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Jegyzőkönyv

A 2016. április 21-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(43-50/2016. sz. önkormányzati határozat)
(-/2016. sz. önkormányzati rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
6/2016. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2016. április 6-án megtartott képviselőtestületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Jánszki István, Mikusik Gábor, Mikusik
Róbert, Orosházi Géza, Galó László, Galda Levente képviselő.
Távol van: Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, PB külsős tagok
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, PB külsős tagok
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 7 fő jelen van,
így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a 7. napirendi pont - Tájékoztató a Mária út egyesület
pályáztatásával kapcsolatban – levételét további egyeztetés szükségessége miatt.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a módosító javaslatot elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a Közintézmények villámvédelmi eszközeire beérkezett
ajánlatok sürgősségi napirendként történő felvételét.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 nem szavazattal a módosító javaslatot
elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
2. Beszámoló a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató 2015. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
4. Helyi építési szabályzat módosítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
5. Szalay Zoltán plébános atya temetővel kapcsolatos elképzeléseinek ismertetése

Előterjesztő: polgármester
6. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügye
Előterjesztő: polgármester
7./sürg./ Közintézmények villámvédelmi eszközeire beérkezett ajánlatok
Előterjesztő: polgármester
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a módosított napirendi javaslatot
elfogadta.
Napirendek előtt:
Napirendek előtt a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatokról.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a beszámolót a lejárt határidejű
határozatokról elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
43/2016. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármester 2016. április 21-i képviselő-testületi ülésen elhangzott
beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Megnyitom az első napirendi pontot, melynek tartalma
Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről. Az előterjesztés mellékletét
képezte a település közbiztonságának helyzetéről szóló rendőrségi illetve tűzoltósági
beszámoló. Tisztelettel köszöntöm az ülésen a napirendhez meghívott vendégeinket, és
ezennel átadom a szót Kovács László rendőrkapitány úrnak, illetve Polgár Zsolt
őrsparancsnoknak, továbbá Leidinger István tűzoltó parancsnoknak, hogy összefoglalja
a leadott beszámoló tartalmát.
Leidinger István tűzoltóparancsnok: A beszámolót elkészítettük, és megküldtük az
Önkormányzat részére. 2015 egy elég nyugalmas évnek mondható a tűzoltóság
szempontjából. Nemsokára megindulnak a tűzoltógyakorlatok a laktanyán, emiatt
többször leszünk láthatóak a faluban. Akadnak problémák, amiket sajnos az évek
folyamán nem sikerült megoldani, például egy pilisszentkereszti Őrs elhelyezése, hogy
ha bejelentés jön a településről, akkor beleférjünk a 15 percen belüli helyszínre
érkezésre, ebben számítunk a képviselő-testület segítségére. A riasztás ideje is sajnos
megnövekedett a hívószámváltozás miatt. Sajnos a tűzoltógépjármű cseréjét nem tudtuk
megvalósítani.
Kovács László rendőrkapitány: Bizonyára észrevették a lakosok, hogy az utóbbi időben
fokozott jelenlétet biztosítottunk közterületen. Örömmel jelenthetjük ki, hogy a
bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat. 12-15 előzetes letartóztatottal
dolgoztunk tavaly. Sajnos a közlekedési baleseteknél viszont nem sikerült komoly
eredményeket elérnünk, a biztonsági eszközöket nem igen használják, ezért ezt is

fokozottan ellenőriztük, ebből adódóan csökkent a személyi sérülések száma is. Az
iskolai, óvodai kapcsolattartás jól működik, részt vettünk az önkormányzati
rendezvényeken is. A dobogókői rallyverseny probléma sajnos minden évben jelen van,
de kollégáimnak sikerült véget vetnie ennek a tevékenységnek.
Polgár Zsolt őrsparancsnok: A migrációval kapcsolatos feladatokban a Pomázi Őrs is
folyamatosan részt vesz, ez szerencsére itt nem okozott különösebb problémát. A
határokhoz mindig 7-8 embert küldünk a csapatból. Szeretném megköszönni az
önkormányzat tavalyi évi együttműködését.
Galó László PB elnök, képviselő: Szeretném köszönetemet kifejezni az éves munkájukért.
Orosházi Géza képviselő: Az lenne a kérdésem, hogy az őrsparancsnok személye fog-e
változni?
Kovács László rendőrkapitány: Igen, Polgár Zsolt távozni fog május 1-vel, nyáron fog
érkezni az új kolléga.
Orosházi Géza képviselő: A Pomázi-Dobogókői úton nincs sajnos járdánk, és ott folytonos
száguldozás van, jó lenne ott megoldani a sebességmérést, mert életveszélyes ott gyalog
közlekedni. A rendezvénybiztosításokat szeretném megköszönni.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település közbiztonsági helyzetéről
szóló rendőrségi beszámolót, és tűzoltósági beszámolót tudomásul vette.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
44/2016. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
település közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót, és
tűzoltósági beszámolót tudomásul vette.
2./Napirend: Beszámoló a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Ezennel megnyitom a második napirendi pontot, melynek
tartalma Beszámoló a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről. Az intézmény vezetője megküldte részünkre a 2015. évről szóló
beszámolójukat, melyet az előterjesztéshez csatoltunk.

Galó László PB elnök, képviselő: A családsegítő miért nincs meghívva, lenne kérdésem
hozzá, elég aggasztó, hogy településünkön két alkalommal is önvagdosás fordult elő,
gyerekekről van szó.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és
tartalommal elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
45/2016. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évről
szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal
elfogadja.
3./Napirend: Beszámoló a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Megnyitom a harmadik napirendi pontot, melynek tartalma
Beszámoló a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató 2015. évi
tevékenységéről. A Szociális Szolgáltató vezetője megküldte részünkre a tavalyi évi
beszámolóját, melyben jelezte, hogy a Magyar Államkincstár a Baptista
Szeretetszolgálat részére a házi segítségnyújtásra vonatkozó normatíva kifizetését 2015.
július 11. napjával felfüggesztette. A Baptista Szeretetszolgálat ellátási szerződés
felmondására vonatkozó levele megérkezett. Az önkormányzatnak a feladat ellátásra új
ellátási szerződést szükséges kötnie, melyhez a szolgáltató keresése folyamatban van.
Galó László PB elnök, képviselő: Nincs meghívva a beszámoló készítője.
Baranyák Szilvia jegyző: A családsegítő a köztes időszakban ki tud segíteni minket, amíg
nem lesz más szolgáltató. Pomáz nem tudja vállalni, mert nekik egy új intézményük
van erre a feladatra, jelenleg a Dunabogdányi Egyesülettől várunk visszajelzést.
Orosházi Géza képviselő: A decemberi ülésen jeleztem, hogy ez a 12 ember ellátatlan lesz a
faluban, most meg a szentendrei kistérség szerint nincs ellátásra szoruló lakos. Az
ellátásban részesülőknek térítést kellett fizetniük a szolgáltatásért, utána nézett valaki,
hogy mi kapunk-e erre állami normatívát?
Baranyák Szilvia jegyző: Magas jövedelmük miatt sajnos nem férnek bele az ellátásba,
mindenképp biztosítani kell egy embert erre, bármikor szükség lehet rá.
Természetesen mi tavaly nem hívtunk le normatívát, mert a feladat-ellátási szerződés
értelmében azt a Szolgáltató hívta le.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj
Rám! Szociális Szolgáltató 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
46/2016. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal elfogadja.
4./Napirend: Helyi építési szabályzat módosítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Megnyitom a negyedik napirendi pontot, melynek tartalma a
Helyi építési Szabályzat módosítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása. Községünk
2013 decemberében elfogadott Helyi Építési Szabályzatának egyeztetése alatt a
település vezetése számos akadályba ütközött, majd alkalmazása során is több
probléma merült fel. Az elfogadás után pár hónappal módosultak az országos
előírások, valamint új jogszabályok kerültek bevezetésre. A település rendezési
eszközök módosításának tervezésére a testület döntése alapján ajánlatokat kértünk be,
melyek az előterjesztés mellékleteit képezik. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a döntést.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság a beérkezett ajánlatok alapján
támogatja a Völgyzugoly Műhely Kft. megbízását.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a hatályos jogszabályi környezet
változásaira felül kívánja vizsgálni a település helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét. A
képviselő-testület a feladat elvégzésével a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízza meg 2.700.000,- Ft + ÁFA
áron a beadott ajánlatuknak megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, főépítész”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
47/2016. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel
a hatályos jogszabályi környezet változásaira felül kívánja vizsgálni a
település helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét. A
képviselő-testület a feladat elvégzésével a Völgyzugoly Műhely Kft-t

bízza meg 2.700.000,- Ft + ÁFA áron a beadott ajánlatuknak
megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, főépítész
Peller Márton polgármester: Az atya kérte, hogy szóljunk neki, ha már az ő napirendjénél
tartunk, kell egy kis idő, mire végez a misével. Ügyrendi javaslatom, hogy addig
tárgyaljuk a következő napirendet.
6./Napirend: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügye
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Megnyitom a hatodik napirendi pontot, melynek tartalma Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói felmondásának ügye. Képviselőtestületünk rendkívüli ülés keretén belül hirdette meg a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
ügyvezetői feladataira kiírt pályázatát, mivel a Kft. ügyvezetője beadta felmondását, és
az volt a kérése, hogy felmondását áprilisi 30-val fogadja el a testület. Egyeztettem az
ügyvezetővel, és jeleztem, hogy május 31-vel tudjuk a felmondását elfogadni, hogy az
ügyvezető váltás ne veszélyeztesse a társaság működését. Az ügyvezető ezt el is
fogadta. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Galó László PB elnök, képviselő: Még mindig azt javaslom, hogy szüntessük meg a Kft-t.
Orosházi Géza képviselő: Ki a munkáltató?
Peller Márton polgármester: A képviselő-testület dönt a kinevezésről, és a megszüntetésről
is.
Orosházi Géza képviselő: Ez szerintem nem így van.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Zsolt, a Pilisi Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének felmondását 2016. május 31-vel elfogadja, tekintettel arra, hogy a társaság vezető
tisztségviselőjének lemondása ne veszélyeztesse a gazdasági társaság működőképességét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
48/2016. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar
Zsolt, a Pilisi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felmondását 2016. május 31-

vel elfogadja, tekintettel arra, hogy a társaság vezető tisztségviselőjének
lemondása ne veszélyeztesse a gazdasági társaság működőképességét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./Napirend: Szalay Zoltán plébános atya temetővel kapcsolatos elképzeléseinek ismertetése
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Megnyitom az ötödik napirendi pontot, melynek tartalma
Szalay Zoltán plébános atya temetővel kapcsolatos elképzeléseinek ismertetése. A
plébános atya már jelezte, hogy a jövőben szeretne változtatásokat eszközölni a
működtetéssel kapcsolatban. Alternatíva volt a fennálló szerződés módosítása is,
melyben a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben szereplő önkormányzati támogatás
összegének megemeléséről is szó volt, de szóba jöhet az a változat is, hogy az egyház
a teljes temető üzemeltetést átadja az önkormányzatnak. Ennek természetesen több
feltétele is van. Az önkormányzat és az egyház tanács elfogadott egy rendeletet,
melyben szabályozta a sírhelyek megváltásának díját. Szükséges, hogy az átadást
megelőzően nyilvántartást kapjon az önkormányzat a használt parcellák számáról, és a
sírhelyekben elhelyezett koporsók és urnák számáról. A nyilvántartás még nem teljes,
de az atya már elkezdte a felmérést. Tisztelettel köszöntöm Szalay Zoltán plébános
atyát, és kérem szóban foglalja össze a javaslatát a temető jövőbeni üzemeltetésével
kapcsolatban.
Szalay Zoltán plébános atya: Én részemről arról lenne szó, hogy tehermentesíteni szeretném
magam a gondjaim alól. A helyi hagyományokhoz hűen, régen mindenki fizette az
egyházadót, mert tudták, hogy így később biztosítva van a helyük a temetőben. De az
utóbbi időben kialakult egyfajta bizalmatlanság, hogy kikerül a temető az egyház kezei
közül, és így már nincs rá biztosíték, hogy jogot tudnak tartani az ingyenes sírhelyre.
Pedig sokan egy életen át fizették a hozzájárulásokat, de a gyermekek már nem fizetik
az egyházadót, és nem tudom, hogy tegyünk különbséget, hol húzzunk határt. Akik
fizettek, azoktól méltatlan lenne elkérni a pénzt a sírhelyekért. A temetési vállalkozások
15.000,- Ft-ot adnak temetésenként.
Így is kapok 500.000,- Ft-ot a temető karbantartására, egyszerűbb lenne az
önkormányzatnak elvégeznie ezeket a feladatokat. A vizet és villanyt mi vállalnánk.
Van erről egy lista, hogy kik fizetnek egyházadót.
Orosházi Géza képviselő: Ez a temető köztemető. A hagyománytisztelet megvalósítható
lenne, ha lenne egy ára a sírhelynek, az egyháztanács felmentést adhatna annak, aki rajta
van a listán, megőrizte a hagyományokat. Kéne egy közös ülést szervezni az
egyháztanáccsal, és üzemeltetésre át kellene venni a temetőt a nyilvántartásokkal együtt.
Peller Márton polgármester: Nem kell most megállapodásra jutni, azt javaslom, hogy
szeptemberig kerüljön megtárgyalásra.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalay Zoltán plébános atya kérelmére
vonatkozó döntést további egyeztetés céljából elhalasztja, és a 2016. szeptemberi rendes képviselőtestületi ülésen újra tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
49/2016. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szalay Zoltán plébános atya kérelmére vonatkozó döntést további
egyeztetés céljából elhalasztja, és a 2016. szeptemberi rendes
képviselő-testületi ülésen újra tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./sürgősségi Napirend: Közintézmények villámvédelmi eszközeire beérkezett ajánlatok
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Megnyitom a hetedik napirendi pontot, melynek tartalma
Közintézmények villámvédelmi eszközeinek beszerzésére beérkezett ajánlatok
véleményezése. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta, megkérem a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a döntést.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság a beérkezett ajánlatok alapján a
HÁSZ Kft-t ajánlatát javasolja elfogadásra.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közintézményeinek
villámvédelmi eszközeinek beszerzésére ajánlatokat kért be.
A beérkezett ajánlatok alapján a képviselő-testület a feladat elvégzésével a HÁSZ Kft-t bízza meg
420.000,- Ft + ÁFA áron a beadott ajánlatuknak megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
50/2016. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község
közintézményeinek villámvédelmi eszközeinek beszerzésére ajánlatokat kért
be.

