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I. fejezet 

Általános rendelkezés 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az 
Intézmény adatait, feladatait, szervezeti felépítését, a belső és külső kapcsolatokra 
vonatkozó megállapításokat, ezen belül a vezető(k) és alkalmazottak feladatait és 
jogkörét, valamint az intézményi működés rendjét. 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed  

- az intézményvezetőre  
- az intézmény közalkalmazottaira, és munkavállalóira,  
- az intézményre, mint munkáltatóra,  
- szervezeti egységeire 
-  az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.  

 
Az SZMSZ az intézmény Szakmai Programjában rögzített cél- és feladatrendszer 
racionális és hatékony megvalósítását szolgálja. 
 

Az intézmény adatai 
 
1.1. Az intézmény — alapító okiratban rögzített — neve 
 

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
 
1.2. Az alapító okirat kelte, száma 
 
Az intézmény Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
Képviselőtestületének 215/ÖK/1992. (V.7.) határozata alapján alakult meg. 
 
1.3. A fenntartó hivatalos megnevezése:  
 

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
 

A fenntartó székhelye: 
1033 Budapest, Fő tér 3. 

 
1.4. A számlavezető bank neve, címe: 
 

RAIFFEISEN BANK Rt. 
1054 Budapest, 
Akadémia u. 6. 

1.5. Az intézmény számlaszáma: 
 

12001008-01336486-00100006 
 
1.6. Az intézmény adószáma: 

15503554-1-41 
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1.7. Az intézmény székhelye, elérhetősége:  
 

1035 Budapest, Váradi Sándor u. 9-11. 

Tel: 250-1964, fax: 367-5955, E-mail: cstan.info@kszki.obuda.hu 

1.8. Az intézmény telephelyei:  
 
1039 Budapest, Kelta u. 5. 

1039 Budapest, Víziorgona u. 7.  -  Reintegrációs Ifjúságnevelési Gócpont  

1039 Budapest, Víziorgona u. 7.  -  Családok  Átmeneti Otthona  

 Gyermekek Átmeneti Otthona 

 
Kiléptető lakások:  
 
1036 Budapest, Pacsirtamező u. 16.  fsz/10. 
1036 Budapest, Pacsirtamező u. 27.  II/3. 
1039 Budapest, Madzsar József u. 31. III/11. 
1039 Budapest, Margitliget u. 1. I/8. 
1039 Budapest, Margitliget u. 2. II/18. 
1039 Budapest, Margitliget u. 2. XI/118. 
1039 Budapest, Margitliget u. 3. XII/132. 
1039 Budapest, Szindbád u. 1. II/14. 
1039 Budapest, Szindbád u. 1. VI/57. 
1039 Budapest, Víziorgona u. 4. VII/64. 
 
Intézményünk közfeladata Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, a 
Családok - és a Gyermekek Átmeneti Otthona működtetése, valamint a Reintegrációs 
Ifjúságnevelési Gócpont szakmai feladatainak irányítása, koordinálása a vonatkozó 
jogszabályban és rendeletekben meghatározott feladatok biztosításával. 
 
Az intézmény működését meghatározó jogszabályok  
 

 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 
november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről   

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  

(a továbbiakban: Szt.) 
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

(a továbbiakban: Gyvt.) 
 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 
 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  
 a mindenkori hatályos, a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény  
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendelet  
 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  
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 2/1999. (I.29.) a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való 
részesítés feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjról szóló, helyi 
rendelet (a továbbiakban: Gyr.) 

 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról 

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a 
szociális foglalkoztatási támogatásról 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 

 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről 

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról 

 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

 Szakmai és módszertani útmutatók alapján. 
 
1.9. Az intézmény képviseletére jogosultak köre: 
 
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ vezetője, az általános 
intézményvezető helyettes, a szakmai vezetők, valamint a vezető által megbízott 
intézményi dolgozó. 
 
1.10. Az intézmény bélyegzőjének leírása, számozása, a bélyegző használatára 
jogosultak a bélyegző száma szerint:  
 
Körbélyegző: peremén szöveggel, sorszámozva, közepén címerrel. 

Külső kör: Budapest Főváros III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
Belső kör: Óbudai Családi Tanácsadó- és Gyermekvédelmi Központ 

1035 Budapest Váradi u. 9-11. 
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Bélyegző lenyomat: 

 
 

 
 
 
 

 
 
Sorszámok:  
1.) Intézményvezető 
2.) Általános intézményvezető helyettes  
3.) Gazdasági elemző 
4.) Szakmai vezető 
5.) Átmeneti Otthon szakmai vezető 
 
Fejbélyegző:  

 
Budapest Főváros, III. Kerület 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ  

1035 Budapest, Váradi u. 9-11. 
 
Bélyegző lenyomat: 
 
 
 
 
 
 
 
Bélyegző használata, kezelése:  

 
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 
lemondást jelent.  
 
Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak:  

- intézményvezető  
- intézményvezető helyettes 
- szakmai vezetők  
- gazdasági elemző  

 
Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást 
kell vezetni.  
A bélyegző kiadására és készíttetésének elrendelésére az intézmény vezetője jogosult. 
A bélyegzők beszerzéséről, kiadásuk és bevonásuk kezdeményezéséről a gazdasági 
elemző gondoskodik.  
A gazdasági elemző vezeti a bevételezett és kiadott bélyegzőkről felfektetett 
nyilvántartást, amely tartalmazza: 
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 • a bevételezés időpontját, 
 • a bélyegző lenyomatát, 
 • a kiadásának időpontját, 
 • a kezelő, az átvevő személy aláírását, 
 • a visszavételezési időpontját,  
 • a visszavevő személy aláírását.  
 
A bélyegzőt csak az a személy használhatja, aki azt nyilvántartás szerint átvette. A 
nyilvántartást vezető kötelessége, hogy a bélyegzőt kezelő munkaviszonyának 
megszűnésével egyidejűleg a bélyegző visszavételre kerüljön. 
A cégbélyegző kezelésével írásban megbízott személy felelős azért, hogy a bélyegzőket 
csak a már szabályosan kiadmányozott iratokra üssék rá, továbbá, hogy a bélyegzők 
használatával kapcsolatban visszaélés ne történjen.  
A bélyegző elvesztése és megsemmisülése esetén az átvevő az észlelést követően azonnal 
köteles azt jelenteni az intézményvezetőnek. 
 
 

II. fejezet 
 

Az intézmény tevékenységei, szervezeti felépítése 
 
 

2.1. Alapító okiratban meghatározott feladatok 
 
Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közül közreműködik a területhez 
tartozó egyének, illetve családok szociális és mentálhigiénés ellátásában, valamint a 
családi rendszer működési zavarainak megelőzésében, a kialakult problémák 
megoldásában. Ennek keretében elősegíti a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését, jólétét, a családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megszüntetését, 
valamint hozzájárul a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.  
 
Szakágazat szám: 889900 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül. 
 
Az intézmény közfeladata: 
- Családsegítés – (Szt. 64. §) 
- Gyermekjóléti szolgáltatás – (Gyvt. 39. §) 
- Család- és gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 40. §) 
- Család- és gyermekjóléti központ (Gyvt. 40/A. §) 
- Gyermekek átmeneti otthona (Gyvt. 50. §) 
- Családok átmeneti otthona (Gyvt. 51. §) 
- Óbudai hátralékkezelési támogatás megállapításához javaslat készítése [Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes 
szociális ellátásokról szóló 10/2015.(II.16.) rendeletének (a továbbiakban: Szr.) 18. § (1) 
bek.] 
- Óbudai jövedelempótló támogatásban részesülőkkel történő együttműködés (Szr. 26. § 
(1) bek.) 
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Az intézmény alaptevékenysége: 
 
- Családsegítés – a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. 
- Gyermekjóléti szolgáltatás – olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
- Család- és gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi 
és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és 
gondozási feladatokat végez.  
- Család- és gyermekjóléti központ – a gyermekjóléti szolgálatnak az általános 
szolgáltatási feladatain túl ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat:  

 a gyermek családban nevelkedésének elősegítése,  
 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és 

szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 
programokat nyújt,  

 a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el,  

 szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 
számára.  

 Utcai és lakótelepi szociális munka keretében működteti a Víziorgona u. 7. szám 
alatt a Reintegrációs és Ifjúságnevelési Gócpontot (RING). 
 

- Gyermekek átmeneti otthona – olyan családban élő gyermekek teljes körű ellátása, akik 
átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradnak, vagy ellátásuk a család életvezetési 
nehézségei miatt veszélyeztetett. 
- Családok átmeneti otthona – olyan felnőttek és gyermekek együttes ellátása, akiknek 
elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított. 
- Óbudai hátralékkezelési támogatás – az önhibáján kívül adósságot felhalmozó háztartás 
vagy személy részére biztosítható, melynek megállapításához az intézmény javaslatot 
készít. 
- Óbudai jövedelempótló támogatás – a támogatásra jogosultak együttműködnek az 
intézménnyel.”  
Fenti tevékenységeket Központunk egymásnak mellérendelten végzi.  
 
2.2. Az intézmény szervezeti felépítése 
 
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2016. január 1-i hatállyal jelentős - a 
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálását, a család- és gyermekjóléti 
szolgálatok, valamint család és gyermekjóléti központok kialakítását célzó – változtatást 
vezet be a szociális ellátás és a gyermekvédelmi ellátás fenti területein az Szt. és a Gyvt. 
módosításával a családsegítés, ill. a gyermekjóléti szolgáltatás integráltan – kizárólag egy 
szolgáltató keretében – működtethető. A járásszékhely település önkormányzata család- 
és gyermekjóléti központot működtet a járást alkotó település lakossága számára. Az 
intézmény felépítése a következő: 
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Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
szervezeti diagram 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Intézményvezető 

Intézményvezető 
helyettes 

Család és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat 
szakmai vezető 

Család és 
Gyermekjóléti 

Központ 
szakmai vezető 

Családok és 
Gyermek Átmeneti 
Otthona szakmai 

vezető 

Gazdasági 
elemző 

Családok 
Átmeneti 
Otthona 

Gyermekek 
Átmeneti 
Otthona 

Család- és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Család és Gyermekjóléti Központ: 
 speciális szolgáltatások: 
 mentálhigiénés csoport. 

Család és Gyermekjóléti Központ:  
 esetmenedzserek, 
 települési jelzőrendszeri felelős, 

járási jelzőrendszeri tanácsadó  

Központi adminisztráció 

Technikai személyzet 
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Területi felosztás 
A fenti kötelezettségvállalásnak megfelelően intézményünk három telephellyel 
rendelkezik. A kerület jellege és a hatékony munkavégzés érdekében a telephelyen folyó 
tevékenység keretében egy adott kerületrész számára nyújt komplex szociális és 
gyermekjóléti alapellátást. A területi felosztásban végzett munka elősegíti a 
társintézményekkel, elsősorban a jelzőrendszer tagjaival való jobb kapcsolattartást, illetve 
ennek átláthatóságát.  

E mellett minden családsegítőnek és esetmenedzsernek utca szintjéig lebontott 
saját területe is van. A tanácsadói hálózat és speciális szolgáltatások közül a jogi 
segítségnyújtás 2, a pszichológusi támogatás pedig minden telephelyünkön elérhető. 

A Váradi u. 9-11 szám alatti székhelyünk a differenciált feladatellátásnak 
megfelelően az intézmény központjaként működik a speciális szolgáltatásoknak is helyet 
biztosítva, e mellett a gazdasági egység, valamint a központi adminisztráció is itt kerül 
kialakításra. A család- és gyermekjóléti szolgálatnak valamint a család- és gyermekjóléti 
központnak egyaránt helyet biztosít. 

A Kelta u. 5. sz. telephelyünk család- és gyermekjóléti szolgálat keretében tesz 
eleget feladat ellátási kötelezettségének. A Központ működtetése ide azért nem kerül 
delegálásra mivel a hely szűke nem tenné letetővé valamennyi ezzel járó kötelezettség 
biztosítását. 

A szolgálat második telephelye a Víziorgona u. 7. sz. alatt kialakított Családok- és 
Gyermekek Átmeneti Otthona. A Családok Átmeneti Otthona a szülő és gyermeke 
együttes lakhatását-, a Gyermekek Átmeneti Otthona 12 fő gyermek gondozását, 
otthonszerű elhelyezés formájában biztosítja. A Családok Átmeneti Otthonának második 
ellátási szintje a kerület több pontján elhelyezkedő 10 kiléptető lakásból álló rendszer. 

A Víziorgona u. 7. sz. alatti RING-ben a Család- és gyermekjóléti központ 
keretében prevenciós, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló kamaszprogramoknak, 
valamint a korrepetálásnak biztosítunk lehetőséget. 
 

2.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat 
 
Feladat és a hozzá kapcsolódó tevékenységi lista: 
 
Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti 
szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működik. 
Tevékenységi körében ellátja a Gyvt. 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti 
feladatait: 

 tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító 
támogatásokról, elősegíti a támogatásokhoz való hozzájutást, 

 családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás nyújt, vagy megszervezi az 
ezekhez való hozzájutást, 

 támogatja és segíti, tanácsokkal látja el a válsághelyzetben lévő várandós anyát, 
valamint megszervezi a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti 
alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető 
ellátáshoz történő hozzájutását, 

 a szabadidős programok szervez, 
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  hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújt, 
 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működteti az észlelő és 

jelzőrendszert, egyben elősegíti a nem állami szervek, a magánszemélyek 
részvételét a megelőző rendszerben, 

 feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslatot 
készít, 

 a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a Gyvt. 17. § (1) 
bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való 
együttműködést megszervezi és összehangolja tevékenységüket, 

 tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, 
illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő 
elhelyezésének lehetőségéről, 

 segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
 a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és 

családjával végzett szociális munkával elősegíti a gyermek problémáinak 
rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, 

 elősegíti a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

 kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, ennek keretében 
a szociális alapszolgáltatások, az egészségügyi ellátások, a pedagógiai 
szakszolgálatok igénybevételét,  

 folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét, 

 meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a 
szükséges intézkedést, 

 felkérésre környezettanulmányt készít, 
 kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
 részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, 
 szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást biztosít, 
 megszervezi az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni 

ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást, 
 elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldását, 
 a közösségfejlesztő programokat, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést 

szervez, 
 tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az 

adósságterhekkel 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,  

 kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családok számára segítő 
szolgáltatásokat biztosít, 

 elősegíti a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs 
szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedést, 

 szociális diagnózist készít. 
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2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ 

 
Feladat és a hozzá kapcsolódó tevékenységi lista: 

 
A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2) 
bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a 
gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni 
és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt: 

  utcai és lakótelepi szociális munkát, 
 kapcsolattartási ügyeletet, közvetítői eljárást, 
 kórházi szociális munkát, 
 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 
 jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 
 családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát.  

 
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében: 

 kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, súlyosabb fokú veszélyeztetettség 
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 

  javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek 
védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő 
nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek 
családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak 
megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, 
elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére, 

 együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó 
felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a 
gyermek megelőző pártfogását, 

 a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családsegítést végez - 
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, 

  utógondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába 
történő visszailleszkedéséhez, 

 védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, 
családsegítést végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék 
természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet 
készít, 

 szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 
számára 

 évente legalább 6 alkalommal szakmaközi esetmegbeszéléseket, valamint éves 
gyermekvédelmi tanácskozást szervez és bonyolít. 
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2.2.3. Önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok: 
 
Feladat és a hozzá kapcsolódó tevékenységi lista: 
 
- kórházi szociális munka: a bántalmazott gyermekek esetén hatósági intézkedésre 

történő javaslat megtétele, mentálhigiénés támogatás a szülőanya számára, 
rendezetlen családi helyzetek megoldása, veszélyeztetettség esetén a gyermek 
intézményes elhelyezése, 

- utcai és lakótelepi szociális munka: a magatartásával a testi-, lelki-, értelmi fejlődését 
veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek speciális 
segítése, a Reintegrációs Ifjúságnevelési Gócpont működtetése, prevenciós jellegű 
szabadidős programok szervezése, 

- kapcsolattartási ügyelet, közvetítői eljárás: a családsegítők a Váradi utcai 
telephelyünkön a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő találkozásához 
nyugodt környezet kialakítása mellett konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást nyújtanak, 
valamint az érintettek kérésére mediációs közvetítői eljárást biztosítanak. Feladata, 
hogy a vitában álló felek egy független, képzett harmadik fél segítségével olyan 
megállapodást hozzanak létre, amely mindkettőjük számára elfogadható. A mediátor 
nem terápiát végez, a módszer gyors és célratörő, és csak azokkal a problémákkal 
foglalkozik, amelyet a mediációt igénybevevők kérnek. 

- családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia: rendszerszemléletű 
elméletére épülve kiválóan alkalmas a családsegítés és a gyermekvédelem 
munkájának megsegítésére, hiszen a terápia fókuszában a család, annak alrendszerei 
illetve a családi kapcsolatok állnak. Egyszerre kezeli a rendszer összes elemét: az 
egyéni problémákat, a gyerekekét, a szülőkét és a kapcsolatokban megjelenő 
zavarokat is. Az ülések során az összes családtag jelen van: így elkerülhető a 
bűnbakképzés és az ebből fakadó ellenállások, így a családtagok egymás segítői 
abban a változásban, amit ők maguk jelölnek ki. A családi döntéshozó 
csoportkonferenciák megtartása- ez és az egyéb resztoratív konfliktuskezelési 
módszerek alkalmazása is a mediátor csoport feladatkörébe tartozik, mely technika 
egyébként a világ több országában a szociális munka mindennapi eszköze- nehézsége, 
hogy rendkívül időigényes.  

- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat: a Gyermekjóléti Szolgálat 
ügyeleti idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali tanácsadás, illetve 
tájékoztatás nyújtása. (A telefon a Családok Átmeneti Otthonában található. A 
telefonszám:+36-20-576-9810) 

- iskolai szociális munka: preventív és korrektív jellegű tevékenység, melynek 
keretében a közoktatási intézménybe járó gyermeknek, családjaiknak valamint a 
intézményben dolgozó pedagógusainak nyújt támogatást a gyermek 
beilleszkedéséhez, a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó 
tényezők feltárásában és megoldásában, a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, 
későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, valamint a 
gyermek óvodai vagy iskolai életét érintő kérdésekben, illetőleg nevelési problémák 
esetén a konfliktus feloldásában. 

- jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás: ügyfeleink részére biztosított 
ellátás, melynek keretében a kliensek által hozott, illetőleg a szakember által delegált 
problémákban tanácsot ad, e mellett, rendszeresen konzultál a kliens 
családsegítőjével. 
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2.2.4. Gyermekjóléti központ – gyermekek átmeneti gondozása  
 

 Családok Átmeneti Otthona 
 
Az Otthon alapvető feladata szerint – a fenntartó és működtető által szabályozott felvételi 
előírások alapján – befogadja és elhelyezi az otthontalanná vált családok gyermekeit, 
szüleit, részükre éjszakai, nappali tartózkodásra, személyi tisztálkodásra, étkezésre, közös 
családi együttlétre szolgáló helyiségeket biztosít. Befogadja a válsághelyzetben lévő 
bántalmazott vagy várandós anyákat és gyermekeiket, a szülészetről kikerült anyát és 
gyermekét. 

Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, 
neveléséhez, számára térítésmentesen pszichológiai, mentálhigiénés, pedagógiai és jogi 
tanácsadáson való részvételt biztosít. A fentieken túl támogatást nyújt a szülőnek 
munkavállalása terén és ezzel összefüggésben biztosítja a gyermeke bölcsődei, óvodai, 
iskolai ellátását – törekedve az intézményváltás elkerülésére -, valamint a szükséges 
gondozói, szakgondozói felügyeletet.  

Az Otthon valamennyi dolgozója közreműködik az átmeneti ellátást szükségessé 
tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának 
megszüntetésében, az otthon lakói számára felajánlott adományok koordinálásában. 

Az ún. „kiléptető lakások”-ban azon családok kerülnek elhelyezésre, akik az 
Átmeneti Otthonban való tartózkodás ideje alatt az önálló életvitelre való képességüket 
bizonyították és e mellett a szükséges megtakarítással is rendelkeznek. 

Az Átmeneti Otthonba került családok vonatkozásában a probléma feltárását 
követően az őket segítő családgondozó gondozási tervet készít. Ez a terv olyan egyénre 
szabott segítő program, melynek célja a családi krízis kezelése, a rossz családi dinamika 
megszüntetése, az előtakarékosság fokozott érvényesítése, a napi problémákat kezelni 
tudó céltudatos magatartás kialakítása, stabilizálása. A Családok Átmeneti Otthonába 
bekerülő családok egyénre szabott és a normatív állami támogatásokat figyelembe véve 
térítési díjat kötelesek fizetni. 
 
A szakmai munka hatékonyságát segíti: 
 
- szakmai team és szupervízió, 
- lakógyűlés, 
- érdekképviseleti fórum, 
- esetmegbeszélő, esetkonferencia, 
- kooperáció a társintézményekkel és a kapcsolódó szervezetekkel,  
- képzéseken, továbbképzéseken való részvétel. 
 

 Gyermekek Átmeneti Otthona 
 

A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő, de akutan rászoruló 
gyermek helyezhető el ideiglenes jelleggel, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül 
marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család 
életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. 

A gyermekek ellátását teljes körűen biztosítva segítséget nyújt a veszélyeztetettség 
megszüntetéséhez, megelőzéséhez, a családban történő nevelés elősegítéséhez. Feladata, 
hogy segítséget nyújtson – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – a szülővel való 
kapcsolattartáshoz, a gyermek családjába történő visszatéréséhez.  
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A bekerülő gyermekek esetenként magatartási és személyiségfejlődési zavarral 
küzdhetnek, családi hátterük diszfunkciós lehet. Az otthon feladata így a családi 
szocializáció hiányosságaiból fakadó hátrányok leküzdésének elősegítése, a családi 
kapcsolatok rekreációja, a gyermek személyiségfejlődésének, magatartási zavarainak 
korrekciója. A nevelés célja a bekerülést indokoló, a gyermeket ért válsághelyzet közös 
feldolgozása, szoros kapcsolat kiépítése a szülőkkel. Feltétlenül biztosítani kell a 
gyermekeknek, hogy tanulmányaik végzésében, ill. óvodai gondozásban a folyamatosság 
érvényesüljön. 
 

A Gyermekek Átmeneti Otthona az ellátásban részesülő gondozott gyermek teljes 
körű ellátása keretében: 
- lakhatási lehetőséget, 
- családgondozást, 
- naponta ötszöri étkezést, 
- az évszaknak megfelelő hétköznapi, alkalmi és sportruházatot, fehérneműt, 
- a személyi higiéné biztosításához szükséges tisztálkodási szereket és textíliákat,  
- tanulmányai végzéséhez szükséges felszerelést, taneszközöket, 
- a hozzátartozóival való kapcsolattartáshoz szükséges bérletet, vonaljegyet, 
- szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges eszközöket nyújt, 
- valamint zsebpénzt biztosít. 
 

 Kiegészítő szolgáltatások, tanácsadások 
 
- Pszichológusi és pszichiáteri tanácsadás, 
- korrepetálás, 
- mediáció, 
- szupervízió, 
- szabadidős programok szervezése,  
- adományok gyűjtése és szétosztása a rászoruló családok körében. 

 
Működési területe – ellátandók köre 

 
Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területe. Az igénybe vevők 
Budapest Főváros III. kerület Óbuda – Békásmegyer illetékességi területén bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a kerületben élő 
egyének, családok. 
 
A Gyermekek Átmeneti Otthona együttműködési megállapodás keretében befogadja 
Szentendre város, valamint Budapest I. kerületében élő rászoruló gyermeket egyaránt. 
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III. fejezet 
 

Feladat és jogkörök 
 

 
3.1 Intézményvezető feladatai és jogkörei: 

 

Az intézmény jogállása, vezetése, képviselete 

 
Az intézmény önálló jogi személy, melynek vezetőjét – aki megbízott magasabb vezető – 
pályázat útján Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-
testülete határozott időre 2016.01.01. napjától 2020.12.31. napjáig bízott meg. 

Az intézményvezető magasabb beosztású megbízott vezető, az intézménnyel 
közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott, aki felett a munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja. Az intézményvezető feladatát az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat Polgármestere által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi.  

A munkaköri leírásban felsorolt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséért 
anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik. 

Az intézményvezető egyszemélyi felelőse a szolgálat jogszerű működtetésének, 
hatékony gazdálkodásának és a szakmai feladatok megfelelő színvonalon történő 
ellátásának. E mellett ellátja a jogszabályokban számára meghatározott munkáltatói, 
illetve fegyelmi jogköröket, illetve a munkáltatója által részére meghatározott feladatokat.  

- Az intézményvezető munkáltatói, valamint fegyelmi jogkört gyakorol az 
intézmény dolgozóira vonatkozóan:  

 munkaviszony létesítése  
 munkaviszony megszüntetése, felmentés  
 jutalmazás  
 szabadság engedélyezése  
 fegyelmi eljárás  
 túlmunka elrendelése  
 tanulmányi szerződés.  

 
Feladatai: 
 

- Elkészíti az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatát.  
- Gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, a 

dolgozók folyamatos szakmai előmeneteléről, képzéséről és a színvonalas 
szakmai munkáról.  

- Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat. Ellenőrzi az előírt normák 
betartását, s ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.  

- Irányítja, összehangolja és ellenőrzi: az intézményegységek munkáját. 
Rendszeresen ellenőrzi az intézményvezető helyettes, a szakmai vezetők és a 
munkatársak tevékenységét. Ellenőrzi a szervezeti egységek működését, 
munkamegosztást, a Szervezeti Működési Szabályzatban foglaltak betartását, a 
munkafegyelem, a Szociális Munka Etikai Kódexének betartását.  

- Ellátja a jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos teendőket, végzi a panaszok és 
közérdekű bejelentések kivizsgálását, és ennek alapján intézkedik.  

- Kapcsolatot tart az együttműködő intézmények képviselőivel,  
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- Kezdeményezéseket tesz az Intézmény szociális és gyermekjóléti ellátásainak 
fejlesztésére, korszerűsítésre.  

- Szükség szerint részt vesz az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási 
Bizottság munkájában.  
 

Az intézmény működésével kapcsolatos feladatkör: 
 

- Irányítja az Alapító Okiratban, Szervezeti Működési Szabályzatban és a Szakmai 
Programban meghatározott intézményi munkát.  

- Ellátja az intézmény képviseletét, aláírása az intézményi körbélyegző 
lenyomatával együtt érvényes, kizárólagosan rendelkezik az intézményi levelek 
kiadmányozási jogával. 

- Gondoskodik a működést érintő szabályzatok és ügyrendek kidolgozásáról. 
- Kapcsolatot tart a felügyeleti szervekkel, közalkalmazotti tanáccsal. 
- Biztosítja az intézmény jogszerű működését és gazdálkodását. 
- A jóváhagyott költségvetési rendeleten belül, a szakmai feladatok végrehajtásához 

szükséges pénzügyi keretszámok elosztását, felhasználásuk ellenőrzését ellátja.  
- Jóváhagyja az éves költségvetési tervet és annak beszámolóját.  
- Gondoskodik a munkafegyelem, valamint a munka- tűz- és vagyonvédelmi 

előírások betartásáról. 
- A helyettesítés rendjét belső utasításban szabályozza. 
- Szervezi és ellenőrzi a gazdasági elemző munkáját. 
- Irányítja az ügyviteli és adminisztratív tevékenységet. 
- Menedzseli az intézmény pályázatait. 
- Minden második hét hétfőjén vezetői értekezletet szervez és levezeti azt. 
- Megteszi a működési területén az esetleges panaszokkal kapcsolatos 

intézkedéseket.  
- A szakmai vezetők közreműködésével szervezi, irányítja, ellenőrzi a szolgálat 

szakmai és funkcionális munkáját. 
- A Család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsereit és a mentálhigiénés 

csoportot közvetlenül irányítja és felügyeli. 
 

Az intézmény szervezeti egységei feladatukat - az intézmény keretein belül - 
szakmailag önállóan látják el. Az intézmény képviseletére a központ vezetője, valamint 
az általa meghatalmazott személy jogosult.  

Az intézményvezető által meghatalmazott személy az intézmény képviseletét az 
erre szóló írásbeli meghatalmazásban foglaltak alapján jogosult és köteles ellátni. 

Az intézmény nevében az intézményvezető egy személyben ír alá, mely megfelel 
a cégszerű aláírásnak. Munkaköri leírásokban, valamint belső szabályzatokban 
meghatározott esetekben az intézményvezető helyett más személy is aláírhat. 
Ilyen esetekben az aláírás mellé egy „h” jelzést kell tenni. 

Az aláírási jog átruházás keretében valósul meg, melyet 3 napot meghaladóan 
kötelező készíteni: 
 
A jogkör átruházásnak tartalmaznia kell: 

- a helyettesítő személy nevét 
- az intézményen belüli munkakörét 
- az átruházás időtartamát 
- a helyettesítő személy feladat, jog - és hatáskörét 
- kötelezettségvállalásának rendjét 
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Vezetői feladatai ellátása során arra törekszik, hogy az intézmény dolgozói körében 
érvényesüljön az egységes szemlélet és szakmai módszerek elve.  
 

Irányítja, tervezi, ellenőrzi és összehangolja: 

 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ 
munkáját. 

 A telephelyeken folyó szakmai munkát, együttműködést. 
 A szakmai vezetők ellenőrzésének érvényesülését. 
 A szabályzatokban foglaltak, illetve a munkafegyelem és az etikai követelmények 

betartását. 
 A munkaerővel és eszközökkel való hatékony gazdálkodást. 

 
Az intézményvezető munkaideje heti 40 óra, amit az intézmény telephelyein tölt. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti, és melyről előzetesen tájékoztatja a 
Polgármesteri Hivatal titkárságát.  
Az intézményvezetői teendőket tartós távollét esetében az általános intézményvezető-
helyettes látja el. 
 

3.2. Az Intézményvezető-helyettes feladat és jogkörei 

 

Az intézményvezető-helyettes vezető beosztású közalkalmazott, aki fölött a munkáltatói 
jogkört az intézményvezető gyakorolja.  

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek.  

Alapvető feladata a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások szervezése, felügyelete, 
ellenőrzése, értékelése. 
 
Közvetlenül irányítja és felügyeli: 

- a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereinek, valamint a települési 
jelzőrendszeri felelős és járási jelzőrendszeri tanácsadó munkáját,  

- a Családok és Gyermekek Átmeneti Otthonában folyó szakmai munkáját. 
 
Anyagilag és erkölcsileg felelős az Intézmény működéséért, a szociális munka 
színvonaláért. 
 
Az intézményvezető távolléte esetén teljes körűen helyettesíti az alábbi munkáltatói 
jogkörök kivételével: 

- Kinevezés. 
- Felmentés 
- jutalmazás 
- Fegyelmi, kártérítési ügyek. 

 
A munkáltatói jogok keretében joga van munkavégzésre utasítani, túlmunkát elrendelni és 
szabadságot engedélyezni. Gazdálkodási területen az intézményvezető helyettesítése 
esetén jóváhagyási jogosultsággal rendelkezik. 
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Elkészíti, és folyamatosan karbantartja: 

- A Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
- A munkaköri leírásokat. 
- A hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat. 
- Az éves szakmai beszámolót, statisztikai kimutatásokat. 
- A működési nyilvántartást. 
- Az Együttműködési megállapodásokat. 
- Részt vesz az intézmény minőségbiztosítási rendszerének elkészítésében és 

működtetésében. 
- Szervezi és irányítja az intézmény kapcsolatainak kialakítását, ápolását.   
- Menedzseli az intézmény pályázatait. 
- Gondoskodik az üres állások pályázat útján történő betöltéséről. 
- Éves munkatervet/beszámolót, képzési és továbbképzési tervet készít. 
- Meghatározza az intézmény munkarendjét. 
- Felelős az intézmény vagyonáért. 
- Gondoskodik a működést érintő szabályzatok és ügyrendek kidolgozásáról. 
- Javaslatot tesz a szakmai egységek munkájához, szükség esetén javaslattal él a 

módosításra. 
- Felügyeli a szakmai előírások betartatását   
- Részt vesz az ellátásokat, szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelmében. 
- A szakmai vezetőkkel közösen ellenőrzi a szociális és gyermekjóléti 

alapszolgáltatások ellátásához szükséges dokumentumok meglétét, vezetését, 
felügyeli a működési nyilvántartást,  

- Javaslatot tesz az intézmény társszervekkel történő együttműködésére és ellenőrzi 
az ilyen jellegű megállapodásokban foglaltak szakmai tartalmának 
megvalósulását. 

- Javaslatot tesz az intézmény tárgyi és technikai szükségleteinek költséghatékony 
fejlesztésére. 

- Gondoskodik a helyettesítés folyamatosságáért és gördülékenységéért. 
- Ellenőrzi és szakmai támogatást nyújt a Család-és gyermekjóléti központ speciális 

szolgáltatásainak vonatkozásában. 
- Részt vesz a vezetői team munkájában. 
- Részt vesz az intézmény és telephelyei tűz- és munkavédelmi ellenőrzésében. 

 
Jogosult az intézmény 2-es számú bélyegzőjének használatára. 

 
Az általános intézményvezető-helyettes munkaideje heti 40 óra, amit az intézmény 
telephelyein tölt.  
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

3.3 A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetőjének feladat és jogköre 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az Intézményvezetőnek. 
 
A működéssel kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatok tekintetében a gazdasági elemző 
iránymutatása szerint köteles eljárni. A munkaköréhez tartozó szakmai kérdésekben 
önálló hatáskörben intézkedésre jogosult. 
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Feladatköre: 
 

- közreműködik az intézményvezető család- és gyermekjóléti feladatainak 
ellátásában 

- szervezi, koordinálja az intézmény szakmai szervezeti egységei részére nyújtott 
központi szakmai szolgáltatásokat – az intézményvezetővel és az 
intézményvezető-helyettessel történt egyeztetés alapján 

- közreműködik a belső képzési programok kialakításában.  
- részt vesz az éves munkatervek, beszámolók, képzési és továbbképzési tervek, az 

éves szakmai beszámolók, statisztikai kimutatások, valamint a szakmai programok 
elkészítésében. 

- részt vesz a szakmai továbbképzések tervezésében és szervezésében 
- közreműködik az intézmény szakmai hatékonyságának növelésében 
- felelős a munkaköri leírásában található feladat- és a hatáskörébe utalt 

intézkedésekért, döntések előkészítéséért,  
- felelős a feladat- és a hatáskörébe tartozó szakmai feladatok ellátásának 

megszervezéséért 
- felelős az intézmény által megvalósítandó, a szakmai szolgáltatás színvonalát 

emelő projektek előkészítéséért, megvalósításáért 
- részt vesz a belső és külső rendezvények, konferenciák, nyilvános események 

előkészítésében, megvalósításában 
- koordinálja az önkéntes munkavégzésre és a közösségi szolgálatra irányuló 

megállapodások, szerződések megkötését 
- figyelemmel kíséri az ágazat-specifikus képzési lehetőségeket 
- az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának figyelembe vételével 

javaslatot készít és terjeszt elő a meglevő szolgáltatások fejlesztésére, új 
szolgáltatások bevezetésére. 

- közvetlenül irányítja és felügyeli a Központ speciális szolgáltatásait. 
 
A család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetőjének munkaideje heti 40 óra, amit az 
intézmény telephelyein tölt.  
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

3.4. A Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetőjének feladat és jogköre 

 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az Intézményvezetőnek. 
 
A működéssel kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatok tekintetében a gazdasági elemző 
iránymutatása szerint köteles eljárni. 
Munkakörében, szakmai kérdésekben önálló hatáskörben intézkedésre jogosult. 
 
Feladatköre: 
 

- Felelős a szolgálat feladatainak zavartalan ellátásáért, a végzett szociális munka 
színvonaláért,  

- a munkaköri leírásában található feladat- és a hatáskörébe utalt intézkedésekért, 
döntésért, 

- a feladat- és a hatáskörébe tartozó ellenőrzési tevékenység ellátásáért, a szakmai 
feladatok irányításának megszervezéséért. 
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- Ellenőrzi a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátásához szükséges 
dokumentumok meglétét, vezetését, felügyeli a működési nyilvántartást. 

- Részt vesz az ellátásokat, szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelmében. 
- Beszámolási kötelezettsége kiterjed az általa irányított szervezeti egység egész 

működésére és szakmai munkájára, az ellenőrzések tapasztalataira és a 
megoldandó problémák intézményvezető felé történő jelzésével. 

- Közreműködik a különböző célzott szolgáltatások és a családsegítői munka 
intézményesített módszereinek és technikáinak fejlesztésében, belső képzési 
programok kialakításában.  

- Részt vesz az éves munkatervek, beszámolók, képzési és továbbképzési tervek, az 
éves szakmai beszámolók, statisztikai kimutatások, valamint a szakmai programok 
elkészítésében. 

- Vezeti a heti rendszerességgel megtartott szakmai teamet. 
- Felelős takarékos és célszerű anyag-és eszközfelhasználásért, 
- a szociális munka etikai kódexének maradéktalan betartásáért, 
- az intézmény vagyonáért. 
- Engedélyezi a szabadságot az egység dolgozóira vonatkozóan és kidolgozza a 

dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerét. 
- Részt vesz a szakmai továbbképzések tervezésében és szervezésében. 
- Közvetlen munkatársa vonatkozásában javaslatot tesz az intézményvezetőnek -  új 

munkatárs felvételére, jutalmazásra, szükség szerint felelősségre vonásra. 
- Iránymutatást, állásfoglalást ad a szakmai feladatok ellátásában a 

munkatársaiknak 
- Részt vesz az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság 

munkájában.  
- Körpecséttel és aláírásával hitelesíti a csoportjához tartozó családsegítők 

levelezését, biztosítja az intézményvezető által kiszignált levelek határidőn belüli 
pontos teljesítését. 

