
  

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Kistérségi Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai 
Programjának módosításáról 

Tisztelt Társulási Tanács! 

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező és ellenőrző szerv (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) határkörében eljárva a szociális és gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Kor. rendelet (továbbiakban: Szny.) 36. § (1) 

bekezdése alapján 2022. július 11-én helyszíni ellenőrzést tartott a Kistérségi Gondozási 

Központban.  

A hatósági ellenőrzés jegyzőkönyve a https://aszod.hu/wp-site/wp-

content/uploads/2022/07/kistersegi-gondozasi-kozpont-hatosagi-ellenorzese_2022-07-11-

1-2.pdf oldalon a nyilvánosság biztosítása érdekében közzétételre került és jelen előterjesztés 

1. számú mellékleteként is teljes terjedelmében megismerhető.  

Az ellenőrzés során hiányosságként került megállapításra, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat a Felügyeleti Szerv címének változását nem követte le, illetve nem jeleníti meg a 

munkakörökhöz kapcsolódó feladatokat és hatásköröket. A Szakmai Programmal szembeni 

kifogás a Felügyeleti Szerv címének aktualizálásában merült ki.  

Intézményvezető Asszony a hiányosságokat pótolta, a módosított dokumentumok tervezetét 

a Kormányhivatallal egyeztette.  

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a két módosított dokumentumot fogadja el ezzel 

eleget téve a Kormányhivatali ellenőrzésen tett hiányosságok pótlásának és a jogszabályi 

megfelelésnek. 

Aszód, 2022. szeptember 14. 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
              elnök 
 
Látta: dr. Lukács Adrienn  
 munkaszervezet vezetője 
 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

elnökétől 

2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

Tel.: (+36-28) 500-666  e-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu 
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HATÁROZATI JAVASLAT I.  

az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulásának Tárulási 
Tanácsának 

……/2022. (IX. ……) társulási tanácsi határozata   

a Kistérségi Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról  
 
 
Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulásának Társulási 

Tanácsa jelen határozat mellékleteként jóváhagyja a Kistérségi Gondozási Központ Szervezeti 

és Működési Szabályzatát.  

 

Határidő: a Kormányhivatal értesítésére 2022. szeptember 30. 

Feleős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs elnök és Márta Bettina Barbara intézményvezető 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.  
az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulásának Tárulási 

Tanácsának 
……/2022. (IX. ……) társulási tanácsi határozata   

a Kistérségi Gondozási Központ Szakmai Programjának elfogadásáról  
 
 
Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulásának Társulási 

Tanácsa jelen határozat mellékleteként jóváhagyja a Kistérségi Gondozási Központ Szakmai 

Programját. 

 

Határidő: a Kormányhivatal értesítésére 2022. szeptember 30. 

Feleős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs elnök és Márta Bettina Barbara intézményvezető 
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I. fejezet 
 

Általános rész 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és 

szervezeti felépítését, a vezető és az alkalmazottak feladatait és jogkörét az intézmény 

működési szabályait. 

 
1. A költségvetési szerv megnevezése: Kistérségi Gondozási Központ            

Székhelye: 2170 Aszód, Petőfi u. 13. 

 

Telephelyek megnevezése 

  

 

                

        

 

Törzsszáma: 651361 

            A költségvetési szerv adószáma: 1 6795255-2-13 

           A költségvetési szerv bankszámlaszáma:12001008-01337789-00100003 

2. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális és gyermekjóléti gondozás 

 

3. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. augusztus 5. 

 

4. Az Alapító Okirat száma: 9/2016. 

                                  kelte: 2016.május 31. 

 
5. a költségvetési szerv szakágazati besorolása: 

 

             889900  Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 

6. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 Kormányzati 

funkció szám 

Kormányzati funkció megnevezése 

1 102031 Idősek nappali ellátása 

2 102032 Demens betegek nappali ellátása 

3 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás 

4 104043 Család és gyermekjóléti központ 

5 107051 Szociális étkeztetés 

6 107052 Házi segítségnyújtás 

telephely megnevezése telephely címe 

Időskorúak nappali ellátása 2170 Aszód, Falujárók útja 5. 

Időskorúak nappali ellátása 2192 Hévízgyörk, Kossuth u. 22. 

Család és gyermekjóléti szolgálat 2191 Bag, Szent Imre u. 52. 

Család és gyermekjóléti szolgálat 2182 Domony, Fő u. 98. 

Család és gyermekjóléti szolgálat 2193 Galgahévíz, Fő u. 143. 

Család és gyermekjóléti szolgálat 2192 Hévízgyörk, Kossuth u. 22. 

Család és gyermekjóléti szolgálat 2181 Iklad, Ráday tér 2. 

Család és gyermekjóléti szolgálat 2173 Kartal, Ady E. u. 43. 

Család és gyermekjóléti szolgálat 2194 Tura, Puskin tér 26. 

Család és gyermekjóléti szolgálat 2115 Vácszentlászló, Fő u. 2. 

Család és gyermekjóléti szolgálat 2174 Verseg, Templom tér 12. 

Család és gyermekjóléti szolgálat 2116 Zsámbok, Bajza tér. 16. 
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 5.    Az SZMSZ hatálya kiterjed a költségvetési szerv:  

- vezetőjére 

                                                          - dolgozóira 

                                                          - az ott működő szakmai csoportokra 

                                                           - valamint a költségvetési szerv szolgáltatásait igénybe   

                                                             vevőkre 

7. A Költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

        Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás: 

        Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Verseg településen 

 

    Házi segítségnyújtás:  

    Vácszentlászló településen. 

 

    Család és gyermekjóléti szolgálat: 

    Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácszentlászló,      

    Verseg, Zsámbok településeken. 

 

    Család és gyermekjóléti Központ – Aszódi Járás területén 

     Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal,       

    Tura, Vácegres, Verseg településeken.  

 

 

8. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

      A költségvetési szerv irányítószervének megnevezése:  

                        Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

                        Székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

    A költségvetési szerv fenntartója:  

                        Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és  Gyermekjóléti Társulása 

                        Székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

 

 8. A költségvetési szerv szervezete és működése, intézményvezető kinevezése,    

      foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok 

 

A költségvetési szerv vezetőjét Aszód és Társult Önkormányzatainak Szociális és 

Gyermekjóléti Társulása pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt) végrehajtására vonatkozó ágazati jogszabály alapján 

nevezi ki és menti  fel az alkalmazottakat. Dönt a fegyelmi kérdésekben, az egyéb    munkáltatói 

jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. Az intézményvezető vezetői megbízása 

határozott idejű. Az intézmény vezetője „magasabb vezetői besorolású” közalkalmazott. Az 

intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja.  

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése 

 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

2. munkaviszony Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. 

törvény 

3. megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 
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9. A költségvetési szerv részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon megnevezése: 

                

               -  Aszód Város Önkormányzata tulajdonában álló és a költségvetési szerv   

                  vagyonkezelésében lévő ingóságok.   

                - Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező. a költségvetési szerv   

                   vagyonkezelésében lévő ingatlanok helyrajzi számai: 

- 256 hrsz. épület, udvar                     932 m2 

- 1357/77 hrsz. épület, udvar            3071 m2 

 

           Vagyon tulajdonosa: Aszód Város Önkormányzata 

                  A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogát Aszód Város    

                  Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat vagyonáról a   

                  vagyon gazdálkodás szabályairól szóló rendelete határozza meg. 

 

 10. Felügyeleti szerve, székhelye: 

       Pest megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 

 

     

11. A költségvetési szerv képviseletére jogosult 

 

        A költségvetési szerv általános képviseletét a költségvetési szerv vezetője látja el. A   

        költségvetési szerv vezetőjét tartós távollétében a szervezeti és működési szabályzatban  

        meghatározott helyettes/ek/ képviseli.  

  

12. A szolgáltatás működésének jogi keretei 

• A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint szervezetek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet, 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 

• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 

9/1999.(IX.24.) SZCSM rendelet. 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

29/1993.(II.17.) Korm. rendelet. 

• A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 

• A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatások, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 

személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. Rendelet 

• Európai Parlament és Tanács2016április 27-i 2016/679 rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról. 
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II. Az intézmény működése 
 

1. Szervezeti ábra 
 

 

Kistérségi Gondozási Központ 

1 fő intézményvezető, Nappali Ellátás vezető 

 

 

 

 

 

 
                                           
Étkezés                                 Nappali ellátás            Házi  segítségnyújtás      Család - és Gyermekjóléti Szolgálat     Család - és Gyermekjóléti Központ  
 A Nappali Ellátás                     6 fő gondozó                        1 fő szakmai vezető, gondozó         1 fő szakmai vezető, családsegítő                    1 fő szakmai vezető, esetmenedzser                         
 gondozói látják el                          1 fő takarító                    5 fő gondozó                              11 fő családsegítő                                                   5 fő esetmenedzser 

a feladatot.                                      1 fő gépkocsivezető                                                                                                                                                        3 fő tanácsadó 

                                                                                                                                                                                                      1 fő szociális asszisztens 

                                                                                                                                                                                                                                                  6fő óvodai-iskolai segítő 

                                               
 

 

 Aszód                                       Aszód                              Aszód                                   Aszód                                                Aszód          

 Bag                                           Bag                                  Bag                                                Bag                                                    Bag 

 Domony                               Domony                        Domony                                    Domony                                       Domony 

 Galgahévíz                           Galgahévíz                   Galgahévíz                               Galgahévíz                                  Galgahévíz 

 Hévízgyörk                          Hévízgyörk                  Hévízgyörk                              Hévízgyörk                                 Hévízgyörk 

 Iklad                                     Iklad                            Iklad                                         Iklad                                            Iklad 

 Kartal                                       Kartal                             Kartal                                          Kartal                                               Kartal 

 Tura                                         Tura                                Tura                                             Tura                                                  Tura 

 Verseg                                      Verseg                             Verseg                                          Verseg                                              Verseg 

                                                                                           Vácszentlászló                             Vácszentlászló                                  Vácegres                                           

                                                                                                                                                 Zsámbok                                          Galgamácsa 
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2. Az intézmény tárgyi feltételei 
  

- 2008-ban az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép - magyarországi Operatív 

Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „ A szociális szolgáltatásszervezés 

minőségi javítása az aszódi kistérségben” című, KMOP—4.5.2.2f-2010-0001 jelű 

pályázatát a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága 343 569  009 Ft 

összköltséggel támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat 7 településen biztosította a 

szociális szolgáltatások infrastrukturális fejlesztését. 

- Aszódon két épület felújításával lehetőség nyílt a munkakörülmények jelentős 

javítására, illetve új szolgáltatások bevezetésére - közösségi tér biztosítása civil 

szervezetek számára, álláskereső klub működtetése, képzések lebonyolítása. 

- Versegen a Gyermekjóléti és családsegítő iroda felújítása, közösségi tér kialakítása. 

- Kartalon a volt gyógyszertár és lakás felújításával lehetőség nyílt a szolgáltatások 

magasabb színvonalú ellátására, szabadidős és prevenciós szolgáltatások biztosítására. 

- Bagon a Polgármesteri Hivatalban lévő irodák bővítése és felújítása vált lehetővé. 

- Hévízgyörkön, új építésű épületben kapott helyet az Idősek Nappali ellátása és a 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálat irodahelységei.  

- Galgahévízen a Polgármesteri Hivatal bővítésével, új irodára és a közösségi helységre 

nyílt lehetőség. 

- Turán a szolgálat épületének felújítását tudtuk biztosítani a támogatás révén. 

- A felsorolt kistérségi fejlesztésekhez hozzátartozott a pihenőkertek és játszóterek 

kialakítása is. 

- Az építési beruházásokon túl a támogatás kiterjedt új eszközök beszerzésére is, mint 

kisbusz, játszóeszközök, irodatechnikai felszerelések, bútorok és berendezési tárgyak. 

- A projektből kimaradt településeken/Vácszentlászló, Zsámbok, Iklad, Domony, 

/folyamatosan javítottuk a tárgyi feltételeket az elmúlt években, bútorokat, 

irodatechnikai eszközöket vásároltunk számukra. Fő célkitűzés volt, hogy egységes 

ügyfélbarát kép alakuljon ki intézményünkről. 

 

3.Szakmai létszámok 
 

 

Szervezeti pozíció létszám munkakör 
Intézményvezető 1 fő vezető (nappali ellátás vezető) 

Család és 

gyermekjóléti 

Központ 

14,4 fő 1 fővezető, esetmenedzser 
6 fő esetmenedzser, 

6fő óvodai-iskolai segítő 

0,2 fő pszichológus, 
0,1 fő jogász, 

0,4 fő családterapeuta 

1fő szociális asszisztens 

Család és 

gyermekjóléti 

Szolgálat 

12 fő 1 fő szolgáltatásvezető, családsegítő 
11 f ő családsegítő 

 

Nappali ellátás 6 fő gondozó 

Házi 

segítségnyújtás 

6fő 1fő szakmai vezető, gondozó 

Technikai 2 fő gépkocsivezető, takarító 
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  4. Telephelyenkénti létszámok: 

    
Aszód Iklad Kartal Verseg Domony Bag Galgahévíz Hévízgyörk Tura Vácszentlászló Zsámbok Összesen 

24,7 fő 0,5 fő 2 fő 0,5 fő 2 fő 3 fő 1 fő 4 fő 3 fő 0,5 fő 0,5 fő 41,7 fő 

 

 

  5. A feladatmegosztás az intézményen belül 
 

Az intézmény vezetésében elengedhetetlen az intézményvezető és szakmai vezetők szoros 

összehangolt munkája. Elmondható, hogy az évek során sikerült olyan szakembereket 

alkalmaznunk, akik elkötelezetten, nagy szakmai alázattal végzik mindennapi munkájukat.  

 

5.1. A Kistérségi Gondozási Központ vezetők feladatkörei 

 

Intézményvezető: 

- Képviseli a Kistérségi Gondozási Központot. 

- Felel az intézmény pénzügyi gazdálkodásáért. 

- Irányítja a szakmai munkát. 

- Az intézményi ellátások igénybevételét lebonyolítja. 

- Az egyes ellátások között biztosítja a koordinációt. 

- Szükség esetén más típusú ellátásokat kezdeményez. 

- Együttműködést biztosít az ellátási területen működő intézményekkel, civil 

szervezetekkel, az ellátást igénybe vevők hozzátartozóival.  

- Ellenőrzi a dolgozók munkáját, meghatározza munkakörüket/ az alegységben dolgozók 

részletes feladatait a névre szóló munkaköri leírások tartalmazzák./  

-  Alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

      -     Megfelel az Aszód és Társult Önkormányzatainak Szociális és Gyermekjóléti      

               Társulása által kötött megállapodásban vállalt kötelezettségeknek.     

 

  A szervezeti egység vezetők feladatai: 

- Szakmai vezető tervezi, szervezi, irányítja, ellenőrzi az egység tevékenységét, 

működését. 

- Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ vonatkozásában az Együttműködési 

Megállapodást és a Tájékoztatási Nyilatkozatot a szakmai vezetők írják alá az 

intézményvezető engedélyével. 

- Munkáltatói jogokat érintő kérdésekben javaslattételi jogokkal bír. 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális szakma, a törvényi előírások változásait, 

- Megismeri és megismerteti az új szakmai módszereket. 

- Részt vesz az intézmény/ szakmai csoport éves munkatervének, házirendjének 

fejlesztési és rekonstrukciós tervének, a munkaköri leírásoknak az elkészítésében, 

javaslattételi joga van a képzési és továbbképzési tervek készítésénél. 

- Fogadja a kliensek részéről érkező panaszokat és bejelentéseket, kivizsgálja, illetve 

kivizsgáltatja azokat. Javaslattételi joggal bír a szükséges intézkedéseket illetően, 

különös tekintettel az etikai szabályokra. 

- Intézmény vezetőjével egyeztetve képviseli az intézményt a külső szervek előtt. 
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5.2.Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak tevékenységi körét, 
feladat, hatás-és jogkörét illetve felelőssége 

 

A munkaköri leírás a kinevezési okmány melléklete, a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 

illetve közalkalmazott munkakörének, feladatkörének módosulásakor kell elkészíteni illetve 

módosítani. 

A munkaköri leírás elkészítéséért a közvetlen munkahelyi felettes a felelős. 

A munkaköri leírásban munkakörönként, rögzítésre kerül, hogy az Igénybevevői nyilvántartási 

rendszert (KENYSZI), tájékoztatási nyilatkozatot és az intézményben rendszeresített további 

dokumentációkat, adatlapokat napra, valamint határidőre kell a munkatársnak kezelnie.  

5.3. Munkakörök az intézményben 

 

Idősek nappali ellátása: gondozó 

 

Általános szolgáltatási feladatok 

- Részt vesz a napi életritmust biztosító szolgáltatás biztosításában. 

- Programokat szervez, helyet biztosít a különböző programoknak. 

- Gondoskodik arról, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által 

egyaránt elérhető módon működjön. 