1./Napirend: Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2016. április 21-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem elő a település közbiztonságának helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót, továbbá a tűzoltóság által
készült, hetekre lebontott jelentéseket tájékoztatás céljából.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a tájékoztatást.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi
beszámolót, és tűzoltósági beszámolót tudomásul vette.
Pilisszentkereszt, 2016. április 10.
Peller Márton
polgármester
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Bevezetés
A Szentendrei Rendőrkapitányság 2015. évben tovább haladt a szervezett belső működése fejlesztésének, illetve az állomány
munkavégzési színvonalának javítása útján.
Az előző év erőfeszítései és az elért sikerek biztosították azt a bázist, melyről a szervezet újra elrugaszkodhatott és még hatékonyabban
tudta végezni a munkáját.
Rendőrkapitányságunk leterheltsége alapvetően nem változott. Teljes terülte az agglomerációt érinti. A Pilisi Nemzeti Park több mint
egynegyede, valamint Budapesttel közvetlen összeépülése miatt, továbbá az M0-ás híd, mely a 11-es főközlekedési utat az ország egyik
legforgalmasabb útjává tette. Fellehetőek továbbá területünkön nagyáruházak, bányatavak és nagy a turista forgalom minden évszakban.
Fontos tényező volt azonban, az országos migrációs helyzet kapitányságra kivetülő terhe, mely újra és újra igényelte a munkavégzés
rendjének átalakítását, újraszervezését.
A bűnügyi felderítési mutatók vonatkozásában jelentős javulás figyelhető meg a 2014-es évhez képest, az elrendelt nyomozások
számának csökkenése mellett. A közrendvédelmi szolgálat mutatói, javulást mutatnak, a közterületi órák száma nőtt. A
Közlekedésrendészeti Osztály az általa folytatott nyomozások több mint felét bíróság elé állítással fejezte be, a felderítési mutató
növelése mellett. Jól kimutatható javulási tendencia észlelhető a szakmai vonatkozásokban, mindezek mellett a kapitányság
lakosságorientált közösségi működését több az illetékességi területen tevékenykedő szervezet intézmény is visszajelezte.
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I. A közbiztonsági helyzet értékelése
1.

A bűnügyi helyzet bemutatása

A regisztrált bűncselekmények számát, valamint a kiemelt bűncselekmények számát tekintve 2015. évben az ENYÜBS adatok alapján
csökkent a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma. A kiemelt bűncselekmények száma még ennél is jelentősebben
csökkent arányaiban. A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás- eredményességi mutatója a 2014. évhez képest gyakorlatilag
közel megduplázódott. A lakosságot leginkább irritáló, közterületen elkövetett bűncselekmények esetében csökkenést sikerült elérni, még
a közterületen történt, kiemelten kezelt bűncselekmények esetében is.
A 2015. évi eredményelvárások I.-XII. havi ENYÜBS adatai alapján eredmény csak a nyomozás átlagos időtartama, a bíróság elé
állítások aránya, a betöréses lopások, gépkocsi lopások, valamint kábítószer kereskedelem vonatkozásában nem haladta meg az elvárt
szintet, azonban ezen adatok is lényegesen kedvezőbbek, mint a korábbi időszakban.
Az ENYÜBS statisztikai adatok alapján regisztrált bűncselekmények száma (lezárt ügyek) 2014. évhez képest jelentősen növekedett.
Ennek egyik oka az lehet, hogy 2013-ban az öt év távlatában is a legkevesebb ügy került lezárásra, így a 2013-ban elrendelt nyomozások
egy része csak 2014. évben került befejezésre, negatívan befolyásolva így a regisztrált bűncselekmények számát, továbbá a vizsgált
időszakban több száz eredményes nyomozás került rögzítésre a statisztikai rendszerben, mely szintén hozzájárult a regisztrált
bűncselekmények számának emelkedéséhez. A legfertőzöttebb települések közé továbbra is Budakalász, Pomáz és Szentendre városok
sorolhatóak.
A kiemelt bűncselekmény kategóriák tekintetében az ENYÜBS adatok alapján minden bűncselekmény vonatkozásában megállapítható,
hogy a bűncselekmények száma jelentősen csökkent. A testi sértés, súlyos testi sértés tekintetében jelentős csökkenő tendenciát
tapasztalhatunk a vizsgált év vonatkozásában. A legszámottevőbb csökkenés a rablás bűncselekménynél, a zárt gépjármű feltörésnél,
valamint gépkocsi lopás bűncselekmények vonatkozásában mutatható ki. A 2014-ben regisztrált lakásbetörések száma csaknem a felére,
a lopások száma 2014-ről 2015. évre szintén a felére csökkent.
Kapitányságunk illetékességi területére vonatkozóan a kábítószer, valamint egyes pszichoaktív anyagok használatának szerepe van a
bűnügyi számok alakulásában, azon belül is leginkább a vagyon elleni bűncselekmények számát emelik. A felderített bűncselekmények
alapján 2015. évben is megállapítható volt, hogy leggyakrabban Pomáz település szegényebb réteg által lakott területéről kerülnek ki
azon vagyon elleni bűncselekmények elkövetői, akik jelentős része kimutathatóan szerhasználó, „alkalmi munkából” élő, kapitányságunk
előtt jól ismert bűnelkövetők, akik bevételük jelentős részét különféle drogokra költik.
A kiemelt bűncselekmények tekintetében az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmény a betörés
2015. évben jelentősen lecsökkent, köszönhetően annak, hogy egy betörésekre specializálódott csoportot illetékességi területünkön
sikerült elfogni, akik előzetes letartóztatásba kerültek.
Eredmény a nyomozás átlagos időtartama, a vádemelések száma, valamint a bíróság elé állítások számában meghaladta a tavaly évet, így
ezen adatok lényegesen kedvezőbbek, mint a korábbi időszakban.
2. A bűnüldöző munka értékelése
A nyomozáseredményességi mutató a 2014-es évhez képest 2015-ben 20,2 %-kal emelkedett. A közterületen elkövetett és a kiemelten
kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója is nőtt.
Az eredményesség fokozása érdekében a korábban kialakított rendszer szerint a bűncselekmények tudomásunkra jutásától számított 24
órán belül megpróbálunk minden adott ügyben lehetséges nyomozati cselekményt elvégezni a készenléti csoport segítségével.
A bíróság elé állítások száma a bűnügyi területen növekedett, míg a közlekedési bűncselekmények vonatkozásában csökkent, amit –
főleg a közlekedési bíróság elé állításokat tekintve - 2016-ban szükséges tovább növelni. 2015. év során a folyamatban levő nyomozások
számát jelentősen csökkentettük, mellyel egyidejűleg az elhúzódó nyomozások száma is csökkent.
Az egy előadóra jutó ügyterhelés csökkenésével 2016-ban a nyomozások időszerűségét további javulását kívánjuk elérni.
3. A tulajdon elleni szabálysértések
A tulajdon elleni szabálysértések számában csak kismértékű emelkedés volt megfigyelhető a 2014. évhez képest. 2014. évben 293
szabálysértési előkészítő eljárás indult, míg 2015. évben 298 esetben indult eljárás.

Az előkészítő eljárásokat lefolytató csoport munkáját nehezíti, hogy a csoportvezető munkájának egészét kitölti a közigazgatási
bírságolással kapcsolatosan keletkezett anyagok feldolgozása, melyeknek száma a korábbi évekhez képest többszörösére emelkedett, így
ténylegesen két fő végzi a szabálysértési előkészítő eljárásokkal kapcsolatos ügyirat feldolgozást. 2015. évben a Szentendrei
Rendőrkapitányságon a tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója 33,33 % volt.
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4. A közlekedésbiztonsági helyzet
A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 2015. évben 11 %-kal emelkedett 2014. évhez képest. A halálos balesetek száma
7-ről 5-re csökkent. A súlyos sérüléses balesetek száma 39 %-os növekedést mutatott az előző évhez képest. A könnyű sérüléses
balesetek száma 3 %-kal nőtt.
A személyi sérüléses balesetek túlnyomó többségében az személygépkocsi vezetők, valamint az egy nyomvonalon haladó járművek
voltak a baleset okozói, illetve a gyalogosok.
A balesetek alakulásánál megállapítható volt – a korábbi évekhez hasonlóan – hogy azok legjellemzőbb előfordulási helyszínei a 11-es
számú főút szentendrei szakasza illetve az 1111-es számú út Budakalász és Pomáz belterületi illetve a Pomáz – Pilisszentkereszt közötti
külterületi szakaszai voltak.
A fentiek okán az évben szervezett és végrehajtott fokozott ellenőrzéseket a balesettel leginkább fertőzött területeken hajtottuk végre a
központilag elrendelt ellenőrzéseken felül.
5. Az illegális migráció helyzete
A Szentendrei Rendőrkapitányság területén nem húzódik keresztül tranzit útvonal, ennek okán nem is igazán érintett az illegális
migrációs problémákban. Az elmúlt év során illegális migráns nem került feltalálásra.
6. A határrendészeti tevékenység
A Magyarország külső határát érintő migrációs nyomás miatt jelentős számban került sor a kapitányság alegységbe szervezett
állományának elvonására az ország más területeire.
A folyamatosan csökkenő közterületi járőr szám és ezen elvonási tényező jelentősen rontotta a teljesített közterületi óra statisztikai
adatokat, valamint a túlszolgálat generáló hatása is kiemelkedő volt. Az alapfeladatok ellátása ilyen módon azonban nem sérült.

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok
1.