 

Jogosult az intézmény 4-es számú bélyegzőjének használatára. 

 

3.5. A Családok – és a Gyermekek Átmeneti Otthon szakmai vezetője 

 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető 
helyettesnek.  

A működéssel kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatok tekintetében a gazdasági elemző 
iránymutatása szerint köteles eljárni. 
Munkakörében, szakmai kérdésekben önálló hatáskörben intézkedésre jogosult. 
 

Feladatköre: 
 

- Felelős az Otthonok zökkenőmentes működésének biztosításáért, a családsegítők, 
gondozók és szakgondozók munkájának közvetlen szervezéséért, irányításáért, 
felügyeletéért, folyamatos ellenőrzéséért, szükség szerinti minősítéséért, 

- a munkaköri leírásában található feladat- és a hatáskörébe utalt intézkedésekért, 
döntésért, 

- a feladat- és a hatáskörébe tartozó ellenőrzési tevékenység ellátásáért, a szakmai 
feladatok irányításának megszervezéséért. 

- Ellenőrzi az előírt dokumentumok meglétét, vezetését, felügyeli a működési 
nyilvántartást. 
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- Biztosítja az egység épületeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használatát. 
- Részt vesz az ellátásokat, szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelmében. 
- Beszámolási kötelezettsége kiterjed az általa irányított szervezeti egység egész 

működésére és szakmai munkájára, az ellenőrzések tapasztalataira és a 
megoldandó problémák intézményvezető helyettes felé történő jelzésével. 

- Közreműködik a különböző célzott szolgáltatások és a családsegítői munka 
intézményesített módszereinek és technikáinak fejlesztésében, belső képzési 
programok kialakításában.  

- Részt vesz az éves munkatervet/beszámoló, képzési és továbbképzési terv, az éves 
szakmai beszámolók, statisztikai kimutatások, valamint a szakmai programok 
elkészítésében. 

- Vezeti a szakmai teamet. 
- Felelős takarékos és célszerű anyag-és eszközfelhasználásért, 
- a szociális munka etikai kódexének maradéktalan betartásáért, 
- az intézmény vagyonáért. 
- Engedélyezi a szabadságot az egység dolgozóira vonatkozóan és kidolgozza a 

dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerét. 
- Részt vesz a szakmai továbbképzések tervezésében és szervezésében. 
- Közvetlen munkatársa vonatkozásában javaslatot tesz az intézményvezetőnek -  új 

munkatárs felvételére, jutalmazásra, szükség szerint felelősségre vonásra. 
- Iránymutatást, állásfoglalást ad a szakmai feladatok ellátásában a 

munkatársaiknak. 
- Gondoskodik a heti szakmai team, szupervízió, havonta lakógyűlés, ill. az 

érdekképviseleti fórum megtartásáról.  
- A Gyermekvédelmi törvény alapján, a személyiségi és adatvédelmi jogok 

érvényesítésével az átmeneti ellátás idejére megállapodást köt a családokkal. 
- Körpecséttel és aláírásával hitelesíti a csoportjához tartozó szakemberek 

levelezését, biztosítja az intézményvezető által kiszignált levelek határidőn belüli 
pontos teljesítését. 
 

Jogosult az intézmény 5-ös számú bélyegzőjének használatára. 
 

A szakmai vezetők munkaideje heti 40 óra, amit az Átmeneti Otthon vezetője a 
Víziorgona u. 7. sz. alatti telephelyen tölt-, a Család-és gyermekjóléti szolgálat vezetője 
az intézmény Váradi u. 9-11. sz. alatti székhelyen és a Kelta u. 5. sz. alatti telephelyen 
forgó rendszerben tölti le. 
Hivatalos távollétét mindkét szakmai vezető a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 
3.6. Gazdasági elemző 
 
Munkáját az intézményvezető irányításának megfelelően végzi. 
Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek.  

 
Feladatköre: 
 
- Az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségének biztosítása; különös tekintettel a 

költségvetés tervezésére, az előirányzat felhasználásra, a módosítással kapcsolatos 
feladatok ellátására, a beszámoló elkészítésére,  

- javaslatot tesz az intézmény és egységei éves költségvetésére,  
- a gazdálkodás belső szabályzatainak elkészítése, a jogszabályi változásokhoz igazodó 

felülvizsgálata, módosítása. 
- Szervezi, irányítja, ellenőrzi az Intézmény pénzgazdálkodással összefüggő feladatait. 
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- Szervezi, irányítja, ellenőrzi az anyag- és eszközgazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat. 

- Gondoskodik a költségvetésben megtervezett feladatok eredményes és gazdaságos 
megoldásának feltételeiről. 

- Közreműködik az intézmény költségvetésében, valamint éves, féléves beszámolóinak 
elkészítésében. 

- Megszervezi a tárgyi eszközök, műszaki berendezések üzemeltetését, karbantartását, 
javítását. 

- Irányítja a leltározási, selejtezési feladatokat. 
- A beérkező számlákat rendszerezi, számítógépes nyilvántartást vezet róla, 

számszakilag ellenőrzi és érvényesíti. 
- A kimenő számlákat kiállítja, analitikus nyilvántartásokat vezet. 
- Kapcsolatot tart a KSZKI-val és s Szociális Szolgáltató Főosztállyal. 
- Havonta likviditási tervet készít. 
- Nyomon követi a költségvetési irányzatok alakulását. 
- Kezeli az intézmény házipénztárát. 
- Intézkedéseket tesz a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával 

kapcsolatban, az eszközök megőrzése és rendeltetésszerű működtetése, hasznosítása 
és gyarapítása érdekében. 

- Ellátja a pénzügyi műveletekhez szükséges feladatokat. 
- Felügyeli az utalások rendjét, elvégzi a mindenkori adminisztrációs feladatokat,  
 
Jogosult az intézmény 3-as számú bélyegzőjének használatára. 
 
Heti munkaideje 40 óra, amit a Váradi utcai telephelyen tölt a munkaköri leírásának 
megfelelően.  
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 
 

További, szakmai munkakörök 

 

3.6. Családsegítő –és gyermekjóléti szolgálat 

 

 Családsegítő –és gyermekjóléti szolgálat családsegítője 

 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik a szakmai vezetője felé. 

A jogszabályban előírt feladatainak eleget téve tevékenységét a komplex esetkezelés 
mentén végzi, mely egyéni, csoportos és közösségi szinteken valósul meg és kiterjed az 
önkéntesség elve alapján jelentkező és külső intézményből hozzánk irányított esetekre 
egyaránt.  

A családsegítés folyamata az intézmény területén, illetve a család, egyén otthonában 
valósul meg. A szakember a komplex családsegítés során segítséget nyújt a családban 
nevelkedő gyermek testi, szellemi, lelki fejlődéséhez. A veszélyeztetett kiskorúak 
prevenciója érdekében a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz.  

A kliensnek segítséget nyújt egyéni, illetve családi működési zavarok oldásában, 
igény szerint szociális, mentálhigiénés, életvezetési, gyermeknevelési tanácsot ad. Segíti a 
hozzáforduló családokat hivatalos ügyeik intézésében, tájékoztatja őket a mindenkori 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról.  
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Szükség szerint közreműködik az átmeneti gondoskodás formáihoz való 
hozzáféréshez. A szolgáltatás keretében részletes tájékoztatást nyújt a szociális és 
gyermekvédelmi törvényben, valamint a települési önkormányzat rendeleteiben 
meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és igénybevételük módjáról. 
Ennek érdekében információs bázist működtet, annak folyamatos frissítésével.  

Biztosítja az ellátások igénybe vételéhez szükséges iratokat. A szolgálat 
tevékenységéhez kapcsolódóan további feladata az adósságot felhalmozó-, lakhatási 
nehézséggel küszködő-, mentális problémákkal élő-, álláskereső- és a rendszeres szociális 
segélyben részesülő igénybevevőkkel való foglalkozás.  

 
Feladatköre: 
 

- Jogszabályban és a helyi rendeletben meghatározott feladatkörében eljár. 
- Jogszabályban és a helyi rendeletben meghatározott esetekben felkérésére 

környezettanulmányt készít.  
- Kötelező érvényűen részt vesz a szakmai teameken.  
- Adminisztrációs kötelezettségének pontosan, napra készen, a határidők betartásával 

tesz eleget. 
- Közreműködik adományok gyűjtésében, feldolgozásában, dokumentálásában, 

kiosztásában. 
- Az intézmény számára statisztikákat, beszámolókat készít. 
- Elkészíti a menekült és oltalmazott ügyfél társadalmi beilleszkedési programját és 

együtt működik az ennek alapján készített terv végrehajtásában.  
- Gondoskodik az igénybevevő adatainak védelméről, a birtokába került információkat 

bizalmasan kezeli, a kapcsolódó jogszabályoknak és a Szociális Munka Etikai 
Kódexének megfelelően. 
 

Heti munkaideje 40 óra, amit a Váradi vagy a Kelta utcai telephelyen tölt a munkaköri 
leírásának megfelelően.   
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Adósságkezelési tanácsadó 

 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik a szakmai vezetője felé. 

Tevékenységét közvetlenül az szakmai vezető irányításával végzi. Tevékenységét annak 
érdekében fejti ki, hogy a kliens motivált és képes legyen ügyei önálló vitelére, problémái 
megoldására. 

A szolgáltatás egyéni tanácsadásból, ügyintézési segítségnyújtásból, 
információadásból áll. Csoportos formában, havi rendszerességű klubfoglalkozás 
(Háztartásvezetési Adósságkezelési Klub) keretein belül segítjük igénybevevőinket 
hátralékuk rendezése és fizetőképességük megőrzése érdekében. 



 25  

 

Feladatköre: 
 
-  Fogadja az adósságproblémával jelentkező klienseket.     
 - Tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről.  
- Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt.-vel együtt működve elkészíti a lakhatásukat súlyosan 
veszélyeztetett ügyfelek esetében a részletfizetési megállapodást. 
- Az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési 
kapacitását és készségét, és ez alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásban 
történő bevonásra.  
-  Az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást köt. 
 - Az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy 
személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési 
megállapodásban foglaltak betartását.  
- Szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés 
módosítását.  
-  Közreműködik az egyén, család adósságának rendezésében.  
- Segíti az adósságkezelésben résztvevő családok erőforrásokhoz való hozzájutását.  
- Folyamatos adósság-tanácsadást végez.  
- Figyelemmel kíséri az aktuális számlák befizetését.  
- Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal az adósság rendezése érdekében.  
- Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások 
formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.  
- Az adósságkezelési tanácsadó segíti a klienst abban, hogy problémamegoldó kapacitását 
fejlessze, hatékonyabbá tegye.  
- Segíti az adós és a forrásrendszerek közötti kapcsolat kiépítését. Erősíti a 
forrásrendszerek közötti kapcsolatot, valamint segíti a forrásrendszereken belüli 
kapcsolatok formálását.  
- Aktívan részt vesz és felkészül a team-megbeszélésekre. - Segíti, és lehetőség szerint 
részt vesz a különféle csoportok szervezésében és működtetésében.  
-  Részt vesz a szervezett továbbképzéseken, és önállóan is fejleszti szakmai ismereteit.  
- Véleményével, javaslataival segíti az intézmény vezetését.  
- Közreműködik a szociális vonatkozású események, rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában, prevenciós programok megvalósulásában.  
- Feladatainak ellátása során jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, 
világosan, naprakészen ellátja.  
- A leírtakon túlmenően ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az intézmény vezetője a 
feladatkörébe utal. 
 
Heti munkaideje 40 óra, melyet a munkaköri leírásában megjelölt telephelyen tölt a 
munkaköri leírásának megfelelően. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Pályaválasztási – és munkavállalási tanácsadó     

 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik a szakmai vezetője felé. 

Egyéni és csoportos formában pályakorrekciós-, pályaválasztási és munkavállalási 
tanácsadást biztosít az igénybe vevők számára. A szolgálat tevékenységéhez 
kapcsolódóan további feladata a mentális problémákkal élő-, álláskereső- és a rendszeres 
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szociális segélyben részesülő igénybevevőkkel való foglalkozás, mely során rendszeres 
egyéni tanácsadást, klubfoglalkozást és elhelyezkedést segítő tréninget szervez, működtet.  
 Intenzív kapcsolatot tart a munkáltatókkal, a Munkaügyi Központ 
kirendeltségeivel, valamint az intézmény munkatársaival. Feladatainak ellátása során 
jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, világosan, naprakészen ellátja. 
Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába jutott információkat bizalmasan 
kezeli. 
 

Heti munkaideje 40 óra, melyet a munkaköri leírásában megjelölt telephelyen tölt a 
munkaköri leírásának megfelelően. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 
 
3.7. Családsegítő – és Gyermekjóléti központ  

 

 Családsegítő – és Gyermekjóléti központ esetmenedzsere 

 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető felé. 

Az esetmenedzser fő tevékenysége a komplex esetkezelés, mely egyéni, csoportos és 
közösségi szinteken valósul meg, családsegítés keretein belül. A gyermekvédelmi 
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek 
védelmére irányuló tevékenységet lát el, melynek folyamata az intézmény területén, 
illetve a család, egyén otthonában valósul meg.  

 
Feladatköre: 
 

- kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a 
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 
- javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő 
kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a 
gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és 
megszüntetésére, 
- együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a 
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző 
pártfogását, 
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családsegítést végez - 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, 
- utógondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő 
visszailleszkedéséhez, 
- védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családsegítést 
végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában 
történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít, 
- szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 
számára, 
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- gondoskodik az igénybevevő adatainak védelméről, a birtokába került információkat 
bizalmasan kezeli, a kapcsolódó jogszabályoknak és a Szociális Munka Etikai Kódexének 
megfelelően, 
- kötelező érvényűen részt vesz a szakmai teameken, 
- adminisztrációs kötelezettségének pontosan, napra készen, a határidők betartásával tesz 
eleget, 
- közreműködik adományok gyűjtésében, feldolgozásában, dokumentálásában, 
kiosztásában, 
- az intézmény számára statisztikákat, beszámolókat készít. 
 
Heti munkaideje 40 óra, amit a Váradi utcai telephelyen tölt a munkaköri leírásának 
megfelelően.   
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Települési jelzőrendszeri felelős, Járási jelzőrendszeri tanácsadó  

 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető felé. 

 
Feladatköre: 
 
gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer 
(a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése 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, 
- az intézkedések tényéről 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, 
- éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és 
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos 
kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal. 
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- a  család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre 
meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést 
kell szervezni. A szakmaközi megbeszélésre meg kell hívni a gyermekvédelmi 
jelzőrendszer azon tagjait, akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő 
veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges. 
- elkészíti az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet minden év március 31-éig.  
- megszervezi és lebonyolítja az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig  
 - ha jelzőrendszer működtetése körében a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe 
tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez tudomást, haladéktalanul 
megkeresi a család- és gyermekjóléti központot. 
-  koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, 
- szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás 
szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és 
összehangolásához, 
- összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri 
intézkedési terveket, 
- a család- és gyermekjóléti szolgálat 9. § (7) bekezdése szerinti megkeresése alapján 
segítséget nyújt, szükség esetén intézkedik, 
- segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti 
konfliktusok megoldásában, 
-  megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban, 
-  megteszi a Gyvt. 17. § (4) bekezdése szerinti jelzést, 
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos 
kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal. 
- Gondoskodik az igénybevevő adatainak védelméről, a birtokába került információkat 
bizalmasan kezeli, a kapcsolódó jogszabályoknak és a Szociális Munka Etikai Kódexének 
megfelelően.  
-  Kötelező érvényűen részt vesz a szakmai teameken.  
- Adminisztrációs kötelezettségének pontosan, napra készen, a határidők betartásával tesz 
eleget. 
- Közreműködik adományok gyűjtésében, feldolgozásában, dokumentálásában, 
kiosztásában. 
- Az intézmény számára statisztikákat, beszámolókat készít. 
 

Heti munkaideje 40 óra, melyet a munkaköri leírásában megjelölt telephelyen tölt. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 
 Tanácsadó - Kórházi szociális munkás 

 
Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető helyettes 
felé. 

A kórházi szociális munkát végző szakember tevékenysége a Gyermekvédelmi 
Központtal szerződésben lévő kórházak szülészeti-, nőgyógyászati- és fejlődés-
neurológiai osztályán tartózkodó: 

Feladatköre: 
 

- Válsághelyzetben lévő illetve bántalmazott anyák és gyermekeik segítése, 



 29  

- a gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás jelzése esetén a szükséges 
intézkedések megtétele, átmeneti gondozás vagy gyermekvédelmi nevelés 
kezdeményezése, 

- segíti a kórházi védőnővel és családsegítővel együttműködve a szülészeti-
nőgyógyászati-, valamint gyermekosztályon a szociális válsághelyzetben lévő 
(várandós) anyát és gyermekét  

- a gyermekosztályok, gyermekorvosi rendelők, védőnők által jelzett elhanyagolás, 
bántalmazás esetén felveszi a kapcsolatot a szükséges szervekkel, családsegítővel 

- családsegítést végez a rászignált megkeresések vonatkozásában  
- koordinálja az egészségügyi szolgáltatókkal való munkát, szakmai fórumokat, 

összejöveteleket szervez  
- feladatainak ellátása során jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, 

világosan, naprakészen ellátja. 
- gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába jutott információkat 

bizalmasan kezeli. 
 
Heti munkaideje: 20 óra, melyet a munkaköri leírása szabályoz.  
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Tanácsadó - Utcai és lakótelepi szociális munkás 

 

Munkájuk vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartoznak az intézményvezető 
helyettes felé. 

 
Feladatköre: 
 
- A RING-ben az érintett gyermekek számára, életkoruknak megfelelő, prevenciós 

programokat szervez, amelynek célja a szabadidő hasznos eltöltése. 
- speciális segítséget nyújt a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő 

gyermekeknek, fiataloknak  
- felkutatja és segíti a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a 

lakásból kitett, ezért felügyelet és ellátás nélkül maradt gyermeket, fiatalt  
- jelzéssel él a gyermek érdekében a szükséges szerveknél, intézményeknél. 
- feladatainak ellátása során jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, 

világosan, naprakészen ellátja. 
- gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába jutott információkat 

bizalmasan kezeli. 
 
Heti munkaideje 40 óra, melyet a munkaköri leírásának megfelelően tölt el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Pedagógus  

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető helyettes 
felé. 

