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1. számú melléklet: beszámoló 

 

Beszámoló az Ifjúsági és testvérvárosi kapcsolatokért felelős feladatok felügyeletét ellátó 
tanácsnok 2020. évben végzett tevékenységéről 

 
 
 
 
 

Képviselővé választásom után két terület tanácsnoki feladatával és a gyermekjóléti kerekasztal 
vezetésével bízott meg a Képviselő-testület.  A 2020-as évet az általam felügyelt területeken is 
a koronavírus járvány és annak hatásai határozták meg.  

Az ifjúsággal való törődés véleményem szerint hosszútávú befektetés, amire lehetőségként kell 
tekinteni. Ennek alapján szükséges kialakítani a Zuglóban az ifjúsággal kapcsolatos feladatok 
ellátásának rendszerét. 

A járvány idején az ifjúsági területen a legfontosabb célunk az volt, hogy rendelkezésre álló 
eszközöket a lehető leghatékonyabban használjuk fel a fiatalokat a járvány miatt érő károk 
ellensúlyozására. Ezért tettem májusban javaslatot arra, hogy az ifjúsági céltartalék terhére a 
fiatalok nyári táboroztatásához segítők díjazását biztosítsuk.  

Most a középiskolásokat érintő újabb karantén időszakból visszatekintve különösen fontosnak 
tartom, hogy ezen a módon is hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy legalább a nyári időszakban 
legyen a zuglói fiatalok számára közösségi elfoglaltság.  

Horváth Zsolt területért felelős alpolgármesterrel, Hevér György elnök úrral, Hámori 
Györggyel a Sport kft vezetőjével, Lévai Sándorral a Cserepesház szakmai igazgatójával és két 
frakciótársammal látogatást tettünk a soltvadkerti táborban, hogy felmérjük a gyermekek és 
fiatalok hasznos szabadidő eltöltéshez szolgáló szükséges, fejlesztendő feladatokat, egyben 
megállapítottuk azt is, hogy a vírushelyzetre való tekintettel kisebb létszámmal működött 2020-
ban a tábor, mint az előző években.  

Szintén megtekintettünk a Kövér Lajos utcai sportpályán működő nyári napközis tábort, ahol 
a gyerekeknek a Sport kft szervezésében vitaminos vizet osztottunk a nyári melegben. A 
járvány kezdetén maszkokat juttattunk el az ügyeletet tartó óvodákba a védekezés segítésére. 

Fontos tartom azt, hogy legyenek a fiatal családok számára is jól használható közösségi terek. 
Horváth Zsolt a területért felelős alpolgármesterrel és Hámori Györggyel a Sport kft 
vezetőjével együttműködésben ez a folyamat is elindult és 2020-ban a Mogyoródi úti 
sportpályán játszótér átadás, mama-pad és egy mezítlábas park kialakítására került sor. 

A járványügyi helyzetnek megfelelő körülmények között a Mogyoródi úti sportpályán tartottuk 
meg a zuglói Gyermekjóléti Kerekasztal első ülését, a második találkozón már csak online 
keretek között tudtuk részt venni. 
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A rendeletben meghatározott Zuglói Gyermekjóléti Kerekasztal feladata:  
a) áttekinti a Zuglóban élő 0-18 éves korosztály helyzetét, 
b) elősegíti a gyermeki jogok érvényesülését, 
c) hozzájárul a 0-18 éves korosztály helyzetére hatást gyakorló, ügyében képviseletet ellátó, 
eljáró és beavatkozó intézmények, állami, önkormányzati, non-profit, civil és egyéb 
társadalmi szervezetek között kooperáció, információáramlás javításához, 
d) lehetőségeihez mérten elősegíti e korosztály szolgáltatásokhoz való hozzáférését, 
e) megvizsgálja, az eredmények birtokában javaslatot tesz a gyermekszegénység 
csökkentése érdekében, 
f) számba veszi azokat az eszközöket és lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a 
gyermekekkel szembeni rossz bánásmód (elhanyagolás, bántalmazás) megelőzéséhez, az 
áldozattá váló gyerekek állapotának és helyzetének javításához. 

 

A tanácskozás legfontosabb feladata a gyermekeket segítő szakmák közötti rendszeres 
párbeszéd biztosítása. Ezen az ülésen a kerekasztal résztvevői áttekintették, hogy milyen 
hatással van a koronavírus járvány a zuglói gyermekek életére, az őket segítő szakemberek 
munkájára. 

