szociális 

ügyek intézésében segítség nyújtása, a kapcsolattartás segítése és támogatása, valamint a 

hitélet gyakorlásának biztosítása és a gyászfeldolgozásban nyújtott segítség.  

 

Rendezvények, kiemelt programok 

  

Az Újbudai Idősek Háza a nagyrendezvényeket, ünnepeket, megemlékezéseket 2021-ben is 

megtartotta. Akár állami, akár más jellegű ünnepek során sikeresen vonták be a lakókat a 

közös ünneplésbe, műsorban való szereplésbe, közös időtöltésbe. Nagyrendezvényt a 2021. 

évben összesen 4 alkalommal tartottak. 

  

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. 

  

A Down Alapítvány fenntartásában működő Átmeneti Otthon 21 fő értelmi fogyatékos felnőtt 

számára biztosít otthont nyújtó ellátást. Az értelmi fogyatékos személyek munkáját egyéni és 

csoportos fejlesztésekkel, külön programokkal és személyre szabott szolgáltatásokkal 

támogatták. Az intézmény fő célja az önálló életre való nevelés és a társadalmi beilleszkedés 

segítése. 2021. évben az alábbi foglalkozások valósultak meg: divatékszer gyártása; 

ékszergyártás; műszaki és egyéb üvegtermék gyártása; táskafélék és szíjazat gyártása; 

általános épülettakarítás; zöldterület kezelés, szövés; bőrtárgy készítés; kerámia használati 

tárgyak készítése; papírmunkák. A munkát végző ügyfeleket 4-8 órában volt lehetőség 

foglalkoztatni. A COVID-19 miatti bezárás több hónapra otthoni munkavégzésre 

kényszerítette az ügyfeleket és online folyt a munkavégzés otthoni segítése. Az elkészített 

tárgyak tovább értékesítéséből befolyt összegeket az alapítvány anyagköltségként forgatja 

vissza. Az intézményben folyó munkát 2021. évben is több önkéntes és terepgyakorlatos 

segítette. A fentieken túl külön figyelmet fordítottak a szabadidő hasznos eltöltésére is, ahol a 

mozgás nagy szerepet kapott, de a művészetekkel való megismerkedés sem szorult háttérbe. 

Az átmeneti otthon lakói számára szükséges szűrővizsgálatokat (tüdő,- szemészeti,- 

nőgyógyászati,- és ortopédiai szűrés) 2021. évben is elvégeztették, a testsúly és vérnyomás-

ellenőrzés, valamint a labor és fogorvosi kontrollok mellett. 
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II.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 2021. évben összesen 1 720 fő ellátására került sor. A 

hatósági intézkedésben érintettek száma 615 fő volt, melyből a gyermekek száma 322 fő, míg 

a felnőtteké 293 fő. A speciális szolgáltatásokat 1 105 fő vette igénybe, amely 269 fő 

gyermeket és 836 fő felnőttet érintett.  

A hatósági intézkedést megelőző és azt követő szociális segítő munka hatékony 

esetmenedzselése az észlelő- és jelzőrendszer, a család- és gyermekjóléti szolgálatok szoros 

együttműködésével valósítható meg. Legtöbb jelzés a család- és gyermekjóléti központhoz a 

gyámhivataltól, más gyermekjóléti központoktól, illetve a köznevelési intézményektől 

érkezett. Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma összesen 358 volt a 

gyermekek esetében, míg a felnőttekre vonatkozóan 59 esetben történt. Ebből a jelzéssel 

érintett gyermekek száma 217 fő, felnőtt személyek száma 50 fő volt.  

Minden évben érkeznek állampolgári jelzések is a központhoz és a szolgálathoz, ami azt 

mutatja, hogy a kerületi lakosok érzékenyek a körülöttük élők problémáira és egyre többen 

tudják, hogy hová fordulhatnak segítségért. Kiemelendő még, hogy a központ szoros 

kapcsolatban van az átmeneti gondozást biztosító intézményekkel, és a kerületi 

rendőrkapitánysággal, ami a jelzések számából is kitűnik. A 2020. évhez képest összesen 43-

mal több jelzés érkezett a központhoz, a köznevelési intézményből jelzéssel érintettek száma 

majdnem kétszerese volt a 2021-ben érkezetteknek. 

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

minden olyan család/gyermek részére, ahol ezt a gyámhivatal a hatósági intézkedést követően 

elrendeli. 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). 

A központban megjelenő bántalmazott gyermekek száma emelkedett az előző évhez képest. 

Ennek többek között egyik oka, hogy több volt az olyan súlyú jelzés, ami rövid időn belül 

hatósági intézkedés kezdeményezését indokolta. A szociális segítő munka során mind a 

családsegítők, mind az esetmenedzserek fokozott figyelmet fordítanak a kapcsolati erőszak és 

a családon belüli erőszak jeleinek felismerésére, az ezzel kapcsolatos beérkező jelzések 

megfelelő súlyú kezelésére. A központ 53 alkalommal tett javaslatot hatósági intézkedésre.  
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a) Hatósági intézkedések támogatása 

  

Védelembe vétellel összefüggő feladatok 

  

2021-ben 133 fő gyermek volt érintett védelembe vétel kapcsán. Védelembe vételről abban az 

esetben dönt a gyámhivatal, ha fennáll a gyermek veszélyeztetettsége, önsértő magatartást 

tanúsít, 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 

szabályokat 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 mentén folyik. A terv tartalmazza a fennálló veszélyeztető 

tényezőket, a megszüntetéséhez szükséges változtatásokat, a szülő, az esetmenedzser és 

egyéb, a családdal foglalkozó szakemberek feladatait a rögzített határidőkkel. Az elrendelt 

védelembe vétel fő okai: a szülők közötti konfliktusból adódó kapcsolattartási problémák; 

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

alapellátás eredménytelensége.   

Az elmúlt évek alatt az a tapasztalat, hogy sokan költöznek újonnan a kerületbe, illetve a 

Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthonába is gyakran költöznek be olyan 

családok, ahol a gyermekek vonatkozásában az előző tartózkodási hely szerinti gyámhivatal 

döntést hozott a védelembe vételről. A védelembe vételek elsődleges okaként 2021-ben is 

magas számban a tankötelezettség elmulasztása, családi- kapcsolati konfliktusok, kapcsolati 

erőszak, életvitelbeli problémák, elhanyagolás és bántalmazás jelentkezik. 

  

Ideiglenes hatályú elhelyezéssel összefüggő feladatok 

  

Ideiglenes hatályú elhelyezésről akkor hoz döntést a gyámhivatal, ha a gyermek felügyelet 

nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy 

önmaga súlyosan veszélyezteti. Az ideiglenes hatállyal elhelyezettek száma 31 fő volt 2021-

ben. Az ideiglenes hatályú elhelyezések fő okai súlyos fizikai bántalmazás, lakhatásra 

alkalmatlan, elhanyagoló körülmények, melyek változtatásában a szülő nem volt partner, 

hajléktalan életmód a szülők részéről, a gyermek felügyelet nélkül hagyása, illetve a fiatal 

súlyos önveszélyeztető magatartása voltak. A gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére mind 

a központ, mind a szolgálat tehet írásban javaslatot. Az erre irányuló döntést a hatóság 

jogszabály szerint felülvizsgálja. A felülvizsgálat keretében felkéri a központot, hogy vegye 

fel a kapcsolatot a szülőkkel, valamint tegyen javaslatot a gyermek végleges elhelyezésére.  

Az intézmény összesen 14 gyermek ügyében tett javaslatot az azonnali intézkedésre. A 

kerületi rendőrség 2 esetben hozott határozatot ideiglenes hatályú elhelyezésről a rendőri 

intézkedés során. A gyermek felügyelet nélkül maradása miatt 6 esetben kellett javasolni, 

fizikai bántalmazás miatt 2 esetben kellett azonnali intézkedést kezdeményezni. Több esetben 

családon belül sikerült a gyermek elhelyezését megoldani.  

  
Nevelésbe vétellel összefüggő feladatok 

  

A gyermek családból való kiemelésének szükségessége akkor merül fel, ha a gyermek 

veszélyeztetettsége a védelembe vétellel nem szűnt meg és a védelembe vétel legalább 2 éve 
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fennáll, ha a szülő együttműködésének hiánya miatt vagy más okból a gyermek 

veszélyeztetettsége fokozódik, illetve ha a gyámhivatalhoz olyan információ, bejelentés 

érkezik, aminek kapcsán a gyámhivatal nevelésbe vételi eljárást indít. 2021. évben 134 

nevelésbe vett gyermek kapcsán végeztek szociális segítő munkát az esetmenedzserek. Évek 

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

felvenni a kapcsolatot az esetmenedzserek. 2021-ben 16 gyermek ügyében tett az intézmény 

nevelésbe vételre javaslatot, ebből 2 eljárás jelenleg is folyamatban van, a többi ügyben a 

gyámhivatal nevelésbe vétel mellett döntött. 

 

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 nevelésbevételének megszüntetésére, vagy annak fenntartására. A nevelésbe vételek 

tekintetében jellemzően kevés a sikeres hazagondozás, a vérszerinti szülők kevéssé maradnak 

együttműködőek. A gyermek családba történő visszahelyezése érdekében, illetve a 

felülvizsgálathoz kapcsolódó javaslat elkészítéséhez az intézmény munkatársai fokozott 

figyelmet fordítanak a szülőkkel történő gondozási folyamatra, továbbá a gyermek-szülő 

kapcsolattartás rendszerességére, egyeztetnek a gyermekvédelmi gyámokkal, illetve a 

gyermekek gondozási helyeivel. A tavalyi évben a nevelésbe vétel megszüntetésére, azaz 

hazagondozásra 2 gyermek ügyében tettek javaslatot az intézmény munkatársai, a 

felülvizsgálati eljárás elhúzódása miatt döntés erről 2021-ben nem született. Felülvizsgálathoz 

kapcsolódóan 58 gyermek ügyében javasolták a nevelésbe vétel fenntartását. Gondozási hely 

megváltoztatására 8 gyermek ügyében került sor, minden esetben a nevelőszülők 

alkalmatlansága, vagy a nevelőszülők jogviszonyának megszűnése indokolta a gondozási hely 

megváltoztatását. 