Feladatköre: 
 

- megszervezi és vezeti a pedagógiai foglalkozásokat a RING-ben, valamint az 
Átmeneti Otthonban egyaránt, 

- az Átmeneti Otthonban, iskolából betegség miatt távol lévő gyermekek esetében 
ellenőrzi a feladatok pótlását, segíti a tananyagban való felzárkózást 
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- a szünidőben programokat szervez 
- kérésre véleményeket készít, 
- kapcsolatban áll az intézmény pszichológusával, a gyermek családsegítőjével, 

szülőkkel és pedagógusokkal.  
- aktívan részt vesz és segíti a RING munkáját. 

 
Feladatainak ellátása során jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, 
világosan, naprakészen ellátja. 
Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 
bizalmasan kezeli. 

Heti munkaideje 40 óra, melyet a munkaköri leírásának megfelelően tölt el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Tanácsadó - Kapcsolattartási ügyelet ellátó szociális munkás  

 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető helyettes 
felé. 

 
Feladatköre: 
 
- A gyermek és a látogató szülő számára a nyugodt találkozásra, együttlétre alkalmas 

semleges helyet biztosít, szükség szerint hétvégére is. 
- Kérésre — mediációs technikán alapuló konfliktuskezelést is nyújt.  
- Bíróság és Gyámhivatal által kötelező kapcsolattartásra kijelölt helyszínt és 

szakembert biztosít. 
- Feladatainak ellátása során jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, 

világosan, naprakészen ellátja. 
- Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 

bizalmasan kezeli. 
 

Hivatalos munkaideje 20 óra,melyet a munkaköri leírásának megfelelően tölt el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Tanácsadó - Pszichológus 

 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető felé. 

 
Feladatköre: 
 
- Feltárja és korrigálja a kliensek problémáit és annak okait a pszichológia 

módszereivel.  
- Kérésre pszichológiai véleményt készít, problémától függően csoportos terápiákat 

tart, pszichológiai tanácsot nyújt.  
- Együttműködik és rendszeresen konzultál a kliens családsegítőjével.  
- Feladatainak ellátása során jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, 

világosan, naprakészen ellátja. 
- Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 

bizalmasan kezeli. 
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Munkaidejét a munkaköri leírásának megfelelően látja el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Tanácsadó - Mediátor 

 
Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető felé. 
 
Feladatköre: 
 
- Konfliktuskezelő, segítő, mediációs szolgáltatást biztosít.  
- Segítséget nyújt a válófélben lévő személyek, szülők és gyermekek közötti 

konfliktusok rendezésében.  
- Együttműködik és rendszeresen konzultál a kliens családsegítőjével.  
- Feladatainak ellátása során jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, 

világosan, naprakészen ellátja. 
- Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 

bizalmasan kezeli. 
 

Hivatalos munkaidejét a munkaköri leírásának megfelelően látja el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Tanácsadó - Családterápiás munkatárs 
 
Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető felé. 
 
Feladatköre: 
 
- Kezeli a családban jelentkezős egyéni problémákat, a gyerekekét, a szülőkét, a 

kapcsolatokban megjelenő zavarokat.  
- Segítséget nyújt a válófélben lévő személyek, szülők és gyermekek közötti 

konfliktusok rendezésében.  
- Együttműködik és rendszeresen konzultál a kliens családsegítőjével. 
- Feladatainak ellátása során jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, 

világosan, naprakészen ellátja. 
- Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 

bizalmasan kezeli. 

Heti munkaideje 40 óra, munkaidejét a munkaköri leírásának megfelelően látja el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Jogász 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető felé. 
 
Feladatköre: 
 
- a kliensek által hozott, illetőleg a szakember által delegált problémákban tanácsot ad, 

melynek keretében felkérésre beadványokat, kereseteket ír, rendszeresen konzultál a 
kliens családsegítőjével. 

- végzéseket, határozatokat értelmez, 
- részt vesz az intézmény vezetésével, működésével kapcsolatos jogi kérdések 

megoldásában. 
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Feladatainak ellátása során jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, 
világosan, naprakészen ellátja. 
Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 
bizalmasan kezeli. 

Nem önálló intézményi munkakör. Vállalkozói szerződéssel látja el feladatát. 
 

 Pszichiáter 

 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető felé. 

Feladatköre: 
 

Pszichés zavarokkal önállóan, családsegítő által, illetve más intézmény által jelentkező 
kliensek pszichoterápiás gyógyítását végzi.  

A családsegítőkkel való közös esetvezetés mellett konzultációs lehetőséget is biztosít. 

Feladatainak ellátása során jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, 
világosan, naprakészen ellátja. 
Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 
bizalmasan kezeli. 

Nem önálló intézményi munkakör. Vállalkozói szerződéssel látja el feladatát. 
 

 Szociális és gyermekvédelmi asszisztensek 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető helyettes 
felé. 

A szociális asszisztensek különböző munkakörökben, egyrészt egy adott telephely 
működtetésével kapcsolatos feladatokat látnak el, másrészt mintegy kiegészítve a 
családsegítők, esetmenedzserek munkáját végzik feladatukat.  

 

Feladataik: 

- az ügyfélfogadás, a forgalmi napló vezetése,  
- adatfeldolgozás,  
- nyomtatványok biztosítása, pótlása, másolása, adatfeldolgozás, statisztikák készítése 
- üzenetek továbbítása,  
- a családsegítők kérésének megfelelően bizonyos szervezési feladatok ellátása,  
- Hálózat Alapítványhoz beadandó kérelem és annak mellékleteinek átvétele,  
- a kérelmek feldolgozása, összesítő készítése, továbbítása.  
- alkalmanként külső intézményben ügyintézés, 
- a családsegítő kérésének megfelelően szakmai konferencia, esetmegbeszélő csoport 
megszervezése és jegyzőkönyvezése, 
- adományfogadás, és raktározás, 
- adomány regisztrációs nyilvántartás vezetése, 
- közreműködik az adatok, táblázatok, statisztikák számítógépes feldolgozásában, 
gondoskodik tárolásukról. 
- A KENYSZI-n belül 

-a Szociális Regiszter-en alapuló intézményi törzsadat-nyilvántartás 
-Központi igénybevevői nyilvántartás 
-Megállapodások és határozatok rögzítése 
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-Napi igénybevétel rögzítése 
-Igénybevétel egyediségének ellenőrzése (ütközés jelzése) 

 
Felelős a munkaköre teljes dokumentációjának naprakész, hiteles és pontos vezetéséért. 
Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 
bizalmasan kezeli. 

Heti munkaidejük 40 óra, amit az adott telephelyen töltenek, váltott műszakban. 

Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 
3.8. Családok Átmeneti Otthona 

 

 Családok Átmeneti Otthonában dolgozó családgondozó 

 
Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az átmeneti otthon szakmai 
vezetője felé. 
 

Fő tevékenysége az otthonokban folyó komplex – egyéni, csoportos – családgondozás, 
amely kiterjed az otthonban élő, valamint az otthonhoz kapcsolódó kiléptető lakásokban 
lakó családokra és gyermekekre is. 

 
Feladatköre: 
 
- Segít a krízishelyzet feldolgozásában, a család lakhatási problémájának megoldásában, a 
családi működési zavarok elhárításában, 

- igény szerint szociális-, gyermekvédelmi-, életvezetési-, mentálhigiénés tanácsot ad, 

- kiléptető lakásokban költözők esetében heti rendszerességgel látogatja a családokat. 

- segít hivatalos ügyeik intézésében, érdekeik hatékonyabb képviseletében, 

- adminisztrációs kötelezettségének pontosan, naprakészen tesz eleget, 

- gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 
bizalmasan kezeli. 

Heti munkaideje 40 óra, melyet a munkaköri leírásának megfelelően tölt el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Gondozó, szakgondozó 
 
Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az átmeneti otthon szakmai 
vezetője felé. 

A gondozó, szakgondozó az otthonok profiljának megfelelően kliensközpontú 
szolgálatot lát el önállóan, illetve részben önállóan a családsegítő instrukciója alapján. 
Végzettségének megfelelően segít a gyermekeknek, a családok gyermekeinek ellátásában, 
szükség szerint a gyermekek kísérésében, segítséget nyújt az otthonban lakó gyermekek, 
és családok napi életvitelében, gyermekeik gondozásában, nevelésében. A rábízott 
adminisztrációs feladatokat pontosan, időre teljesíti. 

Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 
bizalmasan kezeli. 
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Heti munkaideje 40 óra, melyet a munkaköri leírásának megfelelően tölt el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 
3.9. Gyermekek Átmeneti Otthona 

 

 Gyermekek Átmeneti Otthonában dolgozó családsegítő 

 
Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az átmeneti otthon szakmai 
vezetője felé. 
 
Feladatköre: 
 
- elősegíti az átmeneti gondozásba vett gyermekek és családjuk közötti kapcsolatot, és a 
gyermek mielőbbi visszakerülését a családjába, 
- kapcsolatot tart a családot gondozó szakemberekkel,  
- részt vesz az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítésében és végrehajtásában, 
- tájékoztatja a hozzátartozót a gyermek fejlődéséről és a vele kapcsolatos fontosabb 
eseményekről, 
- részt vesz a gondozási teendők ellátásban, a gyermek kísérésében, utaztatásában, 
- szervezi a csoportos foglalkozásokat, a szabadidő hasznos eltöltését, 
- felelős az intézményben tartandó ünnepek megszervezésért és lebonyolításáért, 
- ellátja a csoport életével kapcsolatos ügyviteli teendőket. 
 
Feladatainak ellátása során jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, 
világosan, naprakészen ellátja. 
Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 
bizalmasan kezeli. 

 
Heti munkaideje 40 óra, melyet a munkaköri leírásának megfelelően tölt el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Nevelő 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az átmeneti otthon szakmai 
vezetője felé. 

 
Feladatköre: 
 
- megismeri a gyermeket és körülményeit, törekszik egyéni problémáinak megoldására, a 
gyermekkel jó kapcsolat kialakítására,  
- az átmeneti gondozásban lévő gyerekek számára az egyéni gondozási-nevelési terv 
elkészítése, esetkonferenciák megszervezése és megtartása, 
- figyelemmel kíséri a gyermek tanulmányi előmenetelét, kapcsolatot tart az oktatási 
intézményekkel, 
- a gyermekek nevelését, gondozását szervezi és irányítja, 
- törekszik a helyes napirend és szokásrend kialakítására, 
- részt vesz a gondozási teendők ellátásában, a gyermek kísérésében, utaztatásban, 
- szervezi a csoportos foglalkozásokat, a szabadidő hasznos eltöltését.  
- felelős az intézményben tartandó ünnepek megszervezésért és lebonyolításáért, 
- ellátja a csoport életével kapcsolatos ügyviteli teendőket 
 



 35  

Feladatainak ellátása során jelentkező adminisztrációs tevékenységeket pontosan, 
világosan, naprakészen ellátja. Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába 
került információkat bizalmasan kezeli. 
 
Heti munkaideje 40 óra, melyet a munkaköri leírásának megfelelően tölt el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Gyermekvédelmi asszisztens 

 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az átmeneti otthon szakmai 
vezetője felé. 

Feladatköre: 
 
- aktívan részt vesz a gyermekek ellátásában, nevelésében, a gyermekkel kapcsolatos 

személyi gondozási feladatokban, 
-  a gyerekek ruházatáról nyilvántartást vezet, szükség esetén gondoskodik azok 

pótlásáról, 
- naprakészen vezeti a létszámnyilvántartást és havonta statisztikát készít, 
- a gyermekek felvételéről, távozásáról értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot, az iskolát 

és az orvost, 
- intézi a postázással kapcsolatos teendőket, vezeti az iktatókönyvet, 
- beszerzi és kezeli az Otthonban lakó gyermekek okmányait, iratkezelését, iratpótlást 

végez, 
- részt vesz a gyermekek kísérésében, utaztatásában. 
- - A KENYSZI-n belül 

- a Szociális Regiszter-en alapuló intézményi törzsadat-nyilvántartás 
- Központi igénybevevői nyilvántartás 
- Megállapodások és határozatok rögzítése 
- Napi igénybevétel rögzítése 
- Igénybevétel egyediségének ellenőrzése (ütközés jelzése) 

 
Felelős a munkaköre teljes dokumentációjának naprakész, hiteles és pontos vezetéséért. 
Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 
bizalmasan kezeli. 

Heti munkaideje 40 óra, melyet a munkaköri leírásának megfelelően tölt el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

  Gyermekfelügyelő: 
 
Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az átmeneti otthon szakmai 
vezetője felé. 
 
Feladatköre: 
 

- a gyermekek személyi gondozása, felszerelésének rendben tartása, 
- tisztálkodásban öltözködésben segítés, 
- a ruházat leltár szerinti átvétele, rendben tartása, mosása, gombvarrás, szakadt 

ruhák megjavítása, 
- gondoskodik a tiszta váltóruháról, 
- szekrények rendjét ellenőrzi, rendrakást segíti, 
- ágyneműk cseréje kéthetente, szükség szerinti javítása, gombvarrás, 



 36  

- betartja és betartatja a napirend és a házirend szabályait, 
- munkakörébe tartozik a kísérés nevelési, oktatási intézménybe, 
- felelős a vagyonvédelemért, a takarékosságért, 
- betartja a tűz- és munkavédelmi szabályokat, 
- ébresztés, tisztálkodás ellenőrzés, reggeliztetés, ebédeltetés, uzsonnáztatás, 

vacsoráztatás, az öltözködés és hálórend ellenőrzése, 
- iskolába, óvodába, szükség esetén orvoshoz kísérés, 
- konyha rendbetétele, mosogatás, szükség esetén a hűtőszekrény leolvasztása, 

kitakarítása, 
- villanyoltás után az elalvásig fokozott ellenőrzés, a hangoskodók, rendbontók 

kiszűrése, 
- a nehezen elalvók felügyelete, segítése, 
- éber ügyelet, az éjszakai mozgás figyelemmel kísérése, a nyugodt pihenés 

biztosítása. 
 
Felelős a munkaköre teljes dokumentációjának naprakész, hiteles és pontos vezetéséért. 
Gondoskodik az ügyfél adatainak védelméről, a birtokába került információkat 
bizalmasan kezeli. 
 
Heti munkaideje 40 óra, melyet a munkaköri leírásának megfelelően tölt el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 
3.10. Egyéb munkakörök 
 

 Munkaügyi előadó 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető felé. 
 
Feladatköre: 
 
- a munkaviszony létesítésével, fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos 

információs, adminisztrációs és ellátási feladatokat ellátása az adott munkaügyi 
jogszabályok szerint,  

- a dolgozók szakmai képzésével, továbbtanulásával kapcsolatos ügyintézést végzi. 
- a dolgozók ki-és beléptetésének teljes körű szervezése és adminisztrációja, a KSZKI 

felé való továbbítása 
- munkaszerződések elkészítése, kezelése, 
- változóbérek leadása a KSZKI munkaügyi osztálya felé 
- a MÁK felé történő jelentések elkészítése és továbbítása: 
- munkaköri leírások elkészítése, 
- a dolgozók személyügyi anyagainak kezelése, 
- folyamatosan végzi, figyelemmel kíséri, illetve aktualizálja a megbízási szerződéssel, 

valamint a határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott munkavállalók 
nyilvántartását és kezdeményezi a szerződések meghosszabbítását, módosítását vagy 
megszűntetését, 

- próbaidők nyomon követése, 
- szerződésekhez kapcsolódó megbízási kifizetési lapok elkészítése a bérszámfejtés 

részére. 
 

Hivatalos munkaideje 20 óra, amit a munkaköri leírásának megfelelően tölt el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
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 Titkárnő 
 
Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető felé. 
 
Feladatköre: 
 
A titkárnő az Intézményvezető szakmai tevékenységével kapcsolatos adminisztratív 
teendőket látja el, valamint a napi munkahelyi program zavartalanságának biztosítása 
érdekében begyűjti, rendszerezi az információkat: 

- jelentést készít, tájékoztatást ad, 
- tevékenyen részt vesz az értekezleteken, rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában, 
- szükség esetén jegyzőkönyvet készít, 
- feladatai közé tartozik a hivatalos látogatók fogadása, tájékoztatása, 
- egyéb adminisztrációs feladatok végzése, valamint a protokollal kapcsolatos 

egyéb (pl. vendéglátás) feladatok elvégzése, 
- határidők nyilvántartása, 
- telefon üzenetek fogadása, továbbítsa. 

 
Hivatalos munkaideje 20 óra, amit a munkaköri leírásának megfelelően tölt el. 
Hivatalos távollétét a „Távolléti füzet”-ben vezeti. 
 

 Technikai személyzet 

 

Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető helyettes 
felé. 

A postázó, a karbantartó / gépkocsivezető, a takarító, és a Gyermekek Átmeneti 
Otthonában dolgozó kisegítő személyzet az általános intézményvezető-helyettes 
irányítása alatt dolgozik.  

Heti munkaidejük 40 óra, amit az adott telephelyen töltenek, beosztás szerint.  

Hivatalos távollétüket a „Távolléti Füzet”-ben vezetik. 

 

 Szupervízor 
 
Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető felé. 
 

Feladata, hogy az intézményben segítő tevékenységet végző dolgozók mentális védelmét 
és szakmai kompetenciáját fejlessze. Segíti a problémákra való rálátást külső 
szemszögből, a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló és oda visszacsatoló tanulási 
folyamat keretében. 

 
Tevékenységét - a törvényi előírások szerint – az intézményben látja el. 
Gondoskodik a birtokába került információk bizalmas kezeléséről. 

 
Nem önálló intézményi munkakör. Vállalkozói szerződéssel látja el feladatát. 
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 Tűz- és munkavédelmi felelős  

 
Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető helyettes 
felé. 
 
Feladatköre: 

 
- Tűz és balesetvédelmi oktatás megtartása a dolgozók részére. 
- Az intézmény megfelelő tűz- és munkavédelmi helyzetének biztosítása érdekében, 

javaslattétel az intézményvezetés felé.  
- Az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosításának elősegítése. 
- A tűz, a balesetek és foglalkozási balesetek megelőzése. 
- A balesetekkel, munkavédelmi problémákkal kapcsolatos teljes adminisztráció.  
- A munka- és tűzvédelmi oktatások előírás szerinti évenkénti megszervezése és 

megtartása.  
 
Nem önálló intézményi munkakör. Vállalkozói szerződéssel látja el feladatát. 
 

 Üzemorvos 
 
Munkája vonatkozásában közvetlen felelősséggel tartozik az intézményvezető helyettes 
felé. 
 
 Foglalkozás egészségügyi tevékenységet lát el az Intézmény dolgozói részére. 
 
Nem önálló intézményi munkakör. Vállalkozói szerződéssel látja el feladatát. 
 
 

IV. fejezet 

 

Az intézmény gazdálkodása 
 
1.Az intézmény gazdálkodása, kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, 
ellenjegyzés és közbeszerzés rendje 

 
Az intézmény naptári évekre összeállított költségvetés alapján működik. A költségvetés 
alapját képezik: 
 
- Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő testülete által 
jóváhagyott költségvetés 
- jogszabályban meghatározott állami normatíva 
- előző évi pénzmaradvány 
- egyéb működési bevételek 
- ellátottak, alkalmazottak befizetései 
- pályázati úton elnyert anyagi támogatások 
- eseti adományok 
 
A költségvetés felhasználásánál az államháztartási törvényben, valamint annak 
végrehajtási rendeleteiben és a fenntartó önkormányzat iránymutatásaiban foglaltak a 
követendők. 
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 Az intézmény az állami normatív hozzájárulás, valamint a fenntartó által jóváhagyott 
éves költségvetési terv alapján működik. Az intézmény a költségvetését a fenntartó 
iránymutatása alapján részben önállóan készíti el. A költségvetés felhasználását a 
likviditási terv figyelembevételével ütemezi. 
 