A közterületi jelenlét

A Szentendrei Rendőrkapitányság közrendvédelmi szolgálati ágának a 2015. év során július 01.-ig 14 település, majd 13 település
közrendjét kellett fenntartania 3 osztály jogállású Rendőrőrs és a Közrendvédelmi Osztály állománya által, mely magába foglal egy
alosztály jogállású Rendőrőrsöt is.
A 2015-ös év során a közrendvédelmi szolgálati ág leginkább egy időben 2 járőrpárt, de alkalmanként 3 járőrpárt is képes volt a
közterületre vezényelni. Megállapítható azonban, hogy a 3 bűnügyi szempontokból is jól elkülöníthető terület (Visegrád Rendőrőrs és
Tahitótfalu Rendőrőrs illetékességi területe, Pomáz Rendőrőrs illetékességi területe valamint a Közrendvédelmi Osztály illetékességi
területe) megkívánná az egy időben történő 3 járőrpár vezénylését, így az erre való törekvés folyamatos. A közterületi jelenlét helyzetére
kiemelkedő hatással bírt a 19 megyés feladatterv kapcsán fizetett túlórából az illetékességi területre vezényelt állomány. Ennek
segítségére napszakonként további egy – két járőrpárossal voltunk képesek a létszámot növelni napi 8 illetve 12 órában.
A terület jellegéből adódóan a közrendvédelmi járőrszolgálatok elsősorban gépkocsi járőrszolgálati formában kerületek végrehajtásra,
mely szolgálati formát a Kormány által a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása céljából meghirdetett program és a miniszteri
elvárás alapján a szolgálatok 50 %-ban igyekeztünk gyalogos szolgálati formával kombinálni. Ez a Közrendvédelmi Osztály állománya
vonatkozásban példaértékűen a Szentendre Városi Közterület Felügyelettel, valamint a Budakalászi Városőrséggel való szoros
együttműködésben is realizálódott, olyan módon, hogy az év folyamán 225 alkalommal, alkalmanként 8-12 órában, önálló közterületfelügyelő járőrpár kialakítása történt meg. Ezen felül a polgárőrségekkel is folyamatos a kapcsolattartás és közös szolgálat. Ennek
keretében heti rendszerességgel kerül sor.
A reagáló képesség tekintetében a fentieken kívül meg kell említenem, hogy Kapitányság több esetben is megerősítést kapott a PMRFK
MEKTO valamint a Készenléti Rendőrség állományától.
A megerősítő erők átlagosan havi 3 alkalommal, általában az általunk is inkriminált időszakokban érkeztek a területre.
A rendőri jelenlét folyamatos biztosítása érdekében heti rendszerességgel kerül sor a közterületi állomány létszámmegoszlásának
egyeztetésére, melynek keretében történik meg a társszervekkel való kapcsolatfelvétel-egyeztetés is.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
Az állomány, illetve a parancsnokok folyamatosan igyekeznek a megelőző évben teljesített statisztikai adatokat felülmúló eredményeket
produkálni, mely a 2015-es év során csak részben jött létre. A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések számában 2014-hez
képest növekedés volt tapasztalható.
Az év közben foganatosított személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, átkísérésekkel, kényszerintézkedésekkel kapcsolatban
sem a parancsnoki felülvizsgálatok, sem a felügyeletet ellátó Ügyészség vizsgálata nem tárt fel jogszerűtlenséget. Az állomány tagjai a
kényszerítő eszközöket az intézkedések eredményes lefolytatása érdekében határozottan és következetesen, az érintettek testi épségének
és egészségének megóvása mellett, az arányosság elvének szem előtt tartásával alkalmazza.
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A kiszabott helyszíni bírságok illetve közigazgatási bírságok száma a 2014-es adatokhoz képest jelentős csökkenést mutatott, azonban a
szabálysértési feljelentések száma emelkedett. A kiszabott helyszíni bírságok csökkenésének oka lehet, hogy a közterületi állomány sok
esetben – pl. a migrációs feladatok ellátására – át lett rendelve.
A Készenléti Rendőrséggel az együttműködés lazább lett, mivel már nem küldött olyan rendszerességgel megerősítő erőket, mint az
elmúlt években. A migrációs helyzet következtében már a megigényelt erőket sem volt képes az egység maradéktalanul biztosítani a
kapitányságunk részére.
3. A „19/24 program” végrehajtásának tapasztalatai
A 19/24 program megvalósulása a 2015-ös év során a lakossági, önkormányzati, köznevelési- és szociális intézményekkel történt
kapcsolattartás során szerzett tapasztalatok, visszajelzések alapján igen sikeresnek volt mondható. A megnövekedett rendőri jelenlétnek
mindenki egyformán örült, az ezzel járó szabálysértők és bűnelkövetők számának csökkenése pedig teljes mértékig érezhetővé vált az
állampolgárok számára is. Az önkormányzatok olyan mértékig elégedettek a visszajelzések alapján, mely a program hossztávú
fennmaradására szóló igények kifejtésével is együtt járt.
4. Rendezvénybiztosítások
A kapitányságon lebonyolított rendezvénybiztosítások a 2014-es év során rendkívüli esemény nélkül lezajlottak. Az együttműködés a
rendező szervekkel mindig kifejezetten jónak volt mondható, probléma nem merült fel.
Az illetékességi területen bejelentett, a Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények szervezőivel az együttműködés minden
alkalommal zökkenőmentes, konstruktív volt. A törvényi kötelezettségüket a szervezők minden alkalommal tudomásul vették, a
rendezvényeket azok betartásával folytatták le.
5. A veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok
A 2015-ben kapitányságunkon sikeresen végrehajtásra került egy éles „riadó” berendelés. A tapasztalati eredményeket kielemeztük, azok
kapcsán felmerült problémákat megoldottuk. A védelmi igazgatást érintő más jelentősebb esemény nem történt. A szakterület alá tartozó
dokumentumok aktualizálása folyamatos.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
Az illetékességi terület 14-, majd 2015. július 01-től 13 településén összesen 23, majd 22 fő körzeti megbízotti státusz található a
kapitányságon, melyekből mind az év végére 21 volt feltöltött. A feltöltetlen státusz Pócsmegyer településhez tartozik, mely pótlása
folyamatban van. A körzeti megbízottak az egyes alegységek illetékességi területének megfelelően a rendőrőrsök és a Közrendvédelmi
Osztály állományában teljesítenek szolgálatot.
A körzeti megbízottak részt vesznek a rendőrkapitányág bűnügyi, illetve általános ügyfeldolgozásában is. A 2015-ös év folyamán is
jelentős segítséget nyújtott a körzeti megbízotti állomány a hiányos közterületi jelenlét pótlásában, tekintettel arra, hogy szolgálati
idejüket koordináltan összpontosítottuk azon időszakokra, melyekben nem volt a kellő mennyiségű járőrszolgálat biztosítható.
Az elmúlt év során javult a belső információáramlás, csökkent az egyes nyomozások felügyeletét ellátó ügyészi észrevételek száma. Az
időszerűségek javítása és a precizitás fokozása érdekében állandó parancsnoki revíziót folytatunk a leadásra szánt akták felett, ezzel is
növelve a precizitást. A körzeti megbízottak részére kiutalt bűnügyek száma jelentősen csökkent tekintettel arra, hogy az illetékességi
területen elkövetett bűncselekmények száma is jelentős mértékben mérséklődött.
A körzeti megbízottak általában jól működő, folyamatos kapcsolatot alakítottak ki az illetékességi terület önkormányzataival, a helyi
intézmények vezetőivel és dolgozóival, a területen lévő társszervekkel, egyesületek és civil szervezetekkel is.
A KMB állomány rendszeresen lát el az Iskola Rendőre és egyéb prevenciós program keretében megelőző és oktató tevékenységet az
illetékességi területen található oktatási intézményekben. Ezek száma a 2015-ös év folyamán is nőtt, tekintettel arra, hogy az igények
száma is emelkedést mutatott.
A körzeti megbízottak jellemzően a rendőrkapitányság és a rendőrőrsök épületeiben rendelkeznek irodával, melyek mellett 2 település
rendelkezik az önkormányzatok által biztosított ilyen helyiséggel és további 2 településen pedig folyamatban van a kialakításuk.
Nagyobb problémát jelent az informatikai rendszer kiépítetlensége. Az RZS NEO egységes informatikai rendszer elérése csupán az egyik
KMB irodában biztosított. Ezen okból kifolyólag a kapitányság KMB állományából 7 fő részére nem biztosított a működési körzetén
belüli NEO RZS elérés. Az év folyamán a munka hatékonyságának növelése érdekében több székhelyen változást eszközöltünk a körzeti
megbízottak személyében. A pozitív visszajelzések alapján a személyzeti döntések helyek voltak.
Összességében elmondható, hogy a körzeti megbízottak szerteágazó, és nélkülözhetetlen munkát végeznek és a lakosságorientált
feladatok ellátáshoz további tehermentesítésük elengedhetetlen.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A kapitányságokon működő ügyeleti rendszert felváltó megyei tevékenységirányítási rendszerrel párhuzamosan a kialakított
szolgálatparancsnoki szolgálati ág a kapitányság szolgáltatási és belső kommunikációs rendszerének kulcsfontosságú pillérének
bizonyult. Az alapvető szervezési, logisztikai feladatokat, az állomány irányítását megfelelően látták el.
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Munkájukkal nagyban hozzájárultak a közterületi állomány precízebb munkavégzéséhez, valamint a szúrópróbaszerű ellenőrzések által
kimutatott hiányosságok számának csökkenéséhez.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység
Az Igazgatásrendészeti Osztályon az iktatott szabálysértési ügyek száma a 2015-ben az előző évhez képest kis mértékben csökkent.
Kis mértékben nőtt a közúti közlekedési baleset bekövetkezése miatt indult szabálysértési eljárások száma. A lehetőséghez képest
igyekeztünk többségében tárgyalás alapján meghozni a döntést ezekben az ügyekben. Adott esetben a szabálysértési felelősség
megállapítása érdekében a felek meghallgatását követően igazságügyi gépjármű szakértő kirendelésére kerül sor. Az ügyiratok
feldolgozását az elmúlt évben 10 % alatt tudtuk tartani.
A kiszabott pénzbírságok, valamint az átlagbírság összegét 2014. évhez képest csökkentettük.
Az önként fizetők aránya a jogerősen megbüntetettekhez viszonyítva 60 %-ot ért el, mely a megyében a második legmagasabb. Az
előttünk álló évben célunk továbbra is a folyamatban lévő ügyek 10 % alatt tartása, valamint a kiszabott átlag pénzbírságok összegének
növelése.
A szakterületen 2015. december 31-ig 2135 db ügyirat került beiktatásra, melyből 57 db új ügyirat keletkezett a vizsgált időszakban.
Jelenleg a rendőrkapitányság illetékességi területén 2693 db fegyver van nyilvántartva, ebből 1967 db. magánszemély tulajdonában.
Megállapítható, hogy ebben az esztendőben is vadászati céllal adtak be legtöbben fegyvertartására kérelmet. Az engedélyügyi szakterület
látja el a hatáskörébe utalt pirotechnikai termékek forgalmazásával, bejelentésével kapcsolatos ügyintézést is.
2015. év végére a szakterületen iktatott anyagok száma 2180 db volt, ebből az aktuális időszakot vizsgálva az elmúlt egy évben 81 új
anyag került iktatásra.
8. A bűn- és baleset-megelőzés
A Szentendrei Rendőrkapitányságon a Kapitánysághoz tartozó Rendőrőrsöket is beleszámítva a körzeti megbízottak bevonásával,
alkalmanként a Vizsgálati Osztály egyes kollégáinak bevonásával, leginkább az iskolarendőr program keretében történik a
bűnmegelőzési tevékenység lefolytatása, figyelemmel arra, hogy a létszámhelyzet nem teszi lehetővé a függetlenített bűnmegelőzési
tevékenységet folytató előadó alkalmazását.
Havonta legalább egy alkalommal, az aktuális bűnmegelőzési témakörökben előadásokat tartanak, melyek vagy bejelentkezés útján, vagy
az iskola felkérésére történnek.
A témakörök függvényében a kapitányságon összegyűjtött és kidolgozott bűnmegelőzési anyagok kerülnek felhasználására és
bemutatásra.
Gyermek- és ifjúságvédelmi vonalon a gyermekjóléti szolgálatok vezetőivel, a kapcsolat kialakítása már korábbi években megtörtént,
gyakoriak a szolgálatok vezetőivel az egyeztetések, melyek mind a rendőrség, mind pedig a szolgálatok számára hasznosnak bizonyultak.
A kiskorú személyek eltűnésével kapcsolatos ügyek vizsgálata során 2015. év vonatkozásában nem volt olyan eset, amikor az eltűnés
okaként családon belüli erőszak szerepelt volna.
A Bűnügyi Osztályon és Vizsgálati Osztályon folyamatban lévő eljárásokban minden esetben kiemelt figyelmet fordítottunk a
gyermekekkel kapcsolatos vagy gyermekeket is érintő büntetőeljárások lefolytatására.
Az áldozatvédelem vonatkozásában a törvényi kereteken belül, a felvilágosítások megadásával, leginkább a sértettek másodlagos
áldozattá válásának elkerülésének szempontjait tudjuk érvényesíteni.
Kapitányságunk illetékességi területén DADA, valamint ELLEN-SZER program nem működik. Alkalmanként felkérésre tartunk
előadásokat, az iskola rendőr program keretében, az igényelt témakör függvényében.
Baleset-megelőzés:
A Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti állománya 2015. évben az alábbi baleset-megelőzési tevékenységeket végezte:
2014. év baleseti helyzetét elemezve, 2015. január hónapban megállapítást nyert, hogy a 2014. évben bevezetésre került
Kapitányságvezetői intézkedést, a balesetek csökkentésére, ill. megelőzésére folytatni kell, ezért 546/2014. ált. számon kiadott intézkedés
folytatására került sor.
A 2015. február 01-én PMRFK. Főkapitány-helyettes, Rendészeti Igazgató Úr által kiadott intézkedéseket hajtottuk végre 2015. június
30-ig, mely felfüggesztésre került.
Tekintettel arra, hogy a baleseti helyzet a Kapitányság illetékességi területén nem javult a Rendészeti Igazgató Úr által elrendelt és
felfüggesztett intézkedés beépítésre került a Kapitányságvezető intézkedésébe, és azt továbbra is folytatjuk, tehát heti 3 fokozott
ellenőrzés tartunk. 2015. év I. félévben összesen 66 fokozott ellenőrzést tartottunk. A fokozott ellenőrzésekből összesen 3 esetben,
havonta egy alkalommal kifejezetten motoros fokozott ellenőrzést hajtottunk végre.
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Fenti említett intézkedések hatékonyságának fokozása érdekében 2015. április hónaptól minden nap a napi szolgálat terhére, minden
közterületi szolgálatos járőrpárnak 2-2 órában a baleseti helyzet elemzés alapján, a balesetveszélyes helyen kellett kiállnia, és közúti
ellenőrzést végezni, mely továbbra is folyamatban van.
A helyi televízióban havi rendszerességgel, az országos médiában összesen 2 alkalommal nyilatkoztunk a fokozott ellenőrzések céljáról
illetve a helyi baleseti helyzetről, balesetek okairól, megelőzési lehetőségekről.
Az iskolarendőr program keretében, az iskolarendőrök több alkalommal iskolákban előadásokat bemutatókat tartottunk. A PMRFK által
megrendezett versenyeken részt vettünk.
Látni és látszani kampányban a kapitányságunk szintén részt vesz.
Az év során számos alkalommal kaptunk felkérést óvodáktól, iskoláktól, gyermektáborból, többnyire mi mentünk az intézményekbe, de
több alkalommal a kapitányságon látogattak meg minket a gyerekek. Ezen túl városi, rendezvényeken (Szentendre Városi majális,
Budakalász Kocsi fesztivál, Leányfalu Hurrá Vakáció, stb.) vettünk részt. Több alkalommal egész napos általános iskolák által szervezett
közbiztonsági napon vettünk részt.
Ezen alkalmak során kerékpáros ügyességi pályával, általunk készített közlekedési témájú színezővel, KRESZ teszttel, közbiztonsági
bemutatóval készültünk a gyermekek részére. A rendezvények során folytattuk a „fiatalok a fiatalokért” kampány keretében az általunk
készített szórólapok osztását az érintett rétegnek, helyi fiatalok bevonásával.
Számszerűleg: 41 alkalommal, ebből 9 alkalommal iskolában, 16 alkalommal óvodában és 18 alkalommal nagyobb rendezvénye
iskolában, városi rendezvényen, „civil” szervezet által rendezett családi napon vettünk részt. 2015. szeptemberében első alkalommal
került megrendezése az autómentes nappal egybekötve az un. I őrzők napja. Hagyományteremtő szándékkal közösen a Magyar
Honvédséggel és a Katasztrófavédelemmel együtt szerveztük meg ezt a napot. A Rendőrségi Oktatási és Kiképzi Központ kutyás
rendőrei tartottak színvonalas bemutatót.
A PMRFK által szervezett programokra csoportok delegálása.
2015. augusztus 11-én percre pontosan 7 évvel egy tragikus baleset évfordulóján multi GEO láda telepítése, baleset-megelőzési
szempontból frekventált helyen. Jelenleg 126 megtalálással rendelkezik a láda, a visszajelzések alapján pozitív a kezdeményezés.
A Szentendre Város Baleset-megelőzési bizottság Facebook oldala napi szinten frissítve van, az aktuális és a területet érintő hírekkel, a
rendezvényeken készült fotók megosztásával. Saját készítésű figyelemfelhívó szóróanyagok közzététele az oldalon.
Baleset-megelőzési témájú színező készítése saját tervezésben óvodás és általános kis iskolás diákok számára, melyet felhasználunk a
közlekedési előadások során
2016. évre az alábbi terveink vannak:
-