 

Utógondozással összefüggő feladatok 

  

2021. évben a központ 10 gyermek utógondozását látta el. Az utógondozás során 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 közti kötődésben a nevelésbe vétel komoly sérüléseket 

okozhat, emiatt a család figyelemmel kísérése, támogatása nagy jelentőséggel bír az első 

évben. Hazagondozás elősegítésére a tavalyi évhez képest jóval kevesebb lehetőség volt. Az a 

tapasztalat, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek szülei gyakran 

hamar elveszítik a motivációjukat, illetve gyakori, hogy nem látják a saját felelősségüket a 

gyermek kiemelésében. 

 

Családbafogadással összefüggő feladatok 

  

2021-ben 14 gyermek családba fogadott gyermek gondozása valósult meg, családbafogadás 

felülvizsgálatához kapcsolódóan 25 gyermek ügyében készült javaslat. 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, 
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hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll-e. Ennek keretében felkérheti a központot 

környezettanulmány készítésére, illetve javaslattételre. A gyámhivatal a családbafogadás 

elrendelése mellett indokolt esetben felkéri a család- és gyermekjóléti központot a szociális 

segítő munka biztosítására.  

  

b) A család- és gyermekjóléti központ speciális tevékenységei  
  

A központ a 2021. évben is a jogszabályban előírt speciális feladatokat teljes körűen ellátta. 

Az előző évben a kötelező feladatok ellátását is szükséges volt úgy átalakítani, hogy egyetlen 

rászoruló, segítséget kérő se maradjon ellátatlanul, melyre az intézmény 2021-ben is 

törekedett. Az intézmény speciális tevékenységein keresztül is kiemelt figyelmet fordított 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 

átalakulása (home office) 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. 

A jelzőrendszeri tagok visszajelzése alapján az elmúlt egy év jóval több toleranciát, 

alkalmazkodó képességet kívánt mindenkitől. A feladatot ellátók a telekommunikációs 

eszközök nyújtotta lehetőségekre voltak kénytelenek szorítkozni (pl.: oktatási intézmények 

video hívással összekötött online tanrendje). 

Minden évben növekszik azon ügyfelek száma, akik lakhatással összefüggő, és egyéb 

tartozást halmoznak fel, anyagi- és megélhetési problémákkal küzdenek, mely a 2021-es 

évben még inkább elmondható volt. 

  

Kapcsolattartási ügyelet 

  

A kapcsolattartás 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 kapcsolatügyeleti szolgáltatás keretében biztosítja a gyermek és 

a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a 

találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt. Az Újbudai Humán Szolgáltató 

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

kapcsolattartási ügyelet. A kapcsolattartási ügyelet igénybevétele véglegessé vált hatósági 

(gyámhivatal, bíróság) végzés alapján lehetséges. Az ügyeletet 2021. év folyamán 41 fő 72 

alkalommal vette igénybe. A 2021. évben a szolgáltatás biztosítását korlátozó intézkedések 

bevezetésére nem került sor. Az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 

útmutatót szigorúan betartva maximális figyelmet fordított a fokozott fertőtlenítésre, az 

alapvető higiéniai előírások betartására, az orrot és a szájat eltakaró maszkviselés 

szabályainak betartására, a testhőmérséklet mérésre, továbbá az előírt védőtávolság 

megtartására.  
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Utcai (lakótelepi) szociális munka 

  

Az utcai szociális munka elsődleges célja, hogy felkutassa és elérje a csellengő veszélyeztetett 

gyermekeket, fiatalokat és számukra alternatívákat kínáljon szabadidejük eltöltésére, valamint 

helyet biztosítson kortársaikkal, vagy éppen más korosztályokkal való találkozásaikra. Az 

utcai szociális munka a segítségnyújtás következő formáit foglalja magában: 

információnyújtás; közösségfejlesztés (prevenciós programok); helyszín felderítése lakossági 

bejelentések alapján. A központ 2021. évben 46 alkalommal nyújtott utcai szociális munkával 

kapcsolatos szolgáltatást. Az igénybe vevők száma 172 fő volt, amely növekvő tendenciát 

mutat az előző évekhez képest.   

 

Kórházi szociális munka 

  

2021-ben az intézmény 5 esetben nyújtott segítséget kórházi szociális munka keretén belül. A 

feladataik közé tartozik a kórházakból érkező jelzések fogadása, intézkedések 

kezdeményezése, valamint gyermekbántalmazás, elhanyagolás észlelése esetén a védőnővel, 

kezelőorvossal együttműködve azonnali segítségnyújtás, intézkedés, jelzés, vagy 

gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezése szükség esetén a rendőrség és a gyámhivatal 

felé. 2021-ben továbbra is az tapasztalható, hogy a kamaszok esetében az önsértő magatartás 

előfordulásának aránya emelkedést mutat, valamint nő az ehhez társuló szorongásos állapotot 

tükröző jelzések száma is. Egészségügyi szolgáltatást nyújtóktól 90 esetben érkezett jelzés az 

intézményhez, ebből 75 esetben kiskorúakhoz kapcsolódóan. 

 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

  

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

megerősítésével a gyermekek és a fiatalok szociális jólétének, életminőségének javítása. A 

feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának meghatározásával segítik a 

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

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

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében.  

2021-ben a munkacsoport szakmai munkáját még mindig nagyban befolyásolta az év egészét 

meghatározó COVID-19 világjárvány. Év elején a munkacsoport tagjai folyamatosan azon 

dolgoztak, hogy a köznevelési intézményekkel a kapcsolatuk a járványügyi helyzet ellenére is 

aktív maradjon. 2021 első negyedévében (január – március), amíg a szigorítások nem léptek 

ismét érvénybe, több prevenciós csoportfoglalkozást is sikerült megvalósítani. A második és 

harmadik negyedévben (április – szeptember között) a járványügyi korlátozó intézkedések 

szigorodása értelmében a köznevelési intézményeknek nem állt módjában fogadni a preventív 

– edukatív programokat. 

A tevékenység összes alkalma 224, összes ellátott 586 fő volt. 

  

Programok 

- Internetes biztonság – Internetes zaklatás (CyberBullying) 

A programsorozat a címével azonos témaköröket járja körül interaktív feladatok és 

irányított beszélgetések segítségével.  
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- Szociometria 

A szociometria hatékonyan alkalmazható eszköz a közösség szerep- és 

kapcsolatrendszerének feltárása és fejlesztése érdekében. Az eredményeken alapuló 

cselekvési terv lehetőséget biztosít a pedagógusok számára, hogy preventív jelleggel 

részt vegyenek a csoport vagy osztály szerkezetének alakításában. 

- „Zizi, légy a barátom!” foglalkozássorozat 

A foglalkozás céljai között szerepel többek között 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.  

- Egyeztető eljárás - Iskolai mediáció 

Ez a szolgáltatás többek között resztoratív szemléletű csoportkonferenciát, egyeztető 

eljárás lebonyolítását, szülői értekezletek, fórumok moderálását, valamint tanár- diák- 

szülő- iskolavezetés konfliktusa esetén iskolai mediációt jelent. 

 

A szigorítások alatt az intézmény által online megtartott foglalkozások:  

- Egészséges élet rajzpályázat, Meseíró pályázat 

Kamaszkor vagy „kamaszkór”? 

Az online térbe meghívott előadók segítségével, interaktív jelleggel folyó előadásokat 

tartottak a csoport vezetői, speciálisan a digitális tér függőségi aspektusairól, a függő 

állapot felismeréséről.  

- Kor/Társ – nyári kamaszklub 

A foglalkozások alkalmával a kamaszokat érintő és érdeklő, gondolatindító témákkal 

készült a csoport. A társas kapcsolatok fejlesztése - erősítése mellett cél volt segítséget 

nyújtani a felnőtté válás határán lévő fiataloknak abban, hogy megtalálják helyüket a 

világban. 

- Nyári fotótábor – és Fotópályázat 

Június utolsó hetében, a tehetséggondozás jegyében nyári napközis fotótábort tartott az 

intézmény az érdeklődő kerületi felsős diákok részére.  

- Korrepetálás 

A digitális oktatás következtében megnövekedett az igény az otthoni tanulás 

megsegítésére, így az online felzárkóztatás és korrepetálás volt az egyik fő 

tevékenység forma a csoport részéről, illetve digitálisan elérhető szakmai anyagokat és 

óraterveket készítettek. A munkacsoport összesen 233 alkalommal biztosított 

korrepetálást, amely szolgáltatást összesen 31 diák vette igénybe. 

- Felelek, ha mersz (Játszótéri kérdőívezés) 

2021. június 16-tól igényfelmérést indított az intézmény a szolgáltatásaik megújítása 

érdekében. Összesen 15 újbudai játszótér bevonásával 55 szülőt és 28 kamaszt értek 

el. Az igényfelmérés célja az volt, hogy jelenlegi szolgáltatásaikat szélesebb körben és 

célzottan promotálják, valamint a felmerülő igények alapján új irányokba 

indulhassanak el mind az óvodai-iskolai, mind az utcai szociális munka terén. 
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A 2021-es őszi tanév kezdetével az iskolák szigorú szabályok mellett, újra fogadták a 

preventív foglalkozásokat, amelyek (a tavasszal már igénybe vett foglalkozásokon felül) az 

alábbiak voltak: 

- „Én és a világ” 

Interaktív foglalkozás kiskamaszoknak, a tudatosabb és kiegyensúlyozott online tér 

használata céljából. 

- Érzékenyítő foglalkozás  

A foglalkozássorozaton a társas kapcsolatok fejlesztése, a diákok közötti 

együttműködés erősítése, közösségépítés kerül a fókuszba.  

- “A párkapcsolatok egészséges jövőjéért program” 

A programban részt vevő diákok a párkapcsolati életük kialakításához és a szexuális 

egészségük megőrzése érdekében átfogó pszichológiai, életvezetési és egészségügyi 

ismeretekre tesznek szert.  

- Táncos foglalkozás ovisoknak 

A táncos elemekbe bújtatott fejlesztő órák lényege a mozgás koordinációja mellett 

olyan relaxációs technikák elsajátítása, amelyek segítségével kezelhető a stressz és a 

szorongás.  

- „Varázskert” program 

A program egy feszültségoldó, vizualizációs, relaxációs gyakorlatsor. Ezek a vezetett 

meditációs gyakorlatok segítenek a gyermekeknek a mindennapi feszültség és 

szorongás csökkentésében. 

  
Fejlesztőpedagógiai ellátás és korrepetálás 

  

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

nehézségeket, amelyek a pszicho-szociális okok miatt keletkeztek az óvodáskorú, iskolába 

lépő, vagy az iskolába járó gyermekeknél. Célja továbbá az is, hogy megváltoztassa a 

sorozatos tanulási kudarcok következtében kialakult negatív motivációkat, megkedveltesse a 

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

könnyen kialakuló neurotikus tüneteket. A 2021. évben összesen 607 alkalommal került sor 

korrepetálásra, melyet 152 diák vett igénybe, amely jelentős emelkedést mutat az előző évhez 

képest.   