 
Adószáma:     155003554-1-41 
 
Az intézmény pontos neve, címe: Óbudai Családi Tanácsadó és 

Gyermekvédelmi Központ 
1035 Budapest, Váradi u. 9-11 

 
Költségvetési elszámolási számla:  12001008-01336486-00100006 
      RAIFFEISEN BANK 
      1035 Budapest, Váci u. 19. 
 
A költségvetési előirányzat rendeltetésszerű felhasználásáért az intézményvezető a 
felelős. A KSZKI-ban intézményvezető-helyettesi státuszban gazdasági területért felelős 
közalkalmazott dolgozik, aki vezetői utasításra rendelkezik az intézményen belüli 
készpénz ellátmányok kezelésének köréről és összegéről. A pénz kezelésénél a KSZKI 
pénzkezelési szabályzatának erre vonatkozó rendelkezése az irányadó. 
 
2.Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje: 

 
Az intézmény feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget 
vállalni, az intézmény vezetője vagy az általa írásban megbízott személy jogosult. A 
kötelezettségvállalás a mindenkori törvényeknek és önkormányzati előírásoknak 
megfelelően történhet. 
 Az utalványozás és ellenjegyzés a KSZKI–ban történik a mindenkori belső 
szabályozásnak megfelelően. 
Belső szabályzatok tartalmazzák a feladatellátásnak az intézmény kiadásait és bevételeit 
befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító további 
intézkedéseket. 

Az intézményvezető joga és kötelessége a különböző kötelezettségvállalás, azaz 
intézményszámára kötelezettséget jelentő szerződések, megállapodások, fizetési 
kötelezettséget eredményező dokumentum aláírása. 

Az intézményvezető az akadályoztatása esetén helyettest jelöl ki a 
kötelezettségvállalási feladatok ellátására. A kötelezettségvállalás külön belső 
szabályzatban került részletesen meghatározásra. 
Főszabályként csak jogkörátruházás keretében valósulhat meg, melyet írásba kell 
foglalni. 

Ellenjegyző és utalványozó a KSZKI igazgatója által kijelölt személy. 
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a fenntartó 

Önkormányzat által jóváhagyott éves költségvetés alapján működik, gazdálkodását a 
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézményen (KSZKI) keresztül bonyolítja. 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet a fenntartó hozzájárulása nélkül nem folytathat. 
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V. fejezet 
 

Az intézmény működési rendje 
 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ szociális és gyermekjóléti 
alapellátást nyújt a kerületben élő lakosok számára. Feladatát 3 telephelyen, területi 
ellátás kertében, családsegítői és gyermekjóléti önálló szakmai csoport formájában látja 
el. A két szolgáltatás egy helyen jelenik meg, így egymást kiegészítve, komplex módon, a 
különböző humán szakmák képviselőinek együttműködésével képes segítséget nyújtani a 
létfeltételeket alapvetően meghatározó problémák, állapotok, élethelyzetek megoldására.  

A Családok Átmeneti Otthona a szülő és gyermeke együttes lakhatását biztosítja a 
szülő kérelmére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem megfelelően biztosított, és 
gyermekeit emiatt – más megoldás híján — el kellene választani szülőjétől. Az Otthon 
befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a 
szülészetről kikerülő anyát és gyermekét is. Az 1 év (mely egy alkalommal, 6 hónappal 
meghosszabbítható) ellátási idő alatt az egyénre szabott nevelési terv alapján végzi a 
professzionális segítségnyújtást és a komplex családgondozást az életvezetési problémák, 
és/vagy a szociális vagy családi krízis miatt otthontalanná váló gyermekek és szüleik 
számára. A bérlakásokhoz hasonlóan működő kiléptető lakásokba pedig azok az önálló 
életvitelre képes családok kerülnek, akik már maguk felelnek a lakás fenntartásáért. 
Ebben segíti őket az otthonban összegyűjtött elő- takarékosság, a sikeres munkába állítás 
és rendszeres családgondozói kapcsolattartás. 

A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő, rászoruló gyermek 
helyezhető el ideiglenes jelleggel, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy 
elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési 
nehézségei miatt veszélyeztetett. A Gyermekek Átmeneti Otthona segítséget nyújt – a 
gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – a szülővel való kapcsolattartáshoz, a 
gyermek családjába történő visszatéréséhez. A Gyermekek Átmeneti Otthona az 
ellátásban részesülő gondozott gyermek számára teljes körű ellátást nyújt. 
 

5.1. Az Intézmény nyitva tartása  

 telephelyek nyitva tartása 

Hétfő 8-tól  — 18-ig 
(8-12.00-ig szakmai team, szupervízió, 

esetmegbeszélő, belső továbbképzés) 
Kedd    8-tól — 18.00-ig 
Szerda    8-tól — 18.00-ig 
Csütörtök     8-tól — 18.00-ig 
Péntek    8-tól — 12.30-ig 

 

 a kliensek számára történő nyitva tartás 
 

Hétfő 13-tól — 18-ig 

Kedd 9-től — 18.00-ig 
Szerda 9-től — 18.00-ig 
Csütörtök  9-től — 18.00-ig 
Péntek 9-től — 12.30-ig 
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 Családok – és Gyermekek Átmeneti Otthona: 

 
Nyitva tartás: folyamatos nyitva tartású. 
 
5.2. Az intézmény működésére vonatkozó általános szabályok: 
 

- A munkaidő megkezdése - ha az ügyfélfogadáshoz kötődik- a kezdés előtt minden 
dolgozónak legalább 15 perccel meg kell jelennie munkahelyén.  

- Az intézmény évente egyszer legalább egy napos csapatépítő alkalmat szervez 
dolgozóinak, amely azok egészséges mentálhigiénéjét szolgálja.  

- Az intézmény minden munkatársa köteles a takarékossági szempontok figyelembe 
vételével szervezni és végezni munkáját, az intézményt és eszközeit felelősséggel 
használni. 

- Az intézmény dolgozóinak ismernie kell és munkájuk során alkalmazniuk kell a 
Szociális Munka Etikai Kódexét. 

- Az intézmény Házirendjét központi helyen kell kifüggeszteni és az 
alkalmazottaknak illetve az intézmény ellátottjainak, ügyfeleinek és az 
intézményben tartózkodóknak be kell tartania. 

- Az ügyfélfogadási rendtől való eltérést (pl. ünnepek, stb.) az életbe lépés előtt 
legalább 1 héttel jól látható helyen közzé kell tenni az intézményben. 

- A munkatársak hétfőn intézményi team- megbeszélésen, esetmegbeszélőn, belső 
képzéseken, szupervízión vesznek részt, az előre egyeztetett időpontokban. 

- A családsegítők, illetve más az Intézményben dolgozó munkatárs, amennyiben 
indokolt, szupervíziót vehet igénybe, ennek feltételeit az intézmény vezetője 
biztosítja a költségvetési lehetőségek szerint. 

- A munkatársak heti munkaideje: 40 óra, ami a jogszabály szerint a családsegítők 
esetében megoszlik: 20 óra ügyfélfogadás, szakmai tevékenység, adminisztráció, 
20 óra családlátogatás. A családlátogatásra fordítható időt látogatási terv 
készítésével kell előre, legkésőbb az aktuális hét első munkanapján 10 óráig 
megtervezni és vezetni. Ezt az időt a gondozott családok idejéhez rugalmasan kell 
igazítani.  

- Jelenléti ív és a távolléti füzet naprakész vezetése minden dolgozóra kötelező 
érvényű. 

 
5.3. Anyagi, kártérítési felelősség 

 

Az intézmény leltárában szereplő tárgyak vagyon, illetve állagmegóvásáért a leltár 
kezelője tartozik felelősséggel, de az intézmény minden munkavállalója etikai és anyagi 
felelősséggel is bír az ide vonatkozó szabályok betartásáért.  
A leltárban szereplő tárgyakat csak a megfelelő szabályzat alapján lehet kölcsönözni. 
Amennyiben káreset történik, akkor a kártérítési kötelezettség mértékénél irányadó a 
megfelelő intézményi szabályzat. 
 
5.4. A munkavégzés, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 
 
A munkavégzés teljesítése az intézményvezető által kijelölt telephelyen, az érvényben 
lévő szabályok, a munkaszerződének, a kinevezési okmánynak és a munkaköri leírásnak 
megfelelően történik. 

A közalkalmazott köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei szerint, az 
elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni és a hivatali titkot megtartani. A 
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hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Ezen túlmenően nem közölhet 
illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben 
tudomására jutott, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos 
következményekkel járhat. 

A munkavállaló munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a 
munkahelyi vezetője utasításának, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles 
végezni. 

 
5.5. A panaszkezelés módja 

 
A panaszkezelés részletes szabályait a Gyvt. valamint a Gyr. 4. §-a tartalmazza: 
 
A személyes gondoskodás igénybevételére vonatkozó kérelmet az intézmény 

vezetőjéhez kell benyújtani, aki a jogosultságról dönt. Ha a döntést vitatja, vagy ha az 
intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik – a Gyvt. 32. § (4) bekezdése 
értelmében – a kérelmező, vagy törvényes képviselője a Polgármesterhez fordulhat. A 
felülvizsgálati kérelmet a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül 
a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályánál kell benyújtani. 

 
Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszüntetéséről, 

valamint az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, vagy törvényes 
képviselőjét. Egyet nem értés esetén a Gyvt. 37/A. § (4) bekezdése értelmében a jogosult, 
vagy törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
Polgármesterhez fordulhat. A felülvizsgálati kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális 
Szolgáltató Főosztályánál kell benyújtani. A döntésig az intézmény az ellátást 
változatlanul biztosítja. 

 
A Gyvt. 36. §-a értelmében a gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes 

képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek 
érdekeinek védelmét ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak 
szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál 

a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 

esetén, 
c) iratbetekintés megtagadása esetén. 
Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 

tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. 
A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 

gyermekönkormányzat és a gyermek, illetve fiatal felnőtt a Polgármesterhez vagy a 
gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti 
fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett 
intézkedéssel nem ért egyet. A panaszt a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató 
Főosztályánál kell benyújtani. A kivizsgálás eredményéről a 15 napon belül értesíteni kell 
a panasztevőt. 
 

Az igénybevevőknek joga van a gyermekjogi, ellátott jogi képviselőhöz fordulni, aki 
segítséget nyújt a szolgáltatásban részesülő számára jogai gyakorlásában:  

• tájékoztat,  
• segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában, panaszok 

megfogalmazásában és kivizsgálásában, 
• a szolgáltatást igénybe vevő képviseletében eljárhat. 
Az ellátott jogi képviselő nevét, elérhetőségét minden telephelyen jól látható módon 

ki kell függeszteni.  
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5.6. Nyilatkozattétel tömegtájékoztató szervek részére 

 

A különböző média megjelenések kapcsán az intézmény dolgozóinak az alábbi 
szabályokat kell betartani: 

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

- Az intézményen belül nyilatkozatra az a közalkalmazott jogosult, akit erre a 
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Polgármestere felhatalmaz. A 
nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a 
közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a 
részét, amely az Ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. Az Intézmény 
képviseletében minden dolgozó a szakmai, etikai kódexének és az intézményen 
belül elfogadott normáknak megfelelően nyilatkozhat. 

- A tájékoztatás valódiságáért személyes felelősség áll fenn. 

 
5.7.Az intézményvezetést segítő tanácsadó szervek 
 
A működés fontos feltétele a munkahelyi demokrácia érvényesülése. A szakmai munka és 
a biztonságos működés szempontjából nélkülözhetetlen a munkavállalók rendszeres 
tájékoztatása az intézmény működéséről, az eredményekről, a felmerülő hiányosságokról.  
 Szükséges a fenntartó és a munkavállalók véleményét kikérni az intézmény 
működését érintő fontosabb döntések végrehajtása, módosítása előtt.  
 
 
5.8. Az intézményvezető munkáját segítő szakmai fórumok:  
 
 - dolgozói munkaértekezlet  
 - vezetői munkaértekezlet  
 - szakmai megbeszélések 
 - dolgozói érdekképviseleti szervezet (Közalkalmazotti Tanács)  
 
Az intézmény működését segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről jegyzőkönyv 
készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:  
 - az ülés helyét, időpontját,  
 - a jelenléti ív alapján a megjelentek nevét  
 - a tárgyalt napirendi pontokat,  
 - a hozott döntéseket,  
 - a feladat végrehajtás felelősét, határidejét.  
 
 
5.9. Dolgozói munkaértekezlet:  
 
Az intézmény vezetője szükség szerint, de legalább negyed évente dolgozói 
munkaértekezletet tart. A munkaértekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti. A 
munkaértekezletre meghívást kap az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású 
dolgozója. A napirendet az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket 
tegyenek fel, és azokra választ kapjanak.  
Az intézményvezető az összefoglalói értekezleten:  
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 beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkáról  
 értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését  
 ismerteti a következő időszak feladatait  

Kötelező jelleggel évente tűz- és munkavédelmi oktatást kell tartani, mely értekezlet a 
tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos kérdések fóruma.  
Az értekezletről írásos összefoglaló anyagot (továbbiakban: emlékeztető) kell készíteni, 
jelenléti ív kíséretével, melyen fel kell tüntetni a távolmaradás okát.  
 
5.10. Vezetői munkaértekezlet:  
 
A vezetői értekezletre két hetente kerül sor, amelyet az intézményvezető hív össze, 
távolléte esetén az intézményvezető helyettes. A vezetői értekezleten kötelezően részt 
vesznek a szakmai szervezeti egységek vezetői és a gazdasági elemző. A résztvevők az 
intézmény, valamint a belső szervezeti egységek konkrét tennivalóinak meghatározása 
mellett meghatározzák a elkövetkező feladatait és beszámolnak az előző időszak 
feladatainak megvalósulásáról. Megtárgyalja az intézmény egészét érintő szervezeti és 
működési kérdéseket, folyamatosan értékeli a szakmai egységek munkatervét és azok 
teljesítését, a személyzeti, továbbképzési ügyeket, a költségvetési gazdálkodással 
kapcsolatos jelentősebb kérdéseket, illetve illetmény- és jutalmazás jellegű kérdésekről 
dönt.  
 
5.11.  Szakmai megbeszélések  
 
- Team megbeszélés Az intézmény szervezeti egységei heti rendszerességgel, hétfői 
napokon team megbeszéléseket tartanak, melyet a vezetők szerveznek és irányítanak. A 
megbeszélések alkalmat adnak az esetek megbeszéléséhez, az intézmény és a szakmai 
csoport működésével kapcsolatos kérdések, felvetések, javaslatok, tények átadásához, 
megvitatásához. Az esetmegbeszélésekről, team megbeszélésekről minden esetben írásos 
feljegyzés készül. 
- Egyéni konzultáció. Abban az esetben amikor a probléma feldolgozása gondot okoz 
vagy más esetben elakadást jelent a családsegítő, számára konzultációt kérhet a szakmai 
vezetőtől. 
- Esetkonferencia, esetmegbeszélés: a partnerintézmények képviselőivel, együttműködő 
tagokkal a szolgáltatást igénybe vevő aktuális élethelyzetének áttekintése, megoldási 
alternatívák keresése közös gondolkozás révén. A kompetenciahatárok tisztázása, 
feladatmegosztás is fontos eleme az esetkonferenciának. A találkozókról feljegyzés, 
jegyzőkönyv készül. 
- A szupervízió célja a segítő szakmában dolgozók  mentális védelme és szakmai 
kompetenciájuk fejlesztése. 

  
 Közalkalmazotti tanács 

A szolgáltatást végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó 
megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi 
jogaikat, munkájukat elismerjék Az intézményvezető együttműködik az intézményi 
dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók 
érdekképviselete és érdekvédelme. 
Az intézményben közalkalmazotti tanács működik, mely ellátja a dolgozók 
érdekvédelmét. Szabályait a közalkalmazotti szabályzatban rögzíti. A Közalkalmazotti 
Tanács működését a Kjt. előírásainak megfelelően végzi. Törvényes működésért az 
intézményvezető felel. 
 

 Szakmai program  
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A szakmai vezetők az egységek feladatainak végrehajtására szakmai programot 
készítenek. A szakmai programot az intézmény dolgozóival ismertetni kell. Az 
intézményvezető a szakmai program végrehajtását folyamatosan értékeli.  
 

 Munkakörök, munkaköri leírás  
A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, 
melyek elkészítéséért és módosításáért a szakmai vezetők felelősek, aláírására az 
intézményvezető és a szakmai vezető jogosult. A szakmai egységek vezetői munkaköri 
leírásának elkészítéséért és módosításáért az intézményvezető felelős. A munkaköri leírás 
tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja.  
 

 Továbbképzés 
Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek 
munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése, 
valamint, akik továbbképzésre kötelezettek. 
 
A továbbképzés szabályai:  
 

-  Mindenki köteles írásban kérni az intézményvezetőtől a továbbtanulását, akár 
diploma megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó.  

-  Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetében köteles igazolni, 
hogy beiratkozott az adott félévre.  

-  Köteles leadni a továbbtanuló dolgozó a konzultációs és vizsgaidőpontokról szóló 
igazolást az oktatási intézménytől.  

-  A továbbképzésben résztvevő személlyel tanulmányi szerződést lehet kötni. A 
tandíj összegét és a további költségeket az intézmény a tanulmányi szerződésben 
foglaltak szerint fizeti.  

-  A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló 
keretösszeg, a továbbképzési díjak és a jelentkezők száma alapján évente kell 
felülvizsgálni az intézményen belül.  

 
 Munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése 

A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a 
vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni.  

- Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt 
be, azt az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni.  

- A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási 
rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások szerint kell kialakítani.  

- A dolgozóknak a munkakörükkel összefüggő feladatellátásához, utazási költségei 
megtérítésére az intézmény bérletet ill. kerékpárt biztosít. 

 
 Szabadság  
-   Az éves szabadság mértékét a Kjt. és a Mt. Vonatkozó rendelkezései alapján kell 

megállapítani. 
- Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a szakmai 

vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni.  
- A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az 

intézményvezető jogosult, távollétében a megbízott vezető, illetve egyéb 
esetekben a közvetlen szakmai vezető.  

- A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni szakmai 
egységenként.  
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 A helyettesítés rendje  
-  A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása a szakmai 

vezetők feladata.  
-  Helyettesítésre az intézmény valamennyi dolgozója kötelezhető.  
-  A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a 

munkaköri leírásokban kell rögzíteni.  
-  Helyettesítésnek számít a betegállomány idejére, illetve átmenetileg ellátatlan 

feladatoknak saját dolgozóval történő helyettesítése.  
 