figyelem felhívó tálba kihelyezése Csobánka lakott területén kívül baleset-megelőzési szempontból frekventált helyen
gyalogos balesetek megelőzés céljából gyalogátkelőhelyen „sebességmérő” telepítése
Drog prevenciós kisfilm véglegesítése
pályázat kiírása ovi-suli multi funkciós vagy szemléltető mágneses figurák, jelzőtáblák készítésére
közlekedési mese elkészítése színező formájában

Iskola Rendőre program
A 2014/2015-ös tanévben 19 oktatási intézményben 16 körzeti megbízottunk tevékenykedett iskolarendőrként. Kollégáink a tanév során
rendszeres kapcsolatot tartottak az iskolák vezetőivel, bűnmegelőzési és baleset-megelőzési témájú előadásokat tartottak, részt vettek az
iskolák által szervezett programokon, ünnepségeken.
A körzeti megbízottak segítették az iskolások felkészülését a MINI-KRESZ Pindur-Pandur ki mit tud vetélkedőre.
9. Együttműködés
Szentendre területén lévő Önkormányzatokkal az együttműködés jónak mondható. Az Önkormányzatok lehetőségükhöz mérten
segítették a kapitányság működését.
A Járási Ügyészséggel a kapcsolat kifejezetten jó. Mind a kapitányságvezető, mind a szakterületek vezetői rendszeres kapcsolatot
tartanak. A bűnügyi nyomozásokban a fokozott ügyészi felügyelettel érintett ügyekben személyesen is konzultálnak.
Jó kapcsolat alakult ki a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi kirendeltségével, valamint az Országos mentőszolgálat szentendrei
állomásán dolgozókkal, a Házi Orvosi Szolgálattal, valamint a Szakorvosi Rendelő Intézettel.
A területünkön működő társszervekkel, a Polgármesteri Hivatalokkal, a Közterület Felügyelettel, Városőrséggel, Polgárőrségekkel,
Erdőgazdálkodással, valamint a Vadásztársaságokkal, a Skanzen és a Vízművek Fegyveres Biztonsági Őrséggel, a településeken szolgáló
Mezőőrökkel, Polgárőrségek tagjaival folyamatos és jó színvonalú az együttműködés, heti rendszerességgel, több alkalommal látnak el
közös szolgálatot, valamint a fokozott ellenőrzések végrehajtásában is részt vesznek.
A civil szervezetekkel az együttműködés folyamatosan javul, a városi rendezvényeken minden alkalommal megjelenik a Szentendrei
Rendőrkapitányság, ahol a területen működő civil szervetek könnyedén felvehetik velünk a kapcsolatot.

7

2015-ben a kapitányságon jelzőrendszeri találkozót szerveztünk a gyermekjóléti szolgálatok és gyámhivatalok képviselői, az
intézményvezetők, továbbá az iskolaigazgatók és a gyermekvédelmi felelősök, valamint a polgármesterek és polgárőrségek részvételével.
A Családsegítő Szolgálatnál négy alkalommal jártunk jelzőrendszeri megbeszélésen.
Bűnmegelőzési együttműködés
A Vizsgálati Osztályon dolgozó kollégáink tartják az aktuális bűnmegelőzési témakörökbe tartozó előadásokat, a rendőrkapitányság
kezdeményezésre, vagy az iskola felkérésére. A témakörök függvényében a kapitányságunk összegyűjtött és kidolgozott bűnmegelőzési
anyagok kerülnek felhasználásra és bemutatásra.
A területünkön működő összes általános-, és középiskolával nagyon jó a kapcsolatunk rendszeresen előadások megtartására kerül sor. A
bűnügyileg veszélyeztetettebb iskolákban havi rendszerességgel tartunk bűnmegelőzési előadásokat.
A gyermekjóléti szolgálatok vezetőivel, a kapcsolat kialakítása már a korábbi években megtörtént, gyakori a szolgálatok vezetőivel az
egyeztetések, mely mind a rendőrség, mind pedig a szolgálat számára hasznosnak bizonyultak.
A jelzőrendszeri tagokkal 2015. évben 5 alkalommal került sor jelzőrendszeri értekezlet magatartására, valamint a rendőrkapitányság
saját intézményében is tartott a jelzőrendszeri tagok részére egy konzultációval összekötött egyeztető fórumot.
A Bűnügyi Osztályon és a Vizsgálati Osztályon folyamatban lévő eljárásokban minden esetben kiemelt figyelmet fordítottunk a
gyermekekkel kapcsolatos, vagy gyermekeket is érintő bűntető eljárások lefolytatására.
Az áldozatvédelem vonatkozásában a törvényi kereteken belül, a felvilágosítások megadásával leginkább a sértettek másodlagos
áldozattá válásának elkerülésére törekszünk.
A területünkön működő bevásárló központok biztonsági szolgálatával rendszeres kapcsolatot tartunk. A bevásárló központokban és a
parkolókban elkövetett bűncselekmények megelőzésére rendszeresen szerveztünk portya szolgálatot.
A helyi sajtóorgánumok közreműködésével, valamint szórólapok elhelyezésével bűnmegelőzési felhívásokat tettünk közzé.
III. Összegzés, kitűzött célok, feladatok a következő időszakra
Összességében elmondható, hogy a folyamatosan változó prioritások mellett is eredményes munkát végzett a Rendőrkapitányság.
Tudtunk csökkenteni a bűncselekmények számát és ezzel párhuzamosan javítani a nyomozás eredményességet, nem csak általában,
hanem a kiemelt bűncselekményi kategóriákban is.
A rendészeti terület helyben is hatékonyan működött és migrációval összefüggő átrendelések során kiváló munkát végzett. Az
Igazgatásrendészeti továbbra is hatékonyan kezelte a szabálysértési ügyeket és kiváló szolgáltató tevékenységet végzett az
engedélyügyi területen.
Azon túl, hogy a rendőrszakmai eredményeink a szakirányítás elvárásaihoz ismét közelebb állt, mint az előző évben a másik fontos
ügyfelünk, a lakosság, az önkormányzatok és helyi intézmények is meg vannak elégedve a tevékenységünkkel és ennek hangot is adnak.
A korábbi tendenciákkal ellentétben ezt igazolja az is, hogy az önkormányzatok egyre jelentősebben támogatják a Rendőrkapitányság
működését, pénzt fektetnek a rendőreik igényeinek teljesebb kielégítésébe.
Fontos közös cél lehet, a kapitányságon szolgálatot teljesítő, vidéki kollégák lakhatási lehetőségének javítása, ebben is van előre lépés
már az idei évben, ugyanis ezzel lehet stabilan működő, a lehető legnagyobb mértékben feltöltött szervezetet működtetni, ráadásul egy
idő után a lokálpatrióta szemlélet is megerősödik a kollégákban.
Természetesen vannak még pontok, ahol javítani kell a szakmai tevékenységünket, ezeket a következő sorokban foglaltam össze.
A 2015. évben elért eredményeink megtartását, javítását, valamint a még meglevő hiányosságok kijavítását tervezzük a 2016. évben, így
a főbb célkitűzéseink a következők:


A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának szinten tartása illetve lehetőség szerint csökkentése.



Az közterületi tevékenység fokozása, az intézkedési aktivitás javítása.



Az állomány kommunikációjának fejlesztése, magas szintű jogszolgáltatás.



A bűnügyi eredményesség szinten tartása és bizonyos kategóriákban tovább javítása,
mint például a gépjármű bűnözés



A továbbra is feladat a vizsgálati osztályvezető helyettesítésének rendszerszerű megoldása.



Az igazgatásrendészeti terület eredményeinek megőrzése.
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Az illetékességi terület közbiztonságának, közlekedésbiztonságának, a lakosság biztonságérzetének javítása.

Szentendre, 2016. február 17.
Kovács László r. ezredes
MELLÉKLET
Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása a
bűncselekmény elkövetésének helye /település/ szerinti bontásban a 2014-2015. évi ENyÜBS adatok alapján
közterületen elkövetett
bűncselekmények

regisztrált bűncselekmények
Elkövetés helye (település)
2014.

Szentendre

2015.

2014.

2015.

1199

888

99

103

466

333

87

67

41

33

12

4

394

260

51

40

Csobánka

94

52

16

13

Dunabogdány

60

43

12

8

Kisoroszi

15

9

3

-

Leányfalu

106

64

12

16

Pilisszántó

27

23

7

6

Pilisszentkereszt

45

15

7

6

Pilisszentlászló

14

7

3

1

Pócsmegyer

58

26

8

6

Tahitótfalu

109

87

29

22

42

26

5

5

Pomáz
Visegrád
Budakalász

Szigetmonostor

2./Napirend: Beszámoló a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2016. április 21-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. október 1-től a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat
szentendrei központtal működő Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény keretein belül látatja el társulás keretén belül. A

9

társulás jelentős változáson ment keresztül az elmúlt évben, így idén január elsejétől az új törvényi szabályozásnak megfelelően működik
a településünkön is.
Az új szabályozások értelmében 2016-ban már heti négy napon látja el a feladatot a Társulás által biztosított 1 fő családsegítő.
A tavalyi évben ezt a feladatot még két alkalommal napi 4 órában egy fő családsegítő és egy fő gyermekvédelmi munkatárs látta el.
Az intézmény ellátási/működési területe:
Család- és Gyermekjóléti Központ: Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt,
Pilisszentlászló, Pomáz, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló,
Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád.
A társuláshoz tartozó tagönkormányzatok lakosságszáma 2015. január 1-jén:
Budakalász
10841
Dunabogdány
3218
Kisoroszi
1014
Leányfalu
3725
Pilisszentkereszt
2174
Pilisszentlászló
1207
Pócsmegyer
2192
Szentendre
27063
Szigetmonostor
2573
Tahitótfalu
5725
Visegrád
1858
Az intézmény vezetője megküldte részünkre a 2015. évről szóló beszámolójukat, melyet jelen előterjesztéshez csatolok.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évről
szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2016. április 13.
Peller Márton

Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2015. évi beszámolója
Beszámoló a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak
Az intézmény fenntartója a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás.(2015) Társult
települések: Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu,
Visegrád, Pilisszentkereszt.
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A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat többcélú (szociális-gyermekvédelmi alapellátás) integrált intézmény,
amely két önálló szakmai egységből állt.