 

Szociális diagnózis 

  

Az Szt. 64.§ (8) bekezdése szerint a család- és gyermekjóléti központ a család szociális 

helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális 

szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A jogosultsági feltételek fennállása esetén 

a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket. Az 

intézmény tekintetében a diagnózis elkészítése szükséges, azonban tapasztalataik szerint az 

ügyfeleket megijeszti a medikális szemléletű megnevezés. Az intézményben a 2021. évben 13 

fő vállalta a szociális diagnózisban való részvételt. 
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Készenléti szolgálat 

  

A készenléti szolgálat célja az intézmény nyitvatartási idején kívül felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség megszervezése, tanácsadás vagy tájékoztatás 

nyújtása, szükség esetén segítő beszélgetés.  

2021-ben a krízisvonalra összesen 16 hívás érkezett. A következő krízishelyzetekben kértek 

segítséget: 

- gyermekbántalmazás/családon belüli erőszak jelzése miatt, 

- kapcsolattartási problémák (átadás-átvétel körüli konfliktusok) ügyében, 

- segítségkérés anyagi/lakhatási problémák okán, 

- otthonápolási lehetőséghez kapcsolódóan információ nyújtás érdekében, 

- jelzés megtétele céljából gyermekvédelmi ügyben,  

- lelki krízis miatt segítő beszélgetés igénybevétele céljából. 

 

A készenléti szolgálatot olyan munkatársak látják el, akik gyermekvédelmi ügyekben és 

kríziskezelésben is tapasztalattal rendelkeznek. 

 

Jogi tanácsadás 

  

A jogi tanácsadásban érintett esetek jelentős része a családjog körébe tartozik (házasság 

felbontása, szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, kapcsolattartás szabályozása, tartásdíj, 

stb.). Ezen kívül folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban, és munkajogi, valamint 

öröklésjogi ügyek kapcsán is kérnek segítséget az intézményhez fordulók. Esetenként 

végzések, határozatok, ítéletek értelmezésében, kérik a jogász segítségét. Jogi tanácsadást 282 

alkalommal 176 fő vett igénybe. 

 

Pszichológiai tanácsadás 

 

2021-ben 2 főállású pszichológus fogadta a klienseket tanácsadás céljából, a szolgáltatást 381 

fő, 1 406 alkalommal vette igénybe, amely emelkedő tendenciát mutat az előző évekhez 

képest. A gyermekek az esetek túlnyomó többségében valamilyen családon belüli konfliktus, 

kapcsolati vagy viselkedésbeli problémák miatt kerültek kapcsolatba az intézmény 

pszichológusával. A korlátozások feloldásával, az iskolák újra nyitásával sokaknál jelentett 

problémát, a közösségbe történő reintegráció, a társas kapcsolatokból eredő szorongás 

felerősödése, bizonyos esetekben pedig teljesítmény-szorongás, valamint a napirend újra 

szervezése. A felnőttekkel foglalkozó pszichológus tapasztalatai szerint hozzá az ügyfelek 

családon belüli feszültségek, párkapcsolati problémák, ezen belül gyermekkel kapcsolatos 

kapcsolati-, nevelési nehézségek, valamint egyéni életvezetési gondok (párkapcsolat hiánya, 

válási krízis, elakadás a pályán), időskori magány miatt kerültek. Jellemzőek voltak a 

„visszajáró” ügyfelek is. Pozitív tapasztalat, hogy egyre több férfi jelenik meg a tanácsadáson, 

és azt fejezik ki, hogy nem várt módon profitálni tudnak a folyamatból. Felnőttekkel 

foglalkozó pszichológus munkatárs szülő- és családkonzultáció nyújtásában is részt vesz.  
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Mediáció  

  

A mediáció olyan közvetítői eljárás, amely során egy külső, pártatlan közvetítő segíti a 

konfliktusban lévő feleket egy kölcsönösen elfogadható egyezség létrehozásában. A 

mediációs megállapodás nem jogi szerződés, hanem a konfliktus megoldásához szükséges 

vállalások, kötelezettségek összegzése. 

A mediátor legfontosabb feladata a mediációs folyamat irányítása, a felek segítése érdekeik 

érvényesítésében. A mediátor közreműködésével az érintett felek egy olyan megegyezést 

kötnek, mely a gyermek számára a legideálisabbnak tűnik, jogait, érdekeit nem sérti. Ezen 

tevékenységet képzett mediátor kollégák látják el, a mediációs csoport működését egy 

munkatárs fogja össze. Mediáció 2021-ben összesen 322 alkalommal 40 fő ügyféllel történt. 

Az elmúlt évben több esetben kérték fel a munkatársakat iskolai, vagy szülői fórum 

mediálására, kérésre egyeztető eljárásban is részt tudnak venni.  

 

Család- és párterápia 

  

A család- és párterápia fókuszában a család, és annak alrendszereit (párkapcsolati, szülői, 

gyermeki) érintő családi, kapcsolati konfliktusok állnak. A családterápia célja, hogy a család 

hatékonyabban működjön. Az elmúlt évben a szolgáltatást a család/pár krízisbe kerülése, 

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

gyermeknevelési nehézségek, családi életciklus váltással járó nehézségek, valamint családi 

traumatizáció feldolgozása, családon belüli erőszak megszüntetésének segítése miatt keresték 

fel. A család- és párterápiát három szakember látta el intézményben heti egy alkalommal 

előzetes bejelentkezés alapján. 2021-ben 122 alkalommal 42 fő kapott családterápia keretén 

belül segítséget. A szolgáltatásnyújtást nagyfokú leterheltség, valamint várólista jellemzi. 

 

Hátralékkezelési tanácsadás 

  

A hátralékkezelési tanácsadást egy tanácsadó kolléga végzi, ő szükség esetén segítséget, 

információt nyújt az intézményben dolgozó családsegítőknek és esetmenedzsereknek is. A 

tanácsadás kezdetén a családsegítő vagy esetmenedzser aktív jelenléte nagyon fontos. 

A környezettanulmányt a családsegítővel vagy esetmenedzserrel közösen készíti a tanácsadó, 

mert ez is hozzájárul a gördülékenyebb kommunikációhoz. Az intézmény a 2021. évben 386 

kérelem benyújtásában segített.  

 

Családkonzultáció, szülőkonzultáció 

 

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

illetve szülő konzultációval bővítette, amely szolgáltatásra 2021-ben is nagy igény 

mutatkozott. Jellemzően szülői szerepeikben megerősítést, támogatást igénylő ügyfelek 

kerülnek a családsegítők és esetmenedzserek által delegálásra. A szülői konzultációs 

szolgáltatáson jellemzően kisgyermeket nevelő leterhelt édesanyák, speciális jellemzőkkel 

bíró gyermeket nevelők, valamint nehezebben kezelhető, kamasz gyermekes szülők vettek 

részt. A járványhelyzet következtében a gyermekek tanulásához kötődő teljesítmény 

felelőssége nagyrészt áttevődött a szülőkre. Az otthon-tanulás/home office fizikailag és 

lelkileg is megterhelte a szülőket. Az összezártság felerősítette a meglévő konfliktusokat, a 
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párkapcsolati problémákat hangsúlyosabbá, a nevelési nehézségek jobban érzékelhetővé 

váltak. A szolgáltatást 156 alkalommal 49 fő vette igénybe.  

  

Nyugi-Klub  

 

Az új klubfoglalkozás 2020. évben indult és azóta is népszerű. A klub tematikájának alapját a 

különféle relaxációs technikák, progresszív relaxáció, mélylégzés, vizualizáció adják. A cél e 

módszerek megismertetése, elsajátításuk, önálló alkalmazásuk elősegítése. A visszajelzések 

alapján a gyermekek élvezik a foglalkozásokat, néhányan pedig otthon is alkalmazzák az 

elsajátított ismereteket. 

  

Fejlesztőpedagógiai segítségnyújtás 

 

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

nehézségeket, amelyek a pszicho-szociális okok miatt keletkeztek az óvodáskorú, iskolába 

lépő, vagy az iskolába járó gyermekeknél. Célja továbbá az is, hogy megváltoztassa a 

sorozatos tanulási 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 lehetőségük nyílik az önkifejezésre, csak rájuk figyelnek, és van 

sikerélményük. Leginkább akkor történik delegálás a szolgáltatásba, ha a gyermek szorong, 

vagy agresszív, emiatt jellemzően a teljesítménye, vagy magatartása romlik az iskolában. A 

fejlesztésben 670 alkalommal 152 fő vett részt 2021-ben, amely az előző évhez képest 

kiemelkedően nagy növekedést mutat. 

 

Mentálhigiénés tanácsadás 

 

A lelki megőrzés céljából, érzelmi, életvezetési, kapcsolati nehézségekkel küzdő, ugyanakkor 

pszichológiai, pszichiátriai értelemben alapvetően egészséges igénybevevők számára nyújtott 

szolgáltatás. Szorosan kiegészíti a szociális segítő munkát. A tanácsadás 2020. év végével 

indult el szakképzett kolléga segítségével, így az igénybevevők száma a 2021. évben még 

alacsony volt. 

 

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés 

  

A családsegítés, mint szociális alapszolgáltatás keretén belül a családok segítése érdekében a 

veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. Ez az észlelő- és 

jelzőrendszer ágazatok, intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti 

együttműködés, amelynek célja a problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek 

észlelése és felismerése és jelzése az erre a célra kijelölt professzionális szolgáltató felé, 

folyamatos együttműködés és információáramlás biztosítása az egyének és családok 

problémáinak mielőbbi megoldása, a krízishelyzet következményeinek enyhítése, 

állapotromlásának megelőzése érdekében. Az elmúlt év során összesen 1 431 jelzés érkezett, 

gyermekekre, felnőttekre vonatkozóan. Az intézmény ellátottjainak köre, az életvitelszerűen 

XI. kerületben tartózkodó, vagy állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosság, 
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mindazonáltal a jelzőrendszer tagjainak köre túlmutat kerületünk határain. A 2021-ben 

fogadott összes jelzés 59%-a érkezett kerületi, 41 %-a pedig kerületen kívüli intézménytől, 

szervezettől, személytől. Rendszeresek az esetkonferenciák, esetmegbeszélések, szakmaközi 

megbeszélések. Az esetkonferenciákra a jelzőrendszer tagjai meghívást kapnak, s azokon 

részt is vesznek. 