A kerekasztalon tárgyaltunk az ifjúsági koncepció előkészítéséről. Egyetértettünk abban, hogy 
az lenne a megfelelő, ha az önkormányzat egy olyan átfogó dokumentumot fogadna el, amely 
holisztikus módon közelíti meg a korosztályi problémát. Ehhez szükség van helyzetelemzésre 
egy ifjúságkutatással megtámogatva, majd a cselekvési irányok kitűzésére és a konkrét 
intézkedések meghatározására. Kiemeltük azt is, hogy fontos, hogy konkrét cselekvési tervet 
is tartalmazzon a születendő koncepció. A kerekasztal résztvevői fontosnak tartották a 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati választás kérdését, hogy a tanulói korosztály is tudja a 
részvételi demokráciát gyakorolni. Az ifjúsági önkormányzat megalakulása lehetőséget ad a 
fiatalok számára, hogy a társadalmi aktivitásuk nőjön, nagyobb mértékben láthatják 
érdemesnek, az őket érintő kérdésekben való részvételt. 

A kerekasztal résztvevői javaslatot tettek arra is, hogy az ifjúsági koncepcióval párhuzamosan, 
és azzal összhangban készüljön el az önkormányzat gyermekjóléti koncepciója is. Ennek 
előkészítését is megkezdjük az érintett önkormányzati és civil szereplőkkel együtt. Hálás 
köszönettel tartozom Bondorné Gyurcsi Mária főosztályvezető asszonynak, aki nagy 
segítségemre van gyermekvédelmi területen és a kerekasztal működtetésében. 

A tanácsnoki munkám során szoros együttműködést alakítottunk ki Sokacz Anikó civil és 
nemzetiségi tanácsnokkal, Kisné Szivcsovics Nikolett esélyegyenlőségi tanácsnokkal, Tóth 
Attila szabadidősportért felelős tanácsnokkal és Hevér Györggyel a Népjóléti bizottság 
elnökével, illetve a KEF tagjaival a Zuglói Család és Gyermekjóléti központtal. Kiemelkedően 
fontosnak tartom a ZKNP-vel és a Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért (HEGY) 
munkatársával Adler Katalinnal való közös gondolkodást a gyermekeket és fiatalokat érintő 
kérdésekben, akiknek segítségét itt is köszönöm. 
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A kerületi ifjúsági és gyermekjóléti koncepció előkészítése érdekében felvettem a kapcsolatot 
a III. kerület gyermekvédelmi ügyekben dr. Kiss László polgármesterrel, és a XV. kerülettel az 
ifjúsági önkormányzat és ifjúságpolitikai ügyekben Mihály Gergővel, a kerületi Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat volt polgármesterével egyeztettem. A Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat megalakulásával kapcsolatban ezen kívül,  Lévai Sándorral a Cserepesház 
szakmai igazgatójával és Mórocz Jánossal a Diákszolgálat vezetőjével egyeztettem. Az 
ifjúsági, valamint gyermekvédelmi koncepció elkészítéséhez szükségesnek tartom, hogy 
készüljön ifjúságkutatás, ennek kapcsán kapcsolatba léptem kutatással foglalkozó 
szakemberekkel. 

A testvérvárosok területén számos tervezett program elmaradt, vagy későbbi időpontra 
csúszott. 2020-ra terveztük a lengyel Racibórz város óvópedagógusokból álló delegációjának 
látogatását. Bár az utazás részleteit és a programot előkészítettük, sajnos erre az útra a járvány 
miatt nem kerülhetett sor.  

Szeptemberben Szooronbaj Dzseenbekov kirgiz elnök magyarországi látogatása, és a zuglói 
Csingiz Ajtmatov park avatása kapcsán elevenítettük fel a festői Cholpon Ata városával kötött 
testvérvárosi megállapodást. A világjárvány miatt az avató ünnepségen való részvétel 
korlátozott volt, így a kerületből csak a polgármester és az országgyűlési képviselő tudott rajta 
részt venni. Reméljük az elnök azóta történt lemondása ellenére is megmarad ez a kapcsolat. 

Zugló születésnapján a területért korábban felelős alpolgármester Rozgonyi Zoltán javaslatára, 
Zuglóért emlékérem kitüntetést kapott Péter Lukács Csíkcsicsó polgármestere a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolása területén végzett tevékenységéért.  

Végezetül meg kell jegyeznem, hogy a vírushelyzet okozta kihívások mellett rendkívül 
megnehezítette és nehezíti a munkát és az információk áramlását az a tény, hogy az ifjúsági és 
testvérvárosi területen nincs a hivatal részéről kijelölt munkatárs (referens). 

 

2021. február 7. 
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