A Családsegítő Szolgálat, amely az 1993. III. szociális törvény alapján látta el feladatait,

Gyermekjóléti Szolgálat, amely az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak alapján működött.
Ez az ellátási forma lehetőséget nyújtott a társult településeknek a kötelező alapellátások biztosítására, a szolgáltatások
hatékonyságának, minőségének fejlesztésére.

Családsegítő Szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálat

61 103 lakos
11 980 gyermek

Az Intézmény Szentendrén székhellyel, Budakalászon területi irodával rendelkezik. A telephellyel nem rendelkező településeken heti
két alkalommal helyben történő feladatellátást biztosítottunk, kivétel képez Tahitótfalu, melynek lakosságszáma és esetszáma heti három
nap ellátást igényelt. A hét többi napján, a székhelyen, ill. telepirodában biztosítjuk az elérhetőséget. A helyben történő feladatellátást
erősítve Tahitótfaluban kihelyezett pszichológusi tanácsadást, valamint 2009. évtől havonta egyszer jogi segítségnyújtást is
nyújtunk.
Tárgyi feltételek
A Szolgálat technikailag megfelelően felszerelt intézmény. Jó eszközellátottságunk céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak
köszönhető, célom a tárgyi feltételek színvonalának megőrzése, az elavult technikai eszközök folyamatos cseréje.
Szociális szakemberek
A munkatársak képzettsége jó. Az intézmény valamennyi munkatársa szakképzett, a családgondozók felsőfokú szakirányú
diplomával, a vezetők szakterületeiknek megfelelő szociális/gyermekvédelmi szakvizsgával is rendelkeznek.
2015-ben a szociális szakemberek munkáját egy főállású pszichológus, egy félállású fejlesztőpedagógus, valamint megbízási
szerződéssel jogász segítette.
Az intézmény mindennapi működtetését segítő feladatokat 2 fő szociális asszisztens és egy fő technikai alkalmazott látja el.
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységében a szakmából való elvándorlás (fluktuáció) továbbra is tapasztalható. A nehéz
felelősségteljes munka kontra alacsony jövedelem miatt a munkatársak jövedelmezőbb, kevesebb feszültséggel járó munkát keresnek. Az
említett okok miatt az intézményvezető, de elsősorban a szakmai vezető számára a gyermekjóléti alapellátás megszokott és elvárt szinten
való biztosítása nagy odafigyelést igényelt.
Az NRSZH (családsegítés), valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (gyermekjóléti alapellátás) a 2015. évi
ellenőrzési jegyzőkönyve alapján jó minőségűnek ítélte meg az intézmény munkáját.
A szakmai egységek létszáma:
A foglalkoztatottak létszámát a szakmai jogszabályok, az elvégzendő feladat alapján kell meghatározni és az éves költségvetési tervben
kell gondoskodni finanszírozásról.
Székhely, telephely szerinti bontásban
Név
Családsegítő
Szolgálat
családgondozók

Gyermekjóléti
Szolgálat
családgondozók

11

Egyéb
szakalkalmazottak

Technikai
személyzet

Székhelyen

7 fő

6 fő

3,5 fő

0,5 fő

Telephely
összesen

2 fő
9 fő

2 fő
8 fő

3,5 fő

0,5 fő

2015. évre megfogalmazott munkatervünk
A szakmai munka további javítása érdekében:
Intézményen belüli szakmai előadások, a szociális segítő munka folyamatos értékelése, javítása.
Képzéseken, konferenciánkon való részvétel a szakmai kompetencia fejlesztése és bővítése érdekében.
A Jelzőrendszer tagjaival az együttműködés hatékonyságának további fejlesztése.
Facebook oldal folyamatos frissítése, munkánkról, szolgáltatásainkról a lakosság széles körű tájékoztatása (helyi tv, rádió,
újságcikkek, szóróanyagok, plakátok).
 A szabadidős tevékenységek szervezése lebonyolítása (nyári tábor, mobil játszóház, falunapokon való részvétel, nyárbúcsúztató
program).
 7. alkalommal nyári táboroztatás hátrányos helyzetű gyermekek számára Balatonszárszón.
 Terveink között szerepelt a Baba –Mama klub indítása Dunabogdányban, Visegrádon.
 Rendezvényeink között szerepelt a gyermeknapi programunk, karácsonyi adománygyűjtés és osztás, karácsonyi ünnepség
vacsorával, szociális munkások napjának megszervezése, lebonyolítása.
 Új szolgáltatások bevezetése, megtartása: Bevallunk –adóbevallást segítő programunk, évenként ismétlődő lakossági
tájékoztatónk valamennyi településen.
 Rendszeres adománygyűjtés és osztás valamennyi társult településen.
Elmondhatom, hogy a folyamatos egyéni esetkezelések mellett a munkatervben vállalt egyéb feladatainkat szolgáltatásainkat
maradéktalanul teljesítettük.






Az intézményben 2015. évben is minden hétfő délelőtt team-et tartottunk. Itt kerültek megbeszélésre a szakmai egységeket érintő
kérdések, közös operatív feladatok, a heti beosztás, a helyettesítések megbeszélése, valamint az esetmegbeszélések is ebben az időben
történtek.
Havi rendszerességgel intézményszintű közös team-en vettek részt a munkatársak, amelyen vállalt időpontban és szakmai témában
előadást tartottak.
A családgondozók mentális egészségvédelme érdekében havonta szupervízión vettek részt.
Az intézmény 2015.évi statisztikai adatai

esetszám
forgalom

426
3373

Egyszeri segítségnyújtás alkalmával információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás keretében szociális segítő tevékenységet nyújtottunk,
illetve a probléma feltárása után továbbirányítottuk a szolgáltatást igénybe vevőt. Sajnos ezek az esetek nem jelennek meg a
statisztikában annak ellenére, hogy gyakran több órás munkát jelent a szociális szakembernek.
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Gyermekjóléti Szolgálat
esetszám
szakmai tevékenység
egyszeri tanácsadás

346
3420
51
Ellátottak számának alakulása

Az intézmény éves forgalma a forgalmi napló adatát mutatja, ennyi alkalommal találkoztunk, intézkedtünk ügyfeleink érdekében. A
személyes találkozások, telefonálások, ügyintézések mellett jelentős időt igényel az adminisztráció, valamint az egyéb
szolgáltatásokra fordított idő, amit a statisztika továbbra sem tükröz.
Családsegítő Szolgálat
Családsegítő Szolgálat célja az egyének és családokat veszélyeztető élethelyzetek megszűntetésének elősegítése, valamint krízis
helyzetben lévő személyek megsegítése, a lakosság szociális-mentális helyzetének figyelemmel kísérése, javítása, mely érdekében
észlelő és jelző rendszert működtet.
Probléma típusok
Családsegítő Szolgálat
életvitel
családi- kapcsolati
családon belüli bántalmazás
lelki-mentális
gyermeknevelési
anyagi
foglalkoztatással kapcsolatos
egészségkárosodás következménye
ügyi9ntézés segítése
információkérés
egyéb

61
41
1
44
0
141
94
33
178
262
18
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Foglalkoztatás
Annak ellenére, hogy térségünkben az országos átlaghoz képest továbbra is jóval alacsonyabb a regisztrált munkanélküliek száma,
az elmúlt években ez lassan, de folyamatosan emelkedett. Elsősorban az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen lakosság
körében növekszik számuk, azonban ma már megjelentek a középfokú és diplomás munkanélküliek is.
Okai:
 A főváros munkaerő piaci felvevő képessége ma már nem jelentős,
 A települések földrajzi sajátossága miatt a közlekedés nehézséget okoz (távolság),
 a magas közlekedési költségekből adódó mobilitási hiánya,
 a térség alacsony munkaerő felvevő ereje,
 nem piacképes képzettségek,

a munkaszocializáció hiánya,

egészségügyi problémák.
Az 55 év feletti aktívkorú munkanélkülieknek 2015 márciusától már nincs együttműködési kötelezettségük intézményünkkel, így
csak a motivált álláskeresőket tudjuk segíteni álláskeresési tréning, egyéni álláskeresési tanácsadás keretében.
A munkaszocializációs hiányosságok csökkentésére, a készségek-képességek feltárására, az álláskereséshez szükséges új ismeretek
elsajátítására adott lehetőséget a Családsegítő Szolgálat Beilleszkedési programja.
A program megszűnése után Szolgálat nagy hangsúlyt fektetett más ellátáshoz való hozzájutás feltérképezésére, igénylésére.
A közvetlenül nyugdíjkorhatár előtt álló munkanélküliek számára elsősorban a szolgálati idő megállapításához, nyugdíjaztatásuk
elindításához nyújtottunk segítséget.
Közfoglalkoztatás: 2015-ben is azt tapasztaltuk, hogy azok az aktívkorú munkanélküliek, akik hosszabb rövidebb ideig részt vehettek
közfoglalkoztatásban a nyílt munkaerőpiac felé is motiváltabbá váltak, többen tudtak elhelyezkedni.
A Beilleszkedési program megszűnését követően fontos feladatunknak tartottuk klienseink folyamatos tájékoztatását, az új rendszerre
való felkészítését.
Álláskeresési tanácsadásunkat 2015-ben elsősorban az egyéni esetkezelésbe építettük be, úgy tapasztaltuk, hogy a klienseink
problémaira ez a leghatékonyabb forma.
Az elhelyezkedési nehézségekkel küzdő munkanélküliek problémái széleskörűek. Egyéni esetkezelés során a klienseink saját
problémaikra és igényeikre kapnak segítő szolgáltatást. Szolgáltatásaink: Email cím, önéletrajz, motivációs levélkészítés, állásinterjúra
való felkészítés, egészségi állapot javításának segítése, pszichiátriai betegek gyógykezelésének elősegítése, NRSZH felülvizsgálatokra
való felkészítés, időpont egyeztetés, szállítás lebonyolítása, megszervezése, családgondozó személyes támogató részvétele.
Ügyintézés, információ:
Továbbra is jelentős azoknak az egyéneknek, családoknak a száma, akik társadalombiztosítási, családtámogatási, szociális ellátást
önállóan igényelni nem tudnak. Készségek, technikák hiány a mellett, nem ritka a szövegértés nehézsége, vagy annak teljes hiánya ami lehetetlenné teszi számukra az önálló ügyintézést.
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A folyamatosan változó jogszabályok értelmezése, az ügyintézések bürokratikus nyelvezete nehézséget jelent egyének és családok
számára, hogy ügyeikben önállóan eljárjanak. Ezekben az esetekben nem csupán információra és tanácsadásra van szükség, hanem a
konkrét ügyek - a klienssel együtt, vagy helyettük - teljes körű intézésére is.
2015-ben egyre többen igényeltek az ügyintézés mellett szállítást is, elsősorban egészségügyi problémáik, másodsorban utazási,
tájékozódási nehézségeik miatt.

Anyagi problémák
Az elmúlt évben az anyagi problémákkal küzdők száma enyhén növekedett. A díjhátralékosok száma stagnál, hátralékuk
törlesztésére legtöbb rászorulónak nincs lehetősége, ezért egyre inkább alkalmazkodtak nehezített élethelyzetükhöz. Pl.: Kikapcsolt
áramszolgáltatás után tevékenységeiket a nappali időszakra csoportosítják át, gáz helyett átálltak a kiesebb teakályhával való fűtésre. A
mosás ezekben az esetekben nehezített, higiénés állapotuk romlott. Egyre gyakrabban üti fel a fejét a tetűvel való fertőzöttség. A
Családsegítő Szolgálat igyekszik együttműködni a szolgáltatókkal, hogy a szinte reménytelen helyzetekben is segítse a rászorulókat.
Családi- Életviteli – Lelki - Mentális problémák:
A különböző szociális problémák, a kilátástalan élethelyzetek (munkanélküliség, anyagi problémák) a legtöbb családban feszültséget
teremtenek, indulatokat szülnek. A családi kapcsolati problémák, konfliktusok egyre súlyosabb formában jelennek meg. Növekszik az
alkoholproblémával küzdők száma. Ezért a családgondozóknak az indulatok kezelése a hatékony problémamegoldás előfeltétele.
2015-ben megjelent a világ problémái elől a virtuális világba menekülő internetfüggő felnőttek problémája is.
Gondnokság alá vétel kezdeményezése új problémaként 2014-ben jelent meg először intézményünkben. E probléma 2015-ben is
fennmaradt. Egyre több az egyedül álló, idős, mentális betegséggel küzdő ember, akinek a társadalmi környezettel egyetlen kapcsolata a
családgondozó maradt, aki szükség esetén gondnokság alá helyezésüket is kezdeményezni tudja.
Technikai, telekommunikációs eszközök használata–az intézményben ügyfélfogadási időn belül rendelkezésre álló lehetőségek:
fénymásolás, telefonálás, internethasználat stb.
Családsegítő Szolgálat válaszai a célcsoportok problémáira
Komplex egyéni esetkezeléseken túl:
 A lakosság széles körű tájékoztatása érdekében 2015-ben is minden településen előadást tartottak munkatársaink a
nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási, családi támogatási törvények és ügymenetek változásairól, valamint felhívták a
figyelmet a pénzintézeti hitelek veszélyeire.