Az éves tanácskozást az Újbudai Humán Szolgáltató Központ 2021. február 26-án tartotta 

meg online formában. A jelzőrendszer tagjaival történő kapcsolattartás és közös munka fontos 

részét képezi az esetkonferencia és esetmegbeszélés. Ekkor lehetőség nyílik a veszélyeztetett, 

illetve krízishelyzetben lévő gyermekkel, családdal, személlyel kapcsolatos információk, 

tapasztalatok, az eltérő és közös szakmai szempontok megbeszélésére. Az Újbudai Humán 

Szolgáltató Központban a 2021. évben 77 esetkonferenciát, 82 esetmegbeszélést és 1 054 

esetkonzultációt tartottak. Bizonyos esetekben szükséges a szülők megjelenése nélküli, csak 

az ügyben érintett jelzőrendszeri szakemberek (jellemzően pedagógusok, pszichológusok, 

egészségügyi szakemberek) részvételével megvalósuló, a fentiekben meghatározott célokra 

fókuszáló esetmegbeszélés is. Ilyenkor mód nyílik arra, hogy a különböző szakmához tartozó, 

illetve intézményt képviselő szakemberek személyesen egyeztessenek egymással, megosszák 

információikat az esettel kapcsolatban, és szemléletmódjukkal, szakértelmükkel kölcsönösen 

hozzájáruljanak a hatékony problémamegoldáshoz. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy 

Újbudán a jelzőrendszer megfelelően működik.  

 

Egyéb tevékenységek 

 

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ a veszélyhelyzet időszakában is folyamatosan 

működött. A kötelezően ellátandó feladatok mellett az előző évben a járványhelyzet indukálta 

problémák okán megjelenő, egyéb, feladatokkal bővült tevékenységi körük, amelyek közül az 

alábbiakban a 2021-es évben is részt vállalt az intézmény: 

- újbudai veszélyhelyzeti krízistámogatás és az újbudai rendszeres élelmiszer-

támogatáshoz kapcsolódó feladatellátás, aktív közreműködés (egy élelmiszercsomag 

súlya átlagosan kb. 25-30 kg volt); 

- a hatósági karanténban lévő személyek alapvető szükségleteinek kielégítésére nyújtott 

segítség telefonos lelkisegély, élelmiszercsomag kivitel, információnyújtás; 

- a kerületben élők egyszeri vagy több alkalmas mentálhigiénés, pszichológusi 

megsegítése a járványhelyzetben; két fő pszichológus 1 406 alkalommal nyújtott 

segítséget. A call centeren keresztül érkezett kérésekre több alkalmas tanácsadások 

történtek. 

- lakossági kommunikáció intézményi honlapon, Újbuda média felületein keresztül;  

- adományok közvetítése;   

- rászoruló nagycsaládosoknak karácsonyi ajándékok eljuttatása;    

- esély programban aktív részvétel. 
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Gyermekek napközbeni ellátása 

 

Bölcsődei ellátás 

  

Újbudai Bölcsődei Intézmények  

1119 Budapest, Tétényi út 46-48. 
  

Az intézmény 9 telephelyén, 880 engedélyezett férőhelyszámmal, 69 bölcsődei csoportban 

látta el feladatait. A jól működő alapellátáson túli szolgáltatásként speciális tanácsadással 

(pszichológus, gyógypedagógus, gyermekorvos), időszakos gyermekfelügyelettel, és 

játszócsoport üzemeltetésével volt lehetőség segíteni a családoknak. 2020. decemberben 

megkezdte működését a 8 férőhelyes Mini Bölcsőde, az Újbudai Bóbita Bölcsőde bővítése 

pedig befejeződött. Az Újbudai Pöttöm Bölcsőde új részlegében 3 fővel, majd az Újbudai 

Bóbita Bölcsőde bővítése kapcsán további 6 fővel bővült az intézményi alkalmazottak 

létszáma. Prevenciós tevékenységként már 6 tagintézményben működik „sóterápiás” 

lehetőség.  

Az intézmény az átlagos fejlődésű és sajátos nevelési igényű kisgyermekek napközbeni 

gondozását-nevelését alapfeladatként végzi. A teljes integráció mellett négy telephelyen, az 

Újbudai Szemünk Fénye Központi Bölcsőde, az Újbudai Bóbita Bölcsőde, az Újbudai 

Napsugár Bölcsőde és az Újbudai Dúdoló Bölcsőde területén egy-egy csoportszobában, 

speciális csoportban biztosítottak ellátást. Ettől függetlenül minden telephelyen teljes 

integrációban fogadják az SNI, vagy korai fejlesztésre szoruló kisgyermekeket. 

2021-ben a 9 telephelyen összesen 1 221 gyermeket láttak el, mely gyermekek közül 26 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 létszáma nem haladta meg a 11 

főt. Speciális csoportban 6 kisgyermek ellátása engedélyezett. Családhoz kihelyezett 

kisgyermeknevelő 4 családnál is segítséget nyújtott 2021-ben.  

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

felvételt az önkormányzati rendelet szabályozza. A 2021. évben a beiratkozások online 

formában történtek, az intézmény honlapján található információk segítették a szülőket a 

nyomtatványok kitöltésében. Tapasztalataik alapján még mindig nagyobb létszámban 

kerülnek be az intézményi ellátásba a 24 hónapot betöltött kisgyermekek (690 gyermek), bár 

az extra GYED lehetőségével nőtt a 24 hó alatti kisgyermekek ellátásának száma  

(72 gyermek) is.  

2021-ben is az intézmény működését a COVID-19 járvány nagymértékben befolyásolta. Az 

év közben megüresedő bölcsődei férőhelyekre a várólistán szereplő és a folyamatosan 

jelentkező gyermekek kerültek felvételre. Sajnos több esetben tapasztalták a 

bölcsődekezdéssel kapcsolatos szülői bizonytalanságot, ami nehezítette a beszoktatások 

pontos ütemezését. 
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38. táblázat  2020 2021 

A bölcsődei telephelyek 

(tagbölcsődék) 

 Férőhe-

lyek 

száma 

 

Ellátott 

kisgyer-

mekek 

száma 

 

Férőhe-

lyek 

száma 

 

Ellátott 

kisgyer-

mekek 

száma 

 

 Újbudai Napsugár Bölcsőde  
(1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 9.) 

104  135 104 139 

  

Újbudai Kuckó Bölcsőde  
(1117 Budapest, Bogdánfy u. 4/a.)  

 

76 

 

112 

 

76 

 

118 

  

Újbudai Pöttöm Bölcsőde + 

Mini Bölcsőde  
(1118 Budapest, Ménesi u. 41.) 

 

40+8 

 

60 

 

40+8 

 

82 

  

Újbudai Mogyoróskert 

Bölcsőde 
(1115 Budapest, Fraknó u. 13-15.) 

 

 

76 

 

113 

 

76 

 

117 

 Újbudai Szemünk Fénye 

Központi Bölcsőde 
(1119 Budapest, Tétényi út 46-48.) 

132 191 132 168 

  

Újbudai Katica Bölcsőde 
(1118 Budapest, Törökugrató u. 11.) 

 

104 

 

155 

 

104 

 

152 

  

Újbudai Dúdoló Bölcsőde  
(1112 Budapest, Menyecske u. 2.) 

 

104 

 

141 

 

104 

 

144 

  

Újbudai Bóbita Bölcsőde 
(1116 Budapest, Fonyód u. 3-5.) 

 

 

132 

 

183 

 

160 

 

185 

 Újbudai Mesevár Bölcsőde 
(1118 Budapest, Zólyomi u. 20-22.) 

76 117 76 116 

  

Összesen 

 

844+8 

 

1 170 

 

872+8 

 

1 221 

 

A gyermekvédelem egyik első legfontosabb „jelző” intézménye a bölcsőde. A hátrányos 

helyzetű és veszélyeztetett gyermekek könnyen kiszűrhetők. A szakemberek és a 

gyermekvédelmi felelős (intézményvezető) velük közvetlen kapcsolatban áll. Jó a szakmaközi 

együttműködés az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal, a koordinátorok rendszeresen 

látogatják a bölcsődéket. Fontos a szülőkkel való bizalmas kapcsolat, a kölcsönös párbeszéd 

kialakítása, célzott családpedagógiai, pszichológiai módszerek alkalmazásával. A családok 

számára a korábban kialakított megfelelő kapcsolattal krízis esetén könnyebben nyújtható 

segítség. A gyermekvédelmi felelős feladata felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető 

okokat. Ezt a feladatot a környezettanulmány, a fogadóórák, a családlátogatás, és a családi 

körülmények folyamatos nyomon követése segíti elő. A bölcsődei szolgáltatásokat igénybe 

vevő családok körének szociális helyzete a kerület régióin belül más-más képet mutat. 

Jelentős rizikófaktorok: rossz lakáskörülmények, anyagi helyzet, alacsony iskolázottság, 

amelyek nehezítik a gyermeknevelést. 

2020. évben észlelt gyermekvédelmi problémák jellege: anyagi (megélhetéssel, lakhatással 

összefüggő probléma, gyermeknevelési nehézségek, gyermekintézménybe beilleszkedési 
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nehézség, magatartászavar, teljesítményzavar, családi konfliktusok (szülők közötti, szülő és 

gyermek közötti), szülők vagy család életvitelének problémája, szülői elhanyagolás, családon 

belüli bántalmazás (fizikai, lelki), fogyatékosság, retardáció, szenvedélybetegségek. 

A COVID-19 világjárvány azonban a bölcsőde működését nagymértékben befolyásolta. A 

járványhelyzetre való tekintettel a személyes találkozók száma csökkent, nem volt lehetőség a 

műhelyfoglalkozások, szakmai továbbképzések lebonyolítására. Ettől függetlenül az 

intézmény környezetvédelmi koordinátora rendszeresen megtartotta online formában a 

környezetvédelemmel kapcsolatos előadásait. Az Önkormányzattól kapott környezetvédelmi 

támogatásból (990 000 Ft) továbbfejlesztették a „Zöld Bölcsőde” projektet.   