 

Étkeztetési szolgáltatási feladatok 

- Részt vesz az étkeztetési szolgáltatási feladatok ellátásában. 

- Javaslatot tesz az étrend kialakítására. 

- Meleg étel biztosításánál segít az étel felszolgálásában, az étkezés utáni takarítási feladatok 

ellátásában. 

 

Szabadidős programokkal kapcsolatos feladatok 

- Ellátja a szabadidős programok szervezésével kapcsolatos feladatokat. 

- Gondoskodik arról, hogy az ellátást igénybe vevők részére rendelkezésre álljon sajtótermék, 

könyv, kártya, társasjáték, tömegkommunikációs eszköz, felügyeli azok használatát. Javaslatot 

tesz az intézményvezetőnek az említett eszközök körének bővítésére, cseréjére.  

- Szervezi a rendezvényeket. 

- Részt vesz az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében. 

- Lebonyolítja a szabadidős programokat, kirándulások esetén elkíséri az ellátottakat. 

 

Egészségügyi feladatok 

- Gondoskodik az egészségügyi alapellátási feladatokról. 

- Segíti a szakellátáshoz való hozzájutást. 

- Egészségügyi ellátás keretében: felvilágosító előadásokat szervez,  tanácsadást nyújt az 

egészséges életmódról, gyógytorna lehetőséget biztosít, végzi a mentális gondozást. 

- Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatokat ellátja. 

- Betegség esetén tájékoztatja az ellátottat a betegségével kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz 

való alkalmazkodás és kezelés teendőiről. 

- Gyógytornász tanácsai szerint alkalmazza a gyógyászati segédeszközöket, eljárásokat, az 

ellátást igénybe vevőt és a családtagokat megtanítja ezen eszközök használatára. 
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Hivatalos ügyek intézésével kapcsolatos feladatok 

- Gondoskodik arról, hogy az ellátásban részt vevő közvetlen segítséget kapjon a hivatalos 

ügyei intézéséhez. 

- Az ellátást igénybe vevő megbízása alapján érdekeit képviseli, helyette hivatalos ügyekben 

eljár. 

- Az ellátást igénybe vevőt segíti a számára szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban. 

- Életvezetéssel kapcsolatos feladatok 

- Biztosítja az ellátottak részére az életvitelre vonatkozó tanácsadást. 

- Közreműködik az ellátottak életvezetésének segítési feladataiban. 

- Tartós kapcsolatot alakít ki az ellátottak hozzátartozóival, lakókörnyezetével. 

 

Önszerveződésekkel kapcsolatos feladatok 

- Támogatja a speciális önszerveződő csoportokat. 

- Segíti az önszerveződő csoportok működését, szervezését. 

szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (ápolóotthoni elhelyezés, 

fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezést stb.). 

 

Egyéb feladatok 

- Segítséget nyújt a higiénia megtartásában. 

 

Adminisztrációs feladatok: (GDPR adatvédelmi rendelet alapján) 

Az alábbi jogszabályok alapján vezeti és dokumentálja: 

- 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról1 

- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet -a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

- Az igénybe vevői nyilvántartási rendszert (KENYSZI), az intézményben rendszeresített 

dokumentációt napra, valamint határidőre készen vezeti. 

 

Házi segítségnyújtás: gondozó 

 

Általános feladatok 

 A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő 

fizikai, mentális, szociális szükséglete 

- saját környezetében, 

- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 

- meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított 

legyen. 

 

Részletes szakmai feladatok 

Szociális segítés keretében 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitel szerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,   

  konyhában és illemhelyiségben), 

- mosás, 

- vasalás. 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása, 

- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, 
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- mosogatás, 

- ruhajavítás, 

- közkútról, fúrtkútról vízhordás, 

- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása ( kivéve ha ez a tevékenység  

egyéb szakmai  kompetenciát igényel), 

- télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt, 

- kísérés. 

 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult  

veszélyhelyzet elhárításában. 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

Személyi gondozás keretében 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás, 

- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése, 

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés, 

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében. 

 

Gondozási és ápolási feladatok körében: 

- mosdatás, 

- fürdetés, 

- öltöztetés, 

- ágyazás, ágyneműcsere, 

- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése, 

- haj, arcszőrzet ápolás, 

- száj, fog és protézis ápolása, 

- körömápolás, bőrápolás, 

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül), 

- mozgatás ágyban, 

- decubitus megelőzés, 

- felületi sebkezelés, 

- sztómazsák cseréje, 

- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, 

- vérnyomás és vércukor mérése, 

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, 

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, 

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való     

  segítségnyújtás 

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való  

   kompetencia határáig), 

 

Adminisztrációs feladatok: (GDPR adatvédelmi rendelet alapján) 

Az alábbi jogszabályok alapján vezeti és dokumentálja: 

- 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról1 

- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet -a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

- Az igénybevevői nyilvántartási rendszert (KENYSZI), az intézményben 

rendszeresített dokumentációt napra, valamint határidőre  készen vezeti. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676#foot1
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További feladatok 

- Munkájáról statisztikai adatokat szolgáltat. 

- Szociális Ágazati Portálon megjelent szakmai ajánlások figyelembevételével végzi 

feladatát.  

- Részt vesz a munkahelyi értekezleteken és szakmai konferenciákon. 

- Amennyiben szabálytalanságot észlel, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét. 

- Saját mentális egészsége érdekében igénybe veszi az intézmény által biztosított 

szupervíziót. 

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat: családsegítő 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett tevékenységek 

-Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét 

veszélyeztetettségét. 

-Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést. 

-Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. 

-Felkérésre környezettanulmányt készít. 

-Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését. 

-Szociális Ágazati Portálon megjelent szakmai ajánlások figyelembevételével végzi feladatát.  

 

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében 

végzett tevékenységek 

 

- A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

-  Családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 

megszervezése, 

-  Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a 

családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

-  Szabadidős programok szervezése, 

-  Hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett tevékenységek 

 

Családsegítő mint Jelzőrendszeri felelős feladata 

- Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 

valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

-  Veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

- Tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 

gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 

lehetőségéről. 

- Éves szakmai tanácskozást tart és intézkedési tervet készít. 

- Szakmaközi megbeszélést szervez legalább évente két alkalommal. 
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- Gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó 

részvételével lehetőség szerint az érintettek és a velük foglalkozó szakemberek 

bevonásával esetkonferenciát szervez.  

- Család és Gyermekjóléti Központ észlelő-és jelzőrendszeri tanácsadójával való 

folyamatos kapcsolattartás, szakmai konzultáció. 

- Beérkezett jelzésekről heti rendszerességgel jelentést készít a Család és Gyermekjóléti 

Központnak, 

 

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében végzett tevékenységek 

 

- Gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek 

problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását. 

- Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 

gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. 

- Kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, 

egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 

 

A családsegítés keretében végzett tevékenységek 

- Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt. 

-  Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezi. 

-  Családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegíti. 

-  Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervez. 

-  Tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósság terhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 

szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve 

egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújt. 

- kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat 

nyújt. 

 

További feladatok 

- Jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet 

észlelése esetén az arról való tájékoztatásra. 

- Tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén 

élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről. 

-  Fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a 

családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében. 

- Veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

- Az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt. 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és 

szociális szolgáltatások iránti szükségleteit. 

- Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő 

tájékoztatása érdekében. 

- Pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez. 
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- Szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját. 

- Segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához. 

- Segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését. 

- Munkájáról statisztikai adatokat szolgáltat. 

- Részt vesz a munkahelyi értekezleteken és szakmai konferenciákon. 

- Amennyiben szabálytalanságot észlel, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét. 

- Saját mentális egészsége érdekében igénybe veszi az intézmény általbiztosított 

szupervíziót. 

Adminisztrációs feladatok: (GDPR adatvédelmi rendelet alapján) 

Az alábbi jogszabályok alapján vezeti és dokumentálja: 

- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 135.§ (3.) 

bekezdése alapján vezeti a Gyermekeink védelmében elnevezésű Informatikai Rendszert. 

- 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 

- 226/2006(XI.20.) Kormányrendelet - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról. 

- A kliensekről előírás szerint szükséges dokumentációt határidőn belül továbbítja az 

illetékes hatóságnak. 

- Az Együttműködési Megállapodást megköti a szolgáltatást igénybe vevővel. 

- Természetbeni adományok közvetítését írásban rögzíti. 

- Kimenő és beérkező leveleket iktatókönyvben iktatja. 

- Az Igénybevevői nyilvántartási rendszert (KENYSZI), tájékoztatási nyilatkozatot és az 

intézményben rendszeresített további dokumentációkat, adatlapokat napra, valamint 

határidőre készen vezeti. 

 

 

Család és Gyermekjóléti Központ: esetmenedzser 

 

A szakmai támogató funkciójának keretében végzett tevékenységek 

 

- Havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint 

konzultációt biztosít. 

- Tájékoztatja a szolgálat munkatársait a közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról. 

- A szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. 

- Konzultációt biztosít a munkavégzés során felmerülő kérdések megvitatására, 

- Részt vesz a szakmai események előkészítésében, megszervezésében. 

- Jelzőrendszer működése során ellenőrzi és szakmailag támogatja a szolgálat 

tevékenységét. 

- Hatósági intézkedésre való javaslattétel esetén továbbítja a szolgálat által előkészített 

javaslatot. 

- Gondozási–nevelési terv tervezésébe bevonja a szolgálatot. 

 

A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében (amennyiben kijelölt jelzőrendszeri 

koordinátor) végzett tevékenység 

- Koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, 
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- szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, éves szakmai tanácskozás 

szervezéséhez, valamint az éves intézkedési terv elkészítéséhez 

- Összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített intézkedési tervet, 

- Család és gyermekjóléti szolgálat kérésére konfliktusok esetén segítséget nyújt, 

intézkedik. 

- Megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban. 

- Jelzőrendszer hatékony működésének érdekében jelzéssel él a gyámhatóság felé a 

jelzési vagy együttműködési kötelezettség elmulasztása esetében. 

- Kapcsolatot tart az OKIT - tal. 

- Járási jelzőrendszer megfelelő működését járási jelzőrendszeri koordinátor segíti és 

felügyeli. 

Hatósági tevékenységhez tartozó feladatok 

- Javaslat hatósági intézkedésre (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes 

hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel). 

- Feladatellátás gyámhatósági intézkedés alapján (védelembe vétel, megelőző pártfogás, 

ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel). 

- Javaslat a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására. 

- Javaslat a gyermek tankötelezettségének előmozdítására. 

- Javaslat a gyermek családjából történő kiemelésére. 

- javaslat a gyermek leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. 

- Együttműködés a pártfogói szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel. 

- Családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. 

- Utógondozás a nevelésbe vétel megszűnését követően. 

- Védelembe vett gyermek esetében gondozási-nevelési tervet készít, családgondozást 

végez és a családi pótlék természetben történő nyújtásához pénzfelhasználási tervet 

készít. 

-  Gondozási-nevelési terv készítése. 

- A gyermek családba fogadásának segítése. 

 

 Feladatok a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 

- Családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család 

gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek 

közötti kapcsolat helyreállításához, 

-  Utógondozó szociális munka biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek 

családjába történő visszailleszkedéséhez. 

-  

Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését. 

Szociális Ágazati Portálon megjelent szakmai ajánlások figyelembevételével végzi feladatát 

További feladatok 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és 

szociális szolgáltatások iránti szükségleteit. 

- Pszichológiai, jogi. családterápiás és egyéb tanácsadást szervez, 

- Segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához. 
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-  Az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújt (készenléti ügyelet, 

kapcsolatügyelet). 

- A nyilvántartási rendszert és az intézményben rendszeresített további dokumentációkat 

napra, valamint határidőre készen vezeti. 

- Munkájáról statisztikai adatokat szolgáltat. 

- Részt vesz a munkahelyi értekezleteken és szakmai konferenciákon. 

- Amennyiben szabálytalanságot észlel, köteles értesíteni a szervezeti egység 

vezetőjét. 

- Saját mentális egészsége érdekében igénybe veszi az intézmény általbiztosított 

szupervíziót. 

Adminisztrációs feladatok: (GDPR adatvédelmi rendelet alapján) 

Az alábbi jogszabályok alapján vezeti és dokumentálja:  

- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 135.§ (3.) 

bekezdése alapján vezeti a Gyermekeink védelmében elnevezésű Informatikai Rendszert. 
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,  

- 226/2006(XI.20.) Kormányrendelet - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról. 

- A kliensekről előírás szerint szükséges dokumentációt határidőn belül továbbítja az illetékes 

hatóságnak. 

- Rendkívüli eseményekről jegyzőkönyvet, feljegyzést készít.   

- Kimenő és beérkező leveleket iktatókönyvben iktatja. 

- Az igénybevevői nyilvántartási rendszert (KENYSZI), tájékoztatási nyilatkozatot és az 

intézményben rendszeresített további dokumentációkat, adatlapokat napra, valamint határidőre 

készen vezeti. 

 

 Szociális diagnózist készítő esetmenedzser 

 

Feladatok: 

- Az igénylő, valamint családja helyzetének megismerése, szükségletei meglétének vagy 

hiányának, valamint jogosultságának megállapítása. 

- Megfelelő szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása. 

- Igénylő tájékoztatása a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről vagy 

hiányáról, szükség esetén segítségnyújtás a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételben. 

- A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a járás területén elérhető szociális 

szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi, munkaerőpiaci, karitatív és 

egyéb szolgáltatások feltérképezése és a rájuk vonatkozó információk évenkénti 

aktualizálása. 

- A szociális diagnózis elkészítése irányított személyes interjún alapul, amely során a 

szociális diagnózist készítő esetmenedzser az ellátást igénylőt bevonja a diagnózis 

készítésébe. 

- A személyes interjú felvétele során az esetmenedzser döntése alapján több személyes 

találkozásra is sor kerülhet. A szociális diagnózist az első interjútól számított 15 

munkanapon belül kell elkészíteni, figyelemmel a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 

szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/A. § (2) bekezdésében foglaltakra.  

- Az ellátást igénylő krízishelyzete esetén a szolgáltatás a szociális diagnózis elkészítése 

előtt is igénybe vehető. 
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Jelzőrendszeri tanácsadó 

 

Általános feladatai 

 

• Figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, 

szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, 

gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. 

• Felkutatja és megismeri a helyi jelzőrendszer tagjait, elérhetőségét, szolgálatásaikat és 

azok igénybe vételének módját, erről listát készít, melyet folyamatosan aktualizál. 

• Koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját. 

• Megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban. 

• Segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást 

nyújtók közötti konfliktusok megoldásában, szükség esetén esetkonzultációt szervez. 

• Konfliktuscsökkentő technikákkal segíti a jelzőrendszeri taggal konfliktushelyzetben lévő 

gyermeket, fiatal felnőttet vagy családot és a jelzőrendszeri intézmény munkatársát a 

konfliktus feloldásában. 

• Jogszabályban nevesített jelzőrendszeri tagoknak veszélyeztetettség, krízishelyzet 

észlelése esetén a jelzési kötelezettségére való felhívása, a jelzés elmaradásának 

következményeiről való tájékoztatás. 

• Tájékoztatja a jelzőrendszerben közvetetten részt vevő szervezeteket és az ellátási 

területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről. 

• Folyamatosan tájékoztatja a jelzőrendszeri tagokat a járás szociális és gyermekjóléti 

intézményeinek működési rendjéről, az elérhető szolgálatásokról, a jelzőrendszer 

intézményeit is érintő jogszabályi és rendszerszintű vagy helyi változásokról, segíti őket a 

változásokra való felkészülésben. 

• Esetmegbeszélés/esetkonferencia/szakmaközi megbeszélések szervezésében részt vesz, 

azokat moderálja. 

• Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egységhez beérkezett jelzésekről és az azok alapján 

megtett intézkedésekről jelentést, félévente összegzést és értékelést készít a Család- és 

Gyermekjóléti Központ számára. 

• A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a központ és a jelzőrendszer tagjainak 

képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal 

szakmaközi megbeszélést szervez, melyre meghívja a gyermekvédelmi jelzőrendszer 

azon tagjait, akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető 

tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges. 

• Minden év február 28-áig kell megszerveznie az éves szakmai tanácskozást, 

• Elkészíti az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet az éves szakmai tanácskozást 

követően minden év március 31-éig, mely tartalmazza: 

o a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait, 

o az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket, 

o az éves célkitűzéseket, és 

o a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának 

javítása érdekében tervezett lépéseket; 

• koordinálja, illetve végzi az intézkedési tervben szereplő feladatokat, 

• a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet 

esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet 

észlelése esetén az arról való tájékoztatásra; 

• Ha a jogszabály által jelzőrendszeri tagként nevesített személy, vagy szerv alkalmazottja a 

Gyvt. 17. § (2) vagy (3) bekezdésben foglalt jelzési vagy együttműködési 

kötelezettségének nem tesz eleget, jelzést tesz a gyermekvédelmi és gyámügyi 
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feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal felé, hogy értesítse a 

fegyelmi jogkör gyakorlóját és tegyen javaslatot az érintett személlyel szembeni fegyelmi 

felelősségre vonás megindítására; 

• A helyi, gyermekvédelmet érintő rendezvényeken részt vesz, valamint a helyi médiát is 

felhasználva hozzájárul a szélesebb körű tájékoztatáshoz. 