A szabadságot a kivétel előtt 2 héttel kell jelezni a szakmai vezetővel egyeztetve, ezt 
követően a telephelyen megbízott munkatárs elektronikusan azt megküldi az 
intézményvezető felé, aki azt engedélyezi, majd az adott telephelyen erre kijelölt 
munkatárs a KSZKI elektronikus távollét nyilvántartása felé megküldi azt. Érvényessége 
az intézményvezető engedélyével lép életbe. 
 

 Munkakörök átadásának rendje 
Kilépés esetén a munkakörök átadási rendjét miniszteri rendelet szabályozza. Belső külön 
szabályként érvényesül: kizárólag a szakmai vezető által hitelesített átadólap után 
érvényes a munkakör átadása melynek tartalmaznia kell az átadás-átvétel időpontját, a 
munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, a folyamatban lévő konkrét 
ügyeket, az átadásra kerülő eszközöket, az átadó és átvevő esetleges észrevételeit, 
aláírásait.  
A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti  
közvetlen vezető gondoskodik.  
 
 

 Szabályzatok  

A szolgálat jelen szabályzatában nem rendezett működésének részletes szabályait az 
intézmény belső iratai, valamint szabályzatai tartalmazzák. 
 
1)  Belső iratok: 

- házirend, 
- szakmai program, 
- munkavédelmi szabályzat, 
- tűzvédelmi szabályzat, 
- közalkalmazotti szabályzat 
- gyakornoki szabályzat. 

 
2) Szabályzatok: 

- számviteli politika, 
- együttműködési megállapodások, 
- házipénztári és pénzkezelési szabályzat, 
- leltár szabályzat, 
- selejtezési szabályzat, 
- analitikus nyilvántartások szabályzata, 
- irattári szabályzat, 
- belső ellenőrzési szabályzat, 
- bizonylati szabályzat, 
- vagyonvédelmi szabályzat, 
- ellenőrzési nyomvonal, 
- kockázatkezelési szabályzat, 
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- szabálytalanságok kezelése, 
- anyag és eszközgazdálkodási szabályzat, 
- értékelési, szabályzat,  
- kötelezettségvállalási szabályzat, 
- személygépkocsi használati szabályzat, 
- kerékpár használati szabályzat. 

 

3) Munkaidő nyilvántartása: 
- jelenléti ív, 
- távolléti füzet, 
- terepidő nyilvántartás. 
 
 
Budapest, 2017. május 10. 
 
 
 
 

Bleszkánné Kis Ildikó 
Intézményvezető 
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VI. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25. napján megtárgyalta és 
a(z) …./2017.(V.25.) számú határozatával jóváhagyta. 

 
 
Budapest, 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
  KISS ANITA           BÚS BALÁZS 
      jegyző       polgármester 
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1. SZ MELLÉKLET: A CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONÁNAK 
HÁZIRENDJE 

 
A Családok Átmeneti Otthona (továbbiakban Otthon) folyamatos munkarend szerint 
működő bentlakásos intézmény. A házirend kiterjed az ellátásban részesülőkre, az 
intézmény dolgozóira, valamint az intézményt látogató személyekre. A gondozás 
időtartama a gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, 
amely indokolt esetben maximum 6 hónappal meghosszabbítható. 
 

1. A Családok Átmeneti Otthona átmeneti elhelyezést, lakhatást biztosító 
intézmény, amelyet a krízishelyzetbe került családok (szülők és gyermekeik) 
vehetnek igénybe. 

2.  Az elhelyezést kérők (előzetes eljárást, döntést követően) kötelesek 
tüdőszűrésen, fertőzésmentességet igazoló orvosi vizsgálaton részt venni, 
amellyel bizonyítják, hogy fertőző betegségben nem szenvednek. 

3. Az Otthonba belépni, ott tartózkodni az otthonvezető engedélyével lehet. A 
teljes jogú lakhatást csak törvényesen megkötött – az Otthon vezetője és az 
igénybevevő család között létrejött – megállapodás aláírása biztosítja. 

4. Az Otthonban lakók (és tartózkodók) kötelesek lakótársaikkal és az ügyeik 
intézésében, a családok mindennapi problémáinak megoldásában segítséget 
nyújtó gondozókkal az együttélési szabályoknak megfelelő magatartást 
tanúsítani, velük együttműködni. Az önkormányzati tulajdonnal számító 
használatba vett épületrészt, használati és felszerelési tárgyakat 
rendeltetésszerűen használni, azokat védeni, óvni. Az Otthon berendezési és 
használati tárgyaiért, valamint a személyesen átvett ágyneműkért, illetve egyéb 
eszközökért a lakók anyagi felelősséggel tartoznak. Az okozott károkat 
kötelesek megtéríteni. 

5. A szobákban lévő, ill. a közös helyiségekben hagyott személyes tárgyakért 
felelősséget vállalni nem tudunk. 

6. Az átmeneti gondozás megszűnését követően az intézmény területén hagyott 
személyes tárgyakat legfeljebb 15 napig őrizzük, ezen idő eltelte után 
mérlegelés nélkül kidobjuk. 

7. Látogatót fogadni látogatói engedéllyel lehet. A látogatás munka –és 
munkaszüneti, valamint ünnepnapokon 09.00-18.00 óra között lehetséges. A 
csendes pihenő ideje alatt (13:00 – 14:30) látogató nem tartózkodhat az 
intézmény területén! A látogatás megkezdésekor a látogatási engedélyt az 
ügyeletes kollégának le kell adni. Az engedéllyel nem rendelkezőknek az 
ügyeletes kolléga kihívhatja a lakót, azonban az intézmény területén nem 
tartózkodhatnak.  A látogatás időtartama nem haladhatja meg a 1,5 óra 
időtartamot. A látogató csak a család által használt lakórészben tartózkodhat. 
A vendégek által okozott károkért, vagy bármely, az Otthon életét zavaró 
magatartásért az őt fogadó lakó tartozik felelősséggel. A vendégek az Otthon 
területére lépve elfogadják annak házirendjét, s azt kötelesek betartani! 

8. A lakók a megállapodásban rögzített időpontig tartózkodhatnak az Otthonban, 
azt követően leltár szerint az átvett eredeti állapotnak megfelelően kötelesek 
átadni a lakrészt az otthonvezetőnek. 

9. Az éjszakai távolmaradás – havonta max. 2 alkalommal – a család 
gyermekéről történt gondoskodást, a helyettes szülői felügyeletet biztosítva, a 
családgondozónak történt előzetes bejelentés alapján lehetséges. Bejelentés 
nélkül éjszakai távolmaradás nem engedélyezett. 
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10. Az Otthont elfoglalni csak józan állapotban lehetséges. Alkoholt, drogot, vagy 
más tudatmódosulást előidéző szert fogyasztani, illetve az otthonba bevinni 
szigorúan tilos! A tilalom súlyos megszegése az Otthonból történő azonnali 
kizárást eredményezheti. Felszólításra az otthonvezetőnek, vagy a jelenlévő 
családgondozónak, gondozónak a bevitt csomag tartalmát a lakó vagy látogató 
az irodában köteles bemutatni. A lakó köteles az otthonvezető vagy a 
családgondozó kérésére bármikor megfújni a szondát. 

11. A lakók életmódjukat a békés együttélés normái szerint kell, hogy alakítsák. 
(A lakók pihenését, nyugalmát az szolgálja, ha este 22 óra után nem 
hangoskodnak (magnót, rádiót, tévét megfelelő hangerővel használnak), nem 
zavarják egymást. 

12.  20 óra után egymás szobájában sem felnőttek, sem gyermekek nem 
tartózkodhatnak! 

13. A lakrészek tisztaságáról minden család maga gondoskodik. A közös 
helyiségeket (folyosók, konyha, társalgó, játszószoba, WC, zuhanyzó) 
beosztás alapján a lakók takarítják. Az ehhez szükséges eszközöket, 
tisztítószereket az Otthon biztosítja. A tisztasági viszonyokat az otthonvezető, 
a családgondozók folyamatosan ellenőrzik. A lakó minden szombaton köteles 
a lakószobáját tiszta, rendezett állapotban átadni. Kivételt képez, aki ezen a 
napon munkavégzés miatt van távol az Otthonból. 

14. A lakószobákban villanyrezsót, hősugárzót, gyorsforralót, stb. használni, 
valamint gyúlékony anyagokat tárolni tilos. A lakrész elfoglalása előtt a 
családokat a tájékoztatjuk tűzvédelmi előírásokról, a követelmények 
betartásáról, az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről. 

15. 2012. január elsejétől a 1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről szóló 
törvény alapján az intézmény egész területén és a bejárati kapuhoz 5 méteres 
körzetben dohányozni tilos, amennyiben a lakók ezt nem tartják be az írásbeli 
figyelmeztetést von maga után.  

16. A családok, a szülők gyermekeiket felügyelet nélkül nem hagyhatják. Értük 
minden esetben felelősséggel tartoznak. A szülő távollétében köteles írásban 
megállapodást kötni a gyermeke felügyeletéről. Egyedi esetben és kivételes és 
fontos okból az ügyeletes feladatot ellátó családgondozó, gondozó rövid 
időtartamú gyermekfelügyeletet vállalhat.  

17. A lakó – kivéve, ha munkavégzése miatt távolmaradását a családgondozójának 
időben jelezte – az Otthonba köteles 20.00-ig beérkezni. A főbejáratot 22:30-
06.00-ig zárva kell tartani. 

18. A családok – a megállapodásban rögzített bentlakásuk idejére – ágy, takaró, 
párna használatára jogosultak. Az ágynemű mosását maguk végzik. 

19. A lakók a saját tulajdonukat képező ruházatukat, használati tárgyaikat a 
lakószobában tárolhatják. 

20. Az étkezésről, mosásról mindenki maga köteles gondoskodni. 
21. A családok jogosultak a hűtőszekrényben élelmiszert, ételt tárolni. Romlandó 

ételt a hűtőszekrényen kívül tárolni tilos!  A konyhát étkezés után kötelesek 
tisztán tartani, a tűzhelyet, edényeket, étkészletet elmosogatni. A 
lakószobákban, TV szobában étkezni szigorúan tilos.  

22. A munkába induláskor, eltávozáskor a családok a szobák kulcsait kötelesek az 
ügyeletesnek leadni. 

23. Ha a lakók bármilyen változást – ami eltér megszokott állapotuktól – 
magukon, vagy gyermekükön észlelnek (kiütést, hasmenést, ismétlődő 
hányást, stb.) ill. minden rendkívüli eseményt kötelesek az ügyeletesnek 
jelezni. 

24. Szükség esetén ügyeletes orvost hívhatnak, ennek költségeit az adott családnak 
kell állnia.  
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25. A családok együttélési problémáinak megoldására, kezelésére havonta 1 
alkalommal lakógyűlést tartunk. A lakógyűlésen a családok felnőtt tagjai, 
valamint az otthonvezető, a családgondozók és gondozók vesznek részt. A 
lakógyűlésen elhangzottakról feljegyzés készül. A problémák rendezéséről, a 
tett intézkedésekről a következő lakógyűlésen számolunk be. A lakógyűlésen 
lehetőség szerint minden felnőtt lakó köteles megjelenni. 

26. A lakhatás megvonható attól a személytől (családtól) aki: 
- fertőző betegségben szenved 
- az együttélési szabályokat súlyosan, többször megsérti, 
- a térítési díj fizetési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget 
- szándékosan rongál, az eszközöket, berendezési tárgyakat nem 

rendeltetésszerűen használja 
- a házirendet szándékosan, súlyosan megsérti, 
- előzetes bejelentés nélkül több éjszakát indokolatlanul az Otthonon 

kívül tölt. 
27. A szülők, a gyermekek és az érdekeiket ellátó szakmai szervek, személyek e 

házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az Otthon vezetőjénél, az 
intézményvetőjénél, a fenntartónál vagy az érdekképviseleti fórumnál az 
alábbiak szerint: 
- Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
megszüntetéséről, valamint az ellene tehető panaszról írásban értesíti a 
jogosultat, vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a Gyvt. 37/A. 
§ (4) bekezdése értelmében a jogosult, vagy törvényes képviselője az értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a Polgármesterhez fordulhat. A 
felülvizsgálati kérelmet a III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális 
Szolgáltató Főosztályánál kell benyújtani. A döntésig az intézmény az ellátást 
változatlanul biztosítja.  
- A Gyvt. 36. §-a értelmében a gyermek, a gyermek szülője vagy más 
törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, 
továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdek-képviseleti és szakmai 
szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény 
vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál 
a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 
kötelezettségszegése esetén, 
c) iratbetekintés megtagadása esetén. 
Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt 
kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges 
módjáról. 
A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 
gyermekönkormányzat és a gyermek, illetve fiatal felnőtt a Polgármesterhez 
vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az 
érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat 
eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. A panaszt a 
Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályánál kell benyújtani. A 
kivizsgálás eredményéről a 15 napon belül értesíteni kell a panasztevőt. 
 

28.Az érdekképviseleti fórum a családok választott képviselőjéből, a delegált 
intézményi dolgozóból, az intézmény fenntartója által delegált személyből és a 
meghívottként delegált Gyermekjóléti Szolgálat képviselőjéből álló négytagú 
panaszjogi testület. Az érdekképviseleti fórumot az otthon megnyitását követő 
15 napon belül létre kell hozni. Amennyiben a fórum valamelyik tagja a 
feladatát a továbbiakban bármely ok miatt nem tudja ellátni (munkaviszonya, 
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lakhatási jogosultsága megszűnik, stb.) új tag delegálásáról 15 napon belül a 
delegáló szerv intézkedik. A testületet havonta 1 alkalommal, illetve szükség 
szerint soron kívül össze kell hívni. Döntése elsőfokú döntés, megfellebbezése 
esetén másodfokon az Otthon vezetője vagy az ő érintettsége, elfogultsága 
esetén a fenntartó által felkért személy jár el. Minden döntéshozónak 15 
munkanap áll rendelkezésére a panasz kivizsgálására, illetve elbírálására. 

29. A Házirendet az Otthon érdekképviseleti fóruma fogadja el. A Házirend 
elfogadását követően érvényes, melynek jól látható helyen történő 
kifüggesztéséről az otthonvezető gondoskodik. 

 
Budapest, 2017. május 10. 
 
 
 

 
Bleszkánné Kis Ildikó 

                                                                                                             intézményvezető 
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2. SZ MELLÉKLET: A GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONÁNAK 

HÁZIRENDJE 
 

 
A Gyermekek Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő 

bentlakásos gyermekintézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek számára 
alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít. A gyermekek átmeneti gondozása 
keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az 
életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, 
ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, 
neveléséről, lakhatásáról gondoskodik. A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául 
szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. 
 
Alapelvek 
 

Az intézmény dolgozói tevékenységük során az 1997. évi XXXI. törvény - a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - rögzítettek valamint a Szociális 
Munka Etikai kódexében foglalt elvek figyelembe vételével mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy az átmeneti gondozásba került gyermekek számára a nyugodt, 
biztonságos környezetet biztosítsák és elősegítsék a gyermek családjába történő mielőbbi 
visszatérését. Az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek és szüleik vagy törvényes 
képviselőik kötelesek a házirendet betartani és elősegíteni az intézmény dolgozóinak 
munkáját. 

 Az intézmény a kiskorúakkal és törvényes képviselőikkel az önkéntesség alapján 
alakít ki együttműködést, szolgáltató jelleggel. Az intézmény munkatársai mindenkor a 
kiskorú érdekeit képviselve kötelesek tevékenykedni. Biztosítaniuk kell ugyanakkor, 
hogy korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorúak érdekeinek védelme 
mellett szüleiknek, gyámjuknak felügyeleti jogköre ne szenvedjen sérelmet. 
 
A házirend megsértésének következményei 
 
 A házirendben foglaltak megsértése annak súlyosságától és ismétlődésének 
gyakoriságától függően a következők lehetnek: 

 
- szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés 
- kedvezményekből való kizárás vagy korlátozás 
- kimenő megvonása 
- az átmeneti gondozás megszüntetése a házirend ismételt vagy súlyos megszegése 
esetén. 
 

Jogok és kötelességek, magatartási szabályok 
 

Az otthonban lakó gyermekek kötelesek a gondozás és nevelés érdekében 
szülőjükkel, gondozójukkal együttműködni, képességeiknek megfelelően eleget tenni 
tanulmányi kötelezettségüknek és tartózkodni az egészséget károsító életmódtól. 

A társas együttélés és érintkezés általános szabályait, udvariassági magatartási 
formákat minden szolgáltatást igénybe vevőnek és dolgozónak kötelessége betartani. 
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Napirend 

 
Iskolai oktatási napokon: 

 
06:00  Ébresztő, tisztálkodás, öltözés, rendrakás 
06:40  Reggeli 
07:00-tól         Indulás az óvodába, iskolába 
16:00-tól         Hazaérkezés, szabadfoglalkozás, csoportos foglalkozás, játék, tanulás 
18:15-tól         Vacsora 
19:00-tól         Fürdés, rendrakás, felkészülés a másnapi teendőkre 
20:00             Lefekvés 6-10 éveseknek, szabadfoglalkozás 10-18 éveseknek 
21:00   Lefekvés 10-18 éveseknek 
 
 
Hétvégén és iskolai szünetekben: 
08:00  Ébresztő, tisztálkodás, öltözés 
08:30-tól Reggeli 
09:00  Takarítás, rendrakás 
10:30  Tízórai 
11:00  Játék, szabadfoglalkozás 
12:00  Ebéd 
13:00-14:30 Csendes pihenő   
15:00   Uzsonna 
16:00  Csoportos programok, foglalkozások 
18:15  Vacsora 
19:00  Fürdés, rendrakás 
20:30  Lefekvés 6-10 éveseknek, szabadfoglalkozás 10-18 éveseknek (kivéve 
iskolai   nap előtti napon) 
21:30  Lefekvés 10-18 éveseknek (kivéve iskolai nap előtti napon) 
 

Aki beteg, köteles az otthon területén tartózkodni és az orvos utasításait betartva 
mindent megtenni mielőbbi gyógyulása érdekében. 
 
Látogatás és kimenő rendje 
 

Az átmeneti gondozásban lévő gyermek az erre kijelölt helyen látogatót fogadhat. A 
látogató az ügyeletes dolgozó engedélyével tartózkodhat az intézményben maximum 
18:00 óráig. A látogatás ideje alatt a gyermeket csak az ügyeletes engedélyével lehet az 
intézmény területéről kivinni. A szolgálatban lévő munkatárs köteles intézkedni a mások 
nyugalmát, a biztonságot, a környezetet, a közerkölcsöt sértő magatartást tanúsító 
látogatóval szemben, hogy e látogató az intézményt hagyja el. 