Több alkalommal volt szükség bölcsődei csoportok részleges vagy teljes zárására. A 

bölcsődei dolgozók aktívan kivették a részüket a járványügyi védekezésből, segítséget 

nyújtottak a kerület szociális intézményeinek. Az ubi.ujbuda.hu honlapon folyamatosan 

tájékoztatták a családokat a járványhelyzet aktuális állapotáról, különböző kreatív ötletekkel, 

videókkal segítették a családok otthon töltött idejét. Jeles napokról való megemlékezéseket, 

szülőcsoportos foglalkozásokat, egészségnevelő előadásokat és tanácsadást online formában 

tartottak az érdeklődő szülők részére. Az Újbudai Bölcsődei Intézmények dolgozóinak 

tapasztalatai szerint 2021. év több család, kisgyermek életében okozott nehézséget, mind lelki, 

mind anyagi tekintetben.  

A tervezett szakmai ellenőrzések gyakorlati megvalósítása részben megtörtént, a vezetői 

értekezletek online valósultak meg. A személyes találkozások korlátozására tekintettel a 

bölcsődék igyekeztek olyan ellenőrzéseket, kutatásokat megvalósítani, amelyekhez elég volt 

az online tér vagy minimális személyes találkozással, kiscsoportban megvalósítható volt. A 

kisgyermeknevelők szakmai munkájának támogatására összeállításra került egy szakirodalmi 

ajánlás, amely az intézmény honlapján minden érdeklődő számára elérhető. Az Újbudai 

Bölcsődei Intézmények 2021-ben „Kisgyermeknevelők jövőképe” címmel kutatást végzett, az 

eredményből tanulmány készült, mely a Gyermeknevelés tudományos folyóiratban 

publikálásra került. 

Rövid szülői elégedettségi felmérés is készült, amelynek keretében a bölcsődébe járó 

gyermekek szülei a járványügyi helyzet kapcsán fejthették ki véleményüket, álláspontjukat. 

Az intézmény pszichológusa, gyógypedagógus szakmai segítségét a nevelési év folyamán 

több alkalommal igénybe vették a szülők, online konzultáció és szükség esetén személyes 

formában is.  

 

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 teljes körű (éjjel-nappali) ellátást nyújt hosszabb-rövidebb időre a 

rászoruló gyermekes családok részére. A segítséget a szülők kérik, akik valamilyen oknál 

fogva (pl. betegség, kórházi tartózkodás, hajléktalanság, rendkívüli munkavégzés), 

gyermekük gondozását átmenetileg saját háztartásukban nem tudják megoldani. A 
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gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó szolgáltatás révén elkerülhetővé válik a 

gyermek/ek szakellátásba való utalása. 

A gyermekjóléti szakemberekkel való együttműködés alapja az egymás kompetenciájának 

tiszteletben tartása és a gyermekek érdekében való együttműködés, azért hogy a szülők minél 

hamarabb újra képessé váljanak gyermekeik nevelésére. 

Az Egyesület 2021. évi tevékenysége során a következő feladatokat látta el: rendelkezésre 

állás, kapcsolatfelvétel az igénylőkkel. Az Egyesület XI. kerületi ellátottról 2021-ben nem 

gondoskodott. 

Vezetékes telefonról ingyenesen hívható zöld szám működtetésével biztosították a kerületi 

családok számára, hogy a szolgáltatásainak igénybevételét kezdeményezzék. 

Részt vettek a kerületi gyermekvédelmi tanácskozáson, kapcsolatot tartottak a gyermekjóléti 

szakemberekkel, hogy a tevékenységi körükben megjelenő krízishelyzetben lévő gyermekes 

családok számára tájékoztatást tudjanak adni a szolgáltatás elérhetőségéről. 

Az ellátandó gyermekek lakóhelyükhöz minél közelebbi és szükségleteikhez igazodó 

elhelyezése érdekében továbbra is keresik a kerületben a hálózatukhoz csatlakozni kívánó, 

mások gyermekének gondozására vállalkozó családokat. 

2021. évben a COVID-19 járványhelyzet miatt a családok továbbra is nehezen 

mozgósíthatóak arra, hogy megnyissák mások előtt otthonukat. A járvány elleni védekezés 

miatt a helyettes szülői képzést 2022. évre halasztották.   

 

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 rendszerébe, 

szorosan együttműködnek a gyermekjóléti szolgálatokkal, így segítve a szülőket és 

gyermekeket a problémák kezelésében. Az intézmény koedukált formában működik, 24 

férőhelyen főként 3 és 18 év közötti gyermekek számára nyújtanak átmeneti gondoskodást. 

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

családi krízismenedzseléssel vállalnak szerepet a családi integráció megőrzésében. A 

veszélyeztetett gyermekek pályára állításában, legfeljebb 12+6 hónapig tartó gondozásában, 

szükség esetén a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat bevonásával, a gyermekek számára 

legmegfelelőbb szakellátási forma, illetve társintézmény megkeresésében nyújtanak 

segítséget. Az alapítvány 14 férőhely fenntartására kötött ellátási szerződést a XI. kerület 

tekintetében. 

Az intézmény 2021. évben összesen 37 esetben nyújtott átmeneti elhelyezést. A 2021. évben a 

XI. kerületi ellátottak száma 21 fő volt, ami 2 571 gondozási nap tekintetében, átlag 7,04 főt 
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jelent. Az átmeneti gondozás befejeztével 2021. évben otthonába visszakerült 9 fő, albérletbe 

5 fő, másik családtaghoz 5 fő, másik intézménybe 2 fő került. 

Elsődleges veszélyeztető tényezők között szerepelnek a családok albérleteinek elvesztése (10 

esetben), elégtelen lakhatási körülmények (7 esetben), hajléktalanság (5 esetben), bántalmazás 

(4 esetben), ellátatlanság szülő elvesztése miatt (1 esetben), családi konfliktus (5 esetben), 

szülő-gyermek közötti konfliktus (1 esetben), szülő szenvedélybetegsége (1 esetben), 

gyermek betegsége (1 esetben), gyermek tanulási és/vagy magatartási problémája (2 esetben). 

A 2021. évben is komoly kihívást jelentett a gyermekotthon életét alapvetően befolyásoló 

pandémiás időszak. A mindennapok részévé vált a látogatások korlátozása, a folyamatos 

egészségügyi ellenőrzés.  

A gyermekotthon a konfliktushelyzetek megelőzésére igyekezett a szabadidőt sok mozgással, 

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 Alapítvány szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, az otthontalanná vált szülő 

kérelmére történik. Az ország egész területéről fogadnak ügyfeleket. 2021. évben elsősorban 

Budapest kerületeiből és a környező településekről kértek segítséget, de távolabbi megyékből 

is érkeztek. A férőhelyek száma: a Régiházban 40 fő befogadására 11 lakószobában áll 

rendelkezésre, az Újházban 40 fő elhelyezése 14 szobában történik. Az Anyaoltalmazó 

Alapítvány Családok Átmeneti Otthona Újházban 31 édesanyának, valamint 80 gyermeknek, 

a Régiházban 15 anyának, 13 apának, és 34 gyermeknek nyújtott segítséget 2021. évben.  

XI. kerületi lakosok közül az Újházban 4 gyermek és 1 édesanya, a Régiházban 2 gyermek 2 

édesanya, 1 édesapa, összesen 1 787 napot töltött.  

A szakmai team - szociológusok, szociálpedagógusok, gondozók, szakgondozók 

pszichológus, gyermekorvos, védőnő, jogász - komplex szakmai tudásával, a családokkal 

együttműködve az elsődleges cél mellett folyamatosan arra törekszik, hogy minden esetben a 

gyermekek érdekeit vegyék figyelembe. A segítségnyújtás célja azon készségek és 

képességek elsajátítása a szülők részéről, amelyek révén mind a továbblépésre, mind a családi 

szerepek elsajátítására továbbá a gyerekek szükségleteinek teljesebb kielégítésére, 

önfenntartásra minél inkább képessé váljanak. Míg a családgondozó munkájának fókuszában 

a szülők, addig a szakgondozók munkájának középpontjában a gyermekek állnak. 

A koronavírus járvány a 2021. évet is befolyásolta. A járványidőszakban megnőtt a 

mentálhigiénés segítségnyújtás száma a családok körében. A szigorú szabályokat továbbra is 
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be kellett tartani a lakók és a kollégák egészségének megőrzése érdekében. Látogatók 

fogadására a közösségi helyiségekben korlátozottan volt lehetőség. 

Fontosnak tartják, hogy a sikeresen működő programjaikat tovább működtessék. A 

családtagok személyre szabott támogatása érdekében az eddigi szolgáltatásaik mindegyikét 

folyamatosan biztosítani tudták, fejlesztések is történtek. Fontosabb programjaik: 

esélyteremtés az informatika eszközeivel, szülő és gyermek csoportok, nyári napközis tábor, 

fejlesztő foglalkozások, családmegerősítő program, hátrányos helyzetű felnőttek digitális 

kompetencia fejlesztése program, családi hét önkéntesek bevonásával, ünnepek köré 

szervezett időszakos programok. 

 

Gyermekétkeztetés 

  

Az Önkormányzat továbbra is fokozott figyelmet fordít az intézményi gyermekétkeztetés 

elérhetőségének fenntartására. Az önkormányzati rendelet szerint megállapított - térítési 

díjkedvezmény formájában nyújtott - gyermekétkeztetési támogatást 2021. évben 55 gyermek 

számára, összesen 1 685 ezer Ft összegben biztosította az Önkormányzat. 

 

39. táblázat  2020 2021 

Intézményi gyermek- 

étkeztetési támogatás 

 

A támogatott gyermekek száma 

A nyújtott támogatás összege 

(ezer Ft) 

56 

 

1 190 

55 

 

1 685 

 

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 

javítása. Ez a célkitűzés a 2020-ban kezdődő, és a mai napig folytatódó COVID-19 

világjárvány okozta kihívások tükrében sem változott. 

A bűnözés nemzetközi terjedése, az esetleges katasztrófák következményeinek hatékony 

leküzdése, a köz- és környezetbiztonságot érintő események számának folyamatos 

növekedése a fővárost komoly kihívás elé állítja, amelynek kezelése mind bonyolultabbá 

válik, költsége folyamatosan növekszik.  

A közbiztonság közügy, az életminőség elsődleges összetevője, az egyes állampolgár 

közérzetére 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 tőkét, taszítja az idegenforgalmat, ezért a 

közbiztonsággal, mint gazdasági tényezővel számolni kell. A COVID-19 járvány 

következtében előállt rendkívüli helyzetben a közbiztonság megőrzésének fontossága az 

előbbiekben leírtakhoz képest is jelentős mértékben növekedett. 
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A stratégiában megfogalmazott célok megvalósításával, valamint a rendkívüli helyzet 

kihívásaival a 2021. évben is a közbiztonság helyzetéért felelős polgármester, alpolgármester 

felügyeletével közbiztonsági tanácsnok, közbiztonsági referens, az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Újbuda Prizma Nonprofit Kft., az Újbuda Közterület-felügyelet, valamint 

az Újbudai Polgárőr Egyesület foglalkozott. A közbiztonság további növelése érdekében az 

Önkormányzat a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága és a kerületben tevékenykedő 

polgárőr egyesület munkáját a járványhelyzet teremtette szűkös anyagi lehetőségei ellenére is 

anyagi támogatással segítette.  