• Együttműködik és a szakmai kompetenciájába tartozó területeken támogatja az óvodai- és 

iskolai szociális munkás csoportot. 

• Kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal a kapcsolati 

erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében,  

• Fogadja a család és gyermekjóléti központ számára megküldendő heti jelentéseket, a 

beérkezett jelzésekről és azokra tett intézkedésekről 

Óvodai –iskolai szociális segítő 

 

A munkakör célja : Gyvt. 39.§ (3) a) bekezdése és 40/A. § - a szerinti feladatok alapján – 

Az óvodás és iskoláskorú gyermekek, tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése, sikeres 

iskolai előmenetelük támogatása, illetve veszélyeztetettségük megelőzése. 

 

Általános jogok és kötelezettségek 

- Széleskörűen megismeri, alkalmazza és betartja a munkakör ellátásához szükséges 

törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket. 

- Részt vesz a munkahelyi értekezleteken és szakmai konferenciákon. 

- Amennyiben szabálytalanságot észlel, köteles értesíteni a szervezeti egység 

vezetőjét. 

- Jelenléti ívet vezet 

- A nyilvántartási rendszerhez szükséges valamennyi adatot regisztrálja, továbbítja az 

előírásoknak megfelelően. 

- Iskolai szociális munkásként végzett tevékenységéről terepnaplót vezet. 

- Az általa végzett feladatokról szükség szerint beszámolót, statisztikát, értékelést 

készít. 

- Munkakapcsolataiban konstruktív kapcsolatot épít a munkakör ellátásához 

nélkülözhetetlen munkamegosztás, együttműködés, team munka biztosítása 

érdekében. 

- Részt vesz továbbképzéseken, munkájában felhasználja a legkorszerűbb módszereket. 

- Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, pályázatokat készít és annak 

megvalósításában, végrehajtásában közreműködik. 

- Munkavégzéséhez napi rendszerességgel használja a város tömegközlekedési 

eszközeit a munkáltató által biztosított bérlettel. 

- Rendkívüli eseményről (pl.: tűz, baleset, betegség) köteles közvetlen felettesét 

haladéktalanul értesíteni. 

- Javaslatot tehet szakmai tevékenység korszerűsítésére, új ellátási formák 

bevezetésére. 

- Saját mentális egészsége érdekében igénybe veszi az intézmény általbiztosított 

szupervíziót. 

 

Tájékoztatással, adatkezeléssel kapcsolatos feladatok 

- Tevékenységéről informálja a szülőket és gyermekeket: az osztályokat, csoportokat 

felkeresve tájékoztatja a gyermekeket arról, hol, mikor és milyen problémával 
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fordulhatnak hozzá. Elérhetőségeit a gyermekek és a szülők számára jól látható helyen 

közzéteszi, fogadóórát tart. 

- Részt vesz szülői értekezleten, speciális témában szülői értekezletet tart. 

- Tájékoztatja a gyermekeket és szülőket, hogy milyen gyermekvédelmi, illetve 

szociális intézményt kereshetnek fel, ezek elérhetőségeit (cím, telefonszám, 

ügyfélfogadási rend) jól látható helyen közzéteszi. 

- A munkáltató felkérése, illetve tájékoztatása mellett részt vesz a városi, megyei, egyéb 

gyermek- és ifjúságvédelmi kérdésekkel foglalkozó fórumokon, tájékoztatón, 

továbbképzésen és más rendezvényeken.  

- A gyermekek adatait a hatályos jogszabályok szerint kezeli és továbbítja. 

 

Veszélyeztetettséggel kapcsolatos feladatok 

- A gyermekek körülményeinek megismerése, a vélelmezett veszélyeztető okok, 

hátrányos helyzet feltárása és megoldása érdekében a pedagógussal együttműködve 

családlátogatást tesz. 

- A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén az köznevelési intézmény 

intézményvezetője útján kezdeményezi a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

megállapítását. 

- A gyermek pedagógiai eszközökkel nem megszüntethető veszélyeztetettsége esetén 

az intézményvezető útján megteszi a jogszabályban előírt jelzést. 

- Az intézményvezető útján hatósági eljárást kezdeményez a gyermek bántalmazása, 

illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, 

továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.  

- Figyelemmel kíséri az igazolatlan mulasztásokat, a pedagógussal együttműködve 

megteszi a jogszabályban, valamint az köznevelési intézmény alapdokumentumaiban 

előírt lépéseket. 

- Az igazolatlan mulasztások esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelően az 

intézményvezető útján kezdeményez hatósági eljárást.  

- A pedagógussal együttműködve szűri és figyelemmel kíséri a lemorzsolódással 

veszélyeztetett, veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekeket, ezzel kapcsolatban nyilvántartást vezet az előző pontban megjelölt 

adatvédelmi előírásoknak megfelelően 

- Együttműködik az észlelő és jelzőrendszer tagjaival: egészségügyi szolgáltatást 

nyújtók, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, közoktatási intézmények, 

rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelői szolgálat, áldozatsegítés és a 

kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, menekülteket befogadó állomás, menekültek 

átmeneti szállása, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.  

- Az együttműködés keretében esetmegbeszélésen, szakmaközi megbeszélésen vesz 

részt. 

 

Megelőző és kibontakoztató tevékenység 

- Segíti a köznevelési intézmény nevelési programjában meghatározott gyermek- és 

ifjúságvédelmi, egészségnevelési, program megvalósítását. 

- A pedagógussal együttműködve a közösségekben prevenciós tevékenységet végez, 

különös tekintettel a következő témakörökre: önismeret, kommunikáció, konfliktus-

kezelés, agresszió, társas kapcsolatok, internet és közösségi oldalak, szabadidő és 

szórakozás, szenvedélybetegségek. 
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- A segítő részt vállal az intézmény közös mentálhigiéniai-, sport- és kulturális 

rendezvényeinek, valamint táborok megszervezésében és megrendezésében. 

 

Adminisztrációs feladatok GDPR adatvédelmi rendelet alapján) 

Az alábbi jogszabályok alapján vezeti és  dokumentálja feladatait  

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

- 1993. évi III. törvény   a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,  

- 226/2006(XI.20.) Kormány rendelet - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról. 

- A kliensekről előírás szerint szükséges dokumentációt határidőn belül továbbítja az 

illetékes hatóságnak. 

- Rendkívüli eseményekről jegyzőkönyvet, feljegyzést készít.   

- Kimenő és beérkező leveleket iktatókönyvben iktatja. 

- Az Igénybevevői nyilvántartási rendszert (KENYSZI), tájékoztatási nyilatkozatot és 

az intézményben rendszeresített további dokumentációkat, adatlapokat napra, 

valamint határidőre készen vezeti. 

 

 

    Szociális asszisztens (Család és Gyermekjóléti Központ) 
 

A munkakör célja : Segíti a munkatársak tevékenységét az esetkezelés, csoport, vagy 

közösségi szociális munka folyamatában. Az intézmény működésével kapcsolatos feladatok 

ellátása felettese utasítása szerint. 

Ügyfélforgalomhoz kapcsolódó tevékenységek 

- Fogadja az ügyfeleket és tájékoztatást nyújt a családgondozók elérhetőségéről és 

szolgáltatásainkról, 

- Telefonos megkeresés esetén információt nyújt, 

- Sürgős és krízis jellegű üzenetekre felhívja a családgondozók figyelmét, 

- Rendezvények esetkonferenciák előkészítésében és lebonyolításában hatékony 

részvétel 

- Adományozások lebonyolításában segítséget nyújt. 

 

Adminisztrációs tevékenység 

- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 135.§ 

(3.) bekezdése alapján vezeti a Gyermekeink védelmében elnevezésű Informatikai 

Rendszert. 
- Postaláda ürítés az intézménybe érkező postai küldemények intézményvezetőhöz 

juttatása. 

- Bejövő  és kimenő levelek iktatása. 

- Szabadságok vezetése, adminisztrálása, jelenléti ív figyelemmel kísérése. 

- Jogi, pszichológiai, családterápiás számlázással kapcsolatos ügyintézés. 

- KENYSZI-vel kapcsolatos adminisztráció. 

- Nyomtatványok másolása, aktualizálása. 

- Intézmény számára érkező felajánlások kezelése, nyilvántartása.  

- Adományok szétosztása. 

- Az esetleges műszaki problémák és karbantartások adminisztrációja. 
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- Intézmény működésével kapcsolatos feladatok. 

- Kapcsolatot tart az egyes szolgáltatókkal (áram, víz, gáz, egyéb) intézi a 

hibajelentéseket és követi a hibaelhárítást.  

- Részt vesz a heti, team és esetmegbeszélő üléseken. 

- Részt vesz a szolgáltatások nyújtásához, működtetéséhez szükséges szakmai 

protokollok kidolgozásában. 

- Felettese utasítása alapján részt vesz az esetvezetésben. 

- Munkájához kapcsolódó, a mindenkori jogszabályoknak megfelelő formában 

naprakészen dokumentációt vezet.  

 

Takarító 

Feladatok, kötelességek: 

- Az intézményvezető közvetlen utasításai szerint jár el az épület takarítási 

munkálataiban. 

- Napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó helységeket, padlózatukat 

felmossa.  

- Napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó mosdókat, fürdőszobát WC 

helységeket. 

- Szükség szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket. 

- Szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a 

villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket.  

- Kötelessége a helységekben elhelyezett szemétgyűjtő edények rendszeres ürítése, 

tisztítása. 

- Szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat. 

- Nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi időszakban. 

- Feladata továbbá minden olyan tevékenység mellyel felettese megbízza. 

Felelős: 

- A feladatkörében leírt teendők maradéktalan és megfelelő elvégzéséért. 

- Felelős a higiéniai, a munka és tűzvédelmi előírások betartásáért. 

 

 

 

Gépkocsivezető 

Feladatok, kötelességek: 

- Munkanapon, a munkavégzés rendje szerint meghatározott időben, 

gépkocsivezetésre alkalmas fizikai és mentális állapotban köteles megjelenni. 

- Az Idősek Nappali ellátásában résztvevő ellátottak személyszállítása az 

intézményvezető utasítása alapján. 

- A gépjármű karbantartása, hibáinak jelzése, üzemanyaggal történő feltöltése. 

- A gépjármű és környezetének takarítása, rendben tartása. 

- Az intézményvezető vagy helyettese által kijelölt árubeszerzési, árumozgatási 

feladatok elvégzése. 

- Postai küldemények feladása. 

- Adományok telephelyekre történő szállítása. 

- A kapcsolódó menetlevelek maradéktalan naprakész vezetése. 
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- Minden olyan feladat, amellyel vezetője megbízza. 

 

Felelősség: 

Felelős a feladatkörében leírt teendők maradéktalan és megfelelő elvégzéséért. 

- Az általa szállított személyek biztonságáért. 

- Felelős az általa szállított áruk hiánytalan átadásáért. 

- A gépjármű okmányainak (forgalmi engedély, MOL kártya, kötelező biztosítása) 

megőrzésérét. 

- Felelős az érvényes személyi okmányait magával hordani munkavégzés során. 

- Felelős a mindenkori járványügyi, higiéniai, munkavédelmi tűzvédelmi 

szabályoknak megfelelően ellátni feladatait. 

- Felelős a balesetmentes vezetésért. 

- Betartja a HACCP előírásait. 

Tanácsadó-Pszichológus 

Munkáját az intézményvezető valamint a Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezető 

közvetlen irányításával végzi. 

Feladatköre: 

- Feltárja és korrigálja a kliensek problémáit, és annak okait a pszichológia 

módszereivel. 

- Pszichológiai tanácsadást nyújt, esetenként csoportfoglalkozást tart. 

- Rendszeresen konzultál a kliens családsegítőjével, esetmenedzserével, óvodai-iskolai 

segítőjével szóban, valamint szükség esetén írásban. 

- Feladatellátás során naprakészen forgalmi naplót vezet, belső feljegyzést készít. 

- Gondoskodik a kliensek adatainak védelméről, az információkat bizalmasan kezeli. 

Tanácsadó- családterápiás/családkonzulens munkatárs 

Munkáját az intézményvezető valamint a Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezető 

közvetlen irányításával végzi. 

Feladatköre: 

- Kezeli a kliensek kapcsolataiban megjelenő problémákat családterápiás 

módszerekkel. 

- Segítséget nyújt a válófélben lévő személyek, valamint segítségre szoruló szülők-

gyermekek közötti konfliktusok rendezésében. 

- Rendszeresen konzultál a kliens családsegítőjével, esetmenedzserével, óvodai-iskolai 

segítőjével szóban, valamint szükség esetén írásban. 

- Feladatellátás során naprakészen forgalmi naplót vezet, belső feljegyzést készít. 

- Gondoskodik a kliensek adatainak védelméről, az információkat bizalmasan kezeli. 

- Csoportos esetfeldolgozó, szupervíziós csoportot vezet a szakemberek számára. 

 

Tanácsadó- jogász 

Munkáját az intézményvezető valamint a Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezető 

közvetlen irányításával végzi. 
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Feladatköre: 

- A kliensek által hozott, valamint a szakemberek által delegált problémákban tanácsot 

ad, melynek keretében felkérésre beadványokat, kereseteket ír, rendszeresen 

konzultál a kliens családsegítőjével. 

- Végzéseket, határozatokat értelmez. 

- Részt vesz az intézmény működésében előforduló jogi problémák megoldásában. 

- Feladatellátás során naprakészen forgalmi naplót vezet, belső feljegyzést készít. 

- Gondoskodik a kliensek adatainak védelméről, az információkat bizalmasan kezeli. 

-  

Az intézményi közalkalmazottak az intézmény hierarchiájában elfoglalt helyük szerint, 

munkakörükben, munkahelyi vezetőjük és további feletteseik utasításai és szakmájuk szabályai 

szerint folytatják tevékenységüket. Általános utasítási joggal közvetlen felettesük rendelkezik, 

szakmai utasítást azonban az adott munkahely felelős vezetőjétől is el kell fogadniuk. 

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen történik. A 

közalkalmazott fegyelmi felelősséggel köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei 

kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali és szolgálati titkot 

megtartani, a gondozottak jogait tiszteletben tartani, érvényesítésüket elősegít. 

5.4. A helyettesítés rendje 

 

A Család és Gyermekjóléti Központ vezetője az intézményvezető távolléte esetén teljes                         

 jogú helyettese. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője az intézményvezető és a 

Család és  Gyermekjóléti Központvezető távolléte esetén teljes jogú helyettes. A Szolgálat és 

a Központ vezetői egymást helyettesítik. A Házi segítség nyújtás szakmai vezetőjének 

távolléte esetén a Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője helyettesít. 

A család és gyermekjóléti szolgálat a helyettesítéseket  a legközelebbi helyen dolgozó 

családsegítő kollégával biztosítja. 

A család és gyermekjóléti Központ esetmenedzserei távollét idején egymást helyettesítik. 

A Család és Gyermekjóléti Központ óvodai –iskolai segítői távollét idején egymást 

helyettesítik. 

A nappali ellátás és a házi segítségnyújtás gondozói egymást helyettesítik. 

A helyettesítések a különböző településeken a következők: 

 

                Kartal                            Verseg 

                Aszód                            Kartal 

                Aszód, Domony            Iklad 

                Aszód, Iklad                  Domony 

                Bag                                Hévízgyörk 

                Tura                               Bag 

                Bag,Tura                       Galgahévíz 

                Tura                              Vácszentlászló 

                Tura                               Zsámbok 
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6. Az alkalmazotti jogok és kötelezettségek 
 

A közalkalmazotti jogviszony kinevezéssel jön létre. A kinevezés tartalmazza, hogy a 

közalkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű munkabérrel s 

egyéb juttatással foglalkoztatja. 

A munka díjazására vonatkozó megállapításokat a kinevezésben és átsorolásokban kell 

rögzíteni. Az intézményben a közalkalmazottak havi illetményben, illetve személyi 

juttatásokban részesülnek. 

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetes tervet kell készíteni. A 

szabadság engedélyezése az intézményvezető feladat. 

 

6.1 .Az alkalmazotti jogok: 

- Az intézmény valamennyi alkalmazottjának biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez 

kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és 

személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék. 

- Megismerje az intézmény terveit, részt vehessen ezek alakításának folyamataiban. 

- Munkahelyén, szabadon véleményt nyilváníthasson. 

- Végzett munkájáért megkaphassa azt a bért, jutalmat, juttatást, amelyet a számára a 

Kjt. biztosít. 

