
Előterjesztés 

Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi 

ellátásáról 
 
1. előterjesztés száma: 174/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann Borbála 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: --- 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 
- 2. melléklet – Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat 2018. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  
- 3. melléklet - Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi  
tevékenységéről  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

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

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak minden évben átfogó értékelést kell 
készítenie a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 
Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete 
tartalmazza. 
Ennek megfelelően az elkészítendő értékelésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  
 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható 
adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, 

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra 
vonatkozó adatok, 

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok. 



3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása: 

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, 
válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek 
gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), 

- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, 
ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 
készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az 
általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

 
Az értékelés önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra 
vonatkozó része az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egységének (a továbbiakban: Kapcsolat 
Központ) beszámolója alapján készült. Az értékelés többi része a Bicskei Polgármesteri 
Hivatal adataira támaszkodik, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. A Kapcsolat Központ 
részletes beszámolóját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Bicske, 2019.07.30. 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2018. évi ellátásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról a melléklet szerinti átfogó értékelést 
megtárgyalta, az abban foglaltakat jóváhagyja. 

A képviselő-testület az értékelésről tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát. 

 
Határidő:  2019. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 



1. sz. melléklet 
 

Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

2018. 
 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység.  

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. 

 

A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének 

kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése, a 

törvényben foglaltak szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a települési 

támogatás, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében a gyermekjóléti 

szolgáltatás, a napközbeni ellátás, és a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, 

illetve a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás szervezése és közvetítése. 

 

1. A település demográfiai mutatói 
 

Bicske város állandó lakosainak száma a 2018. december 31-én nyilvántartott adatok alapján 

az alábbiak szerint alakult: 

- nyugdíjas korúak száma - 65 éves kortól - 1910 fő (745 férfi, 1195 nő),  

- aktív korúak száma- 19-65 éves kor között – 7934 fő (3975 férfi, 3959 nő), 

- fiatalkorúak száma - 0-18 éves kor között – 1940 fő (1112 férfi, 1113 nő). 

 

A fiatalkorúak korosztálya további bontásban: 

- bölcsődés korúak - 0-3 éves kor között - száma 422 fő (203 férfi, 219 nő) 

- óvodás korúak - 4-6 éves kor között - száma 365 fő (181 férfi, 184 nő) 

- tankötelezett korú gyermekek - 7-18 éves kor között - 1438 fő (728 férfi, 710 nő) volt. 

 

A településen élő kiskorúak közül 2018-ban az önkormányzat által fenntartott bölcsődét 

összesen 49 vették igénybe, a Bicskei Városi Óvodába 403 kisgyermek járt. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.) Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális 

ellátásokról szóló 13/2015. (VIII.15.) számú rendeletében (a továbbiakban: R.) előírt 

feladatainak ellátását 2018-ban az alábbiak szerint biztosította:  

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

▪ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,  

▪ gyermekek szünidei étkeztetése,  

melyet a Gyvt.-ben előírtak szerint állapított meg, illetve   

 

▪ települési gyermeknevelési támogatás, 

▪ települési tanulmányi ösztönző támogatás 



▪ települési étkezési térítési díjtámogatás,  

melyeket a R-ben foglaltak szerint biztosított.  

 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

▪ gyermekjóléti szolgáltatás,  

▪ gyermekek napközbeni ellátása. 

 

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

2018-ban a Bicskei Polgármesteri Hivatal 10.465.624,- forintot utalt ki a bicskei gyermekek 

részére nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatások címén. A fenti összegből 5.598.998,-

forintot a központi költségvetés visszatérített, így az önkormányzat költségvetését tavaly 

ténylegesen 5.066.500,- forint terhelte.  

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A jegyző hatáskörébe tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapításának célja, hogy igazolja 1 év időtartamra, hogy a gyermek, szociális helyzete 

alapján jogosult a Gyvt.-ben, illetve a külön jogszabályokban meghatározott egyéb 

kedvezmények igénybevételére. 

 

2018-ban 388 fő kérelmezte a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságának megállapítását. A kérelmezők közül 2 fő került elutasításra. Az elutasítás 

indoka minden esetben az volt, hogy a család egy főre jutó jövedelme meghaladta a törvény 

által jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatárt. A gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság megállapításakor 2018. év során egy esetben sem került sor 

másodfokú, illetve bírósági eljárásra. 

A gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan, a gyermekek nagyobb szociális 

biztonságát garantálva a Gyvt. 20/A §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a 

gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsága 2018. augusztus 1-jén, illetve 2018. november 1-jén fenn állt, annak 2018. 

augusztus és november hónapjában természetbeni támogatást (Erzsébet-utalvány) 

folyósított. 

 

A fenti támogatás esetenkénti összege a tavalyi évben gyermekenként 6.000,-Ft, hátrányos, 

halmozottan hátrányos család esetén gyermekenként 6.500,-Ft volt. Ennek megfelelően 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén 2018. évben 4.639.000,- forintot utalt ki 

az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok részére, 

melyet a központi költségvetés 100 %-ban megtérített. 

 

Gyermekek szünidei étkeztetése 

A Gyvt. alapján a jegyző hatáskörébe tartozó gyermekek szünidei étkeztetésének célja, hogy a 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeinek – akik rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény alapján jogosultak az ingyenes étkezésre - az iskolai szünetek 

alatt is biztosított legyen az élelmezésük. 2017-ban 58 gyermek vette igénybe ezt az ellátást. 

2018. évben az önkormányzat a szünidei étkeztetésre összesen 427.500,- forintot fizetett ki, 

melyet a központi költségvetés teljes egészében visszatérített. 

 

Települési gyermeknevelési támogatás – alkalmanként nyújtott gyermekvédelmi támogatások 

A települési támogatások körébe tartozó alkalmanként nyújtott, rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásokról a R. alapján a polgármester dönt. 



A korábbi évekhez hasonlóan 2018. évben is a támogatás pénzbeli ellátásként került 

megállapításra. A kérelmezők közül legtöbben gyermekük betegsége következtében a 

szükséges gyógyszerek kiváltására, vagy a gyermek kórházi kezelése során jelentkező 

többletkiadásokra, a gyermek óvodáztatására, beiskoláztatására és ruházat vásárlására kértek 

támogatást. 

 

2018-ban települési gyermeknevelési támogatásra az önkormányzat összesen 4.328.500,- 

forintot fordított 332 család részére. 

 

Települési tanulmányi ösztönző támogatás 

Települési tanulmányi ösztönző támogatás formában 2018. évben az önkormányzat a helyi 

rendeletében szabályozottak szerint 658 ezer forintot folyósított a tanulók számára az alábbi 

felosztásban:  

▪ 24 tanuló részére az általános iskolai jó tanulás és a tehetség kibontakoztatása 

érdekében összesen 438 ezer forintot és 

▪ 7 tanuló részére a középiskolai továbbtanulás lehetővé tétele céljából a 

középiskolai tanulmányai idejére összesen 220 ezer forintot. 

 

Települési étkezési térítési díjtámogatás 

Bicskén az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben a gyermekek 

napközbeni ellátása keretében biztosított étkezést a településen élő gyermekek közül az elmúlt 

esztendőben 403 fő vette igénybe. 

 

A Gyvt. 21/B. § (1) értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben 

részesülő gyermek számára, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

ae) nevelésbe vették; 

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya 

alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

da) nevelésbe vették, vagy 

db) utógondozói ellátásban részesül. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 

kedvezményével kell biztosítani 

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy 



az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben. 

 

A fenti (normatív) kedvezmények biztosítása mellett a Gyvt. 151. § (9) bekezdése lehetővé 

teszi, hogy a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője – a fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a gyermek 

egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapítson meg.  

 

Ennek megfelelően az önkormányzat 2018. évben a R. szerint egyéni rászorultság alapján 

önkormányzati kedvezményként biztosította az intézményi térítési díj 50%-át, a normatív, 

vagy intézményi kedvezményben nem részesülő rászoruló gyermekek és tanulók számára. 

 

Fenti kedvezmények biztosításával 2018. évben a gyermekétkeztetést igénybevevő gyermekek 

közül  

- 22 fő bölcsődés – ebből: jövedelmi helyzet alapján 13 fő, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság miatt 3 fő, nagycsaládosok támogatása alapján 6 fő - és  

313 óvodás – ebből: jövedelmi helyzet alapján 157 fő, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság miatt 55 fő, nagycsaládosok támogatása alapján 89 fő, 

tartós beteg gyermekre való tekintettel 10 fő - gyermek étkezett ingyenesen, 

- 22 fő részesült önkormányzati kedvezményben  

2018. évben önkormányzati kedvezmény címén 412.624,-Ft került felhasználásra. 