Egyre szélesebb körű az észlelő és jelzőrendszer segíti a családgondozók munkáját. Kidolgozásra került az
együttműködés rendszere, szükség szerint közös esetkezelések, valamint a központi és helyi jelzőrendszeri találkozók.

A Családsegítő Szolgálat rendszeresen gyűjt és közvetít adományokat.

Folyamatosan segíti a szociálisan hátrányos helyzetűek részére igényelhető áramszolgáltatónál védett fogyasztói besorolás
ügyintézését.

A Családsegítő Szolgálat szakmai műhelye is eredményesen működött 2015-ben, amelynek keretében szociális szakemberek
cserélhették ki tapasztalataikat. Tagjai a járás szociális intézményeinek szakemberei.

2015-ben közel 90-en vették igénybe jogászunk segítségét. Jelentősen növekedett a párkapcsolati problémákból adódó jogi
segítségkérés: válás, keresetlevél elkészítésének segítése

Az Intézmény pszichológusa krízishelyzetben, családi – kapcsolati konfliktusok megoldásában nyújtott segítséget. több
esetben családterápiát, párterápiát tartottunk.

A klienseket a pszichológus heti négy nap összesen heti 30 órában tudja fogadni.

Az intézmény jogásza kéthetente 5 órában fogadja az intézmény klienseit.
Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekjóléti szolgálat törvényben előírt feladatait, a gyermekjóléti szolgáltatást az ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások
közvetítésével (szolgáltatással), és szervező tevékenységével (szervezéssel) biztosította.
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A szolgáltatás egyre ismertebb a lakosság körében ezt az is alátámasztja, hogy fél százra tehető az ellátási területen egyszeri
információt, tájékoztatást kérők száma.

Gyermekjóléti Szolgálat
Célcsoportjai, problématípusai

Gyermekjóléti Szolgálat problématípusai
2015.
anyagi
gyermeknevelési
2%
4%

beilleszkedési nehézség

3%

magatartásteljesítményzavar
családi konfliktus

16%

6%

szülők, család életvitele
szülői elhanyagolás

12%
20%

családon belüli bántalmazás
fogyatékosság, retardáció
szenvedélybetegségek

14%
11%
12%
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Gyermekjóléti Szolgálat problématípusai
anyagi
gyermeknevelési
beilleszkedési nehézség
magatartás-teljesítményzavar
családi konfliktus
szülők, család életvitele
szülői elhanyagolás
családon belüli bántalmazás
fogyatékosság, retardáció
szenvedélybetegségek

80
101
56
61
74
63
31
21
9
15

A probléma típusok között a családi konfliktusok jelentős nagyságrendet képviselnek. Hátterében legtöbbször a család diszfunkcionális
működése, a hosszan elhúzódó, agresszivitást sem mellőző válások állnak.
A problématípusok között ma már folyamatosan megjelenik a bántalmazás, ami az erősödő agresszió, a „győzni mindenáron”
jelenség, illetve a szülők nevelési eszköztelenségének következménye.
Ezekben az esetekben az információ, tanácsadás, jogi, pszichológiai segítségnyújtás mellet, hatósági intézkedés kezdeményezésére is
sor került.
A szolgáltatás elsődleges célcsoportja a településen élő 0 – 18 éves korosztály, az ehhez kapcsolódóan mindazon felnőttek is, akik a
gyermekek sorsának alakulásában, alakításában szerepet vállalnak (szülők, egyéb családtagok, a gyerekeket, családokat körülvevő
személyek, közösségek, szervezetek).
Az emelkedő munkanélküliség következtében növekszik a nélkülözés, a rossz anyagi helyzet. Az ellátásban kerülő családok egy része
segélyből, illetve a gyermekek után járó ellátásokból él. Az anyagi probléma önmagában még nem veszélyeztető tényező, azonban
számtalan egyéb problémát indukálhat: elhanyagolás, lakhatás elvesztése, szülők mentális állapotának romlása.
A jelzett veszélyeztetett gyermekek száma 2015-ben stagnált, ezért is van szükség a jelzőrendszeri tagokkal és a társszakmákkal
történő hatékony együttműködésre.
A gyermeknevelési, családi konfliktus, életviteli és anyagi gondok mellett megtalálhatjuk a magatartászavar, a beilleszkedési
nehézség, a szülői elhanyagolás, családon belüli bántalmazással kapcsolatos problémákat.
A családi konfliktusok, a hosszan elhúzódó viharos válások, gyakran párosulnak gyermek elhelyezési, kapcsolattartási
problémákkal. A probléma orvoslására leginkább alkalmas módszerek a szülők közötti közvetítő eljárás, és a család/pár terápia.
Tapasztalataink szerint e módszerek csak akkor hatékony megoldások a problémakezelésre, ha a szülők, a családtagok a probléma
megoldására használják, és nem csupán ügyvédi tanácsra eszközként saját maguk jó pozicionálására.
A szülői elhanyagolás gyakori oka az állami gondozott, illetve alacsony intellektusú szülők gyermeknevelési eszközeinek hiányosságai,
valamint a nem tervezet családalapítás, ahol a szülői szerepekre még nem készültek fel a párok.
A családgondozóknak ezekben az esetekben az életviteli, gyermeknevelési- gondozási tanácsadás, információnyújtás a fő feladatuk.
Az elhanyagolások közül az érzelmi elhanyagolás mögött leggyakrabban a szülők szocializációs hiányosságai, kilátástalan helyzetük,
máskor túlhajszolt életmódjuk húzódik meg.
Az érzelmi elhanyagolás felerősítheti a kortárscsoportok jelentőségét, aminek következtében a gyerekek könnyebben sodródnak
önveszélyeztető élethelyzetbe, rossz társaságba. Leggyakoribb szabálysértések járásunkban a lopások, és a rongálások. Ezek a
problématípusok hatósági jelzésekre kerültek intézményünkhöz. Ezekben az esetekben a segítő beszélgetések, a szülőknek nyújtott
pszichológiai tanácsadás, máskor védelembe vétel során kidolgozott nevelési-gondozási tervben lefektetett magatartási szabályok,
jelzőrendszerrel való feladatmegosztás vezethet eredményre.
A Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulók problémái összetettek és egyre bonyolultabbak, komplex kezelést igénylőek.
Veszélyeztetett gyermekekkel végzett tevékenységünk nélkülözhetetlen eszköze, amikor a családokról és problémáikról saját
környezetükben tájékozódunk. A családlátogatások mellett segítőbeszélgetések, információnyújtás, tanácsadás, konfliktuskezelés is
a szakmai szolgáltatás része.
Felkérésre nyújtott szolgáltatásaink: környezettanulmányt végeztünk a gyámhatóságnak, gyámügyi eljárások során,
örökbefogadáshoz véleményt készítünk, az érintett közoktatási intézmények felkérésére véleményezzük a magántanulói jogviszony
létesítésére vonatkozó szülői kérelmet.
A tankötelezettség mulasztásával kapcsolatosan a jogalkotó az eddigieknél szigorúbb szabályokat állapított meg, így az iskolai
hiányzások csökkenést mutatnak.
A Gyermekjóléti Szolgálat statisztikájából megállapítható, hogy a kiskorúakat jellemzően saját családjukban, környezetükben alapellátásban - gondoztuk. A szakellátásba került gyermekek száma lényegesen nem változott.
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Gyermekjóléti Szolgálat
1%

9%

7%
alapellátás
védelembe vett
utógondozott
szakellátásban élő

83%

Pszichológus célcsoportjai:
Az érdeklődők körülbelül fele gyermeknevelési kérdésekben kért tanácsot. Sokan pszichés problémájuk miatt kérnek segítséget,
valamint kisebb mértékben a családi - kapcsolati zavarok miatt jönnek szolgálatunkhoz. Ma már nem jellemző az a társadalmi
tendencia, miszerint inkább a magasabb iskolai végzettségűek igénylik önként a pszichológiai segítséget. Ma már minden társadalmi
rétegből felkeresik a pszichológust. A pszichológusi szolgáltatást igénybe vevők elsősorban nők, részben anyaként kérnek segítséget, de
pszichés nehézségeiket is sokkal könnyebben megosztják egy szakemberrel, mint azonos esetben a férfi lakosság. Sajnos, ők sokszor
csak későn, komoly mentális zavarok miatt kerülnek kezelésre, amelyek prognózisa így kétséges kimenetelű.

Gyermekjóléti Szolgálat válaszai a célcsoportok problémáira

Az együttműködés módja:
A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a jelentkező gyermekvédelmi
problémákat elsősorban alapellátás keretében az érintettek önkéntes együttműködésével igyekszünk kezelni. Amennyiben a családok
önkéntes együttműködésre nem motiváltak, vagy az alapellátásban történő segítségnyújtástól eredmény nem várható, gyermekvédelmi
gondoskodásra teszünk javaslatot.
A Gyermekjóléti Szolgálat hatékonyságát szakmaközi együttműködés tökéletesítésével, a prevenciós tevékenységünk
kiszélesítésével, hatékony jelzőrendszer működtetésével, szolgáltatás körének szélesítésével kívánja fokozni.
A Gyermekjóléti Szolgálat esetében is jelentős törvényi változások történtek, amelyről folyamatosan tájékoztatja a jelzőrendszer
tagjait.
A gyermeki veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai folyamatos ápolták,
építették, frissítették kapcsolataikat az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.
Az észlelő és jelzőrendszer tagjaival a rendszeres jelzőrendszeri találkozóinkon tematikus előadások, pozitív és negatív példák
esetismertetésével, bemutatásával igyekeztünk az együttműködés hatékonyságát növelni.
Folyamatosan megrendeztük a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tanácskozását, melyek során számtalan új tapasztalatra teszünk
szert, amit felhasználunk a további együttműködés javítására.
Gyermekjóléti Szolgálat a jelzőrendszer tagjainak tevékenységük összehangolása érdekében szakmai konzultációkat szervezett, valamint
szakmaközi megbeszéléseket tartott a gyermekvédelemben érintett szervezetekkel.
Az elmúlt évek munkájának eredményeként ma már a sokproblémás családok hatékony esetkezelésének elengedhetetlen része a
gyermekkel kapcsolatba kerülő szakemberek együttműködése. Rendszeresek az esetkonferenciák.
A kapcsolattartást segítő program a megszakadt vagy nem megfelelően működő szülő-gyermek közötti kapcsolattartás
helyreállítására törekszik Területei: mediáció, kapcsolatügyelet.
Pszichológiai tanácsadás keretében pl. nevelési kérdésekben, életciklusból adódó krízisekben kapnak segítséget a gyermekek és
családjaik.
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Fejlesztőpedagógus segítségével a leghátrányosabb helyzetű gyermekek felzárkóztatása, önbizalom erősítése történik. A
pótvizsgára való felkészítő szolgáltatás a jelentős mértékű leszakadást kívánja csökkenteni.
Jogász segít a szolgáltatást igénybe vevőknek eligazodni a jogszabályok értelmezésében, kérelmek megírásában.
Nehezíti az adekvát beavatkozást az időben történő jelzés, ill. a jelzést küldő megfelelő intézkedéseinek elmaradása. Az elkövetkezőkben
is fontos feladatunk, hogy a jelzőrendszer tagjai számára tudatosítsuk az időben történő jelzések fontosságát.