 

       6.2 . Az alkalmazotti kötelezettségek 

    Az intézmény minden alkalmazottjának kötelezettségei: 

- Munkája során mindenkor a Szociális Munka Etikai Kódexében megfogalmazott 

irányelveket megtartsa. 

- Elősegítse az intézmény célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését, 

- Végrehajtja a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt 

feladatokat, azok végrehajtását elősegítse és ellenőrizze. 

- Késedelem nélkül végrehajtja az intézményvezető és a fenntartó határozatait. 

- Betartsa munkaterületén a törvényességet. 

- Következetesen és folyamatosan ellátja a munkakörével járó ellenőrzési feladatokat- 

- Elősegítse az Intézmény vagyonának és eszközeinek megóvását. 

- Intézkedjen baleset vagy anyagi kár megelőzése, illetve megszüntetése érdekében, 

illetve erre az illetékesek figyelmét felhívja. 

- Munkahelyén a munkára előírt időpontban munkára képes állapotban jelenjen meg. 

- Munkaidejét munkájának megfelelő, hatékony munkavégzéssel töltse. 

- A felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdje. 

- Intézmény működésével kapcsolatban tudomására jutott valamennyi adatot, tényt, 

információt szigorúan bizalmasan kezeljen, munkaviszonya megszűnését követően is, 

jelen SZMSZ-ben foglaltak alapján. 

- Részt vesz a munkamegbeszéléseken (team) és a legalább negyedévente egyszer 

összehívott munkaértekezleten. 

 

6.3. Felelősségre vonás és kártérítési jogkör 

 
Az intézményvezető felett a fenntartó gyakorolja a felelősségre vonási, illetve kártérítési 

jogkört, jelen SZMSZ és az irányadó jogszabályok, elsősorban a Ptk. alapján. 
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Az Intézmény többi dolgozója fölött az intézmény vezetője gyakorolja a felelősségre vonási, 

illetve kártérítési jogkört, jelen SZMSZ és az irányadó jogszabályok, elsősorban a Ptk. alapján. 

 

A felelősségre vonással kapcsolatos és a kártérítési ügyek előkészítése az intézmény 

vezetőjének feladata. A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő 

kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. 

 

A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 

visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett 

hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel és azokat 

jegyzék, vagy elismervény alapján vette át. 

 

A leltárhiányért való felelősség a leltározási és selejtezési szabályzat szerint. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli 

hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési 

szerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak megszűnésétől számított egy évig - nem 

köthet. 

 

7.  Belső ellenőrzés 
 

Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű 

megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és 

belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát. 

 

A belső ellenőrzési tevékenység külső szakértő szervezet bevonásával valósul meg. A belső 

ellenőrzés intézményünknél az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján 

történik. 

A belső ellenőrzést végző szervezet tevékenységét a polgármesteri hivatal költségvetési szerv 

vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. 

 

A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében – többek között – információkat gyűjt és értékel, 

elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője számára a 

vizsgált folyamatokra vonatkozóan.  

 

8. Vezetési elvek, Koncepció 
 

Stratégiai tervezés 

 

A szervezet fejlesztés alapvetően az ellátottak minél magasabb szintű ellátását célozza 

meg. 

 Az intézmény stratégiai terve meghatározza a változások irányát/ Hatások/ a változtatások 

céljait /Konkrét célok/ és az ehhez szükséges tevékenységi prioritásokat /Akciótervek/, 

melyek hozzájárulnak az átlátható, kiszámítható, hatékony és eredményes szolgáltatások 

biztosításához. 

Elérni kívánt Hatás - Minőségi Hatékony 
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Konkrét cél:  

□ Az ellátások esetében akkor beszélhetünk magas színvonalú, minőségi ellátásról, 

amennyiben az ellátott hatékonyan részt tud venni, saját életében, igényeinek 

kielégítésében. 

 

Akciótervek  

 

□ Elégedettségmérés, minőségfejlesztés irányainak meghatározása. 

□ Minőségszempontú szervezeti menedzsment. 

□ Szervezetfejlesztés – Humánerőforrás tervezés, kiválasztási rendszer kidolgozása- 

Képzés,- Továbbképzés,- Teljesítményértékelési rendszer kidolgozása. 

□ Szervezeti kultúra megváltoztatása, szakmai kompetenciák betartása. 

□ Szolgáltatások folyamatleírása- szakmai protokollok. 

□ Területi ellátásszervezés az ellátások minőségfejlesztése céljából. 

□ Monitorozás-minőségmutatókkal, indikátorokkal, beavatkozások megtervezése. 

□ Forrásbevonás- tárgyi feltételek javítása szükség szerint. 

□ Ellátotti panaszok hatékony kezelése.           

            

 

III. fejezet A szervezeti egységek feladatai 
 

1. Az Idősek Nappali Ellátása - Idősek Klubja 

 
A szolgáltatást igénybe veheti minden 18. életévét betöltött, egészségi állapota vagy idős kora 

miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes személy, aki 

a kistérség területén él. 

 

Az idősellátás nappali formája (Idősek Klubja) jelenleg Aszódon működik két telephellyel 

(Petőfi. 13, Falujárók útja 5.) és Hévízgyörkön (Kossuth u. 22.) 90 idős embernek tudjuk ezt az 

ellátást biztosítani a térségben. 

A szomszédos településekről (Iklad, Bag, Tura, Galgahévíz, Domony) is igénybe veszik a 

szolgáltatást, mely a következő: 

- igény szerint napi 3x-i élelem biztosítása, 

- szabadidős programok szervezése, 

- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz     

            való hozzájutás segítése, 

- hivatalos ügyek intézésének segítése, 

- életvitelre vonatkozó tanácsadás, 

- speciális önszerveződő csoportok támogatása, szervezése. 

 

2. A Szociális Étkeztetés 

 
 Az étkeztetés keretén belül azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkeztetése történik, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
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Étkeztetésben az Aszódi lakosokat részesítjük, illetve az Idősek nappali ellátását igénybe vevők 

vehetik igénybe az Aszódi és hévízgyörki klubokban. Naponta átlagosan 86 főnek biztosítjuk 

ezt a szolgáltatást 

Az ellátottak körét alkotják azok a személyek, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem 

képesek az étkezésről más módon gondoskodni, illetve az a fogyatékos, pszichiátriai beteg, 

hajléktalan vagy szenvedélybeteg, aki igényli az étkezést, 

Az étkeztetés mindig a lakáshoz legközelebb eső főzőhelyről történik. 

Az ételt az igénylő elviheti illetve amennyiben szükséges a házi gondozás keretében lakására 

szállítja. 

Az Idősek nappali ellátásában lehetőség van az étkezés igénybe vételére is. 

 

3. Házi segítségnyújtás 
 

A házi segítségnyújtás célja: 

A legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási 

feladatok az önálló életvitel fenntartásában.  

A házi segítségnyújtás keretében az intézménynek szociális segítést és /vagy személyi 

gondozást kell nyújtania. 

Szociális segítés keretében:   

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitel szerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 

fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben) 

- mosás 

- vasalás. 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), 

- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, 

- mosogatás, 

- ruhajavítás, 

- közkútról, fúrtkútról vízhordás, 

- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység 

egyéb szakmai kompetenciát igényel), 

- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt, 

- kísérés. 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában. 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

Személyi gondozás keretében: 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 

- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való 

közreműködés 

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

Gondozási és ápolási feladatok körében: 

- mosdatás, 

- fürdetés, 
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- öltöztetés, 

- ágyazás, ágyneműcsere, 

- ínkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése, 

- haj, arcszőrzet ápolás, 

- száj, fog és protézisápolás, 

- körömápolás, bőrápolás, 

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül), 

- mozgatás ágyban, 

- decubitus megelőzés, 

- felületi sebkezelés, 

- sztómazsák cseréje, 

- gyógyszer kiváltása, 

- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, 

- vérnyomás és vércukor mérése, 

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, 

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, 

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában 

való segítségnyújtás, 

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez 

való kompetencia határáig). 

 

A házi segítségnyújtás módját, formáját, és gyakoriságát a gondozás irányítója a jogosult 

egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével, 

az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg. 

4. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Ellátja a Gyvt.39.§ (2).(3) bekezdése, 40.§ - a valamint az Szt. 64.§ - szerinti feladatokat. A 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális 

segítőmunkával és ellátások közvetítésével látja el. Önkéntes kérelemre, jelzőrendszeri 

jelzésre, gyámhivatali illetve a központ felkérésére gondozást végez. 

- környezettanulmányt készít, 

- esetvezetését dokumentálja, eredményességét értékeli. 

Szolgáltatásokat nyújt: 

- Információnyújtás 

- Jelzőrendszer működtetése. 

- Kríziskezelés. 

- Esetmenedzselés- Koordináció. 

- Ellátásokhoz hozzáférésben segítés-közvetítés. 

- Természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz történő hozzáférésben segítő szolgáltatás. 

- Prevenció, szabadidős programok szervezése. 

- Családgondozás. 

- Csoportmunka. 

- Egyéni-csoportos készségfejlesztés. 

- Közösségfejlesztés. 

- Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a hatósági csoporttal. 
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A Család és Gyermekjóléti Központ 

 
Ellátja a Gyvt.39.§ és a 40.§ a) bekezdése szerinti feladatokat. A hatósági jellegű feladatok 

ellátása mellett szakmai támogató, funkcióval bír a szolgálat feladatellátására vonatkozóan. 

Szakmai támogató funkciója keretében: 

- rendszeresen esetmegbeszélést tart szolgálatok számára, 

- tájékoztatja a szolgálat munkatársait a közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról, 

- konzultációt biztosít a munkavégzés során felmerülő kérdések megvitatására. 

Kezeli és ellenőrzi az ügyfelek jelzőrendszerrel kapcsolatos észrevételeit.  

Hatósági jellegű szolgáltatások: 

- Közreműködés hatósági intézkedésben (javaslattétel hatósági intézkedésre, 

esetmenedzselési feladatok) 

- Családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében, 

- Utógondozói munka, 

- Szociális diagnózis, szükségletfelmérés, 

Speciális szolgáltatások köre: 

- Kapcsolatügyelet 

- Készenléti ügyelet- telefonos krízisügyelet 

- Jogi tanácsadás 

- Pszichológiai tanácsadás 

- Családkonzultáció, családterápia 

- Iskolai szociális munka 

 

IV. Az intézmény működési rendje 
 

Az intézmény helyiségeinek használatát a Házirend szabályozza. 

 

Az intézmény nyitva tartása és fogadóórái a mellékletben. 

         

Az intézmény dolgozóinak munkarendje 

 

A Kistérségi Gondozási Központ főfoglalkozású dolgozóinak heti munkaideje 40 óra. 

A részfoglalkozású és szerződéses jogviszonyban dolgozók munkaidejét a munkaszerződések 

tartalmazzák. 

 

Munkaidő beosztások 

 

A klubvezető és a konyhai tálalást végző gondozó munkaidő beosztása kötött. Adminisztratív 

feladataikat a Szolgálat épületében végzik. 

 

A házi gondozó tevékenységet a gondozottak lakásán végzik. Munkaidő beosztásuk a 

feladatoktól függően változik. Adminisztratív feladataikat a Szolgálat épületében végzik.  

 

A családsegítők munkaideje heti 40 óra, kötetlen munkarendben, a munkát úgy kell szervezni, 

hogy a terepmunkára megfelelő idő álljon rendelkezésre. Adminisztratív feladataikat a 

Szolgálat épületében végzik.  
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V. Az Intézmény jogköri elhatárolásai, a 

munkavégzéssel kapcsolatos általános szabályai 
 

Az intézményvezető tekintetében a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszűnésével, 

megszűntetésével, illetmény megállapításával, fegyelmi eljárással kapcsolatosan a munkáltatói 

jogokat, az Aszód és Társult Önkormányzatainak Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

Tanácsa látja el. Az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. A munkaviszony 

létesítésével, megszűnésével, megszűntetésével, illetmény megállapításával, fegyelmi 

eljárással kapcsolatosan a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében az 

intézmény vezetője gyakorolja.  

A munkaviszonyt /közalkalmazotti jogviszonyt érintő alapkérdéseket az Mt. és a Kjt. valamint 

annak végrehajtására vonatkozó jogszabályok, és az SZMSZ I/5-ös pontjában felsorolt szakmai 

rendeletek határozzák meg. (Mt.: 1992. évi XXII. Tv. A Munka törvénykönyvéről, Kjt: 1992. 

évi XXXIII. Tv. A közalkalmazottak jogállásáról) 

A fegyelmi jogkör gyakorlásának alapelvei: 

A fegyelmi és a kártérítési ügyek eljárásait a Kjt. és a Mt. tartalmazzák. Fegyelmi jogkörrel az 

intézményvezető rendelkezik. 

Az Intézmény személyi felelőse az Intézmény vezetője, az Intézmény ügyeiben a vonatkozó 

jogszabályok, önkormányzati irányelvek alapján a rendelkezésre bocsátott költségkereten belül 

egyéni felelősséggel dönt, legfőképpen: 

o Tevékenységi körök és feladatok maradéktalan végrehajtásában, 

meghatározásában, 

o Képviseleti kérdésekben, 

o Vagyon kezelésével, megőrzésével kapcsolatos kérdésekben, 

o Felettes szervek részére készülő javaslatok és beszámolók megtételében. Belső 

szabályzatok elkészítésében, jóváhagyásában, 

o Munkavédelmi, és egészségügyi feladatok biztosításában. 

Az intézményvezető fenntartja a kinevezési, munkaviszonyi-megszűntetési, fegyelmi, valamint 

bér-megállapítási jogkört, és minden más közvetlen munkáltatói jogkört is.  

Az intézményvezetőt távollétében az általa erre kijelölt személy helyettesíti.  

Az intézményvezető felelős az intézmény egészének szakszerű, törvényes működéséért, a 

munka zökkenőmentes ellátásáért.  

Az Intézmény képviseletét külső szervek felé az intézményvezető látja el.  

Az Intézményvezető képviseleti jogkörét esetenként meghatalmazással átruházhatja.  

Az Intézmény dolgozói csak olyan témakörökben folytathatnak belső és külső tárgyalásokat, 

amelyekben döntési joguk van, melyet a munkaköri leírások tartalmaznak. 

 

Az Intézmény dolgozóira vonatkozó általános előírások 

 

Az intézmény dolgozója köteles: 

□ A munkájával kapcsolatos szakmai, általános és speciális ismereteket, utasításokat, 

szabályzatokat megismerni, betartani. 

□ A munkarend szerinti időben és elrendelt helyen megjelenni. 

□ A munkakörrel kapcsolatos munkafolyamatokat részletesen megismerni, majd kellő 

szakmai informáltságot tanúsítani. 

□ A saját munkáját célszerűen megszervezni. 

□ A kezelésére bízott anyagot és eszközöket megőrizni, és rendeltetésük szerint használni. 

□ Munkakörben, vagy azon túlmenően kapott megbízás teljesítését és a munka 

eredményét külön felhívás nélkül feletteseinek jelenteni.  
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□ Vezetői utasításokat végrehajtani. 

□ Munkájával kapcsolatos határidőket betartani. 

□ Figyelemmel kísérni a munkakörével kapcsolatos közvetlen szervezeti eseményeket és 

az ide vonatkozó észrevételeit közölni a felettesével. 

□ Munkatársait a munkában segíteni. 

□ Minden dolgozó felelős a törvényesség betartásáért, a tulajdon védeleméért. 

1.Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
 

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az 

alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 

- A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 

nyilatkozatnak minősül. 

- Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 

intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

- A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a 

nyilatkozó felel. 

- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 

titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és 

érdekeire. 

- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek 

idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az 

intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, 

amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

- A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés 

előtt megismerje 

 

VI. Az Intézmény működését meghatározó 

dokumentumok 
 

Az Intézmény működésére jelen SZMSZ mellett egyéb belső jellegű utasítások, és 

szabályzatok is vonatkoznak, mint: 

• Alapító okirat 

• Működési engedély 

• Aszód és Társult Önkormányzatainak Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

Megállapodása a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására. 

• SZMSZ és függelékei 

• Házirend 

• Szakmai program 

• Foglalkoztatottakra vonatkozó munkaköri leírások 

• A szociális munka etikai kódexe 

 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékei 

  

• Iratkezelési szabályzat 

• Számviteli szabályzat 

• Pénzkezelési szabályzat 
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• Anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat 

• Vagyonvédelmi szabályzat 

• Munkavédelmi szabályzat 

• Tűzvédelmi szabályzat 

• Gépjármű használati szabályzat 

• Bélyegzők 

• Az intézmény fogadóórái 

 

Az SZMSZ betartása és betartatása az Intézmény tagjainak, vezetőinek és dolgozóinak 

elsőrendű kötelezettsége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aszód, 2022.07.25.                                                                                          

 

 

 

 

 

Márta Bettina 

intézményvezető 
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Nyilatkozat 

a szabályzatban foglaltak tudomásulvételéről 

 

 

A szabályzatban és a mellékleteiben foglaltakat megismertem, annak előírásait magamra 

nézve kötelezőnek ismerem el, annak rendelkezéseit, szabályait következetesen megtartom, s 

a fentieket aláírásommal igazolom. 
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I.A költségvetési szerv alapadatai 
 

1.Alapadatok 
 

 

A költségvetési szerv neve: Kistérségi Gondozási Központ 

A költségvetési szerv székhelye: 2170 Aszód, Petőfi út 13.  