 

 

 

 

3. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

A 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.  

E feladatok ellátására önkormányzatunk 1998-tól Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot 

működtet, mely feladatait 2011-től az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- 

Kapcsolat Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egység keretében látja 

el.  

 

A Kapcsolat Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatását a 

2. mellékletben található „Beszámoló az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- 

Kapcsolat Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egység 

2018. évben végzett munkájáról” tartalmazza. 
 

 

 

 



6. Szakmai felügyelet, ellenőrzés 
 

A jegyzői gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat munkáját a jelenleg hatályos jogszabályok 

szerint a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály ellenőrzi. Komplex 

vizsgálatot – melynek során minden ügytípusra vonatkozóan ellenőrzi az ügyintézés 

folyamatát, a hatályos törvények alkalmazását – a gyermekjóléti szolgálat munkája tekintetében 

2 évente végez, a közbenső években, pedig túlnyomórészt a jegyzői gyámhatósánál tesz 

célvizsgálatokat, minden évben több ügytípust átvizsgálva.  

 

7. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai 

alapján. 
 

A tankötelezettséget mulasztók esetében a jelző rendszer jelenlegi működésének fenntartása 

szükséges a későbbiekben is. A tankötelezettség előmozdítása érdekben a köznevelési 

intézmények és a gyermekjóléti intézmények számára a mulasztáshoz vezető okok feltárása 

mellett feladatvállalást is tartalmazó intézkedési terv készítése indokolt lehet. 

 

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a 

gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett 

bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év januárjában hozta létre a 

„Bűnmegelőzési Tanácsot” mely a helyi bűnmegelőzési stratégia kialakításával, a város 

bűnmegelőzési koncepciójának elkészítésével, a jövőbeni feladatok meghatározásával 

foglalkozik.  

 

A 2018-es évben önkormányzatunk bűnmegelőzési programjai, eszközei: 

 

2018. évben is nyílt lehetőség kerékpár regisztrációra a Bicske Napok keretében a Bicskei 

Rendőrkapitányság közreműködésével. Az ok a kerékpározás térhódításával arányosan 

növekvő kerékpár-eltulajdonítások megelőzése, azok számának visszaszorítása.  

Ennek lényege, hogy az önkormányzattal történő egyeztetés alapján, többnyire települési szintű 

rendezvényekhez csatlakozva, a rendőrkapitányság dolgozói a megjelenő lakosság számára 

önkéntes és ingyenes lehetőség mellett nyilvántartásba veszik a kerékpárjaikat, robogóikat, 

elektromos kerékpárjaikat, stb. A programmal szeretnénk azt is elérni, hogy mind a 

tulajdonosok, mind a kerékpár-kereskedők figyelmét felhívjuk a biztonságos kerékpártárolás 

fontosságára. 

 

Tanévkezdéskor minden iskola előtt a Bicskei Rendőrkapitányság biztosította a rendőri 

jelenlétet a polgárőrség segítségével. 

 

Továbbá a bűnmegelőzés elősegítésére a korábbi években 40 térfigyelő kamera került 

felszerelésre a város központjában illetve a bevezető utaknál. A kamerák központi 

megfigyelőegysége a Bicskei Rendőrség épületében található. A térfigyelő rendszer bekerülési 

értéke megközelítőleg 30 millió forint.  

 

A tavalyi évben a közbiztonság fenntartása és bűnmegelőzés céljából önkormányzatunk 

1.300.000,-Ft-tal járult hozzá a dologi kiadásokhoz, továbbá 40.000,-Ft értékű Mol 



üzemanyagkártyával, valamint egy Suzuki Ignis típusú személygépkocsival támogatja a Fejér 

Megyei Rendőr-főkapitányságot.  

 

Bicske Kertvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesületének működési 

költségeit havi 25.000,-Ft-tal támogatta. 

 

 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
 

Bicske Város Önkormányzata és költségvetési szervei a településen működő karitatív 

szervezetekkel –Vöröskereszt, Caritas - közvetetten részt vesz a gyermekvédelmi feladatok, 

szolgáltatások ellátásában. 