A kerületi közbiztonság vonatkozásában a koordinatív önkormányzati feladatmegvalósítás 

szakmai szolgáltató szervezete a 2008. évben megalakult Újbuda Közterület-felügyelet. 

Az Önkormányzat a törvényben meghatározott közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok 

hatékony megvalósításának érdekében 2021-ben is feladatokat határozott meg, konkrét 

helyzetelemzés alapján stratégiai célokat és prioritásokat jelölt ki.  

A célmegvalósításhoz szükséges konkrét feladatok a közrend és közbiztonság fenntartásáért 

tevékenykedő szervezetekkel (rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, polgárőrséggel, 

közterület-felügyelettel, humánszolgáltató intézményekkel) való szakmai együttműködés 

keretein belül, a 2021. évben is négy pilléren nyugodtak. Ezek a következők: 

- közösségi bűnmegelőzés, 

- közösségi célú szolgáltató tevékenység, 

- közlekedésbiztonság fejlesztése, 

- közösségi célú vállalkozási tevékenység. 

 

III.1. Közösségi bűnmegelőzés 

  

Térfigyelő rendszer üzemeltetése, fejlesztése 

 

A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése Újbuda közbiztonsági szakemberei szerint 

pozitívan befolyásolja a közrendet, a közbiztonságot.  

A térfigyelő központokban szolgálatot teljesítő szabadidős rendőrök bérét az Önkormányzat 

az erre a célra elkülönített pénzeszközből finanszírozta. 

 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) drogprevenciós munkájának rendezett végrehajtása 

 

2021-ben az Újbudai KEF a közös cselekvés, a partneri együttműködés kialakítását célozta 

meg a társadalom minél szélesebb köreiben. Közös platform kialakítása szükséges az 

egészséges életmód megítélésének, társadalmi értékének vonatkozásában. Alapelv a 

szektorsemlegesség; az ellátandó feladatok tekintetében a mérce a kompetencia és a 

hatékonyság, más szempontok érvényesülése másodlagos. A kábítószer használat 

visszaszorítását célzó hatékony felvilágosító munka a pandémia következtében a virtuális 

térbe kényszerült, elmaradtak a személyes találkozások, ennek ellenére az Önkormányzat 

saját forrásból a szükséges támogatást folyamatosan biztosította. Az Újbudai KEF vezető 

szerepet vállalt a 2021-ben újjáalakuló Fővárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában. 
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Áldozatvédelmi Szakmai Együttműködési Rendszer 

  

A bűnmegelőzés, az áldozattá válás elkerülése és az áldozatsegítés a célja az Áldozatvédelmi 

Szakmai Együttműködési Rendszernek (ÁSZER), amelyet az Önkormányzat és a XI. Kerületi 

Rendőrkapitányság valósít meg a kerületben. Az Újbudai ÁSZER 2016. júliusban alakult 

meg. Az ÁSZER-program 2021-ben a járványügyi szabályok figyelembevételével haladt, 

melynek keretében az áldozatok személyre szabott segítséget kaphattak, igazodva a 

bűncselekmény során keletkezett kár természetéhez és annak orvoslásához. 

A rendőrség és az Önkormányzat (és intézményei) mellett a programban részt vesznek az 

idősgondozó intézmények, a kormányhivatal áldozatsegítő szolgálata, az egyházak képviselői, 

valamint a katasztrófavédelmi, polgárőr- és civil szervezetek. 

 

III.2. Közösségi célú szolgáltató tevékenység 

  

Az Újbuda Polgárőr Egyesület hatékonyságát segítő tevékenység 

 

Az Önkormányzat 2021-ben is feladatának tekintette a helyi Polgárőr Egyesület anyagi és 

erkölcsi támogatását.  

 

Állampolgárok biztonságérzetének növelése 

 

A lakosság szubjektív és objektív biztonságérzetének növelése érdekében a közbiztonság 

fenntartásával foglalkozó szervezetek és az állampolgárok kapcsolatfelvételének, 

kommunikációjának elősegítése 2021-ben is a már bevált „Zöld szám” működtetésén 

keresztül valósult meg. Célja a Közterület-felügyelet, a Polgárőrség, a Katasztrófavédelem, a 

Rendőrség, és a Népegészségügyi Intézet könnyű elérhetősége. A diszpécser központban 

fogadott állampolgári bejelentések alapján, a megfelelő erők azonnali mozgósításával 

lehetséges a károk minimalizálása. 

 

III.3. Közlekedésbiztonság fejlesztése 

  

A rendszeres sebességmérés következtében folyamatosan csökken a szabálysértések száma.  

  

III.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 2021-ben is 

kisebb költséget jelentett, mint a vandálok pusztító munkájának helyreállítása.  

A kerületi bűnmegelőzési stratégiában megfogalmazott irányelveknek megfelelően az 

Önkormányzat bűnmegelőzési tevékenységét 2021-ben is a hivatalban dolgozó közbiztonsági 
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referens szervezte. Feladata a stratégia végrehajtásának a koordinálása, napi munkakapcsolat 

az önkormányzat közbiztonsági tanácsnokával és a területért felelős polgármesterrel, 

kabinetvezető-helyettessel. 

A státusz feladatrendszere nagyobb mozgásteret biztosít az Önkormányzat számára, 

átláthatóbbá, átjárhatóbbá 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 ellenőrzésére 

2021-ben is pozitívak voltak a visszajelzések. 

IV. Az ifjúkori bűnözés alakulása 
 

Újbudán, a hasonló adottságokkal rendelkező és településszerkezetű kerületekhez viszonyítva 

a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények kisebb számban jelentkeznek, ennek ellenére 

a Rendőrkapitányság folyamatosan kiemelt hangsúlyt fektetett a probléma kezelésére. A 

COVID-19 járvány következtében, a közterületeken elrendelt intézkedések hatására a 

tárgyévben, a 2020. évhez viszonyítva, a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma 

jelentősen csökkent. 

A helyzet normalizálása utáni állapotokra fel kell készülniük a szakembereknek. Általában a 

fiatalok kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekményeket, bolti, iskolai, alkalmi lopásokat 

követnek el. Sok esetben ezek éppen csak meghaladják a szabálysértési értékhatárt. Egyéb 

bűncselekmény típusoknál - garázdaság, testi sértés, rongálás - is jellemző, hogy életkori 

sajátosságaikból adódóan, a különböző élethelyzetekre adott helytelen válaszok motiválják a 

fiatalkorú elkövetőket. A súlyosabb megítélésű bűncselekmények hátterében, gyakran a rossz 

példát közvetítő családi háttér, az eltorzult értékrendű baráti társaság, esetleg felnőtt korú 

felbujtó vagy tettestárs húzódik meg. 

A fiatalkorúak elkövetői magatartására jellemző, hogy ösztönvezérelt módon cselekszenek, 

nem gondolják, hogy tettüknek büntetőjogi következményei vannak, gyakorlatilag jó heccnek, 

csínytevésnek fogják fel azt. A gyermekotthonokban, 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 bűnüldözői tevékenység mellett a 

felvilágosítás és a bűnmegelőzés is komoly szerepet kapjon. Ennek érdekében folyamatos az 

együttműködés a Rendőrség, az Önkormányzat, a kerületben működő iskolák, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi szervezetek, rendvédelmi szervezetek ifjúságvédelmi szakemberei között. 
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V. Újbuda demográfiai mutatói 
 

40. táblázat Korosztály (év) 2020 2021 

Újbuda lakosságának 

kor szerinti összetétele  

2022. január 1-jén 

0 - 3 

4 - 14 

15 - 18 

19 - 20 

21 - 25 

26 - 35 

36 - 50 

51 - 62 

63 - 80 

81 – 

 

Összesen 

5 346 

13 685 

3 884  

1 818  

5 112 

17 512 

33 095 

15 791 

28 149 

8 223 

 

132 615 

4 980 

13 196  

4 138 

1 934 

4 930 

16 281 

32 362 

16 715 

27 182 

8 153 

 

129 871 

 

Újbuda összlakosságának száma a 2020. évhez viszonyítva kis mértékben csökkent, azonban 

a 15-20 éves korosztály tekintetében kismértékű lakosságszám növekedés tapasztalható.    

VI. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények rövid bemutatása 
 

VI.1. Újbudai Bölcsődei Intézmények 
 

Az intézmény 1979-es alapítása óta 2000-től alakult ki a jelenlegi 

struktúrája. Az intézmény jelenleg is kilenc telephelyen működik, ezzel 

összhangban az intézményt 9 szakmai-szervezeti egység alkotja, melyek a 

kerület földrajzilag különböző részein helyezkednek el.  Az intézményben 

összes férőhelyek száma jelenleg már 880 fő, az ellátás nyújtása a 9 

telephelyen, 69 bölcsődei csoportban történik. Az egyes telephelyeken a férőhelyszámok: 

Újbudai Pöttöm Bölcsőde és Mini Bölcsőde (1118 Budapest, Ménesi út 41.) 40+8 férőhely; 

Újbudai Kuckó Bölcsőde (1117 Budapest, Bogdánfy u. 4/a.) 76 férőhely; Újbudai 

Mogyoróskert Bölcsőde (1115 Budapest, Fraknó u. 13-15.) 76 férőhely; Újbudai Szemünk 

Fénye Központi Bölcsőde (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.) 132 férőhely; Újbudai Bóbita 

Bölcsőde (1116 Budapest, Fonyód u. 3-5.) 160 férőhely; Újbudai Napsugár Bölcsőde (1118 

Budapest, Csíki-hegyek u. 9.) 104 férőhely; Újbudai Katica Bölcsőde (1118 Budapest, 

Törökugrató u. 11.) 104 férőhely; Újbudai Dúdoló Bölcsőde (1112 Budapest, Menyecske u. 

2.) 104 férőhely; Újbudai Mesevár Bölcsőde (1118 Budapest, Zólyomi út 20-22.) 76 férőhely. 

Az intézményben az engedélyezett alkalmazotti létszám: 264 fő. 