Egyéni esetkezeléseket segítő további szolgáltatások

ADOMÁNY SZOLGÁLTATÁS
A nehéz anyagi helyzetben élő családok, egyének száma csekély mértékben emelkedett az elmúlt évekhez képest, azonban annak
mélysége jelentősen megnövekedett.
Intézményünk széleskörű adományozással igyekszik könnyíteni a súlyos anyagi problémákkal küzdők helyzetét. A növekvő
munkanélküliség és az ebből is fakadó szegénység miatt egyre nagyobb igény mutatkozik a lakosság részéről a tartós élelmiszer
adományra.
Néhány ellátott településen már működik a magánszemélyek által felajánlott, többnyire konzerv, tartósélelmiszer adományozás, amit az
adott település legrászorultabb családjainak osztunk szét.
2015-ban a szükségleteket látva jelentős mennyiségű adományt gyűjtöttünk.
Adományok típusai:
 Tartós élelmiszerek, konzervek, üdítők, bébiételek
 Pékségből kenyér, zsemle
 Több tonna felnőtt és gyermek ruhanemű
 Újszülötteknek és csecsemőknek téli-nyári rugdalódzó
 Tisztálkodó szerek: öblítő, mosószer, sampon, fogkrém, cipőpaszta,
 Iskolai felszerelések: ceruza radír, vonalzó, tornacipő,
 Bútorokat, bútorszállítás lehetőségét,
 Számítógépek, televíziók
 Számtalan játék
 Karácsonyi ebéd 60 főre
Az adventi időszakban összegyűlt adományokból összesen kb. 75 családot tudtunk karácsonyra ajándékcsomaggal megajándékozni. A
csomagokban a tartós élelmiszereken kívül a családban élő gyerekeknek játékok kerültek átadásra.
Budakalászi telephelyünkön minden hónap utolsó napján megrendezett „Adományok napja” szolgáltatásunk nagy népszerűségnek
örvend, 2015-ben is több tonna ruhaneműt osztottunk ki.
KAPCSOLAT PROGRAM
A Kapcsolat Programunkon belül a következő speciális szolgáltatásokat nyújtjuk a családi problémák kezelésére:

Kapcsolatügyelet

Mediáció

Családkonzultáció
A mediátorok beiktatása egy válási procedúrába lehetővé teszi, hogy a felek közösen, önkéntesen hozzanak döntéseket akár vagyoni,
akár a gyermeket érintő vitás kérdésekben.
Az önként tető alá hozott megállapodásokat a felek nagyobb valószínűséggel tartják be, mint az olyan ítéleteket, melyeket fejük felett
meghozott döntésnek élnek meg.
2015-ben tovább csökkent azon mediációk száma, ahol tényleges megállapodás is született. Ennek okát legtöbbször abban látjuk, hogy az
erős érzelmi- indulati viharban lévő kliensek nem képesek racionális döntéseket hozni még segítő szakember irányítása mellett sem.
INFORMÁCIÓS PONT
2015-ben is nyitva állt információs pontunk Szentendrén, a Püspökmajori lakótelepen, a város egyik legneuralgikusabb pontján. A
szolgáltatást igénybevevőkhöz helybe ment mindkét szolgáltatás. Az információs ponton rendszeresen adományosztást is tartottunk. Az
infópont nem hozta a várt eredményt a Püspökmajori lakótelep lakossága nem élt igazán a lehetőséggel, így a helyben történő
szolgáltatásunkat 2016. január 1.-vel beszüntettük
JELZŐRENDSZER
Jelzőrendszer működése:
A törvényi rendelkezésnek megfelelően 2015-ben is hat alkalommal tartottunk jelzőrendszeri találkozót Szentendrén, az intézmény
székhelyén. Ezen túl az ellátott településeken is folyamatosan kapcsolatban vannak kollégáink a jelzőrendszeri tagokkal. A tavaszi és
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őszi hónapok során találkozót tartanak, ahol rendszerint az aktuális törvényi változásokat, dilemmákat vitatják meg egymással, valamint
a térségi együttműködést erősítendő, lakossági programok közös szervezését kezdeményezik.
A 2015-ben évben a jelzőrendszeri találkozók színvonala tovább emelkedett. Igyekeztünk változatos, igényeken alapuló, széleskörű
érdeklődésre számot tartó előadásokat szervezni.
PSZICHOLÓGIAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A pszichológus Családsegítő Szolgálattól érkező eseteinek kis részéből lesz csak hosszabb lélegzetű terápia, melynek okai között
szerepel:
A kliensek egy részének pszichés állapota teljes rehabilitációt nem enged meg, mert személyiségfejlődésük nagyon sérült, súlyos
függőségekkel küzdenek, illetve nem motiváltak a hosszan tartó közös munkára. Ezekben az esetekben a pszichológiai megsegítés
általában egy aktuális problémára fókuszál. Néhány alkalmas tanácsadás, támogató terápia, ami – a lehetőségekhez képest – változásokat
hozhat.
A kliensek egy másik csoportja, ellentétben az előzőekkel, jól strukturált, viszonylag egészséges családban él, a család pszichés
állapota, strukturáltsága olyan jó, hogy csak rövidtávon van szükség tanácsadásra, támogatásra. Ezeket az eseteket általában sikerrel
lehet lezárni.
FEJLESZTŐ PEDAGÓGUSI SZOLGÁLTATÁS
Hátrányos helyzetű, többségében a Gyermekjóléti Szolgálat által delegált - kisebb számban önként jelentkező, - tanulmányaikhoz
segítséget kérőknek nyújtott szolgáltatás. Óvodás korútól érettségizőkig minden korosztály igénybe vette szolgáltatásunkat. A több éves
tapasztalat alapján elmondható, hogy a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek száma nem csak gyarapodik, de a problémák
súlyossága is egyre mélyülő tendenciát mutat.
Ha bekövetkezik a sajnálatos bukás, akkor rászoruló gyermekek a nyári felkészítést szokták igénybe venni, ami nagy százalékban sikeres
vizsgával zárul. A foglalkozásokon rendszeresen megjelent gyerekek közül senki nem bukott.
A pótvizsgákon valamennyien átjutottak, tanulmányaikat felsőbb osztályfokon folytathatták. A szükséges eszközök,
forrásanyagok, másolási lehetőség, számítógép használat, internet, fejlesztő játékok, rendelkezésre állnak. 2015-ben új
szolgáltatásként OKJ vizsgára készülő felnőtt lakost is segítettünk felkészülésében
SZABADIDŐS PROGRAMOK
Kiemelt feladatunknak tartjuk a prevenció munkánkban, hogy mind a gyermek, mind a felnőtt lakkossággal ne csak a problémák
felmerülése és megoldása során találkozzunk, hanem minél több esetben, örömeiben is osztozzunk, ezért saját programjainkon túl
rendszeresen részt veszünk a települések, illetve civil szervezetek által szervezet programokon is.
Nyári tábor
2015-ban ismét megrendeztük nyári táboroztatásunkat.
A tábor célja: minél több gyermeknek biztosítsuk, hogy gyermekkorában legalább egyszer eljuthasson a Balatonra.
A gyermekek kiválasztása elsősorban a szolgáltatásainkat igénybe vevő családok gyermekei közül kerül ki, azonban fontosnak
tartjuk, hogy olyan családok gyermekeinek is helyet adjunk akik, még nagy nehézség árán kifizetik a közüzemi díjakat és szerény
módon meg is élnek, azonban arra már nincs lehetőségük, hogy akárcsak egynapos programot is szervezzenek gyermekeiknek.
2015-ben is 20 gyermeket táboroztattunk Balatonszárszón.
Mobil Játszóház
Szintén hosszú évekóta működő nyári szabadidős programunk a Mobil játszóház. A nyári szünidő 10 hetében minden szerdán másik
településen verjük fel sátrainkat és tesszük színesebbé a vakációt. Továbbra is azt preferáljuk, hogy lehetőség szerint a család közösen
vegyen részt a rendezvényen, így az egyéni élményen túl, családi emlék is lehet a közös játszónap. A részvételi arány
településenként változó. A helyi újságoknak továbbra is köszönjük híreink folyamatos megjelenítését.
INTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK
Intézményi keretek között állandó rendezvényeink a gyermeknap, a szociális munkások napja, valamint karácsonyi
rendezvényünk.
Gyereknap
Gyermeknapi programunk családi program, a családi versenyjátékokon, csapatjátékokon túl, célunk, hogy a szülők olyan játékötleteket
kapjanak, ami minimális költségekkel nyújthat teljes kikapcsolódást az egész családnak. A közös játékon túl játékadományok kiosztására
is lehetőség nyílik ezen a napon.
Szociális Munka Napja
A Szentendrei Járásban intézményünk rendezi a Szociális munkások napját. Célunk a szociális szakma identitásának erősítése.
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Évente más-más gondolat jegyében építjük fel a programot, 2015. évben a rendezvény a változások jegyében zajlott. A szociális és
gyermekvédelmi területen dolgozó kollégák képviseletében minden szakterületről képviselik a szakmát.
Karácsony
Ahogy talán mindenhol, intézményünkben is karácsonyi ünnepségünk az év legmeghatározóbb programja.
Állandó, széleskörű szponzorainknak köszönhetően 2015-ben adománygyűjtésünk igen sikeres volt. Az ünnepségen résztvevő
legnehezebb élethelyzetben lévő családokon túl, klienseink jelentős részének tudtunk tartós élelmiszerből álló családi
ajándékcsomagot, a gyermekeknek játékokat, valamint az egyedül álló felnőtteknek személyre szóló meglepetéseket ajándékozni. Az
ünnepséget hagyományainkhoz híven 2015-ban is közös vacsorával zártuk. Köszönjük Budakalász Városának, hogy ünnepségünknek
helyet biztosított a Faluházban.
PR
A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat törvényben előírt feladata a lakosság folyamatos tájékoztatása, az intézmény
működésével (elérhetőség, nyitva tartás) és szolgáltatásaival kapcsolatban.
Intézményünk által szervezett és megrendezésre került eseményekről – gyermeknap, játszóház, szabadidős programok, adományosztás folyamatos hirdetés jelent meg a Szentendre és Vidéke újságban, számos önkormányzati lapban, valamint elektronikus felületeken.
JOGÁSZ
Ingyenes jogi tanácsadásunk (nem képviselet) továbbra is igen népszerű, elsősorban a nehéz anyagi helyzetben lévő a folyamatosan
változó jogszabályokat értelmezni egyre nehezebben tudó lakosság körében. Jogász segít a szolgáltatást igénybe vevőknek problémáik
megoldásában, érdekeik képviseletében.
2015-ben 90 fő esetében történt jogi segítségnyújtás.
Szentendre, 2016. március 11.
Bognár Judit
Intézményvezető
A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Pilisszentkereszt
2015.
Pilisszentkereszt Budapest északi határától mintegy 26 km-re-északra található, mely a Pilis és a Visegrádi hegység vonulatát kettészelő
völgyben fekszik. A község része Dobogókő, lakóinak száma 2127 (2015. adat), nagyszámú szlovák, kisszámú német nemzetiségű
lakossal.
Pilisszentkereszt 2014-ben csatlakozott a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz, azóta
látja el a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a családgondozói feladatokat a településen.
A budapesti agglomerációs övezetbe tartozó Pilisszentkereszt község, a környékbeli településekre való közlekedés meglehetősen
nehézkes, a buszközlekedés nem sűrű. A település lakosságszáma évről-évre lassú csökkenést mutat annak ellenére, hogy Budapest
közelsége miatt több család választja új lakhelyéül. Ők azonban kevésbé illeszkednek be a település életébe, legtöbbször a munkájuk
továbbra is a fővároshoz köti őket. Sajnálatos módon a településen működő iskola által ellátott gyermekek száma fokozatosan csökken,
aminek nem kizárólag a gyermeklétszám csökkenő száma az oka, sokan viszik el gyermekeiket a környező települések iskoláiba..
I. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2015-ben
Létszám/Gondozás típusa

Fő

Alapellátásban történő gondozás
Védelembe vétel
Utógondozás, szakellátásból kikerült
Ideiglenes hatállyal elhelyezett
Nevelésbe vett
Összesen
Kizárólag tanácsadottként megjelent

Család*

8

8

1
9
2

1
8
2

* Az egyik családban a két kiskorú gyermek közül az egyik alapellátásban gondozott (korábban védelembe vett), míg testvére nevelésbe
vett. Emiatt mutatkozik eltérés a családok számában.
A statisztika alapján megfigyelhető, hogy 2015-ben minden gyermekkorú alapellátásban került ellátásra, kivéve egy családot, amely még
a korábbi évben került a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatba.
II. A gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint 2015-ben
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Megnevezés

Kapcsolatfelvétel száma

Önkéntes (szülővel közösen)
Gyermekjóléti Szolgálat által kezdeményezett
Jelzőrendszer által kezdeményezett

4
0
3

Gyámhatóság által kezdeményezett
Együttműködésre kötelezett (hatóság által)
Összesen