Ez többnyire a rászoruló családok, gyermekek részére felajánlások, segélycsomagok megfelelő 

helyre történő közvetítését, az újonnan segítségre szorulók feltérképezését és e személyek, 

családok szociális hálóba juttatását jelenti. 



Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egység 
 

I. A család-és gyermekjóléti központ szolgáltatásai, igénybevételének gyakorlata, a 

megkötött megállapodások tartalmi vizsgálata 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatkörébe tartozik a Bicskei járáshoz tartozó 

településeken azon szolgáltatások nyújtása, mely hozzájárul a gyermek családban 

nevelkedésének elősegítéséhez. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 

gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális 

szolgáltatásokat, programokat nyújt: 

▪ gyermekvédelmi hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat lát el: védelembe 

vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, utógondozás esetén 

▪ közreműködik hatósági intézkedésben: javaslattétel, esetmenedzselési feladatok 

▪ támogatást nyújt a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 

▪ utógondozást végez 

▪ speciális szolgáltatásokat nyújt: 

- kapcsolatügyelet 

- készenléti ügyelet-telefonos segítői munka 

- jogi tanácsadás 

- pszichológiai tanácsadás 

- családkonzultáció, családterápia 

- mediáció 

▪ menekültek integrációjának segítése 

▪ szakmai támogatás nyújtása az ellátási területén lévő család-és gyermekjóléti 

szolgálatoknak 

 

A Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egységének a gyermekek és családjaik számára 

nyújtott szolgáltatásai térítésmentesen igénybe vehetőek. 

A családok jelentkezhetnek önként, illetve társintézmények irányíthatják a központhoz 

speciális szolgáltatásaink igényléséhez. 

Kivételt képeznek a gyámhatóság által, határozattal kötelezett kliensek. Együttműködés esetén 

egyéni nevelési –gondozási terv készül, és ennek alapján a klienssel, és a bevonható 

szakemberekkel közösen megoldást keres az esetmenedzser, és a családsegítő. A megoldás 

lehetséges formái: intézményen belüli, illetve más társintézményekkel közös esetkezelés. Ez 

folyamatos kapcsolattartást feltételez a klienssel, mely az otthonában, családlátogatások 

alkalmával, és a központ és a településeken biztosított irodában végzett szociális munkát jelenti. 

A szolgáltatás keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, 

mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe 

vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.  

 

 

II. A szakmai munka elemzése, szakmai program megvalósulása 

 

A központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 

kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében az 

esetmenedzser: 

▪  kezdeményezi a gyermek, védelembe vételét vagy 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 szociális segítőmunkát 

koordinál és 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 a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek 

családjába történő visszailleszkedéséhez 

▪ védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális 

segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék 

természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít 

▪ részt vesz a gyámhivatali tárgyaláson 

 

 

Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma települések szerint 

 

 

 Település 

neve 

Védelembe 

vett 

Ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

Nevelésbe 

vett 

Utógondozás, 

szakellátásból 

kikerült 

Összesen 

1. Bicske 69 3 37 4 113 

2. Alcsútdoboz 3 2 2 0 7 

3. Felcsút 5 0 0 0 5 

4. Csabdi 4 0 2 0 6 

5. Mány 4 2 7 0 13 

6. Óbarok 2 0 6 0 8 

7. Szár 2 0 0 0 2 

8. Tabajd 2 2 2 0 6 

9. Újbarok 0 0 0 0 0 

10. Vértesacsa 5 0 7 0 12 

11. Gánt 1 0 3 0 4 

12. Etyek 1 0 5 0 6 

13. Bodmér 0 0 0 1 1 

14. Csákvár 11 3 14 0 28 

15. Vértesboglár 0 0 0 0 0 

 Összesen 109 12 85 5 211 

 

 

Az esetmenedzser a gyámhivatalnak tett javaslata során a gyermek bántalmazástól, 

elhanyagolástól való védelemhez való jogát, a saját családjában történő nevelkedéshez és 

családi kapcsolatainak megtartásához, ápolásához való jogát, valamint a gyermek véleményét 

veszi elsősorban figyelembe. 



Az esetmenedzser a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapjain folyamatosan vezeti, 

és ismerteti a gyermek helyzetét, a veszélyeztető körülményeket, azoknak a gyermekre 

gyakorolt hatását, a szülő vagy a gyermeket nevelő más személy nevelési tevékenységét.  