Az Újbudai Bölcsődei Intézményekben egyre több kisgyermeknevelő végez szakirányú 

főiskolán, illetve tervezi a továbbtanulást. Pedagógus I. fokozat megszerzésére irányuló 

minősítő vizsgát 3 kisgyermeknevelő teljesítette sikeresen. A pedagógus gyakornokok 

mentorálása folyamatos volt 2021-ben is: rendszeres kapcsolattartás, online konzultáció, 

tájékoztató. 

2021 szeptemberétől a kisgyermeknevelők által kötelezően vezetett szakmai dokumentáció 

formai, és tartalmi követelménye megváltozott. Az intézmény szaktanácsadója több 
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alkalommal tartott előadást a bölcsődékben az új dokumentációval kapcsolatos ismeretekről, 

november, december hónapban megkezdődtek a tapasztalati megbeszélések. 

Az intézmény az alapellátáson túl az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: időszakos 

gyermekfelügyelet; játszócsoport. 

Az Újbudai Bölcsődei Intézményekben 2019-től is folyamatosan bővítésre kerülnek a 

sóbarlangok. Jelenleg az Újbudai Szemünk Fénye Központi Bölcsődében, az Újbudai 

Mesevár Bölcsődében, az Újbudai Napsugár Bölcsődében, az Újbudai Dúdoló Bölcsődében, 

az Újbudai Kuckó Bölcsődében, továbbá 2021-től az Újbudai Bóbita Bölcsődében is 

biztosított már sóbarlang. 

A környezettudatos bölcsődei nevelés megvalósítása sikeresen folytatódott 2021-ben is. A 

megvalósított programoknak köszönhetően folyamatosan bővült a bölcsődék zöldítése. Az 

intézményvezető által készített „Környezeti nevelés a bölcsődében. Mit tegyek, hogy zöldebb 

legyen?” című program 2021-ben akkreditált továbbképzésként lett elismerve, melynek fő 

célcsoportja a kisgyermeknevelők. A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet értelmében a 

kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatott kollégáknak szakmai továbbképzésen kell 

részt venniük. A „Környezeti nevelés a bölcsődében. Mit tegyek, hogy zöldebb legyen?” 

projekt a választható továbbképzések körét bővíti, az egyéni érdeklődés figyelembevételével 

az önismeret, az egyéni kompetenciák vagy egyéb speciális ismeretek megszerzését célozza. 

Az Újbudai Bölcsődei Intézmények fontos jövőbeni tervei között szerepel a 

„Környezettudatos Bölcsőde” továbbfejlesztése, az eddigi tapasztalatok országos szinten való 

megosztása. A Magyar Bölcsődék Egyesülete 2023-ig kapta a módszertani feladatok 

ellátására irányuló kijelölést az Emberi Erőforrások Minisztériumától, ebben a munkában az 

Újbudai Bölcsődei Intézmények továbbra is aktívan részt vesz, mint bázisintézmény. 

 

Ellenőrzés  

 

Szakhatósági ellenőrzés kapcsán a Fővárosi Katasztrófavédelemi Igazgatóság Dél-Budai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének munkatársai több intézményben is látogatást tettek, 

hibát nem rögzítettek az intézmény működési feltételeinél. 

2021-ben az Állami Számvevőszék ellenőrzésére is sor került, további intézkedés nem volt 

szükséges. 

2021-ben Budapest Főváros Kormányhivatala által, a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeleten (a továbbiakban: 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rendelet) alapuló ellenőrzésre nem került sor. 

 

Törzskönyvi adatok  

 

Az Újbudai Bölcsődei Intézmények alapító okirata a következő linken érhető el: 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680208 

 

Az intézmény honlapjának címe: 

https://ubi.ujbuda.hu/ 

  

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680208
https://ubi.ujbuda.hu/
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VI.2. Újbudai Humán Szolgáltató Központ 

 

Az intézmény két szakmai egysége: a család- és gyermekjóléti szolgálat; 

és a család- és gyermekjóléti központ. Az intézmény minden olyan 

feladatot ellát, amelyeket a vonatkozó jogszabályok delegáltak. 

2021-ben az intézmény engedélyezett létszáma 67 fő. A család- és 

gyermekjóléti szolgálatnál 1 fő szakmai vezető, 21 fő családsegítő, 4 fő 

szociális asszisztens végezte a mindennapi munkát. A család- és 

gyermekjóléti központban 1 fő szakmai vezető, 7 fő esetmenedzser, 9 fő tanácsadó, 12 fő 

óvodai- és iskolai szociális segítő, 6 fő szociális asszisztens, valamint 4 fő technikai 

munkatárs látta el a feladatokat.  

Az intézmény munkáját 6 fő külső szakember segítette: 1 fő jogász, 1 fő mentálhigiénés 

szakember, 3 fő családterapeuta, 1 fő szupervízor. A kollégák személyiségfejlesztését, és 

hivatásbeli kompetenciájuk fejlesztését továbbra is sikeresen segíti a szupervízor szakember. 

 

Beruházás 

 

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központban bővítésre került az irodakonténer. A jelenlegi 

terület több mint 100 nm (a bővítéssel érintett terület: 27 nm).  

 

Ellenőrzés 

 

2021-ben az Állami Számvevőszék ellenőrzésére sor került, további intézkedés nem volt 

szükséges. 

2021-ben Budapest Főváros Kormányhivatala által, a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeleten 

alapuló ellenőrzésre nem került sor. 

 

Törzskönyvi adatok  

 

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirata a következő linken érhető el: 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680385 

 

Az intézmény honlapjának címe: 

https://uhszk.ujbuda.hu// 

  

VI.3. Újbudai Idősek Háza 
 

Az Újbudai Idősek Háza hatályos alapító okirata és működési 

engedélye (szolgáltatói nyilvántartásba vétel) alapján jelenleg 67 

férőhelyen idősotthoni ellátást, 18 férőhelyen időskorúak átmeneti ellátás – Időskorúak 

Gondozóháza – szolgáltatásokat biztosít. Az intézmény a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően nyújtotta a szolgáltatásokat 44 fő engedélyezett létszámkerettel. Az intézmény 

nagy hangsúlyt fektet az alkalmazottak szakmai képzésére, melynek érdekében az 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680385
https://uhszk.ujbuda.hu/
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intézményvezető részt vett a szociális vezetői, mester szintű továbbképzésen. Az 

intézményvezető helyettes elvégezte a szociális vezetői, alap szintű továbbképzést. Szabadon 

választott továbbképzésen 3 fő gondozó vett részt. További 1 fő diplomás ápoló, 1 fő szociális 

munkatárs és 1 fő terápiás munkatárs teljesítette a szociális vezetői, alapszintű továbbképzést. 

A szociális és mentálhigiénés csoportvezető és 1 fő gondozó teljesítette a szabadon választott 

továbbképzését, valamint 2 fő gondozó és 1 fő terápiás munkatárs a kötelező szociális 

továbbképzését végezte el. Az intézményvezető helyettes és 1 fő ápoló teljesítette az 

egészségügyi szabadon választott képzést, illetve a vezető ápoló a kötelező továbbképzését 

teljesítette. Az intézmény szakmai programjában meghatározott belső szakmai képzések 

megvalósultak.  

2016-ban az Önkéntes Központ Alapítvánnyal, valamint a TESZÜNK Tettrekész Emberek 

Szenior Önkéntes Klubbal létrejött együttműködési megállapodás alapján 2021-ben 4 fő 

önkéntes, 5 fő ellátottnál összesen 77 órában tevékenykedett az intézményben. Tavalyi évben 

1 fő volt önkéntes, aki előző évben főiskolai gyakorlatát töltötte. 2021-ben 1 fő főiskolai 

hallgató végzett szakmai gyakorlatot az intézményben. 

Az intézmény feladatának tartja az idős-, és a fiatal korosztály életének kölcsönös 

megismerését személyes kapcsolatokon keresztül, amely lehetőséget nyújt a generációk 

közötti híd építésére. Ezek a találkozási alkalmak fontosak a lakók részére, hisz a fiatalok 

révén a mai generációhoz is közelebb tudnak kerülni. Üdítő számukra egy – egy beszélgetés, 

közös séta, társasjáték. A Szent Margit és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumból 

összesen 4 fő lakóhoz 6 tanuló járt 20,5 órában. További 4 tanuló kreatív tevékenységben vett 

részt, a névnapi köszöntőképeslapok elkészítésében segédkezett. 

  

Beruházások 

 

A tervezett felújítások 2020. év végétől nem tudtak az eredeti tervek szerint megvalósulni. 

2021. évben 8 lakrész teljes felújítására történt közbeszerzési pályázat kiírása, a munkálatok 

2022 januárjában tudtak elkezdődni. 

Azon lakrészekben, amelyek műszaki állapota elégséges volt, karbantartási munkákra került 

sor, a GAMESZ karbantartás kerete terhére, így ezeket a lakrészeket használatba tudta venni 

az intézmény. A jelenlegi járványhelyzet miatt egyes lakrészek használati módja speciálissá 

vált: ilyenek az izolációs szobák, valamint az érintésmentes látogatószoba is. Ezek a 

helyiségek a lakók állandó elhelyezésére a járványhelyzet fennállása alatt nem használhatók. 

A 2021. évben az új beköltözők lakrészeinek intézményi bútorozása, szükség szerinti 

bútorcseréje megtörtént.  

Az Önkormányzat által biztosított forrásból klímaberendezések telepítése valósult meg a II. 

emeleti lakrészekben. 

Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése keretében 1 darab gőzállomás, 1 darab benzinmotoros 

fűnyíró, 1 darab vizeletvizsgáló berendezés, és egy bankjegyszámláló gép megvásárlása segíti 

az intézményi feladatok ellátását. Négy darab lízingelt elektromos betegágy intézményi 

tulajdonba került. 
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Ellenőrzés 

 

2021-ben az Állami Számvevőszék ellenőrzése során megállapításra került, hogy az 

intézmény nem szabályozta az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. Dr. László Imre 

polgármester úr összhangban az Állami Számvevőszék levelében foglaltakkal intézkedett az 

intézmény Kockázatkezelési szabályzata tartalmi előírásainak felülvizsgálatával 

kapcsolatosan, amely határidőn belül megtörtént. Egyéb intézkedés nem vált szükségessé. 

2021-ben Budapest Főváros Kormányhivatala által, a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeleten 

alapuló ellenőrzésre nem került sor. 

2021-ben Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Népegészségügyi Osztálya két 

alkalommal tartott ellenőrzést az intézményben. Az ellenőrzés során hiányosság 

megállapítására nem került sor. 