 

    Területi irodák:  

1. 2170 Aszód, Falujárók u. 5. 

2. 2181.Iklad Ráday tér2. 

3. 2173.Kartal Ady Endre utca 4 3. 

4. 2174.Verseg Templom tér 12. 

5. 2182.Domony Fő út 98. 

6. 2191.Bag Szent i.u.52. 

7. 2192. Hévízgyörk Kossuth u.22. 

8. 2193.Galgahévíz Fő u.143. 

9. 2194.Tura Puskin tér 26. 

10. 2115.Vácszentlászló Fő u.2. 

11. 2116. Zsámbok Bajza tér 16. 

 

 

A költségvetési szerv fenntartója, székhelye:  

 Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása  

2170 Aszód, Szabadság tér 9.  

Az irányító szerv neve és székhelye: 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása  

2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

Felügyeleti szerve, székhelye: Pest megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 
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2. Tevékenységi kör, működési terület 
 

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás: 

Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Verseg településen 

 

Házi segítségnyújtás:  

Vácszentlászló településen. 

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat: 

Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácszentlászló, Verseg, 

Zsámbok településeken. 

 

Család és Gyermekjóléti Központ – Aszódi Járás területén 

Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, 

Verseg településeken.  

 

Statisztikai Hivatal 2022.01.01. adatok 

Település neve teljes lakosság száma 0-17 éves gyermekek 

Aszód 6201 1209 

Bag 3970 861 

Domony 2289 472 

Galgahévíz 2659 509 

Galgamácsa 1933 345 

Hévízgyörk 3343 671 

Iklad 2080 404 

Kartal 6108 1265 

Tura 7825 1541 

Verseg 1304 252 

Vácegres 968 191 

Vácszentlászló 2212 465 

Zsámbok 2521 495 

Összesen:                                        43 413fő                                 8256 fő 

3. A szolgáltatás működésének jogi keretei 
• A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 

• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények. 

valamint szervezetek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet. 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet. 

• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 

9/1999.(IX. 24.) SZCSM rendelet. 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

29/1993.(II.17.) Korm. rendelet. 
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• A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet. 

• A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatások, a 

gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. 

Rendelet. 

• Európai Parlament és Tanács 2016április 27-i 2016/679 rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról. 

 

II. Ellátandó terület és célcsoportok jellemzői 
         

A társadalmi változások miatt a család egyre több - korábban betöltött - funkcióját képtelen 

megfelelően ellátni. A gyerekekre és idősekre egyre kevesebb idő jut, mert a megélhetésért 

folytatott küzdelem sok esetben felőröli azokat a plusz energiákat is melyek a családi életre 

fordíthatók lennének. A család diszfunkcionális működése azután elvezet azokhoz a 

problémákhoz, melyek miatt ügyfeleink az intézmény szolgáltatásaira szorulnak.  

Szolgáltatásaink alakításánál folyamatosan figyelemmel kísérjük azokat a mutatókat melyek 

képet adnak egy-egy település vagy térség jellemzőire. 

A statisztikai adatok azt igazolják, hogy az idősgondozás és a gyermekjóléti szolgáltatások 

egyaránt fontosak térségünkben, az aktívkorúak magas száma ugyanakkor, felhívja a figyelmet 

a munkaerőpiac pozitív és negatív tényezőinek fokozott jelenlétére.  

                                                                                              

Szakmai tevékenységünkben, nagy számban próbálunk a családok számára információt 

nyújtani, tanácsot adni, valamint segítő beszélgetésekkel feltárni, majd megoldani a jelentkező 

problémákat. A szolgálat klienskörében megjelenő családok elsősorban anyagi, megélhetési, 

lakhatással összefüggő, gyermeknevelési problémákkal küszködnek.  Sajnos rengeteg 

gyermeknél gondot jelent az adott gyermekintézménybe való beilleszkedés, magatartás, 

teljesítményzavar. Ezen problémák legfőbb generálója a szülők, szülők válása vagy a család 

életvitele.  

A problémásabb családokat alapellátás keretén belül, vagy gyámhatóság által védelembe véve 

próbáljuk szoros együttműködéssel gondozni, segíteni. A családgondozásunk egyik legfőbb 

alappillére a jelzőrendszeri tagok (gyermekorvos, védőnő, oktatási intézmények, gyámhivatal, 

gyámhatóság, rendőrség, stb.) jelzése, segítsége, szoros együttműködése. A legfőbb jelző 

szerepet az oktatási-nevelési intézmények, az egészségügyi szolgáltatók, valamint az 

önkormányzatok és a gyámhivatal töltik be.  

Fontos szerep jut a prevenciónak. Minden évben, így az elmúlt időszakban is az adott 

településeken gyermekfoglalkozásokat, táborokat szerveztek a családsegítők. Ezek a 

tevékenységek sokszor pénzigényesek, melynek szűkében, pályázatok útján jutunk el a 

megvalósításig. 

  

Települési sajátosságok, célcsoportjai: 

 

Domony község  
A település  nehezebben megközelíthető, távolsági, valamint helyi buszközlekedési eszközzel 

lehet eljutni a községbe. Viszonylag magas a roma lakosság előfordulási aránya A kezelt 

problémák főleg a családok életviteli nehézségei miatt keletkeznek. Az elmúlt időszakban a 

településre több más területről érkező  roma családok költöztek be, akik szociális helyzetüket, 

iskolázottságukat, életviteli jellegüket tekintve halmozottan veszélyeztetettek. A szegregált 
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területen megjelent a különböző típusú tudatmódosító szerek használata. Jellemző még a 

gyermekintézménybe való beilleszkedési zavar, anyagi, és gyermeknevelés során jelentkező 

gondok. A családok problémái összetettek,  ezért a helyi észlelő és jelzőrendszer tagjai 

felismerték, hogy együttes erővel kell a megoldást is keresni. Nagy számban fordul elő anyagi 

nehézség a felnőtt lakosság között. Rendszeres a ruha, és az élelmiszerosztás. A nyári tábor már 

hagyomány a településen, melynek nagy sikere van a gyermekek körében. A településen nagy 

számban idős egyedülálló emberek élnek, akiknek gondozását házi segítségnyújtás keretében 

tudja intézményünk segíteni. 

 

Iklad község  
 

A község jól megközelíthető. Hagyományaiban sváb típusú, ezért zártabb település, a családok 

nagy része próbálja saját erőből megoldani problémáit. A sváb hagyományokat követve német 

nemzetiségű óvodát, iskolát működtet az önkormányzat. A kezelt problémák többsége az 

anyagi, gyermeknevelési és családi konfliktus.  

A település önerejét felhasználva nagyon jól működik a minden évben megrendezésre kerülő, 

nyári tábor. A felnőtt lakosság körében főleg szociális, mentálhigiénés illetve egyéb 

krízishelyzet megelőzésére tett segítségnyújtások a jellemzőek. Az ikladi álláskeresők 

elhelyezkedési aránya jobb a térségi átlagnál, mivel a többségnek szakmunkás végzettsége van.  

 

Verseg község   
 

Az ellátott települések szempontjából az egyik legnehezebben megközelíthető. Nógrád megye 

határán, a járás központból a legmesszebb eső település. A község demográfiailag a 

legalacsonyabb lakosságszámmal rendelkezik. Helyben óvoda és az általános iskola alsó 

tagozata működik, míg a felső tagozatos diákok a szomszéd településen folytathatják 

tanulmányaikat. Az utóbbi években megnövekedett a szomszéd településről, Kállóról áttelepült 

roma lakosság száma, akikkel lakhatási, életviteli, konfliktuskezelési problémák megoldására 

van szükség. Legnagyobb gondot a felnőtt lakosság körében, munkanélküliség okozza. 

Álláskereső klub működik, az elhelyezkedési arány kb. 40%-os. Hivatalos ügyek intézése 

nagyarányú a településen.  

  

Kartal nagyközség  
 

A térség települései közül a második legmagasabb lakosságszámmal rendelkezik. A község jól 

megközelíthető, helyben bölcsőde, óvoda, általános iskola működik. A településen egymás 

szomszédságában helyezkednek el az intézmények. A település lakosság számából adódóan, az 

egyik legnagyobb gyermekszámmal rendelkező község. A településre jellemző 

problémacsoportok a családi konfliktusok, válás, anyagi problémák. Komoly gondot jelent 

helyi szinten a magatartási és a teljesítményzavar, az oktatási intézményekben. A település 

lakossága helyi szinten összetartó, így a nyári napközis tábor nagyon jól működik a községben. 

A felnőtt lakosság körében elsődleges probléma típus az anyagi gondok, melyekből adódó 

helyzetekkel keresik fel rendszeresen a szolgálatot. Az egyedülálló idősek gondozását házi 

segítségnyújtás keretében tudjuk segíteni rendszeresen. 

 

Bag nagyközség  
 

A település nagyon jól megközelíthető, infrastruktúra szempontjából nagyon jó helyen fekvő 

település. A községen helyi, távolsági buszjáratok, vasútforgalom van, valamint az M3 

autópálya is közvetlenül a település mellett halad el. Az előforduló esetek nagyrészt  a helyi 
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roma telephez köthetők. A telepen nagyfokú elszegényedés, kábítószer fogyasztás, megélhetési 

bűnözés folyik. Magas az aluliskolázottság, sok az írástudatlan. A BAGÁZS Egyesület civil 

szervezetként nagyban segíti a roma telepen élők felzárkóztatását. A családgondozás során a 

kezelt problémák nagytöbbsége gyermekneveléssel kapcsolatos, sok a magatartás, ill. 

teljesítményzavaros, és sajátos nevelési igényű gyermek. A legégetőbb probléma a nagyszámú 

általános iskolai illetve szakiskolai hiányzás. Gondot okoz az egyre gyakrabban előforduló 

csavargás, korai párkapcsolat létesítése kiskorú lányok esetében, valamint a kiskorú lányok 

terhessége. A szülői elhanyagolás is igen jellemző bizonyos családoknál. Jelentősen megnőtt a 

konfliktus kezelések száma, szülők egymásközti és a szülők és a gyermekek között egyaránt.  

A felnőtt lakosság körében a hozott problémák többsége anyagi jellegű. Jellemző a 

kapcsolattartás a különböző közüzemi szolgáltatókkal. Halmozottak az egészségügyi 

problémák, melyeket nem tudnak megfelelően kezelni, ezáltal a munkavállalás is nehézkes. A 

község idős gondozását igény esetén házi segítségnyújtás keretében tudja az intézmény 

biztosítani. 

 

Hévízgyörk község  
 

A község szintén jól megközelíthető Bag szomszédságából adódóan. Távolsági buszjáratok, 

helyi vasútállomás, valamint az M3 autópálya közelsége jó infrastruktúrát biztosít a 

közlekedésben a helyi lakosságnak. A községben óvoda, iskola működik. A problémák 

nagyrészt a serdülő korosztály esetében, iskolai hiányzás, szülő-gyermek konfliktusok és 

csavargásokból adódnak. A felnőtt lakosság körében leggyakrabb előforduló problémák, 

anyagi, ügyintézéshez, foglalkoztatáshoz, egészségkárosodáshoz kapcsolódnak. Jellemzőek 

még, a lelki-mentális családi- kapcsolati nehézségek. A település, továbbá a szomszédos 

települések idősek segítését és ellátását a nappali idősek klubja és a helyi házi segítségnyújtás 

látja el.  

 

Galgahévíz község  
 

A közlekedés szempontjából település szintén jó infrastruktúrát mondhat magáénak, mivel 

távolsági, helyi buszjáratok, vasútállomás is van a településen. Az M3 közelsége szintén jó 

feltételeket biztosít a településnek. Helyben óvoda, általános iskola működik. A kezelt 

problémák fő típusa a megélhetéssel, anyagi nehézségekkel van összefüggésben. Sokszor jelent 

problémát a középiskolás korosztály magatartása, iskolai hiányzása. A település lehetőségeiből 

adódóan elősegíti, hogy a felmerülő problémákra hatékony megoldást találjanak, illetve a 

családok összehangolt, több oldalról érkező segítséget kapjanak. A felnőtt lakosság körében 

jellemző problémák, elsősorban anyagi segítségkérések, valamint foglalkoztatási gondok, 

ügyintézéshez segítségkérés, és lelki- mentális problémák. A településen megélhetési 

problémákkal küszködő, alacsony jövedelemmel rendelkezőket rendszeresen segíti 

adományokkal a helyi Karitasz. 

 

 

Tura város  
 

Az ellátott terület legnagyobb települése. Az infrastruktúra a közlekedésben szintén jónak 

mondható, a helybeni, távolsági buszokkal, valamint a vasúttal jól megközelíthető minden 

szomszéd, s távolabbi település. A város nagy kiterjedésű, melynek szélén Zsámbok felé roma 

telep található.  Nagyságából adódóan a legmagasabb gyermekszámmal rendelkezik. Helyben 

bölcsőde, óvoda, általános iskola található. A közoktatási intézmények szórtan vannak jelen a 

településen.  
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Kiemelt problémaként jelentkezik a magas igazolatlan iskolai hiányzás, életviteli problémák, 

magatartási gondok, családon belüli konfliktusok. Ezen településen is megjelenik a különböző 

szerek használata és az ezzel kapcsolatos problémák. A helyi egyházi szervezetekkel, valamint 

az önkormányzattal karöltve tud megvalósulni minden nyár folyamán a prevenciós egy hetes 

tábor.  

A felnőtt lakosság körében sűrűn előforduló problémaként jelentkezik, anyagi, foglakoztatással 

kapcsolatos ügyintézésben segítségkérés, információkérés. Előfordul lelki-mentális, családi, 

kapcsolati, életviteli, és egészségkárosodással kapcsolatos probléma.  

 

Vácszentlászló község  
 

Az ellátott települések közül az egyik legtávolabbi helyen elterülő település. Nehezen 

megközelíthető, távolsági busszal lehet eljutni. A közvetlen szomszéd községek messze 

vannak, több kilométerre. A településen óvoda, általános iskola működik. Adottságait nézve a 

községben lakók szinte „mindenki ismer mindenkit” elven működik, így a családok is 

próbálnak egymás segítségére lenni. A községben alacsony a gyermekszám. A problématípusok 

legfőbb okai, a magatartási, beilleszkedési zavarok és az iskolai tankötelezettség elmulasztása 

illetve hiányos teljesítése.  

A helyi önkormányzat segítségével minden évben, az ellátott gyermekek hetes táborban 

vehetnek részt. Anyagi és életviteli problémák jelentkeznek elsősorban a Vácszentlászlói 

felnőtt ügyfelek körében, több alaklommal ügyintézés és információkérésben nyújt segítséget 

a szolgálat. 

 

Zsámbok község  

 

A település távolsági buszokkal közelíthető meg. A közlekedési infrastruktúra hiányosságai 

miatt, szintén nehezebben tudnak a helyi lakosok kimozdulni a településről. Zsámbokon élő 

gyermekek létszáma szintén alacsony.  A településen óvoda, általános iskola működik. A helyi 

közösség megtartó ereje még itt is települési szinten működik.   A helyi jelzőrendszeri tagokkal 

való együttműködés lehetővé teszi, hogy a családok komplex segítséget kapjanak a különböző 

intézményektől, amellyel a család működési zavara rövid idő alatt megsegíthető. 

Az alapellátás és védelembe vétel keretében gondozott gyermekek veszélyeztetettségének okai 

a magatartási, beilleszkedési zavarok, és az iskolai tankötelezettség elmulasztása illetve hiányos 

teljesítése, a szülők, családtagok életvitele. Anyagi és közüzemi szolgáltatókkal, valamint 

adóság rendezéssel, foglalkoztatással kapcsolatos megkeresések jellemezték elsősorban a 

felnőtt lakosságot.  

 

 

Aszód város  
 

A település lakosságszám arányát tekintve az ellátott településeket illetően a második 

legnagyobb lélekszámmal rendelkezik. Aszódon fekvését tekintve, átmenő forgalom zajlik. A 

településről mind Hatvan, mind Gödöllő, Budapest, Bag, Iklad irányába jól megközelíthetők a 

szomszédos, s messzebb fekvő falvak, városok. A távolsági buszok, vasútállomás, M3 

autópálya könnyű elérhetősége nagyon jó infrastruktúrát biztosít a város számára. A város 

folyamatosan gyarapszik, sok a várost lakhelyül választó fiatal család száma. Ebből adódóan a 

gyermekszám is igen magas a településen. Az idősek segítségét és gondozását intézményünk 

házi segítségnyújtás és idősek klubja keretében biztosítja. Szoláltatásban rendszeresen 

megjelenek újabb ellátottak, amely jelzi számunkra, hogy a szolgáltatásnak van állandó 

létjogosultsága. 
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A település a Galga mente iskola városának is mondható. Megtalálható helyben bölcsőde, 

óvoda, általános iskola, s több középiskola, nevelési tanácsadó. A helyi gimnáziumok a 

térségből továbbtanulni kívánó diákokat szívesen fogadják. 