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a veszély tényének és jellegének 

megnevezésével, a többi adat feltárásának mellőzésével, telefonon haladéktalanul, majd azt 

követően elektronikus formában kell javaslatot tenni a hatóság intézkedésére. A hiányzó 

adatokat utóbb a hatóság felhívásától függően kell beszerezni. 

 Ha a javaslattételre a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése alapján kerül sor, a 

család- és gyermekjóléti központ javaslatában megjelöli a kezdeményező család- és 

gyermekjóléti szolgálat és a gyermeket gondozó családsegítő adatait. Védelembe vétel esetén a 

javaslatot mérlegelés nélkül, azonban szükség szerint kiegészítve továbbítja 3 munkanapon 

belül a gyámhivatal felé. 

Az esetmenedzser az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítésébe és megvalósításába bevonja 

a gyermeket és családját, a család- és gyermekjóléti szolgálatot, megelőző pártfogás alatt álló 

gyermek esetében a megelőző pártfogót, és az eset szempontjából érintett, szükséges 

szolgáltatásokat nyújtó intézményeket, szolgáltatókat, személyeket és az egyéb közvetített 

ellátásban, szolgáltatásban dolgozókat. Az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósítását az 

esetmenedzser értékeli, és szükség esetén módosítja vagy kezdeményezi a módosítását. 

Felhívja a szülő, illetve a gyermek figyelmét arra, hogy a védelembe vétel sikertelensége esetén 

a gyermekvédelmi gondoskodás más eszközének alkalmazására kerülhet sor, és javaslatot tesz 

a gyámhivatalnak a gyermekvédelmi gondoskodás más eszközének alkalmazására. 

A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében az esetmenedzser együttműködik a 

gyermekvédelmi gyámmal, ennek körében támogatja a szülőket, a családba fogadó személyt a 

nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel való 

kapcsolattartásban. 

 

 

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek és az ellátott kiskorúak száma 

 

 

sor- 

szám 

Tevékenység Tevékenységek 

száma (esetszám) 

Ellátott kiskorúak 

száma (fő) 

1. Szociális segítő tevékenység 581 188 

2. Esetkonferencián részvétel 166 193 

3. Esetkonzultáció 520 223 

4. Esetmegbeszélés 184 174 

5. Egyéni gondozási- nevelési terv készítése 36 75 

6. Első védelembe vételi tárgyaláson 

részvétel 

40 90 

7. Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel, 

nevelésbe vétel 

15 27 

8. Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel, 

védelembe vétel 

29 52 

9. Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson 

való részvétel 

6 10 

10. Családlátogatás 392 262 

11. Környezettanulmány készítésében való 

közreműködés 

11 94 

12. Környezettanulmány készítése önállóan 25 43 

 Összesen 2005 1431 



 

A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ: 

▪ 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 megkeresése alapján segítséget nyújt, szükség 

esetén intézkedik, ha a jelzőrendszer működtetése körében a család- és gyermekjóléti 

központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez 

tudomást, 

▪ 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: ha a jelzőrendszeri tag jelzési vagy 

együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhatóság - jelzésre vagy 

hivatalból - értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel 

szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására. 

▪ a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos 

kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal. 

▪ A család- és gyermekjóléti központ a fenti feladatokra, illetve azok koordinálására járási 

jelzőrendszeri tanácsadót jelöl ki. 

 

A fent leírt feladatok ellátása kapcsán a járási jelzőrendszeri tanácsadó munkakörben a járás 

területén, rendszeresen részt vettünk éves tanácskozásokon, szakmaközi megbeszéléseken, 

esetkonferenciákon, szakmai bemutatkozásokon, esetmegbeszéléseken. Fogadtuk a szolgálatok 

jelzőrendszeri felelőseitől a beérkezett jelzésekről készült jelentéseket. 

Az elmúlt évben 48 intézményi esetmegbeszélésen, 65 szakmaközi megbeszélésen és éves 

tanácskozáson vettünk részt. Szakmai segítség keretében 10 alkalommal tartottunk 

esetmegbeszélést, hatósági ügyben nem érintett család esetében. 