 

Törzskönyvi adatok  

 

Az Újbudai Idősek Háza Alapító Okirata a következő linken érhető 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 

 

VI.4. Újbudai Szociális Szolgálat 
  

Az Újbudai Szociális Szolgálat azzal a céllal került 

megalapításra, hogy a kerület idős lakossága számára étkeztetés, 

házi segítségnyújtás és idősek klubja formájában segítséget 

nyújtson.  

Az Újbudai Szociális Szolgálat azzal a céllal került megalapításra, hogy a kerület idős 

lakossága számára étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek klubja formájában segítséget 

nyújtson. 

A kerület nagyságához, lakosságszámához, területi tagoltságához igazodva az intézmény a 

szakmai tevékenységet több telephelyen valósítja meg. A szociális alapellátás székhelye 

Kelenföldön, míg a telephelyek Szentimreváros, Albertfalva és Gazdagrét területén 

helyezkednek el. A fogyatékos személyek nappali ellátása és a pszichiátriai betegek nappali 

ellátása a Kelenföldi Szociális Ház (1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59.) elnevezésű 

telephelyen működik, amely a fogyatékos személyek nappali ellátása keretein belül a pervazív 

fejlődési zavarral, az autizmus spektrum zavarral élők, valamint az egyéb fogyatékos 

személyek számára nyújt szolgáltatást. Az intézményben az alkalmazottak engedélyezett 

létszáma 121 fő. A teljes létszámból az intézményirányításban és adatrögzítésben 14, a házi 

segítségnyújtásban 41, az étkeztetésben 4, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 6, a 

támogató szolgáltatásban 6, a nappali ellátásokban 48, az otthoni szakápolásban pedig 2 

munkatárs dolgozott. 2021. évben továbbra is a kialakult járványhelyzet alakította a 

létszámstratégiát. A házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak feladatai növekedtek 

legnagyobb mértékben, minden esetben szakképzett munkaerő került alkalmazásra. A 

munkakörök ellátására vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelt az intézmény. A 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680341
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/ujbudai-idosek-haza
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Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Felnőttkorú 

Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztályával kialakított munkakapcsolat eredményeként 

2021. évben 1 fő segítette az intézmény munkáját, aki elsősorban vásárlási, illetve az 

intézmény egységei közötti szállítási feladatokat látott el. Felsőoktatási intézményekből 17 

hallgató töltötte az intézményben gyakorlatát, akik elsősorban a demens személyek nappali 

ellátása, a fogyatékos személyek nappali ellátása és a pszichiátriai betegek nappali ellátása 

szakterületein szereztek tapasztalatokat. 2 fő középiskolás fiatal töltötte közösségi szolgálatát 

az étkeztetés és az idősek nappali ellátása munkáját segítve. 

 

Ellenőrzés 

 

2021-ben az Állami Számvevőszék ellenőrzésére sor került, további intézkedés nem volt 

szükséges. 

2021-ben Budapest Főváros Kormányhivatala által, a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeleten 

alapuló ellenőrzésre nem került sor. 

 

Törzskönyvi adatok  

 

Az Újbudai Szociális Szolgálat Alapító Okirata a következő linken érhető 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 
 
Az Önkormányzat a 2021. évben is maradéktalanul eleget tett jogszabályi kötelezettségeinek 

mind a szociális, mind a gyermekvédelem területén. Az Önkormányzat folyamatosan 

figyelemmel kíséri a jogszabályi és szakmapolitikai változásokat, azoknak megfelelően 

határozza meg Újbuda jövőbeli céljait a szociális és a gyermekjóléti ellátások területén. 

 

VII.1. Megállapítások 
 

- Az Önkormányzat több kötelező önkormányzati feladatot lát el civil szervezetekkel kötött 

ellátási szerződések útján. A jelenleg hatályos ellátási szerződések többsége 2022. 

december 31-ig érvényesek. A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú 

Egyesülettel (1076 Budapest, Thököly út 5. fszt. A/7.) megkötött ellátási szerződés 2027. 

december 31. napjával jár le. A szervezetekkel az Önkormányzatnak továbbra is 

kiemelkedően jó a kapcsolata.  

 

- Szorosabb és folyamatos kapcsolattartás az újbudai szociális és gyermekjóléti 

intézmények továbbá a civil szervezetek között (kiemelt figyelem az ügyfelekre, 

ellátottakra).  

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=680242
https://uszosz.ujbuda.hu/
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- Az intézmények munkáját a 2021. évben továbbra is jelentősen meghatározta a COVID-19 

járvány. Valamennyi intézmény végrehajtotta a védekezéssel kapcsolatos feladatokat 

(tesztelések, oltások állami és önkormányzati segítségnyújtással).    

 

- Folyamatosan működtek a szociális és a gyermekjóléti intézmények a veszélyhelyzet 

időszakában is. A munkatársak már rugalmasabban alkalmazkodtak egy-egy kihíváshoz a 

feladatok ellátása tekintetében. 

 

- Az online tér használata már általánossá vált (kapcsolattartás ellátottakkal, 

hozzátartozókkal, munkatársakkal), intézményenként az online tér kialakításához a tárgyi 

feltételek biztosítottak. 

 

- A szociális ágazatban a munkaerő megtartása kiemelten fontos feladat (motivációs 

rendszer kialakítása és biztosítása az alkalmazottak részére). A munkaerő megtartását 

elősegíti az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben és az Önkormányzat 

egészségügyi feladatát ellátó egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók számára biztosított 

juttatásokról szóló 3/2022.(I.25.) XI.ÖK számú rendeletben meghatározott támogatási 

lehetőségek (például: Újbudai Lakhatási Támogatás, Újbudai Rekreációs Támogatás).  

     Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottak számára biztosított egyes pótlékokról szóló 2/2022.(I.25.) XI.ÖK számú 

rendelet (a továbbiakban: 2/2022.(I.25.) XI.ÖK számú rendelet) megalkotásával továbbá 

lehetővé válik az újbudai szociális és gyermekjóléti intézmények szakszerűbb munkájának 

támogatása és az intézmények versenyképességének megőrzése. A 2/2022.(I.25.) XI.ÖK 

számú rendelettel az Újbudai Pótlék összege megemelkedett, továbbá bevezetésre került a 

Szakosított Ellátási Pótlék (érintett intézmény: Újbudai Idősek Háza). 

 

VII.2. Javaslatok, célok meghatározása 
 

1. Szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó civil szolgáltatóval megkötött, 2022. 

december 31. napjáig érvényes ellátási szerződések felülvizsgálata. Újabb öt éves 

időszakra új ellátási szerződések megkötése (a gyermekek és a családok átmeneti 

otthona feladatok tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatása).  

 

2. A következő időszak céljait, feladatait továbbra is nagymértékben meghatározza a 

COVID-19 országos járványügyi helyzet alakulása. A jelenlegi helyzetben a szociális 

és gyermekvédelmi szolgáltatások vonatkozásában a védekezést továbbra is magas 

szakmai színvonalon kell biztosítani. 

 

3. Továbbra is kiemelt feladat valamennyi intézmény vonatkozásában a pszichés 

leterheltség okán a szupervízió, a rekreációs lehetőségek biztosítása továbbá az 

alkalmazottak folyamatos képzésének megvalósítása. 
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4. Kiemelt cél valamennyi intézményben a szakmai munka informatikai támogatásának 

folyamatos fejlesztése (online és informatikai tér megerősítése, tárgyi feltételek 

biztosítása). 

 

5. Az Újbudai Bölcsődei Intézmények és az Újbudai Humán Szolgáltató Központ új 

feladata az ukrán-orosz háború miatt menekülő családok segítése továbbá szükség 

szerint a kisgyermekek bölcsődei elhelyezésének biztosítása (időszakos 

gyermekfelügyelet). A bölcsődei felvételhez Eljárásrend készült, amely angol és ukrán 

nyelven is elérhető. 

 

6. Az Újbudai Bölcsődei Intézmények jövőre vonatkozó fontos tervei között szerepel a 

„Környezettudatos Bölcsőde” továbbfejlesztése, az eddigi tapasztalatok országos 

szinten való megosztása. A Magyar Bölcsődék Egyesülete 2023-ig kapta a 

módszertani feladatok ellátására irányuló kijelölést az Emberi Erőforrások 

Minisztériumától, ebben a munkában az Újbudai Bölcsődei Intézmények továbbra is 

aktívan részt vesz, mint bázisintézmény. 

 

7. Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ tekintetében cél az együttműködés 

folyamatos biztosítása a hozzátartozók közötti erőszak észlelése során az 

Önkormányzattal, továbbá az óvodai és iskolai szociális segítők létszámának további 

bővítése. A megfelelő jelzőrendszeri kapcsolat fenntartása a továbbiakban is célként 

jelenik meg az intézmény szakmai munkájában. 

 

8. További cél a pandémia időszaka alatt kialakított adomány közvetítéssel kapcsolatos 

szakmai együttműködések megtartása, továbbfejlesztése egyházi, civil és magán 

személyekkel, akik a rászorulók részére gyors és adekvát segítséget tudnak nyújtani. 

 

9. Hatályát vesztette az Szt. 138. § (4) bekezdése, amelynek értelmében az időskorúak 

gondozóháza feladat nem szűnik meg 2022. december 31. napjával. Az Újbudai 

Idősek Háza vonatkozásában a gondozóházi feladat a jelenlegi ellátási formában 

tovább tud működni.  

 

10. Az Újbudai Idősek Háza tekintetében továbbá cél a demens részleg megvalósításának 

tervezése, a további feladatok meghatározása.  

 

11. Az Újbudai Idősek Házában kiemelten fontos továbbá a 2022 januárjában elkezdődött, 

megüresedett lakrészek felújításának további ütemezése és az akadálymentesítés. Az 

épület klimatizálását a földszinti területen szükséges folytatni (a 2. és az 1. emeleten a 

klimatizálás már befejeződött). Megvalósul továbbá az intézményi liftek felújítása is. 

 

12. Az Újbudai Szociális Szolgálat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának 

keretében jelenleg rendelkezésre álló készülékek száma 120 darab, amelynek az állami 

finanszírozása a 2021. évre befogadásra került. További jelzőkészülékszám 

bővítésével kapcsolatos döntés folyamatban van, annak érdekében, hogy a növekvő 
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igényeket az intézmény ki tudja elégíteni. A következő időszakban is kiemelt 

figyelmet kell fordítani az idős, egyedül élő rászoruló személyekre. 