Az intézmény elhagyása engedélyhez kötött. A gyermekek az otthont iskolába, 
óvodába járás, mindennapi tevékenységből adódó elfoglaltságok, szervezett formában 
megvalósuló programok keretében, továbbá kimenő, eltávozás, szabadság céljából 
hagyhatják el. Bármely okból tartózkodik távol a gondozott, arról az otthon vezetője, 
nevelője, családgondozója vagy ügyeletes munkatársa tudomással kell, hogy bírjon. 
Szervezett távollét esetén a programot szervező felnőtt vagy az általa kijelölt személy 
kíséri a gyermeket. 
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Kimenők rendje: 
 

A kimenő iskolaidőben, hét közben 16:00-18:00 között engedélyezett. 14 éves kor 
felett, szülői beleegyezéssel egyedül közlekedhetnek. A gyermekeknek iskolai 
elfoglaltságuk után az otthonba az indokolt legrövidebb időn belül be kell jönni. A 
délután folyamán az ügyeletes kollégákkal elkészítik a házi feladatokat, másnapra 
bepakolják tanfelszereléseiket, részt vesznek a csoportos foglalkozásokon, programokon. 
Az intézményből 14 éves kor alatt csak szülői kísérettel lehet eltávozni ügyintézés, orvosi 
vizsgálat, stb. céljából. 
 Hétvégén a 14 év feletti gyermekek – amennyiben szüleik ehhez előzetesen írásban 
hozzájárulnak – kimenőre távozhatnak. A kimenőt előre be kell jelenteni, megjelölve a 
tartózkodási helyet és elérhetőséget és ezeket a kimenők nyilvántartására rendszeresített 
naplóban rögzíteni kell. A kimenő időtartama a 10 órát nem haladhatja meg. A fenti 
időpontoktól egyedi elbírálás alapján el lehet térni. 
 A 14 év alatti gyermekek hétvégén is csak szülői kísérettel hagyhatják el az 
intézményt, amennyiben arról a gyermek törvényes képviselője másként nem határoz. 

A 10 órát meghaladó eltávozást, szabadságot, kapcsolattartást a gyermekek Átmeneti 
Otthona vezetőjével vagy nevelőjével kell engedélyeztetni a tartózkodási hely, 
elérhetőség, ok és időtartam megjelölésével. 
 A kimenőről, eltávozásról visszaérkező gyermeknek az ügyeletesnél le kell 
jelentkezni, annak tényét és idejét a naplóban rögzíteni kell. 
 
A lakószobák és a közös helyiségek használatának rendje 
 
 A gyermekek Átmeneti Otthonában 4 lakószoba és egy betegszoba áll rendelkezésre, 
szobánként 2-4 gyermek számára. A szobákban történő elhelyezést a gyermekek 
életkorának, nemének egészségi és mentális állapotának figyelembe vételével határozzák 
meg.  Fentiektől a gyermek érdekében el lehet térni. 
A gondozottak személyes használati tárgyakkal, tulajdonnal rendelkezhetnek, de 
felelősséget csak a megőrzésre átvett, elkülönített helyen elzárt tárgyakért vállal az 
intézmény. Az átmeneti gondozás megszűnését követően az intézmény területén hagyott 
személyes tárgyakat legfeljebb 15 napig őrizzük, ezen idő eltelte után mérlegelés nélkül 
kidobjuk. A lakószobában a gyermek saját mindennapos személyes használati tárgyait, 
ruházatát külön szekrényben tárolhatja.  A lakószobát saját ízlésének megfelelően 
dekorálhatja, otthonossá teheti, de ennek módját előzetesen a nevelővel meg kell beszélni. 
A gyermekek koruknak és képességeiknek megfelelő módon és mértékben a személyes 
ruházatuk, ágyuk, szekrényük, lakószobájuk rendben tartásáról, tisztításáról, takarításáról 
kötelesek gondoskodni, ill. ebben az intézmény dolgozóival együttműködni.  
 A közös helyiségek használata során figyelembe kell venni a csoport és közösség 
érdekeit, azokat mások zavarása nélkül szabad csak használni. A csendes pihenő és az 
éjszakai alvásidő alatt a közös helyiségeket csak a legszükségesebb mértékben, a csend 
megzavarása nélkül szabad használni.  Vigyázni kell a tisztaságra és a felszerelési és 
használati tárgyak épségének megóvására. A közös helyiségek rendben tartásában, 
takarításában, a mindennapi életvitel szokásos tevékenységeiben, a házimunkában minden 
otthonban lakó gyermek köteles részt vállalni a csoportban kialakított munkamegosztás 
alapján. Minden lakó köteles a higiéniai előírásokat betartani 
 A gondozott gyermekek az otthon felszerelési és berendezési tárgyait szabadon, 
rendeltetésszerűen használhatják. Kötelesek a helyiségek, berendezési, felszerelési 
tárgyak állagának megóvásáról gondoskodni. A szándékosan, illetve a rendeltetésellenes 
használat következtében gondatlanul okozott károkért felelősséggel tartoznak. Az 
intézmény tulajdonát képező tárgyak, eszközök az otthon területéről nem vihetők ki. 
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 A lakótérben a dohányzás a gyermekeknek és dolgozóknak egyaránt tilos. A 
dohányzás súlyos házirendszegésnek minősül, mely az átmeneti gondozás azonnali 
hatályú megszüntetését vonja maga után. A dolgozók számára az arra kijelölt helyen 
engedélyezett a dohányzás. Az intézmény területén tilos alkoholtól, ill. más 
tudatmódosító szerektől befolyásolt állapotban tartózkodni, ill. ilyeneket az otthon 
területére bevinni, fogyasztani, tárolni. 
 
Érdekképviselet, panaszkezelés módja 
 
Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszüntetéséről, 
valamint az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, vagy törvényes 
képviselőjét. Egyet nem értés esetén a Gyvt. 37/A. § (4) bekezdése értelmében a jogosult, 
vagy törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
Polgármesterhez fordulhat. A felülvizsgálati kérelmet a III. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Szociális Szolgáltató Főosztályánál kell benyújtani. A döntésig az intézmény az ellátást 
változatlanul biztosítja. 
 
A Gyvt. 36. §-a értelmében a gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes 
képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek 
érdekeinek védelmét ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak 
szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál 
a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 
esetén, 
c) iratbetekintés megtagadása esetén. 
 
Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. 
A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és 
a gyermek, illetve fiatal felnőtt a Polgármesterhez vagy a gyermekjogi képviselőhöz 
fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem 
küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. A 
panaszt a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályánál kell benyújtani. A 
kivizsgálás eredményéről a 15 napon belül értesíteni kell a panasztevőt. 
 
Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai: 

- a gyermekek választott képviselője, 
- az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselője, 
- az intézmény dolgozóinak képviselője, 
- az intézmény fenntartójának képviselője. 

 
Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat és a hatáskörébe 
tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéséket kezdeményezhet a fenntartónál vagy más 
felügyeleti szervnél. Véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben, valamint 
javaslatot tehet a szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről. Egyetértési jogot gyakorol 
a házirend jóváhagyásával. 
Az igénybevevőknek joga van a gyermekjogi, ellátott jogi képviselőhöz fordulni, aki 
segítséget nyújt a szolgáltatásban részesülő számára jogai gyakorlásában:  
• tájékoztat,  
• segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában, panaszok 
megfogalmazásában és kivizsgálásában, 
• a szolgáltatást igénybe vevő képviseletében eljárhat. 
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 A házirend tartalmát a szolgáltatási igénybe vevők a szolgáltatás kérelmezésekor 
megismerik és tudomásul veszik. 
 
 A házirend egy példányát a gyermekek Átmeneti Otthonában jól látható helyen ki 
kell függeszteni. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2017. május 10. 

 
  

Bleszkánné Kis Ildikó 
                                                                                                           intézményvezető 
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3. SZ MELLÉKLET: A KAPCSOLATTARTÁSI ÜGYELET HÁZIRENDJE 

 
 

 
1. A szülők érvényes és hatályos bírósági- ill. gyámhivatali határozat nélkül a 

Gyermekjóléti Központ helyiségeit kapcsolattartás céljára nem vehetik igénybe. 
 
2. A kapcsolattartásra kötelezett szülő (gondozó szülő) a gyermekkel/gyermekekkel 

valamint a kapcsolattartásra jogosult szülő (látogató szülők) köteles a 
kapcsolattartás kezdő időpontjában pontosan megjelenni. 15 perc késés után a 
kapcsolattartás nem tartható meg, a kapcsolattartás ezen esetben a késő félnek 
felróható okból marad el. 

 
3. A kapcsolattartásra kötelezett szülőnek és kísérőinek a kapcsolattartás teljes 

idejére el kell hagynia az Intézményt. 
 
4. A kapcsolattartásra kötelezett szülőnek távozáskor meg kell adnia a mobiltelefon 

számát a mediátornak, vagy azt a telefonszámot, amelyen a kapcsolattartás ideje 
alatt elérhető arra az esetre, ha a kapcsolattartás alatt bármilyen probléma 
felmerülne. 

 
5. A kapcsolattartásra jogosult szülő minden esetben nyitott ajtónál találkozhat 

gyermekekkel ill. gyermekekkel. 
 
6. A kapcsolattartásra jogosult szülő csak előre csomagolt élelmiszert hozhat 

gyermeknek/gyermekeknek. 
 
7. Távozás előtt a jogosult szülő köteles a játszószobában rendet rakni.  
 
8. A kapcsolattartás alatt sem a gyermek/ek sem a jogosult szülő nem használhatja a 

mobiltelefonját.  
 

9. Amennyiben a jogosult vagy a kötelezett szülő a gyermekkel vagy a mediátorral 
szemben veszélyeztető magatartást – fizikai vagy/és verbális – tanúsít, a 
kapcsolattartást azonnal megszakítjuk. Veszélyeztető magatartás fennállása esetén 
intézményünk a veszélyeztető féllel szemben jogi lépéseket tesz. 

 
10. Amennyiben a látogató szülő a gyermek/ek előtt becsmérlő kifejezéseket használ 

bárkire, különös tekintettel a kapcsolattartásra kötelezett szülőre, vagy a 
gyermeket bármilyen módon megfélemlíti, két alkalommal figyelmeztetjük és a 
harmadszori házirendet sértő viselkedés után a kapcsolattartást befejezzük. A 
szabálysértésről feljegyzést készítünk. 

11. A kapcsolattartás ideje alatt hangfelvétel nem készíthető.  Tiltás ellenére készített 
hangfelvétel bárminemű felhasználása jogi eljárást von maga után. 

 
12. A kapcsolatügyeletet drog vagy alkohol hatása alatt lévő szülő nem veheti 

igénybe. 
 

13. Dohányozni az Intézmény területén, csak az erre kijelölt helyen szabad. 
 
14. Fent leírt szabályok megszegése a félnek felróható magatartásnak minősül. 
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15. A Polgári Perrendtartásról szóló törvény rendelkezései alapján a mediátorok 

tanúvallomás tételére nem kötelesek. A Büntető Eljárásról szóló törvény alapján a 
mediátorok csak kivételes esetben kötelezhetőek vallomástételre. 

 
16. A kapcsolattartás alatt felmerülő vitás helyzetekben a mediátor jogosult dönteni. 

 
16. A panaszkezelés módja.  
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 36.§-a, továbbá a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
való részesítés feltételeiről valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról 
szóló 2/1999. (I.29.) önkormányzati rendelet szabályozza a panaszok kezelésének 
a módját. 
 
A Gyvt. 36. §-a értelmében a gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes 
képviselője panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti 
fórumánál 
a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 
kötelezettségszegése esetén, 
c) iratbetekintés megtagadása esetén. 
Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. 
A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 
gyermekönkormányzat és a gyermek, illetve fiatal felnőtt a Polgármesterhez vagy 
a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az 
érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat 
eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.  
A panaszt a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályánál kell 
benyújtani. A kivizsgálás eredményéről a 15 napon belül értesíteni kell a 
panasztevőt. 

 
 
Budapest, 2017. május 10. 
 
 

Bleszkánné Kis Ildikó 
       intézményvezető 
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4. SZ MELLÉKLET: AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 

 
ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 

1035 Budapest, Váradi u. 9-11. Tel./fax:250-19-64 
 
 

HÁZIREND 
 

A házirend az intézmény munkatársaira és szolgáltatásainak igénybevevőire vonatkozik 
 

1) Az intézmény által biztosított szolgáltatások: 
 

- teljes körű szolgáltatás 
 

2) A szolgáltatást igénybe vevők számára biztosított nyitva tartási idő: 
 

-  a kliensek számára történő nyitva tartás 
 

Hétfő 13-tól — 18-ig 

Kedd 9-től — 18.00-ig 
Szerda 9-től — 18.00-ig 
Csütörtök  9-től — 18.00-ig 
Péntek 9-től — 12.30-ig 

 

 
3) Az intézményben a nyitva tartási időn túl csak az intézményvezető előzetes 

engedélyével lehet tartózkodni – munkatársaknak és szolgáltatást igénybe 
vevőknek egyaránt. 
 

4) A szolgáltatást igénybe vevők csak a kijelölt helyiségekben tartózkodhatnak. 
 

5) Irodai helyiségekben nem fogadhatók a szolgáltatást igénybe vevők. 
 

6) Az intézményben alkohol, kábítószer és egyéb szerek hatása alatt tartózkodni 
tilos, ellenkező esetben az épületet el kell hagyni. 
 

7) A szolgálat berendezési tárgyaiért és azok állagának megóvásáért mindenki 
felelősséggel tartozik (munkatársak és igénybevevők egyaránt). 
 

8) Az intézmény területén a rendre és a tisztaságra mindenkinek vigyázni kell. 
 

9) Dohányozni az intézmény területén csak a kijelölt helyen lehet. 
 

10) A tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartása minden dogozó és minden 
szolgáltatást igénybe vevő számára kötelezőek. 
 

11)  A szolgáltatást igénybe vevő köteles: 
- a családgondozóval, tanácsadóval, szolgáltatóval való szóbeli vagy írásbeli 

szerződést betartani; 
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- a munkatársakkal szemben az alapvető viselkedési és morális szabályok 
betartása; 

- az intézmény által kifüggesztett Házirendet betartani; 
- a probléma rendezése érdekében lehetőségeihez képest együttműködni 

köteles az intézmény munkatársaival. 
 

12) A családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó, szolgáltató köteles: 
- a tudomására jutott adatokat és információkat az adatvédelmi törvény 

előírása, a szakmai és jogszabályi előírások szerint betartani; 
- a hozzá fordulók emberi méltóságát, alapvető emberi jogait tiszteletben 

tartani; 
- a szolgáltatást igénybe vevő hozott problémáit a családsegítő, tanácsadó, 

szolgáltató maximális tudásának és a törvényben előírt feladatkörének, 
munkaköri leírásának megfelelően köteles ellátni; 

- betartani a Szociális Munkások Etikai Kódexének és kapcsolódó 
jogszabályok előírásait. 
 

13) A panaszkezelés módja. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 36.§-a, továbbá a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
való részesítés feltételeiről valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról 
szóló 2/1999. (I.29.) önkormányzati rendelet szabályozza a panaszok kezelésének 
a módját. 
 
A Gyvt. 36. §-a értelmében a gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes 
képviselője panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti 
fórumánál 
a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 
kötelezettségszegése esetén, 
c) iratbetekintés megtagadása esetén. 
Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. 
A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 
gyermekönkormányzat és a gyermek, illetve fiatal felnőtt a Polgármesterhez vagy 
a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az 
érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat 
eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.  
A panaszt a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályánál kell 
benyújtani. A kivizsgálás eredményéről a 15 napon belül értesíteni kell a 
panasztevőt. 

 
A házirend visszavonásig érvényes. 
 
 
Budapest, 2017. május 10. 
 
 

                                 ……………………………………………. 
                                                                          Bleszkánné Kis Ildikó 

                                                                      intézményvezető 
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5. SZ MELLÉKLET: A CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONÁNAK A 

BEKÖLTÖZŐ CSALÁDDAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSA  
 

 

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
1035 Budapest Váradi utca 9-11. Tel/fax:250-1964, 367-5955 

1038 Budapest, Víziorgona u. 7. Tel./fax:454-0620, 06-20-576-9810 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

Amely létrejött az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
részeként működő Családok Átmeneti Otthonának vezetője 
............................................................, valamint 
 
neve:………………………………………………………………….. 
születési hely,idő:…………………………………………………….. 
anyja neve:……………………………………………………………. 
taj száma: ……………………………………………………………. 
lakóhelye:…………………………………………………………….. 
tartózkodási helye:…………………………………………………… 
 
és 
 
neve:………………………………………………………………….. 
születési hely,idő:…………………………………………………….. 
anyja neve:…………………………………………………………… 
taj száma: ……………………………………………………………. 
lakóhelye:…………………………………………………………….. 
tartózkodási helye:…………………………………………………… 
 
A szülővel (kkel) költöző gyermekek: 
 
neve:………………………………………………………………….. 
születési hely,idő:…………………………………………………….. 
anyja neve:……………………………………………………………. 
taj száma:……………………………………………………………. 
lakóhelye:…………………………………………………………….. 
tartózkodási helye:…………………………………………………… 
 
neve:………………………………………………………………….. 
születési hely,idő:…………………………………………………….. 
anyja neve:……………………………………………………………. 
taj száma:…………………………………………………………….. 
lakóhelye:…………………………………………………………….. 
tartózkodási helye:…………………………………………………… 
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A szerződést az alábbi feltételekkel kötjük: 

 
 
Az 1997. évi XXXI. törvény alapján az átmeneti gondozás az alapjául szolgáló ok 

fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Az ellátást meg kell szüntetni, ha azt a szülő 
kéri, vagy ha okai már nem állnak fenn. Megszűnik, ha a gondozás időtartama eltelt. 
Ezen megállapodás határozott időtartamra szól, 20.....................tól 20..................ig. 

A Családok Átmeneti Otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során 
- biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja 

otthontalanná vált szüleit, 
- komfortos lakhatási feltételeket biztosít 
- segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, 

gondozásához, neveléséhez, 
- biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség 

szerinti ellátást, 
- a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget 

nyújt. 
 
 
A család felnőtt, keresőképes családtagjainak rendszeres munkával és 

jövedelemmel kell rendelkezniük, amelynek havi összege el kell érje a mindenkori 
minimálbér legkisebb összegét. (Kivéve a GYES, GYED, GYET ellátásban részesülők.) 
30 napon túli munka ill. jövedelem nélküliség a lakhatási szerződés felbontását vonhatja 
maga után. 

 
Térítési díj fizetése: 
 

A szolgáltatást igénybe vevők az ellátásért térítési díjat kötelesek fizetni minden 
ellátást igénybe vevő hónap 10. napjáig. 
A térítési díj fizetésére vonatkozó szabályokat a Gyvt. 146-151.§-ai, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 
29.) Korm. rendelet, továbbá a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
való részesítés feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjról szóló 2/1999. (I.29.) 
önkormányzati rendelet tartalmazzák.  