155 esetben vettünk részt esetkonferencián. Ebből központunk 87 esetkonferenciát szervezett, 

és 68 esetben közreműködtünk a szolgálatokkal együtt esetkonferencia szervezésében, és 

lebonyolításában. Szakmaközi megbeszélésekre szakmai anyagokat készítettünk. Négy oktatási 

nevelési intézményt kerestünk fel személyesen és tájékoztattuk a nevelőtestületet a 

jelzőrendszeri feladataikról, a gyermekvédelmi rendszerről. A járásban működő egészségügyi 

szolgáltatóknak megbeszélést szerveztünk. 

Jelzőrendszeri tanácsadóként a helyi szolgálatokhoz beérkezett jelzésekről heti összesítést 

fogadtunk, az összes beérkezett jelzés száma 452 volt. A jelzésekkel kapcsolatos szakmai 

feladatokat, teendőket folyamatosan figyelemmel kísértük, éves szinten értékeltük. Az éves 

intézkedési tervek elkészítésében segítséget nyújtottunk, és összegyűjtöttük azokat a 

településekről. 

 

A jelzett problémák típusa intézményenként 

 

A jelzett problémák típusa Bicske  Csákvár Etyek Felcsút 

nevelési, magatartási (bűncselekmény) 51+18 8 7 7 

iskolai hiányzás 55 7 20 37 

óvodai hiányzás 41 - 1 - 



bántalmazás 2 4 4 5 

elhanyagolás 13 14 6 9 

szexuális abúzus - - - 2 

kapcsolati problémák, konfliktusok, családon belüli 

erőszak 

11 8 1 4 

lelki problémák, drog, alkohol, pszichiátriai betegségek 7 5 2 3 

anyagi, szociális 18 5 2 5 

lakhatási 6 3 2 2 

életviteli 36 2 2 6 

egyéb 9 1 1 - 

Összesen 267 57 48 80 

 

 

 

 

 

III. A családsegítés és gyermekjóléti központ speciális feladatai 

 

1.) Kapcsolatügyelet 

A kapcsolattartási ügyelet célja, hogy nyugodt, semleges helyet biztosítson a gyermekek 

számára, hogy külön élő szüleikkel, rokonaikkal, hozzátartozóikkal meghatározott 

időben/időtartamban barátságos, otthonos környezetben találkozhassanak a gyermekek 

életkorának megfelelő játékok, mesekönyvek, valamint szakember jelenlétében. A szolgáltatás 

igénybe vehető bírósági ítélettel, végzéssel, gyámhivatali határozattal, továbbá önkéntesen, az 

érintettek együttes kérésére történt gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) során 

született mediációs megállapodás alapján. 

Kéthetente szombaton 10-12-ig biztosítjuk az ügyeletet. Az ügyeletes munkatársak előkészítik 

a játszó szobát, a gyerekek korának, nemének megfelelő játékokat kikészítik, fogadják a 

szülőket és gyerekeket, segítik a közös játékot, amennyiben szükséges. 

2017-ben a Gyámhivatal és a Bíróság 6 gyerek kapcsolattartását szabályozta a 

kapcsolatügyeletre. 35 alkalommal biztosítottuk a semleges helyet, és szakmai segítséget. 1 

gyerek estében meg is szűnt a szolgáltatás, mivel már segítség nélkül is képesek a szülők kezelni 

a helyzetet. 

2.) Készenléti ügyelet-telefonos segítői munka 

Célja a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben 

történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálat egy 

állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával lett megszervezve úgy, hogy a 

készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon 

mozgósítani. A telefonos készenléti szolgálat a Központ nyitvatartási idején túl hívható a 06-

20-430-7990 telefonszámon. 

Készenléti Szolgálat teljesítése telefonos szolgáltatást jelent, azaz egy kolléga a nap 24 órájában 

telefonon elérhető. Telefonon a szolgálatot ellátó munkatárs információt tud nyújtani, 

tanácsadásban részesítheti az ügyfelet, szükség esetén gyakorlati támogatást tud biztosítani: 

vagy hivatalos személy - rendőr, mentő, tűzoltó - a helyszínre történő mozgósításával, vagy 

szükség esetén személyes intézkedéssel. A telefonszám a Bicskei járási települések család-és 

gyermekjóléti szolgálatoknál kifüggesztésre kerül. 