0
0
7

Az alacsony esetszám miatt nem lehet következtetéseket levonni a kapcsolatfelvételre vonatkozóan. A három jelzőrendszer által
kezdeményezett jelzésből egy a védőnőtől, egy az iskolából (Pomázról), egy pedig a Polgármesteri Hivatalból érkezett, ami alapján annyi
feltételezhető, hogy a jelzőrendszer tagja veszélyeztetés észlelése esetén jelzést küldenek.
Együttműködés a jelzőrendszerrel
A gyermekjóléti feladatokat ellátó családgondozóként elsősorban a gyermekekkel közvetlen kapcsolatban álló szakemberekkel vettem fel
a kapcsolatot. A jelzőrendszeri tagok, (védőnő, iskolai és óvodai gyermekvédelmi felelős) együttműködőek voltak, a felmerülő
problémák esetén mindig sikerült közösen dolgozni.
2015. évi jelzőrendszeri találkozók fő témája gyermekjóléti területen a jelzőrendszer feladatai, szerepe, az együttműködés kialakítása
volt. Miután viszonylag alacsony lakosságszámú településről van szó, ezért különösen fontos volt a kompetenciahatárok tisztázása a
jelzőrendszeri tagok számára.
Esetmegbeszélőt egy alkalommal tartottunk, melyen valamennyi meghívott jelzőrendszeri tag részt vett.
III. A) Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa és az ellátott gyermek száma szerint
Megnevezés
Anyagi
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe
való
beilleszkedési
nehézség
Magatartászavar,
teljesítményzavar
Családi konfliktus
Szülők vagy a család
életvitele
Szülői elhanyagolás
Családon
belüli
bántalmazás
Fogyatékosság,
retardáció
Szenvedélybetegségek
Összesen

Ellátott
gyermekek
(halmozott)
4
4
2

száma

Ellátott gyermekek a fő probléma
szerint
0
1
2

3

3

1
3

0
1

1
1

0
1

1

1

0
20

0
9

A családon belüli szexuális bántalmazás mellett az alapellátásban történő gondozás során elsősorban gyermeknevelési problémák,
illetve oktatási-nevelési intézményben történő beilleszkedési nehézségek, valamint magatartászavar volt a jellemző. A községben 2
alkalommal fordult elő önvagdosás, melyek súlyosságának felmérése pszichiáter szakember bevonását tették szükségessé. A gondozás
során inkább tűnt a településen megjelenő „divatnak”, mint tényleges, rendszeresen visszatérő lelki függőségnek. Mindkét esetben főként
iskolai nehézségek, valamint nevelési problémák álltak a háttérben.
B) A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai 2015-ben
Megnevezés
Információnyújtás
Segítő beszélgetés
Tanácsadás
Hivatalos ügyekben való
közreműködés
Családlátogatás
Közvetítés más szolgáltatásba
Felülvizsgálati tárgyaláson való
részvétel
Konfliktuskezelés
Szakmaközi megbeszélés
Adományozás

Szakmai
tevékenységek
(halmozott)
5
34
2
1

22

száma

Ellátott
száma

gyermekek
4
9
2
1

11
6
2

7
5
2

5
2
2

4
2

Összesen

70

36

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szentendrei intézményében hozzáférhető szolgáltatások (jogi, pszichológiai,
fejlesztő pedagógiai) közül a Pilisszentkereszti lakosok egyiket sem igényelték. Ennek részben a távolság és a nehezen
megközelíthetőség volt az oka. A szükséges szolgáltatásokhoz ettől függetlenül a családok hozzájutottak.
IV. Jövőbeni feladatok
Meglátásom szerint a családgondozói tevékenység több helyen történő ismertetése sokat segíthet abban, hogy Pilisszentkereszten
közösség megismerje a családgondozói tevékenységet, és a későbbiekben elfogadja, valamint a segítséget is kérjen. Ennek érdekében
részt vettem az óvoda szülői értekezletén 2015. szeptember 22-én, melynek első részében egy rövid ismertetést tartotta a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről, szolgáltatásairól.
A szabadidős programok, - melyekre többször sor került a településen - szintén jó terepei annak, hogy a gyermekek hozzátartozói, szülők
vagy nagyszülők egyaránt megismerjék a családgondozókat, pl.:
játszóházak, 2015. július 1.
gyermeknapi rendezvények 2015. június 7.
Karácsonyi gyertyagyújtás
Istenes Mónika
családsegítő
Családsegítő Szolgálat beszámolója
Pilisszentkereszt
2015.
Pilisszentkereszt Budapesttől mintegy 30 km-re északra található 2200 lelket számláló hegyi falu, mely a Pilis dolomittömbjét
és a Visegrádi-hegység vulkanikus eredetű vonulatát kettészelő völgyben fekszik. Településünk a XII. században épített ciszterci kolostor
romjai révén kiemelkedő magyar történelmi emlékhely. A törökdúlás után elnéptelenedett falut a XVIII. század derekán szlovák és német
telepesek
keltették
újra
életre.
Napjainkban a falu máig is élő hagyományaira büszke, kétnyelvű, multikulturális település. A falu közvetlen környezetében több, iható
vizű forrás fakad, és számos kiemelkedő szépségű kirándulóhely található (pl. Dobogókő, Szurdok, Pilis-tető, Vaskapu, Szentkút).
Közigazgatásilag Dobogókő is Pilisszentkereszthez tartozik.
Lakóinak száma 2174, a 2011-es népszámlálás szerint, ebből 547 lakos (24,2 %) szlovák, 77 fő német.
A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. október 01 óta van jelen a településen és biztosítja szolgáltatásait a
településen.
Statisztikai adatok:
Éves Forgalom

80

Összes igénybe vevő

21

Egyszeri intézkedéssel lezárható esetek száma

0

Adományosztásban érintettek száma

24

Esetszám

21

Jogi tanácsadást igénybe vevők (Pilisszentkereszt és Dobogókő): 1 fő
Az igénybe vevő által hozott problémák típusai az esetszám alapján
Foglalkozatással kapcsolatos

1

Ügyintézéssel kapcsolatos

10

Családi- kapcsolati probléma

1

Egészségkárosodással összefüggő

0

Életviteli:

8

Anyagi

1

Pszichológiai esetkezelés

0

Az esetkezelés jellege (a forgalmon belüli szolgáltatások) szerint
segítő beszélgetés:

22

23

tanácsadás (életvezetési, álláskeresési, jogi
információnyújtás
ügyintézés
pszichológiai tevékenység
családlátogatás
egyéb
szolgáltatás, dologi juttatás

0
61
61
0
16
0
8

Szakmai munka
Kötelezett együttműködők:
Az aktívkorúak rendszeres szociális segélyében részesülőkkel a beilleszkedési programokat a szociális törvény módosítását
követően lezártam. Pilisszentkereszten 1 főt érintett, ő nyugdíj előtti járadékra lett jogosult.
Önkéntes együttműködők:
Az igénybe vevők által hozott problémák széles spektrumon mozogtak az egyszerű ügyintézésektől a bonyolultabb ellátások
megszervezéséig, súlyos lelki mentális válságtól a családi működési zavarokig.
Az ügyintézések egy része egyszerűsödött a kormányhivatal, illetve a kormányablak jelenlétének köszönhetően. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy az eddigi távoli ügyintézési helyek, ami miatt levelezéseket alkalmaztunk közelebb kerültek. Lehetőség van a „képessé
tétel” gyakorlati alkalmazására, azaz vagy a klienssel közösen személyesen intézkedünk, vagy a kérelmek beadványok, kérdések pontos
előkészítésével, már egyedül intézik a továbbiakat.
Ezen a területen a nyugdíj igénylésével kapcsolatos volt a legtöbb megkeresés, de iratpótlással, hivatalos levelek megírásával,
fellebbezések elkészíttetésével is megkerestek.
A 2014-es évben indított adóbevallás elkészítésével kapcsolatos programunkra 2015-ben is nagy érdeklődés volt. Leginkább a
közfoglalkoztatásban dolgozók, illetve a bonyolultabb kedvezményeket igénybe vevők kérték a segítséget.
Egyéb tevékenységek:
A 2015-ös évben is elérhető volt a településen a jogi tanácsadásunk és a pszichológiai szolgáltatások is. Ismét volt nyári Mobil
játszóházunk, ebben az évben is megjelent Gyermeknapkor, és a Karácsonyi Gyertyagyújtó ünnepségkor a településen, és nagyon sok
gyermekkel játszottunk. A minden évben szokásos nyári táborunkon 1 kislány vett részt. Az intézménynek felajánlott ruhaadományokból
három alkalommal tartottunk sikeres ruhaosztást, ahol összesen 24 főt részesítettünk adományban.
Jelzőrendszeri kapcsolattartás:
A 2015-ös évben is megtartottuk a jelzőrendszeri találkozókat.. A jelzőrendszeri tagokkal az együttműködés az esetek kapcsán
folyamatos, egymás segítségére számíthatunk.
Baji Gabriella
családgondozó
3./Napirend: Beszámoló a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2016. április 21-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. január 5-től a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat a
Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató keretein belül látatja el társulás keretén belül.
A Szociális Szolgáltató vezetője megküldte részünkre a tavalyi évi beszámolóját, melyben jelezte, hogy az Intézményük működésében
jelentős változás történt.
A Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatósága a Baptista Szeretetszolgálat részére a házi segítségnyújtásra vonatkozó
normatíva kifizetését 2015. július 11. napjával felfüggesztette. A Figyelj Rám Szociális Szolgáltató a szigorú megszorítások ellenére az
ellátást 2015. december 31-ig ellátta.
Jelen előterjesztés előkészítésekor megérkezett a Baptista Szeretetszolgálat ellátási szerződés felmondására vonatkozó levele is.
Az önkormányzatnak a feladat ellátásra új ellátási szerződést szükséges kötnie, a szolgáltató keresése folyamatban van.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2016. április 13.
Peller Márton
polgármester
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4./Napirend: Helyi építési szabályzat módosítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2016. április 21-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata képviselő-testülete 2013 decemberében elfogadta a község helyi építési szabályzatát (HÉSZ).
Az elfogadást megelőzően az egyeztetések során a település vezetése számos akadályba ütközött, mely jelentősen nehezítette az
elfogadást. Több ízben tartott egyeztető tárgyalást, elsősorban a természetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben, a Civil Dobogószív
egyesület képviselőivel és a környezet védelmi hatóságokkal.
Az elfogadás után pár hónappal módosultak az országos előírások:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm rendelet.
Valamint új jogszabályok kerültek bevezetésre:
-

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló 312/2012 (XI.8.) korm. rendelet;
Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet;
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.08.) sz. kormányrendelet.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.08.) sz. kormányrendelet 33. pontja az alábbiakat írja elő:
45. § (1) A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a (3) bekezdés szerint 2013. december 31-ig elfogadott településrendezési
eszközök, továbbá a (2) bekezdés a)pontja és a (2) bekezdés b)pont ba)alpontja szerint módosított településrendezési eszközök - az
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével - 2018. december
31-ig alkalmazhatók.
Az elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv alkalmazása során számos probléma merült fel, melyek elsősorban az út
kialakításokkal, út lejegyzésekkel kapcsolatos megvalósíthatóság felülvizsgálatát igénylik. Szükséges az egyes övezeti lehatárolások
felülvizsgálata is, mert helyenként akadályozzák a telekalakítás lehetőségét.
A település rendezési eszközök módosításának tervezésére a testület döntése alapján ajánlatokat kértünk be, melyeket jelen
előterjesztéshez mellékelek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján fogadják el az alábbi határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a hatályos jogszabályi környezet változásaira felül kívánja
vizsgálni a település helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét. A képviselő-testület a feladat elvégzésével a ……………………….
t bízza meg ………………….. + ÁFA áron a beadott ajánlatuknak megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, főépítész
Pilisszentkereszt, 2016. április 13.
Peller Márton
polgármester
6./Napirend: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügye
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2016. április 21-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Képviselő-testületünk rendkívüli ülés keretén belül hirdette meg a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetői feladataira kiírt pályázatát,
mivel Magyar Zsolt a Kft. ügyvezetője beadta felmondását. Az ügyvezető kérte, hogy felmondását áprilisi 30-val fogadjuk el.
A korábbi társasági törvény, amelynek hatálya alá a társaság még tartozik, az ügyvezető lemondásának hatályosulása kapcsán az
alábbiakat tartalmazza: A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a gazdasági társaság működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb
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szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A
lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések
megtételében köteles részt venni (2006. évi IV. törvény 32. § (2) bekezdés). Ehhez hasonlóan fogalmaz egyébként az új Ptk. is: Ha a jogi
személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá (2013. évi V. törvény 3:25. § (4) bekezdés).
Az ügyvezető megválasztására a képviselő-testületnek van döntési jogköre. Ez következik a cégtörvényből, amely szerint a
változásbejegyzési kérelem melléklete önkormányzat tag esetén a képviselő-testület erre vonatkozó döntését tartalmazó okirata (2006.
évi V. törvény 3. melléklet II/9. pontja). A helyi önkormányzatokról szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény) 42. § 2. pontja szerint
a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe
utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás.
A fentiekre tekintettel szükséges az ügyvezető felmondásával kapcsolatos döntést meghoznunk. Egyeztettem az ügyvezetővel, és
jeleztem, hogy május 31-vel tudjuk a felmondását elfogadni, hogy az ügyvezető váltás ne veszélyeztesse a társaság működését.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Zsolt, a Pilisi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felmondását 2016.
május 31-vel elfogadja, tekintettel arra, hogy a társaság vezető tisztségviselőjének lemondása ne veszélyeztesse a gazdasági társaság
működőképességét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2016. április 13.
Peller Márton
polgármester
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