A személyi térítési díj a jogszabályok által előírt jövedelemigazolások bemutatása, 
valamint a szolgáltatást igénybe vevő által kitöltött jövedelemnyilatkozat alapján kerül 
kiszámításra, amelynek mértéke igénybe vevőnként nem haladhatja a családban az egy 
főre jutó rendszeres havi jövedelem 50%-át. [Gyvt. 150. § (4)] 

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a megállapított térítési díj összegét 
vitatja, annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díjról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az Intézmény a térítési 
díj fizetéséről és a hátralékokról nyilvántartást vezet. A be nem fizetett térítési díj a 
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján hajtható be. 

 
Az Otthon lakói vállalják, hogy családgondozójukkal, 

................................................. mindenben együttműködnek, a gondozási tervben leírtak 
megvalósításáért minden tőlük telhetőt megtesznek.  
  

A szülők kötelesek gyermekeiket életkoruknak, testi és mentális fejlettségüknek 
megfelelően mindenkor ellátni, a 3. életévet betöltött gyermeket óvodába, a tanköteles 
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gyermeket iskolába járatni. A szülők vállalják a gyermekjóléti szolgálattal, óvodai, iskolai 
gyermekvédelmi felelőssel, védőnővel, gyermekorvossal való együttműködést. 
  A lakók tudomásul veszik és hozzájárulnak, ahhoz hogy az átmeneti 
gondozás folyamán személyes adataikról, és a családgondozás folyamatáról nyilvántartást 
vezetnek. 
 A lakók a Házirendben foglaltakat tudomásul veszik, azt elfogadják. 
 
A Házirendben ill. a Megállapodásban foglaltak megsértése az otthonból való 
kizárással, a lakhatási jog megszűnésével járhat! 
 
 
Budapest, 2017. .................... 
 
 
 
      .......................................................       ..................................................... 
a Családok Átmeneti Otthonának vezetője                           lakó 
 
 
 
 
       .....................................................         ..................................................... 
                  családgondozó                                                     lakó 

 



 66  

 

6. SZ MELLÉKLET: A GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONÁNAK A 
BEKÖLTÖZŐ GYERMEKKEL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSA  

 

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
Gyermekek Átmeneti Otthona 

1035 Budapest Váradi utca 9-11. Tel/fax:250-1964, 367-5955 
1039 Budapest, Víziorgona u. 7. Tel.: 06-20-403-2243; 243-1207 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ részeként 

működő Gyermekek Átmeneti Otthonának vezetője, ……………………… valamint 

…………….. (sz.: …………………., an: …………………., TAJ: ………………., 

lakóhely: ………………., tartózkodási hely: …………………….) szülő között. 

 

Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek(ek): 

Neve:  
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
TAJ:  
Lakóhely:  
 
A szerződést az alábbi feltételekkel kötjük: 
 

Az 1997. évi XXXI. törvény alapján az átmeneti gondozás az alapjául szolgáló ok 
fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Az ellátást meg kell szüntetni, ha azt a szülő 
kéri, vagy ha okai már nem állnak fenn. Megszűnik, ha a gondozás időtartama eltelt. 
Ezen megállapodás határozott időtartamra szól, ……………………től ……………….-
ig. 
 
 
A Gyermekek Átmeneti Otthona vállalja: 

 Az átmeneti gondozás idejére a gyermek teljes körű ellátását, mely tartalmazza 
az étkeztetését, szükség szerinti ruházattal való ellátását, személyi higiéné-, 
textíliával való ellátását, az iskolai oktatás során felmerülő költségek 
átvállalását, zsebpénzzel történő ellátását, helyközi bérlet vagy jegy nyújtását. 

 Rendkívüli esemény esetén azonnal értesíti a szülőt/gondviselőt/törvényes 
képviselőt, pl. betegség, szökés, eltűnés esetén. 

  Az átmeneti gondozás ideje alatt a gyermekről keletkezett dokumentumokat, 
egyéb adatokat az adatvédelmi törvény előírásoknak megfelelően tárolja. 

 Rendszeresen kapcsolatot tart a gyermek életkorának megfelelő nevelési-
oktatási intézménnyel. 

 A gyermek számára a kezelőorvosa által rendszeres szedésre előírt gyógyszer 
beadását. 
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 A szervezett szabadidős programokon való részvételének biztosítását a gyermek 
számára az átmeneti gondozás idejére (pl. edzés, szakkör, kirándulás, 
táboroztatás, stb.). 

 Biztosítja annak lehetőségét, hogy a gyermek véleményt nyilváníthasson a 
számára nyújtott ellátásról és nevelésről. 

 Biztosítja a gyermek vallásgyakorlását, kisebbségi kultúrájának ápolását. 
 Biztosítja a gondozott gyermeknek a hozzátartozójával való folyamatos 

kapcsolattartását, azon személyek számára, melyeket a 
szülő/gondviselő/törvényes képviselő megnevezett. 

 A szülő/gondviselő/törvényes képviselő beleegyezése és írásos hozzájárulása 
nélkül a gyermek életében változást, eredményező döntést nem hoz, kivéve, ha a 
megkérdezése ellentétes a gyermek érdekeivel. 

 
A szülő/gondviselő/törvényes képviselő vállalja: 

 A szerződés időtartama alatt a Gyermekjóléti Központ esetmenedzserével, 
valamint az Otthon szakmai feladatokat ellátó dolgozóival a gyermek megfelelő 
ellátása, mielőbbi hazagondozása érdekében az együttműködést, rendszeres 
kapcsolattartást. 

 Az átmenti gondozás időszakára fizetendő személyi térítési díj megállapításához 
szükséges igazolásokat, benyújtja. A szülő az intézményben való elhelyezésért 
térítési díjként igénybe vevőnként a családban az egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelem 50%-át fizeti meg, az ellátás igénybevételét követő hó 10. napjáig, 
amely összeg befizetéséről átvételi pénztárbizonylatot kap. A be nem fizetett 
térítési díj a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján adók módjára behajtható. 

 Tájékoztatást ad gyermeke egészségi állapotáról, háziorvosának nevéről, 
elérhetőségéről, valamint átadja a rendszeresen szedett gyógyszereket, valamint 
hozzájárul a betegbiztosítási kártya másolatának elkészítéséhez. 

 Tájékoztatást ad gyermeke iskolai előmeneteléről, a nevelési-oktatási intézmény 
elérhetőségéről. 

 Az átmeneti gondozás során használt dokumentumok elkészítésében 
közreműködik, a szükséges adatokat szolgáltatja, illetve az adatokban 
bekövetkezett változásokat 15 napon belül bejelenti. 

 Megismerve az Otthon Házirendjét, egyéb belső szabályozásait az azokban 
foglaltakat betartja, pl. kapcsolattartás ideje. 

 Amennyiben gyermeke az Otthon berendezéseiben, illetve egyéb tárgyaiban 
szándékosan kárt tesz, úgy az okozott kárt megtéríti. 

 A gyermek által - az átmeneti gondozás idejére - behozott személyes használati 
tárgyakban - pl. Cd lejátszó, mobiltelefon – bekövetkezett károkért az Otthonnal 
szemben semmilyen kártérítési igényt nem támaszt.  

 Vállalja, hogy a gyermek elvitelének és vissza hozatalának időpontjában 
bekövetkezett változásokat előre bejelenti, a fenti elérhetőségek egyikén. 

 Vállalja, hogy gyermeke az ellátás ideje alatt az óvoda/iskola által biztosított 
napközit/tanulószobát igénybe veszi. 

 Amennyiben a Megállapodás bármely pontjában változás történik, azt 15 napon 
belül bejelenti. 

 Az Otthon részére átad 1 db fényképet gyermekéről. 
 

A Megállapodás értelmében, a fent meghatározott időszakban a Gyermekek Átmeneti 
Otthona gondoskodik a gyermek szükségleteiről és neveléséről, melyek a szülői 
felügyeleti jog gyakorlását nem érintik. 
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A Házirendben ill. a Megállapodásban foglaltak megsértése az átmeneti gondozás 
megszüntetését vonja maga után. 
 
 
Budapest, ………………………… 
 
 

....................................................... 
a Gyermekek Átmeneti Otthonának vezetője 

 
 
.......................................................           ..................................................... 
                     szülő                                                gyermek 
 

 
 

Szülői Nyilatkozat 
 

 
1. Orvosi ellátással kapcsolatban 
 
 

 

2. Hétvégi befogadással kapcsolatban 
 
 

 

3. Iskolába, különórára járással 
kapcsolatban 

 
 

 

4. Iskolával való kapcsolattartásra 
vonatkozóan 

 

 

5. A gyermekkel kapcsolatos napi 
gondozási-nevelési tevékenységben való 
részvételre vonatkozóan 
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6. A gyermek rendszeres távollétei – pl. edzés, tanfolyam, stb.: 

 
Távollét oka Távollét napjai Távollét 

időszakai 
   
   
   
   
   

 
7. A gyermekkel kapcsolatot tartható, a gyermeket elvihető, illetve számára 

kiadható személyek: 
 

Név – rokonsági fokozat Lakcím Telefonszám 
   
   
   
   
   
   
 
Budapest, …………………………… 
 

……………………………………………………………. 
           szülők /gondviselők/törvényes képviselők 

 

Nyilatkozat  
tájékoztatás megtörténtéről 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
33. §-a értelmében a mai napon tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 
 

 Az átmeneti gondozás tartamáról és feltételeiről 
 A Gyermekek Átmeneti Otthona által reám vonatkozóan vezetett 

nyilvántartásokról 
 A kapcsolattartás rendjéről 
 Érték – és vagyonmegőrzés rendjéről 
 A panaszjog gyakorlásának módjáról 
 A fizetendő személyi térítési díjról 
 Az Otthonban működő Érdekképviseleti Fórumról 
 Az Otthonban érvényes Házirendről 
 Az Otthonban érvényes egyéb belső szabályozásokról 

 
Budapest, …………………………. 
 
 

……………………………...………………      ……………………….…………... 
 szülők /gondviselők/törvényes képviselők                                gyermek 
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7. SZ MELLÉKLET: A GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONÁNAK A 
GYERMEKÉVEL EGYÜTT KÖLTÖZŐ ANYÁVAL KÖTÖTT 

MEGÁLLAPODÁSA  
 

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
Gyermekek Átmeneti Otthona 

1035 Budapest, Váradi utca 9-11. Tel/Fax: 250-1964, 367-5955 
1039 Budapest, Víziorgona u. 7. Tel: 06-20-403-2243; 243-1207 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ részeként 
működő Gyermekek Átmeneti Otthonának vezetője,……………………..valamint 
…………………… (sz.: ………………., TAJ: …………….., an: ………………. 
lakóhely: ……………………., tartózkodási hely: ………………………..) szülő között. 
 
Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek(ek): 
………………………………(sz.:…………………..,TAJ………………an:……………
…., lakóhely: ……………….., tartózkodási hely: ………………………….) 
 
A szerződést az alábbi feltételekkel kötjük: 
 

Az 1997.évi XXXI. törvény alapján az átmeneti gondozás az alapjául szolgáló ok 
fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Az ellátást meg kell szüntetni, ha azt a szülő 
kéri, vagy ha okai már nem állnak fenn. Megszűnik, ha a gondozás időtartama eltelt. 
Ezen megállapodás határozott időtartamra szól, ……………………..-tól 
………………..-ig. 
 
A Gyermekek Átmeneti Otthona vállalja: 

Az Otthon a fenti időtartamra a komfortos lakhatási feltételek mellett 
pszichológiai, jogi, mentálhigiénés segítséget nyújt a család számára. Étkezésre, 
ételkészítésre és tárolásra a Családok Átmeneti Otthonának 2. konyhája áll rendelkezésre. 

  
A szülő az intézményben való elhelyezésért térítési díjat fizet, az ellátás 

igénybevételét követő hó 10. napjáig, amely összeg befizetéséről átvételi 
pénztárbizonylatot kap. A térítési díj összege a gyermek családjában az egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelem 50%át nem haladhatja meg. 

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a megállapított térítési díj összegét 
vitatja, annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díjról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az Intézmény a térítési 
díj fizetéséről és a hátralékokról nyilvántartást vezet. A be nem fizetett térítési díj a 
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján hajtható be. 

A szülő vállalja, hogy a családgondozásban részt vevő segítő szakemberekkel 
mindenben együttműködnek, a gondozási tervben leírtak megvalósításáért minden tőle 
telhetőt megtesz. 
 A szülő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az átmeneti gondozás 
folyamán személyes adataikról, és a családgondozás folyamatáról a gondozást végzők 
nyilvántartást vezetnek. 
 A szolgáltatást igénybe vevők a Házirendben foglaltakat tudomásul veszik, azt 
elfogadják. 



 71  

  
A Megállapodás értelmében, a fent meghatározott időszakban a Gyermekek Átmeneti 
Otthona gondoskodik a gyermek szükségleteiről és neveléséről, melyek a szülői 
felügyeleti jog gyakorlását nem érintik. 

 

A Házirendben ill. a Megállapodásban foglaltak megsértése az átmeneti gondozás 
megszüntetését vonja maga után. 

 
Budapest, ………………………... 
 

....................................................... 
a Gyermekek Átmeneti Otthonának vezetője 

 
....................................................... 

szülő 
 
 

Szülői Nyilatkozat 
 

 
8. Orvosi ellátással kapcsolatban 
 
 

A szülő viszi 

9. Hétvégi befogadással kapcsolatban 
 
 

Az Otthonban tartózkodnak. 

10. Iskolába, különórára járással 
kapcsolatban 

 
 

Óvodába az édesanya viszi. 

11. Iskolával való kapcsolattartásra 
vonatkozóan 

 

A szülővel közösen. 

12. A gyermekkel kapcsolatos napi 
gondozási-nevelési tevékenységben való 
részvételre vonatkozóan 

- 

 
13. A gyermek rendszeres távollétei – pl. edzés, tanfolyam, stb.: 

 
Távollét oka Távollét napjai Távollét 

időszakai 
-   
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14. A gyermekkel kapcsolatot tartható, a gyermeket elvihető, illetve számára 

kiadható személyek: 
 

Név – rokonsági fokozat Lakcím Telefonszám 
-   
   
   
   
   
   
 
 
Budapest, 2017. 
 
 
…………………………………………………………….   

           szülők /gondviselők/törvényes képviselők                        

 
 

Nyilatkozat  
tájékoztatás megtörténtéről 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
33. §-a értelmében a mai napon tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 
 

 Az átmeneti gondozás tartamáról és feltételeiről 
 A Gyermekek Átmeneti Otthona által reám vonatkozóan vezetett 

nyilvántartásokról 
 A kapcsolattartás rendjéről 
 Érték – és vagyonmegőrzés rendjéről 
 A panaszjog gyakorlásának módjáról 
 A fizetendő személyi térítési díjról 
 Az Otthonban működő Érdekképviseleti Fórumról 
 Az Otthonban érvényes Házirendről 
 Az Otthonban érvényes egyéb belső szabályozásokról 

 
 
Budapest,  
 
 
 

……………………………  
                                                                                                          szülő  
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ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 

1035 Budapest, Váradi u. 9-11. Tel./fax:250-19-64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

1. LÉTSZÁMNYILVÁNTARTÁS 

2. MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE 
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1. Létszámnyilvántartás 
 

I. Központ 
1 fő intézményvezető 
1 fő intézményvezető-helyettes 
1 fő gazdasági elemző 
1 fő munkaügyi előadó, titkárnő 
1 fő iktató 
1 fő kézbesítő-postázó 
1 fő gépkocsivezető, beszerző, gondnok 
2 fő takarító 

ÖSSZESEN: 9 fő  
 
 
II. Család – és Gyermekjóléti 
Szolgálat 
1 fő szakmai vezető 
31 fő családsegítő  

ÖSSZESEN: 32 FŐ   
 
 
III. Család- és Gyermekjóléti Központ 
1 fő szakmai vezető 
5,5 fő esetmenedzser, 
0,5 fő tanácsadó - járási jelzőrendszeri 
koordinátor 
2 fő tanácsadó - utcai, lakótelepi szociális 
munkás 
0,5 fő tanácsadó- kórházi szociális munkás 
0,5 fő tanácsadó - pedagógus 
5 fő tanácsadó - mentálhigiénés csoport – 
családterapeuta, mediátor, pszichológus – 
kapcsolattartási ügyelet   
5 fő szociális asszisztens  

ÖSSZESEN: 20 FŐ 
 
 

Megbízási szerződéssel alkalmazott tanácsadók: 
1 fő jogász megbízási szerződéssel tanácsadói feladatot lát el (az egész intézményre vonatkozóan). 
1 fő pszichiáter, megbízási szerződéssel tanácsadói feladatot lát el (az egész intézményre vonatkozóan). 
 
 

IV. Családok Átmeneti Otthona 
1 fő szakmai vezető 
8 fő szakgondozó 
4 fő családgondozó  
0,5 fő pszichológus 
0,5 fő pedagógus 
1 fő gondnok 
1 fő takarító 

ÖSSZESEN: 16 FŐ  
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V. Gyermekek Átmeneti Otthona 

szakmai vezető (azonos a CSÁO szakmai 
vezetőjével!) 
3 fő gyermekfelügyelő 
1 fő gyermekvédelmi asszisztens  
2 fő nevelő 
1 fő családgondozó 

ÖSSZESEN: 7 FŐ  
 

Megbízási szerződéssel alkalmazott tanácsadók: 
1 fő szupervízor megbízási szerződéssel csoportos és egyéni szupervíziót nyújt (az egész intézményre 
vonatkozóan). 
1 fő üzemorvos  
1 fő tűz- és munkavédelmi előadó. 
 

ÖSSZESÍTÉS 
CSOPORT LÉTSZÁM 

Intézményi Központ 9 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 32 
Család- és Gyermekjóléti Központ 20 
Családok Átmeneti Otthona 16 
Gyermekek Átmeneti Otthona 7 

ÖSSZESEN: 84 fő  
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2. MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE 
 

 

Oldalszám Fejezetszám Számozás Tárgy Változás 
szám 

9 I 2.2 az intézmény szervezeti felépítése 3 
18 I 3.2 az intézményvezető-helyettes 1 
19 I 3.2 az intézményvezető-helyettes 1 
19 I 3.3 a Család- és Gyermekjóléti Központ 

szakmai vezetőjének feladat és 
jogköre 

új 

37 I 3.10 Technikai személyzet 1 
42 V 5.5 panaszkezelés módja új 
52 Melléklet 1 A CSÁO házirendje-panaszkezelés új 
57 Melléklet 2 A GYÁO házirendje -panaszkezelés új 
60 Melléklet 3 Kapcsolattartási ügyelet házirendje - 

panaszkezelés 
új 

62 Melléklet 4 A CSÁO -nak a beköltöző családdal 
kötött megállapodása - panaszkezelés 

új 

64 Melléklet 5 CSÁO - térítési díj fizetése 2 
70 Melléklet 6 GYÁO – térítési díj fizetése 2 
74 Függelék 1 Létszámnyilvántartás 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 