2017. évben készenléti szolgáltatás keretében működtetett telefonra nem érkezett értékelhető 

hívás. Mivel minden településen ismert ez a szám, leggyakrabban munkaidőben kérnek rajra 

információt a nyitva tartásunkról, szolgáltatásainkról, vagy ha nem érik el a családsegítőt, vagy 

esetmenedzsert. 

3.) Jogi tanácsadás 

Bicskei járás területén lévő települések szolgálatainak kliensei számára ingyenes jogi 

tanácsadást biztosítunk két hetente csütörtök délután 14-15 óráig. 

2017-ben 26 alkalommal 46 fő vette igénybe a jogász segítségét. 

4.) Pszichológiai tanácsadás 

Bicskei járás területén lévő települések szolgálatainak kliensei számára ingyenes pszichológiai 

tanácsadás telefonon előre egyeztetett időpontban biztosítunk fő állású pszichológussal. 

A tavalyi év során összesen 56 ellátott vett részt pszichológiai tanácsadáson, ebből 27 személy 

volt jogerős hatósági intézkedéssel érintett. A megtartott alkalmak száma összesen 230, ebből 

131 alkalommal foglalkozott a pszichológus olyan személlyel, aki jogerős hatósági 

intézkedéssel érintett. Az esetek felében a tanácsadás egyszeri alkalommal valósult meg, ilyen 

pl. a gyerekekkel folytatott munka során a szülőkonzultáció, a többi esetben azonban az 

egyszeri alkalmak az együttműködés megszakadását jelzik. Életkor szerint a legtöbb kliens 12-

17 év közötti, valamint 35-49 év közötti. A kliensek több mint fele 18 év alatti. A gyerekek nagy 

része általában magatartás-és viselkedésproblémákkal érkezik, de sok esetben a családban átélt 

traumák (bántalmazás, válás) feldolgozása céljából javasolják az esetmenedzserek a 

pszichológiai ellátást. A gyerekek együttműködésének minősége általában a szülő pszichológiai 

tanácsadással kapcsolatos attitűdjével egyezik, nagyrészt együttműködőek. 

Azok a felnőttek, akik pszichológiai tanácsadáson vesznek részt, szinte kivétel nélkül jogerős 

hatósági intézkedéssel érintettek. A problémák széles spektrumot fednek le és a 18 év alatti 

személyekéhez képest jóval összetettebbek. A kliensek között sok a bántalmazott. Legtöbb 

esetben a kliensek valamilyen diagnosztizált pszichiátriai betegséggel rendelkeznek, mely a 

hozott problémát nagyban átszövi. Sok esetben a pszichés problémák jelenléte egyértelmű, de 

nem megfelelően kezelt. 

A kliensekkel való munkát nagyban megnehezíti, hogy a kliensek nagy része nem motivált, 

bizalmatlan, valamint, hogy intellektuális színvonaluk meglehetősen alacsony. Azonban ilyen 

nehezített körülmények között is találhatók közös célok, amelyek benntartják a folyamatban és 

a változás irányába vihetik a klienst. Ha szükséges, a kliensek továbbirányítása (klinikai 

szakpszichológushoz, pszichiáterhez) is megtörténik. Problémától függően a konzultáció 

általában 1-4-8-16 alkalmas, egyes esetekben időkorlát a felülvizsgálatokhoz igazodik. 

Rendszerességet tekintve a pszichológiai segítségnyújtás heti egy, esetleg kéthetente egy 

alkalommal valósul meg.  

 

5.)  Családkonzultáció, családterápia 

A rendszerszemléletű megközelítés a családot tekinti a problémák keletkezésének és a terápiás 

beavatkozás egységének. A terápia fókuszában a család, annak alrendszerei illetve az egyén 

szignifikáns családi kapcsolatai állnak. 

Családterapeutánk a védelembe vett, a családból kiemelt gyermekek családjainak biztosít 

terápiát. A tavalyi évben 4 családdal dolgozott a terapeuta,15 fő vett részt a folyamatban, 29 

alkalommal. 

A családkonzulens az önkéntesen jelentkező 5 családdal dolgozott együtt, 17 fő vett részt a 

folyamatban, 37 alkalommal.  