A gyermekekkel kapcsolatos problémák elsősorban a családon belüli konfliktusok 

(párkapcsolati problémák, gyermeknevelési), valamint megélhetési gondokat vetnek fel. A 

felnőtt lakosok körében a legtöbb problémát a foglalkoztatási, anyagi nehézségek okozzák.  

Hajléktalanok a településen időszakosan megjelennek, akiket megpróbálunk tovább irányítani 

a megfelelő ellátó rendszerbe. Az utóbbi időben sok problémát okoz az ellátatlan idős 

személyek gondozása, valamint szükségletünknek megfelelő segítségnyújtás aktiválása.   

 

Galgamácsa község 
 

A település Pest megyében a Cserhát-hegység déli nyúlványai és a Gödöllői dombság széle 

közti lankás, festői szépségű területen fekszik, Budapesttől északkeletre 40 km távolságban, a 

Galga –patak völgyének középső szakaszán. A falu a népi hagyományait napjainkig is őrzi. Az 

elmúlt öt évben szinte stagnáló lakosságszámú településen a 0-18 évesek aránya közel 20%. A 

munkavállalók 90%-a naponta ingázik. Többségük Vácott, Aszódon és Budapesten vállal 

munkát. A gyermekek óvodába és iskolába helyben járhatnak. A lakosság kb.7%-a szociális 

gondokkal küzd. A regisztrált munkanélküliek aránya nem éri el a 3%-ot.  

 

Vácegres község 
 

A község Pest megye északkeleti sarkában a Galgamácsa-Veresegyház közötti bekötőút 

mentén, a Cserhát hegység és a Gödöllői –dombság nyúlványain fekszik. Közvetlen Autóbusz 

közlekedés köti össze Galgamácsával, Veresegyházzal, Gödöllővel, Budapesttel. 

Vasútállomása nincs. Munkalehetőség helyben alig akad, viszont Budapestre a 15-20 

percenként induló autóbuszjáratnak köszönhetően többen ingáznak munkahelyük és lakóhelyük 

között. A gyerekek helyben óvodába járhatnak, azonban tanulmányaikat elsősorban 

Galgamácsán és a térség más iskoláiban folytatják. a lakosok között a 18 év alatti gyermekek 

aránya több mint 23%. a lakosok több mint 22%-a szociális gondokkal küzd. Ezzel a térség 

második leghátrányosabb települése. A regisztrált munkanélküliek aránya nem éri el a 8%-t, 

azonban a látens munkanélküliek száma nagyon magas. A gyermekek közel 50%-a részesül 

eendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 

 

III.A Szolgáltatás működése 
1.Alapelvek 

Szubszidiaritás elve: Az intézmény szolgáltatásait a helyi igényekre reagálva, az ügyfelek 

életteréhez lehető legközelebb nyújtja. A szolgáltatás nyújtásakor figyelembe veszi az egyes 

területeken élők szükségleteit, igényeit. 

Nyitottság elve: az egyének, csoportok, közösségek közvetlenül kereshetik fel vagy a 

területen működő intézmények/szervezetek javasolhatják a kapcsolatfelvételt. Az intézmény 

szolgáltatását bárki igénybe veheti. 

Önkéntesség elve: az intézmény az ellátottakkal, az önkéntesség elvével alakít ki kapcsolatot. 

Működése szolgáltató jellegű. Az együttműködés és a szolgáltatás igénybevételének alapja az 

ellátottakkal közösen meghatározott célok elérése, megvalósítása. A munkatársak az ellátottak 

érdekeit képviselve tevékenykednek, az érintett személy, illetve törvényes képviselője 
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hozzájárulásával és együttműködésével intézkednek, kivéve, ha súlyos veszélyeztetettség, 

elháríthatatlan akadály, vagy sürgős szükség áll fenn. 

Egységes szakmaiság elve: az intézmény a hozzá önként, jelzőrendszeren vagy hatósági 

megkeresés útján kerülő ellátottakkal lehetőség szerint a probléma és az azt fogadó segítő, 

szakmai kongruenciája alapján foglalkozik. A családgondozás, tanácsadás, illetve a nevelés-

gondozás egységes szakmai alapelvekkel történik, a különböző típusú ügyekre érvényes 

visszajelzési és adminisztrációs kötelezettségek figyelembevételével. 

A személyiségi jogok védelmének elve: a munka során a munkatársak tudomására jutott – az 

ellátottak személyiségi jogait érintő – adatok és tények nyilvántartására és kezelésére 

vonatkozóan, kötelező az adatok védelméről szóló törvényben és a Szociális Munka Etikai 

Kódexében megállapított alapelvek betartása. Minden ember méltóságának, értékeinek, 

jogainak, céljainak, szándékainak tiszteletben tartása. 

Amennyiben a társadalmi felelősség vagy egyéb kötelezettségek ezt a felelősséget módosítják, 

a kliens tájékoztatása szükséges. 

Esélyegyenlőség és egyenlőség elve: az intézmény munkatársai minden ellátott ügyével 

nemre, korra, családi állapotra, vallási felekezetre, szexuális irányultságra, nemzeti-etnikai 

hovatartozásra való tekintet nélkül kötelesek foglalkozni, illetve a hatáskörükbe nem tartozó, 

vagy azt meghaladó ügyekben a szükséges felvilágosítást megadni, a problémamegoldás 

szerinti megfelelő intézménybe irányítani. 

A kliens kiszolgáltatott helyzetével történő visszaélés tilos. 

2. Szolgáltatási elemek 

 Tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, 

kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási 

folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget 

igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos 

cselekvés, magatartás elkerülésére irányul. 

Esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának 

megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen 

alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, 

vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és 

juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. 

 Pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai 

eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, 

értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, 

gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap képességei 

kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére. 

Gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon 

tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá 

olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a 
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körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban 

való megtartását, visszailleszkedését. 

Étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a 

szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen. 

Felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás 

helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, 

eszközökkel biztosított kontroll. 

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi 

életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, 

valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök 

biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani. 

Szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő 

eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi 

kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan ezek más módon nem oldhatók meg. 

Készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, 

egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák 

kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására. 

Megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, 

illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való 

hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen 

okból elérni nem tudják. 

Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs 

szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző 

célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi 

együttműködéseket valósít meg. 

3. A szolgáltatások bemutatásának tematikája 
 

• célja,   

• személyi feltételek, 

• tárgyi feltételek, 

• szolgáltatás feladata, 

• ellátottak köre, 

• az ellátás igénybevételének módja, 

• adminisztráció 

 

3.1. Nappali ellátást nyújtó intézmény - Idősek Klubja - 
 

Az idősellátás nappali formája az Idősek Klubja, jelenleg Aszódon két telephellyel működik 

Aszód, Petőfi 13. és Aszód, Falujárók ú. 5. valamint Hévízgyörkön, Kossuth u. 22. sz. alatt. 

Célja, 
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□ hogy, az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak 

megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtson. 

□ hogy, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezzen, valamint 

helyet biztosítson a közösségi szervező csoportoknak, 

 

Tárgyi feltételek: 

Mindhárom helyszín rendelkezik a jogszabályban előírt helységekkel, 2 nappali szoba, étkező, 

melegítő konyha, iroda, vizesblokkok. 

 

Személyi feltételek: 

A nappali ellátásokban szakképzett gondozókat alkalmazunk, a három klubban 5 fő végez 

gondozási tevékenységet, 1 fő az étkeztetés feladatát látja el. A Gondozás Központ 

intézményvezetője egyben a Klubok szakmai vezetője is. 

 

Szolgáltatásaink: 

□ igény szerint napi 3x-i élelem biztosítása, 

□ szabadidős programok szervezése, 

□ szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése,     

□  Szakellátáshoz való hozzájutás segítése, 

□ hivatalos ügyek intézésének segítése, 

□ életvitelre vonatkozó tanácsadás, 

□ speciális önszerveződő csoportok támogatása, szervezése. 

 

Az ellátottak köre: 

 A tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. A kistérség 

lakossága veheti igénybe a szolgáltatást. 

 

Az ellátás igénybevételének módja: 

 Az ellátás kérelemre indul, melyet az intézményhez kell benyújtani, a jövedelemigazolással 

együtt. 

     

Az ellátást csak negatív tüdőszűrő lelettel és a háziorvostól hozott fertőzés mentes  

igazolással lehet igénybe venni.  

 

 

Adminisztráció melyet a gondozók vezetnek: 

- Látogatási és eseménynapló 

- Nyilvántartás a nappali ellátásban részesülő személyekről 

- Gondozási karton (kérelem, megállapodás, gondozási terv, 

jövedelemigazolás, térítési díjértesítő, gondozási díjnyilvántartási      

  törzslap, nyilatkozat, házirend) 

- Statisztika 

3.2. Étkeztetés 

 

Célja: 

Az étkeztetés keretén belül azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetése, melyet önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani. 

 

Tárgyi feltételek: 
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• Az idősek Nappali ellátását biztosító intézményekből biztosítjuk az étkeztetést, ahol a 

melegítőkonyhák rendelkeznek az étel kiadagolásának tárgyi feltételéről 

Az ellátottak köre: 

▪ aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon 

gondoskodni, 

▪ fogyatékos, pszichiátriai beteg, hajléktalan vagy szenvedélybeteg részére lehetőséget 

kell biztosítani, ha igényli az étkezést. 

 

Az ellátás igénybe vételének módja 

 

Az ellátás kérelemre indul, melyet az intézményvezetőnek kell benyújtani.(Cím: 2170. Aszód 

Petőfi ú. 13. ) A szociális rászorultság megállapítása után, indokolt esetben tudunk étkezést 

biztosítani. 

 

A szolgáltatás biztosítása 

 

Az étkeztetés mindig a lakáshoz legközelebb eső főzőhelyről történik. 

Az ételt az igénylő elviheti illetve amennyiben szükséges a házi gondozás keretében lakására 

szállíttathatja. 

Az Idősek nappali ellátásában, lehetőség van az étkezést helyben is igénybe venni. 

 

Adminisztráció  

▪ Étkezésre vonatkozó igénybevételi napló (1/2000.(I.7.) SzCsMr.4. sz. melléklet) 

▪ Nyilvántartás az étkeztetésben részesülő személyekről 

▪ Gondozási karton (Kérelem adatlap, Megállapodás, Gondozási díjnyilvántartó törzslap, 

Értesítéstérítési díjról, Nyilatkozat, Jövedelemigazolás) 

▪ Statisztika 

 

3.3. Házi segítségnyújtás 
 

 Feladata: 

Olyan szolgáltatás nyújtása, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását- 

szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.  

Személyi feltételek: 

Településen 1-1 gondozónő látja el az idős emberek gondozását.   

Tárgyi feltételek: 

A gondozónők elektromos kerékpárral közlekednek, vérnyomás és vércukormérővel 

rendelkeznek. Adminisztratív tevékenységüket a telephelyek irodáiban végezhetik. 

Az ellátottak köre:  

▪ azok az időskorú személyek, akik önmaguk ellátásra nem képesek és róluk nem 

gondoskodnak, 

▪ azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, akik 

segítségre szorulnak, más módon nem biztosított az ellátásuk. 

▪ az egészségi állapotuk miatt rászorultak, akik ezt az ellátást igénylik, 

Jelenleg Aszódon, Kartalon, Domonyban, Bagon, Hévízgyörkön, és Turán biztosított az 

ellátás. 
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Az ellátás igénybe vételének módja 

 

Az ellátás kérelemre indul, de bárki bejelentheti, ha ellátásra szoruló személyről tud. Minden 

esetben a kérelmező lakóhelyén, személyesen mérjük fel az igényeket. 

A kérelmeket a helyi Család - és Gyermekjóléti Szolgálatoknál és/vagy a Gondozási Központ 

intézményvezetőjénél lehet bejelenteni. 

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. 

Ennek alapján dönthető el, hogy a házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy 

személyi gondozást kell nyújtani. 

 

Szociális segítés keretében nyújtható ellátások: 

- lakókörnyezeti higiéniában közreműködés (tevékenység lista az adminisztrációban) 

- háztartási tevékenység segítése, 

- veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, elhárítása, 

- bentlakásos intézménybe költözés segítése. 

 

Személyi gondozás keretében nyújtható ellátások: 

- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása 

- gondozási és ápolási feladatok végzése (tevékenység lista az adminisztrációban) 

- a szociális segítés keretében végzett tevékenységek. 

 

Amennyiben a szociális segítés biztosítása során a személyi gondozási feladat válik 

szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatot ismételten el kell végezni. 

 

Az ellátás kérelemre indul, de bárki bejelentheti, ha ellátásra szoruló személyről tud. Minden 

esetben kimegyünk személyesen mérjük fel az igényeket. 

 

Adminisztráció 

 

▪ Tevékenység napló 

▪ Nyilvántartás az ellátást igénybevevőkről 

▪ Gondozási karton (Kérelem adatlap, Gondozási szükségletet értékelő adatlap, , 

Jövedelemigazolás, Megállapodás, Nyilatkozat, Térítési díjértesítő, Gondozási 

díjnyilvántartó,) 

 

3.4  Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

A Család - és Gyermekjóléti Szolgálat – egy szolgáltatóként - a Gyvt. 39§. és 40§. valamint 

az Szt. 64.§. szerint ellátja a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat egyaránt.  

Az Nm rendelet 6§ (2) bekezdése alapján A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a 

feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, ezen belül a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. § l) pont lb) alpontja szerinti esetkezeléssel, valamint 

más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. 

 

Személyi feltételek: 

A 11 településen, 12 fő szociális szakembert foglalkoztatunk napi 8 órában. 

 

Tárgyi feltételek: 
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A területi irodák könnyen megközelíthetők. Irodabútorral, számítógéppel, telefonnal és internet 

hozzáférhetőséggel ellátottak.  

Szolgáltatásként klienseinknek is tudjuk biztosítani a telefonálási, lehetőségeket. 

 

Az ellátandó terület jellemzői 

Aszód kistérség körzetében – Aszód, Iklad, Kartal, Verseg, Domony, Bag, Hévízgyörk, 

Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló, Zsámbok - ellátási területen valamennyi 18 év feletti lakos, 

valamint kiskorú gyermek és családja jogosult igénybe venni a Család- és Gyermekjóléti 

szolgáltatást. 

A leggyakrabban előforduló problémák a következők:  

▪ Szociális problémák (lakhatási-anyagi nehézségek, munkanélküliség, várandós anya 

szociális válsághelyzete) 

▪ Fizikai és érzelmi elhanyagolás, veszélyeztetettség, 

▪ Családon belüli kapcsolati problémák, családon belüli erőszak, 

▪ Addiktív szerekkel kapcsolatos abúzusok, 

▪ Pszichés problémák, 

▪ Gyermeknevelési-intézménybe való beilleszkedési problémák, magatartási és 

teljesítményzavar, igazolatlan mulasztások. 

 

A szolgáltatás igénybevételének módja: 

-  A család – és gyermekjóléti alapellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 

illetve törvényes képviselője kérelmére, bejelentésére történik.  

- Közvetlenül felkereshetik mindazok a kistérség területén élő és tartózkodó gyermekek 

és felnőttek, akik bizalommal fordulnak a szolgálathoz.  

- A Család - és Gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele történhet az észlelő és jelző 

rendszeren keresztül, vagy lakossági bejelentésre. Hatósági intézkedés esetén, a 

gondozási-nevelési tervben vállalt és rögzített feladatok alapján.  

- A Gyermekvédelmi törvény által előírt feladatok és szolgáltatások igénybevétele 

ingyenes.  

- Egyes speciális esetekben (pl. táboroztatás, gyermeküdültetés stb.) részvételi 

díj/hozzájárulás kérhető. 

 

A család és gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet melynek körében: 

- figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek 

életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, 

szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást 

igénylő helyzetét, 

- a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet 

esetén utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet 

észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, 

- tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási 

területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, 

- fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a 

szolgáltatásairól tájékoztatást ad, 

- a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család 

szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának 

megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, 

- veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait, 
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- az intézkedésekről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és 

ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés 

kötelezettségét, 

-  a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti 

rendszerességgel jelentést készít a Család- és Gyermekjóléti Központnak, 

- a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében 

esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít, 

- egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó 

részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége birtokában 

lévő gyermeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát 

szervez, 

- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos 

kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal. 

- Minden településen évente legalább 2 alkalommal szakmaközi megbeszélést 

szervez. 

- éves szakmai tanácskozást szervez, minden év február 28-ig melyre meghívja a 

következőket   

o település polgármestere - jegyzője-képviselői,  

o alapszolgáltatás fenntartói, 

o jelzőrendszer tagjai,  

o gyámhivatal képviselői, 

o fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, 

o fővárosi-megyei kormányhivatalban működő gyermek és ifjúságvédelmi 

koordinátort 

         -    Éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít minden év március 31-ig mely                

              tartalmazza a következőket: 

o a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait, 

o az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket, 

o az éves célkitűzéseket a hatékonyabb működésre. 

                                                                                       

A család- és gyermekjóléti szolgálat információs adatokat gyűjt és tájékoztatja: 

- a szülőt, a gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, melyek segítik 

a gyermek családban történő nevelkedését, 

- a szolgálat által biztosított valamennyi ellátási formáról,  

- a válsághelyzetben lévő várandós anyát és a magzatot megillető jogokról, 

támogatásokról ellátásokról, a nyílt és titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, 

a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, az 

örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető 

szolgáltatásról. 

 

 

 

A család – és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében 

- segíti az igénybevevőket a családjukban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozásában,  
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- számba veszi és mozgósítja az igénybevevők saját és környezetükben jelentkező 

erőforrásokat, és szolgáltatásokat. 

- koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített 

ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését.  

-  a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, 

esetkonferenciát szervez. 

-  legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét az érintettek 

bevonásával. 

- közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében, 

- a gondozott családok esetében legalább havi három személyes találkozást biztosít és 

dokumentál. 

-  elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési 

zavarok ellensúlyozását.  

-  a gyermek és a szülő (törvényes képviselő) közreműködésével, a gyermekvédelmi 

nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve készíti el a gondozási tervet, szükség 

szerint, de legalább hat hónaponként értékeli a gondozás eredményességét, és a 

megállapításokat rögzíti. 

-  az eset összes körülményének feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal, vagy 

a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedés 

kezdeményezésére van-e szükség.  

- kezdeményezheti, a gyermek védelembe vételét, illetve azonnali beavatkozást 

indokoló helyzetben az ideiglenes hatályú elhelyezését.  

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

érdekében: 

- figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket, 

valamint a szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit. 

- együttműködik a területén működő szolgáltatókkal az ellátások közvetítése érdekében, 

- a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, való 

hozzájutásban. 

- segíti a gyermeket és családját az átmenti gondozást szükségessé tévő okok 

megszüntetésében, elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és 

hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából, konkrét programokat – 

szolgáltatásokat nyújt 

Szabadidős és közösségi programokat szervez: 

- Rossz szociális helyzetben élők érdekében a köznevelési intézményeknél, az 

ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, egyházi és 

civilszervezeteknél szabadidős és közösségi programok megszervezését 

kezdeményezi. 

- Szabadidős tevékenységek egyik csoportját az ünnepekhez kötődő – általában 

kézműves – foglalkozások alkotják, ahol a családsegítőnek lehetősége van a 

gyermekkel való személyes kapcsolat kialakítására. 

- Nyári szabadidős programokat szervez: Galga-menti Ifjúsági Nap, Nyári táborok, 

Erzsébet-tábor.  

Tartós élelmiszergyűjtés:  

A kistérség területen található karitatív tevékenységet folytató szervezetek és a helyi 

lakosság megkeresésével valósul meg, a kliensek tartós élelmiszerrel, ruházattal való 
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ellátása.  Tartós élelmiszert jövedelemmel nem rendelkező, hajléktalan személyeknek, 

átmenetileg nehéz helyzetbe került családoknak tudjuk felajánlani. 

Cipősdoboz gyűjtés: 

Aszódon a Szolgálat minden évben a helyi intézmények, egyházak, magánszemélyek 

és civil szervezetek bevonásával cipősdobozokat gyűjt, amelyet járás - egyes / 

évenként más - településein élő hátrányos és gondozott gyermekek számára juttatja el 

az ünnepek alatt. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat hivatalos ügyek intézésében: 

- segítséget nyújt a szolgáltatást igénybevevők ügyeinek hatékony intézéséhez, 

- tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről, 

- a gyámhivatal illetve a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a 

gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt 

készít. 

- a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, 

körülményiről és a családba való beilleszkedéséről. 

- A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a Család- és Gyermekjóléti 

Központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére. 

- Az ellátási területén ténylegesen tartózkodó gyermekek ügyében köteles a szükséges 

segítséget megadni, intézkedéseket kezdeményezni.  

 
 

 A családsegítés keretében biztosítani kell: 

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

-  az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

- a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítését, 

-  a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos 

készségfejlesztést, 

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósság terhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 

szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, 

illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás 

nyújtását, 

-  a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 

szolgáltatásokat, 

- a járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a család 

szociális helyzetének át fogó vizsgálata alapján igénybe venni javasolt szociális 

szolgáltatásokat meghatározó, a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra - a jogosultsági 

feltételek fennállása esetén - kötelező szociális diagnózis készítését azzal, hogy a 

feladat ellátásába bevonhatja a nem járásszékhely településen működő családsegítést 

ellátó szolgáltatót. 

 

Az intézményen belüli és más Intézményekkel való együttműködés: 

Az intézmény dolgozói egymással szoros munkakapcsolatban állnak, a szakmai egységek 

egymással mellérendelt viszonyban tevékenykednek. 

Munkájukat szakmai Team segíti kéthetente, továbbá egyéni konzultációk, esetkonzultációk, 

esetmegbeszélések rendszeresen megszervezésre kerültek. 

A szakmai vezető az intézmény dolgozóit egyénileg és Teamben segíti. 



18 

 

 

Feladatainak teljes körű ellátására érdekében széles kapcsolatrendszer kiépítésére törekszünk. 

A személyes kapcsolat kiépítése, egymás munkájának megismerése a cél, amelyet segítenek a 

közös konzultációk, esetmegbeszélések. Ezzel elérhető, hogy a családok segítése hatékonyabb 

munkaformában történjen meg. 

(Intézményünk az intézményekkel telefonon, e-mailben és személyes találkozásokkal tartja a 

kapcsolatot.) 

 

A Család-és gyermekjóléti szolgáltatás által megvalósítani kívánt program konkrét 

bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, a tevékenységének 

leírása: 

 

Tartós élelmiszer gyűjtés: 

A kistérség területén található karitatív tevékenységet folytató szervezetek megkeresésével 

valósul meg, a klienseink tartós élelmiszerrel való adományozása. A tartós élelmiszert 

jellemzően a krízis helyzetbe kerül személyeknek, családoknak alánjuk fel, ahol átmenetileg, 

napokig veszélyben van pl.: a kiskorúak, idősek élelmiszer ellátása.  

 

Nyári napközbeni gyermek tábor: 

A 11 település Szolgálatai 2021 óta hetes nyári táborokat szerveznek. Elsődleges cél, a kistérség 

területén élő hátrányos és veszélyeztetett gyermekek ellátása, a szabadidő hasznos eltöltése 

preventív módon, a pozitív személyiség fejlődés kialakítása. 

A tábor lebonyolításában önkéntes segítők, helyi szervezetek segítenek. A programok 

kialakításában figyelemmel vannak a családsegítők a települések adottságaira, műemlékeire,  

helyi vállalkozók szolgáltatásaira (lovarda, közösségi ház, múzeumok, műemléki ). 

Adminisztráció 

▪   Gyermekekkel kapcsolatos ügyek esetén 

▪ A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény   

135.§ (3.) bekezdése alapján vezeti a Gyermekeink védelmében elnevezésű 

Informatikai Rendszer 

▪ Esetnapló –T lap  

▪ Együttműködési megállapodás  

▪ Tájékoztatási Nyilatkozat 

▪ Nyilvántartási adatlap, KENYSZI vezetése 

▪ Feljegyzés lap 

▪ Fejléces/kísérő levél 

▪ Forgalmi napló 

▪ Heti jelentés a jelzésekről 

▪ Esetmegbeszélés feljegyzés és esetkonferencia feljegyzés lap 

▪ Esetátadás intézményen belül 

▪ Esetátadás intézményen kívül 

▪ Jelzés nyomtatvány 

▪ Visszajelző lap 

▪ Esetlezáró lap 

▪ Intézkedési terv- a gyermeket, tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó 

helyzet megszüntetésére 

  A „Gyermekeink védelmében” adatlap rendszer: Hatósági intézkedés javaslata esetén 

az esetmenedzsernek továbbítani 
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▪ I. sz. adatlap T-lap  

▪ II. sz.adatlap GYSZ-1 

▪ III. sz. adatlap GYSZ-2 

▪ IV. sz. adatlap GYSZ-3 

▪ V. sz. adatlap GYSZ-4 

  Felnőttel kapcsolatos ügyek esetén használatos adatlapok 

▪ Együttműködési megállapodás 

▪ Tájékoztató nyilatkozat 

▪ Esetnapló 

▪ Fejléces/kísérőlevél 

▪ Belső feljegyzés 

▪ Környezettanulmány  

▪ Jelzésre-visszajelzés fejléces lapon 

▪ Esetlezáró lap 

 

Statisztika 

3.5. Család - és Gyermekjóléti Központ 
A család és gyermekjóléti Központ ellátja a Gyvt. 39.§  és 40/A. § - a szerinti feladatokat. 

A hatósági jellegű feladatok ellátása mellett szakmai támogató, funkcióval bír a szolgálat 

feladatellátására vonatkozóan. 

 

Szakmai támogató funkciójának keretében 

▪ havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint 

konzultációt biztosít,  

▪ tájékoztatja, s koordinálja a szolgálat munkatársait a közvetíthető szolgáltatásokról, 

ellátásokról, 

▪ a szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, 

▪ konzultációt biztosít a munkavégzés során felmerülő kérdések megvitatására, 

▪ részt vesz szakmai események előkészítésében, megszervezésében. 

▪ a jelzőrendszer működése során szakmailag támogatja a szolgálat tevékenységét, 

▪ hatósági intézkedésre való javaslattétel esetén továbbítja a szolgálat által előkészített 

javaslatot, 

▪ a gondozási –nevelési terv tervezésébe bevonja a szolgálatot 

 

Személyi feltételek: 

A központ munkatársai :  1 fő- esetmenedzser ,intézményvezető - napi 8 órában - 

                                          6 fő esetmenedzser                                - napi 8 órában –  

                                          6 fő óvodai-iskolai segítő                       - napi 8 órában 

                                          1 fő pszichológus                                   - heti 8 órában - 

                                          1 fő jogász                                              - heti 4 órában - 

                                          1 fő családterapeuta                               - heti 4 órában - 

                                          1 fő szociális asszisztens                        - napi 8 órában -  

 

Tárgyi feltételek: 

A 11 településen kiépített infrastruktúra (irodahelységek, bútorok, informatika, mobiltelefonok) 

lehetőséget ad arra, hogy az esetmenedzserek a védelembe vett gyermek településén 

konzultáljanak az alapszolgálat munkatársaival, családlátogatást, fogadóórát tarthassanak. Heti 

rendszerességgel konzultálnak a központ vezetőjével. 

 

 



20 

 

A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében 

- koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, 

- részvételével aktívan segítséget nyújt az esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, 

- szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, éves szakmai tanácskozás 

szervezéséhez, valamint az éves intézkedési terv elkészítéséhez 

- összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített intézkedési tervet, 

- a család és gyermekjóléti szolgálat kérésére jelzőrendszeri konfliktusok esetén 

segítséget nyújt, intézkedik, 

- megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban, 

- a jelzőrendszer hatékony működésének érdekében jelzéssel él a gyámhatóság felé a 

jelzési vagy együttműködési kötelezettség elmulasztása esetében. 

- kapcsolatot tart az OKIT – al. 
- a járási jelzőrendszer megfelelő működését járási jelzőrendszeri koordinátor segíti és 

felügyeli. 

Hatósági tevékenységhez tartozó feladatok: 

- javaslat hatósági intézkedésre (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú 

elhelyezés, nevelésbe vétel) 

- feladatellátás gyámhatósági intézkedés alapján (védelembe vétel, megelőző pártfogás, 

ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel) 

- javaslat a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására - pénzfelhasználási 

tervet készít 

- javaslat a gyermek tankötelezettségének előmozdítására 

- a gyermek családjából történő kiemelésére 

- javaslat a gyermek leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására 

- együttműködés a pártfogói szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel 

- családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 

- utógondozás a nevelésbe vétel megszűnését követően 

- védelembe vett gyermek esetében gondozási-nevelési tervet készít,  

- speciális esetben családgondozást végez  

- nevelésbe vételnél gondozási-nevelési terv készítése a szülőhöz való visszagondozás 

érdekében 

 

 Feladatok a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 

 
- családgondozás biztosítása, az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek 

megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 

- utógondozó szociális munka biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába 

történő visszailleszkedéséhez. 

 

Speciális Szolgáltatások tartalma 

 

Készenléti Szolgálat 

A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül 

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. 

A készenléti szolgálat krízis esetén állandóan hívható telefonszám biztosításával nyújtott 

szolgáltatás. A krízishelyzetben hívható telefonszám: 06-20-220-1325. 
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Kapcsolatügyelet 

A kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges 

helyszín biztosítása, valamint a konfliktuskezelő szolgáltatás nyújtása, gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, önálló szakmai módszertani programmal rendelkező 

kapcsolatügyeleti szolgáltatás biztosítása. 

A szolgáltatás gyámhivatali vagy bírósági döntést követően vehető igénybe, a Központ 

egyeztetésével.  

A szolgáltatást elsősorban Aszód Járás településein bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezők vehetik igénybe. 

 

Jogi tanácsadás: 

A Szolgálat, valamint a Központ klientúrájában megjelenő jogi kérdéseket, problémákat 

közvetítik a családsegítők jogi tanácsadásra. Jogászunk mindenféle jogi kérdésben csupán 

tanácsadást, beadvány megfogalmazását, jogi nyelven megfogalmazott levelek értelmezését, 

iránymutatást nyújt a fogadóóra keretében. 

A szolgáltatások előzetes, családsegítői delegálás alapján vehetők igénybe, a szakemberekkel 

egyeztetett időpontban, a Központ irányításával.  

A szolgáltatást elsősorban Aszód Járás településein bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezők vehetik igénybe. 

 

Pszichológiai tanácsadás 

 

Jelenleg a Szolgálat, valamint a Központ esetkezeléseiben megjelenő szakmai kompetencián 

túl mutató kérdésekben közvetítik a családsegítők a pszichológushoz a klienseket. 

Elsőbbséget élveznek a krízishelyzetek, amely megoldására a családgondozás mellett 

pszichológiai támogatást nyújt a tanácsadó.  

A szolgáltatások előzetes, családsegítői delegálás alapján vehetők igénybe, a szakemberekkel 

egyeztetett időpontban, a Központ irányításával.  

A szolgáltatást elsősorban Aszód Járás településein bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezők vehetik igénybe. 

 

Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia (szükség esetén): 

A családkonzultáció vagy családterápia olyan többszemélyes segítő beszélgetés, amely 

lehetőséget nyújt családoknak arra, hogy a családtagok közösen találjanak, egy minden fél 

számára megnyugtató megoldást problémáikra, nehéz élethelyzeteikre. A konzultáció illetve a 

terápia célja a család minden tagjában igényként megjelenő változás elérése, a megfelelő 

megoldások megtalálása, a családi rendszer együttes erővel történő “finom újrahangolása”, 

kiegyensúlyozottabb kapcsolatrendszerek kiépítése,  és ez által boldogabb élet alapjainak 

letétele. 

A szolgáltatások előzetes, családsegítői delegálás alapján vehetők igénybe, a szakemberekkel 

egyeztetett időpontban, a Központ irányításával. 

A szolgáltatást elsősorban Aszód Járás településein bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezők vehetik igénybe. 

 

Iskolai szociális munka (15/1998.(IV.30.) NM rendelet, 2/2018.(I.18.) EMMI rendelete – 

Hatálya 2018.szept. 01.): 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe 

járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.  
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A szolgáltatás (2018.szept.01.-től) Aszód Járás településeinek oktatási nevelési intézményeiben 

(Óvodák, általános iskolák, középiskolák) valósul meg. 

 

Szociális Diagnózis készítése 

Célja: A szociális diagnózis bevezetésével egységes, a szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások igénybevételét megelőző bemeneti szűrő kerül bevezetésre. A változás nem 

csak a szociális szolgáltatásokat érinti, hanem a gyermekjóléti alapellátásokra is kiterjed. 

A szociális diagnózist a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere – szociális 

diagnózis felvételi szakértő – veszi fel, meghatározott adatlap alapján. 

 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál megjelenő új kliensre a családsegítő - Szociális 

diagnózis kérő adatlapon - igényli meg a Család- és Gyermekjóléti Központ esetfelvevő 

esetmenedzserétől a diagnózis elkészítését. 

A klienssel a szociális diagnózis készítő veszi fel a kapcsolatot, s egyeztet időpontot, vagy a 

kliens lakóhely szerint illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálat irodájába vagy 

amennyiben a kliens akadályoztatva van, a kliens lakóhelyére. A klienssel ezek után még egy 

alkalommal találkozik az esetfelvevő diagnoszta, amikor is, a diagnózist a kliens aláírja. Az 

elkészült diagnózist a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat egy példányban megkapja.  

 

Utcai szociális munka 

Aszód Járásban a helyi viszonyok nem indokolják az utcai szociális munka jelenlétét 

mindazonáltal, a központ esetmenedzserei, valamint a szolgálat munkatársai is végeznek utcai 

szociális segítést az alábbi pontokat illetően: 

 

Az utcai - helyi viszonyok által indokolt esetben lakótelepi - szociális munka feladata:  

• a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán 

töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése, 

• a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és 

felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, 

szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesítésének kezdeményezése, és 

• a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok 

szervezése a járás területére vonatkozóan, 

• az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életet vagy testi épséget 

veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó ártalmak csökkentése, a 

szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybe vételének segítése és 

szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre 

juttatás. 

Az utcai szociális munka célja: 

• a gyermekek veszélyeztetettségének csökkentése, közvetlen kapcsolatteremtéssel, 

• a gyermekek tájékoztatása a gyermekjóléti szolgáltatásokról, 

• szükség esetén a gyermek közvetítése intézmények, illetve szolgáltatások felé, 

• deviáns csoportokhoz való csatlakozás megelőzése, 

• az iskola világába való „visszatérés” segítése, 

• szabadidős programok megszervezése (Szolgálatok prevenciós foglalkozásai) 
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Az utcai szociális munkások feladata, hogy felderítsék a Központ ellátási területén azokat a 

köztereket, ahol a gyermekek valószínűsíthetően megtalálhatók. Cél, hogy ezekkel a fiatalokkal 

a kapcsolatfelvétel megtörténjen, és az iskolából való hiányzás oka kiderüljön. A szakember és 

a gyermek találkozásakor elsősorban nem a felelősségre vonás a cél, hanem tájékoztatásuk 

során elsősorban információt adnak, hogy a gyermekek hova fordulhatnak problémáikkal, 

panaszaikkal. A fiatalok, gyerekek elérésében, problémáik, személyiségük megismerésében 

nagy segítség lehet az iskola. Ennek érdekében az intézmények tájékoztatást kapnak a speciális 

szolgáltatásokról az iskolai szociális segítők által. 

A Kistérségi Gondozási Központ együttműködik a területükön illetékes rendőrkapitányságok, 

hajléktalanellátó szolgáltatók, valamint Családok átmeneti otthona alapszolgáltatókkal, a 

rászoruló személyeket a krízishelyzet következtében fenyegető veszélyhelyzetek 

megelőzésével és kezelésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében.  

 

IV. Az intézményen belüli és más Intézményekkel való 

együttműködés 
 

Az intézmény dolgozói egymással szoros munkakapcsolatban állnak, a szakmai egységek 

egymással mellérendelt viszonyban tevékenykednek. 

Munkájukat szakmai Team segíti kéthetente, továbbá egyéni konzultációk, esetkonzultációk, 

esetmegbeszélések kerülnek rendszeresen megszervezésre. 

A szakmai vezető az intézmény dolgozóit egyénileg és Teamben segíti. 

 

A Család-és gyermekjóléti Központ esetmenedzserei telefonon, írásban, elektronikusan, s 

személyesen is tartják a kapcsolatot, a központtal együttműködő intézményekkel. Személyesen 

esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmai napok keretében, valamint intézmények 

látogatásán keresztül is tudják az együttműködést erősíteni. A Jelzőrendszeri tanácsadó járási 

szinten, szakmai napokat szervez, melyeken mind a szolgálatok, mind a jelzőrendszeri 

intézmények képviselői rendszeresen megjelennek.  

 

 Adminisztráció 
▪ A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 

135.§ (3.) bekezdése alapján vezeti a Gyermekeink védelmében elnevezésű 

Informatikai Rendszert 

▪ Forgalmi napló 

▪ Tájékoztatási nyilatkozat 

▪ Együttműködési megállapodás 

▪ Nyilvántartási lap, KENYSZI vezetése 

▪ Szociális diagnózis adatlap (esetfelvevő esetmenedzsernek) 

▪ T-lap  

▪ GYSZ-1 

▪ GYSZ-2 

▪ GYSZ-3 

▪ GYSZ.4 

▪ GYSZ-5 

▪ GYSZ-6 

▪ GYSZ-7 

▪ GYSZ-8 

▪ Esetkonferencia feljegyzés lap 

▪ Esetmegbeszélés feljegyzés lap 
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▪ Jelző nyomtatvány 

▪ Intézmények közötti esetátadó lap 

▪ Visszajelző lap 

▪ Fejléces lap 

▪ Esetlezáró lap 

▪ Kapcsolattartási napló 

▪ Tanácsadóknál – Forgalmi napló 

▪ Heti munkaterv (óvodai- és iskolai szociális segítő) 

▪ Szülői hozzájáruló nyilatkozat (óvodai-és iskolai szociális segítő) 

▪ Jelzőlap (óvodai- és iskolai szociális segítő) 

▪ Munkanapló (óvodai- és iskolai szociális segítő) 

▪ Tevékenységnapló (óvodai- és iskolai szociális segítő) 

 

 

Statisztika 
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                                                                                                                           Bag 

                                                   Étkezés                         Aszód és kistérség településein                   Domony                                                                                                                   
                                                                                                                                          Galgahévíz 

                               Nappali ellátás              Aszód, Kistérség településein             Hévízgyörk                    

                             6 fő gondozó                                              igény szerint                        Iklad                                                                                                                                                                                  
                       1 fő takarító ,1 fő gépkocsivezető                                                            Kartal                                                                       
                     Család- és Gyermekjóléti             Aszód                    Tura                

                                                   Szolgálat                                                                       Vácszentlászló 

                                                                                           1fő szakmai vezető, családsegítő                                                                                                     Verseg 

                                                     11 fő családsegítő                                                                                Zsámbok                                                                                                                                                                                              

   Kistérségi                                                                                                                                                                                                                                             

   Gondozási                                                                                                     Bag 

     Központ                                                                                                       Domony 

   1fő intézményvezető                                                                                             Galgahévíz  

  Nappali Ellátás vezető                                                                                                                                                                                                           Hévízgyörk 

                                               Család- és Gyermekjóléti                 Aszód                     Iklad                                                  

                                               Központ                                                                             Kartal  

                                         1fő szakmai vezető, esetmenedzser                                                                       Tura   

                                         5fő esetmenedzser,6fő óvodai .- iskolai segítő                                     Verseg 

                                                   1 fő szociális asszisztens                                                                                                                   Vácegres 

                                         3 fő tanácsadó (heti 16 órában)                                               Galgamácsa 

                                                                                                                                                               Bag 

                                                                                                                                          Domony 

                                                                                                              Galgahévíz 

                                                                                                                            Hévízgyörk 

                                                                                                               Iklad 

                                                 Házi Gondozás                             Aszód                         Kartal 
                                                      1fő szakmai vezető, gondozó                                                                                                      Tura 

                                                      5fő gondozó                                                                         Vácszentlászló 

                                                                                                                                           Verseg                                                                                                                                                                                                                       
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V. A helyettesítések rendje 
 
Az intézmény vezetőjének helyettesítése: 

Szabadság, betegség, hivatalos távollét, valamint tartós akadályoztatás esetén azonnali döntést 

nem igénylő, valamint gazdasági jogkörbe tartozó ügyek kivételével, teljes felelősséggel a 

Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője, annak hiányában a Család - és 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője illetékes. 

 

Család és gyermekjóléti Központ vezetője és a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

vezetője egymást helyettesítik. 

 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a helyettesítéseket a legközelebbi helyen dolgozó 

családsegítő kollégával biztosítja. 

A helyettesítések  a különböző településeken a következők: 

 

                Kartal                            Verseg 

                Aszód                            Kartal 

                Aszód, Domony            Iklad 

                Aszód, Iklad                  Domony 

                Bag                                Hévízgyörk      

                Tura                               Galgahévíz 

                Tura                               Vácszentlászló 

                Tura                               Zsámbok 

 
A Család - és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei távollét idején egymást helyettesítik. 

A Család és Gyermekjóléti Központ óvodai – és iskolai szociális segítői, távollét idején egymást 

helyettesítik. 

A nappali ellátás és a házi segítségnyújtás gondozói egymást helyettesítik 

 

VI. Tájékoztatás az Intézmény szolgáltatásairól 
 

Az intézmény szolgáltatásairól, fogadóóráiról részletes információ található: 

- a települések Honlapján, 

- a területi irodákban, 

- helyi intézményekben 

- helyi újságokban, 

- szórólapokon. 

VII. Szakmai továbbképzés 
 

( 7/2018.(II.5.)EMMI rendelet) 

 

A továbbképzésre kötelezettek a továbbképzés teljesítését hármas felépítésű képzési 

rendszerben végezhetik a következő arányban: 

- kötelező továbbképzés (20%) 

- kötelező munkakörhöz kötött képzés (40%) 
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- választható képzés (40%) 

A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 

80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell megszereznie. 

A továbbképzési időszak négy évre változik és 2018. július 1-én egységesen újra kezdődik. 

A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelete értelmében a szociális szolgáltató intézmény    

vezetője, illetve a szervezeti egységek vezetője és helyettese köteles vezetői képzésen    

részt venni.  

      Az intézmény továbbképzési terve tartalmazza a tárgyévben 

- továbbképzésen résztvevők várható számát, 

- a helyettesítésük tervét,  

- a továbbképzésre fordítható források megjelölését. 

VIII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végző 

személyek jogainak védelme 
 

Az ellátottak védelme: 

- Az ellátás megkezdésekor a szolgáltató gondoskodik az ellátást igénybe vevők 

tájékoztatásáról, információt nyújt az ellátás tartalmáról és az intézmény által vezetett 

nyilvántartásokról.  

- Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, továbbá 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem.  

- Az igénylő adataihoz csak az arra jogosultak férhetnek hozzá. 

- Az intézmény vezetője köteles biztosítani, hogy az ellátott adataihoz, az egészségi 

állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos 

információkhoz illetéktelen személy ne juthasson hozzá.  

- Az intézmény munkatársainak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására és       

            kezelésére, valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére   

a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. 

törvényt kell alkalmazni. A fenti törvényekben nem szabályozott egyéb kérdésekben 

tevékenységükre a Szociális munka etikai kódexe az irányadó. 

- Az intézmény az irányadó jogszabályok szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni, 

amelynek eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer, amely biztosítja 

az adatok védelmét a vétlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, 

megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, és azt, hogy azokhoz 

jogosulatlan szerv vagy személy ne férhessen hozzá.  

- Az intézmény minden munkatársa az általános adatvédelmi szabályokon túl is köteles 

biztosítani a titoktartást és az információk felelős kezelését, de társadalmi felelőssége 

vagy egyéb kötelezettségek módosíthatják ezt a felelősségét, amit mindenkor a kliens 

tudomására kell hoznia. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyagra 

rögzített és az azokból kikövetkeztethető információra, az esettanulmányokra, 

esetismertetésekre és publikációkra is vonatkozik. 

- Szolgálati titkoknak minősül – az adathordozó formájától függetlenül- minden ügyirat, 

amely a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben, illetve az etikai kódexben 

rögzített, titkosnak minősülő információt tartalmaz. 

- Az ellátást igénybe vevő és a hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, 

megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az 

intézményvezetőhöz az intézményi jogviszony megsértése, különösen a személyiségi 

jogainak sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási megszegése 
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esetén, az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében. 

- Az intézményvezető köteles az ellátott esetleges panaszát kivizsgálni, a panasz 

kivizsgálásának eredményéről az ellátottat 15 napon belül értesíteni. Amennyiben az 

intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy az ellátott nem ért egyet az 

intézkedéssel, akkor az ellátott a kézhez vételtől számított 8 napon belül a fenntartóhoz 

fordulhat jogorvoslatért.  

- Az intézményvezető köteles az ellátottakat tájékoztatni az ellátott jogi, illetve a 

gyermekjogi képviselő munkájáról, valamint az általuk nyújtott segítségnyújtás 

lehetőségeiről és az elérhetőségeikről. Továbbá az intézményvezető köteles az erre 

vonatkozó információkat, szóróanyagokat, telefonszámokat az intézményben jól látható 

helyen kifüggeszteni.  

 

Az ellátott jogi, gyermekjogi képviselő feladatai:  

□ Az ellátotti jogokkal kapcsolatos tájékoztatás. 

□ Az ellátottak, vagy hozzátartozók ellátásával kapcsolatos problémák 

megoldásában való közreműködés. 

□ Bizonyos körben képviseli az ellátottat. 

□ A panaszok megfogalmazásában segítséget nyújt. 

□ Intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál. 

□ Jelzéssel élhet a hatóságok felé a jogsértés megszüntetése érdekében. 

□ Fogadóórát tart, melyre bárki elmehet, panaszát, észrevételét 

elmondhatja. 

A szociális szolgáltatást nyújtó munkavállalók számára biztosítani kell, hogy 

• a munkavégzéshez szükséges megbecsülést megkapják, 

• tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 

• munkájuk megfelelő módon elismerve legyen, 

• a munkáltató (fenntartó, intézményvezető) megfelelő munkakörülményeket 

biztosítson. 

• a munkaköri leírás tartalmazza a szolgáltatást végzők jogait, kötelezettségeit 

• jogsérelem esetén panasszal fordulhatnak az intézmény vezetőhöz, valamint a 

fenntartóhoz 

Az intézmény dolgozói közfeladatokat ellátó személyeknek minősülnek.  

A szociális szolgáltatást végzők munkájuk során minden esetben a Szociális Szakmai 

Szövetség Etikai Kódexében lefektetett alapelvek szerint járnak el. 

Az intézmény valamennyi dolgozójának egymáshoz és az ellátottakhoz való viszonya a 

személyiség tiszteletére épül.  

 

Gyermekjogi képviselő a járásban:  

             Juhász Leventéné 

             Tel: 0620/4899629 melyen elérhető, előre egyeztetett időpontban 

              E-mail: leventene.juhasz@ijb.emmi.gov.hu 

              Postacím:1365 Budapest Pf: 646 

              A jogvédelmi képviselő az Integrált jogvédelmi szolgálat (IJSZ) munkatársa, a              

              Szociális Intézménytől független személy 

 

Ellátottjogi képviselő a járásban: 

 

               Forgács Béla 

                Tel: 0620/4899529 melyen elérhető: hétfőtől –csütörtökig 08:00-16:30,                       
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                 péntek 08:00-14:00 óra között 

                E-mail: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu 

                Postacím: 1365 Budapest Pf. 646 

                 

Szolgáltatást végzők jogai: 

Családgondozók jogai:1997.évi XXXI tv. 15§. (6)-(7) bek. 

94/L.§ A szociális szolgáltatást végzők jogai 

 

IX. Minőségirányítás 
 

Az intézményben folyó munkával kapcsolatban alapfeltétel az elkötelezettség, a minőségi 

munkára. A minőségpolitika és a minőségi célok meghatározása, az erőforrások biztosítása, a 

rendszeres átvizsgálások mind a rendszer működését hivatottak elősegíteni. 

Pontosan meghatározzuk és biztosítjuk a szükséges erőforrásokat így lehetőség van a 

minőségirányítási rendszer fenntartásához és fejlesztéséhez. A minőségbiztosítás fontos része 

a kollégák folyamatos továbbképzése, hiszen minőségi munkát csak a folyamatos naprakész 

információk megszerzésével lehet biztosítani. 

 

Jelen szakmai program a Kistérségi Gondozási Központ dolgozói valamint a szolgáltatást 

igénybe vevők érdekeit szolgálja, amelyet a napi munkánk során érvényre kívánunk 

juttatni. Arra törekszünk, hogy a szakmai elvárásoknak megfelelően a legjobb tudásunk 

szerint az ellátást igénybe vevők legnagyobb megelégedésére nyújtsuk a 

szolgáltatásainkat. 

„Az igazi együttérzés nem érzelem, hanem cselekvés, gyógyszer és kenyér, de legfőképpen 

figyelem és odafordulás.” 

Száraz Miklós György 

 

Aszód, 2022.07.25.                                                 

                                                                            

                                                                    Márta Bettina 

intézményvezető 

                                      

Mellékletek: 
1. Megállapodás –Család és Gyermekjóléti Szolgálat – 

2. Megállapodás – Család és Gyermekjóléti Központ - 

3. Megállapodás - Nappali Ellátás – 

4. Megállapodás - Szociális Étkeztetés – 

5. Megállapodás – Házi segítségnyújtás – 

6. Készenléti Szolgálat működési rendje 

7. Kapcsolatügyelet működési rendje 

8. Jogi tanácsadás működési rendje 

9. Pszichológiai tanácsadás működési rendje 

10. Családterápia működési rendje 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Szaraz_Miklos_Gyorgy
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