 



7.) Mediáció 

A mediáció módszere segíthet azokban az esetekben, amikor két fél nem tud megegyezni 

valamilyen ügyben (lehet családi, gazdasági stb. vita), de ugyanakkor motiváltak a helyzet 

megoldására. Egy harmadik személy, a mediátor segíthet egy mindegyik fél számára 

elfogadható megállapodás kidolgozásában. Bicskei járás területén lévő települések 

szolgálatainak kliensei számára ingyenes mediációs tanácsadás telefonon előre egyeztetett 

időpontban biztosítunk. 

Az elmúlt évben 3 alkalommal vették igénybe szolgáltatásunkat, mely két családot érintett. 

 

 

 
IV. A családsegítés működésének tárgyi, személyi, működési, szakmai feltételei 

Ellátási terület: 

Bicskei járás 15 települése: 

Bicske, Csákvár, Bodmér, Gánt, Vértesboglár, Etyek, Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Óbarok-

Nagyegyháza, Mány, Szár, Tabajd, Újbarok, Vértesacsa 

 

Működési feltételek: 

Az intézmény rendelkezik az alapvetően szükséges 

▪ működési és szervezeti szabályzattal, 

▪ alapító okirattal, 

▪ szakmai programmal, 

▪ végleges működési engedéllyel. 

 

A szakmai egység munkatársainak létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása: 

▪ Esetmenedzser 4 fő 

▪ Tanácsadó 2 fő- ebből 1 fő szakmai vezető, 1 fő pszichológus 

▪ Szociális asszisztens 2 fő 

Az alkalmazott szakemberek szociális felsőfokú (szociális munkás, szociálpedagógus) 

végzettséggel rendelkeznek. Egy fő tanácsadó okleveles pszichológus végzettségű. A szakmai 

vezető családkonzulens, családvédelemből szakvizsgázott okleveles szociális munkás. A 

munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési előírásoknak 100%-osan megfelelnek. 

 

 

Képzések: 

A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet szerint a Szolgálat munkatársai továbbképzésre 

kötelezettek, melyet minden évben továbbképzési tervben dokumentálunk. 

A tavalyi évben 1 fő esetmenedzser mediációs végzettséget, 1 fő tanácsadó családkonzulens 

végzettséget szerzett. 

 

Tárgyi feltételek: 

Bicskén az igénybe vevők a szolgáltatást az Ady E. u. 1. szám alatti székhelyen kereshetik fel. 

Az intézmény a város központjában található, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. 

Az épületbe való bejutás és az épületen belüli akadálymentes közlekedés feltételei 

mozgáskorlátozottak személyek számára teljes körűen biztosítottak. Kerekesszékkel az épületet 

az udvari bejáraton keresztül lehet megközelíteni. A váróhelyiségben a szociális asszisztens 

fogadja az érkező klienseket s irányítja az esetmenedzserhez. Interjú szoba, terápiás szoba és 

egy közösségi helyiség biztosított. Az esetmenedzserek, és tanácsadók számára külön 

munkaszoba áll rendelkezésre. A működéshez szükséges tárgyi eszközök a székhelyen 



biztosítottak. Egy intézményi személygépkocsi a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 

Egységgel közös használatban van.  

 

 

V. Más intézményekkel történő együttműködés módja 

 

A család-és gyermekjóléti központ és a szolgálatok együttműködése: 

 A család- és gyermekjóléti központ a járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat 

feladatainak szakmai támogatása érdekében 

▪ havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint 

konzultációt biztosít. 

▪ tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő 

változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által 

nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról. 

▪ a család- és gyermekjóléti központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 

hatósági intézkedésekhez kapcsolódó esetekben, bevonja és felkéri a család- és 

gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtására. 

▪ a szolgálat családsegítője és a központ esetmenedzsere folyamatosan együttműködik a 

gondozott gyermek és család érdekében, egyeztetik a szociális segítő tevékenység 

folyamatát. 

 

2017-benn a bicskei Kapcsolat Központ- Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Csákvári 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal, az etyeki Segítő Kéz Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálattal, a felcsúti Esély Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal rendszeresen 

együttműködtünk. Ennek keretében havi esetmegbeszélést biztosítottunk intézményeikben a 

közös gondozottjainkról.  

Három alkalommal (március, június, november) szakmai napot tartottunk intézményünkben, 

melyen megvitatásra kerültek a jelzőrendszer értékelése, az éves intézkedési terv elkészítése, a 

szociális diagnózis bevezetése. A második szakmai napon a Pedagógiai Szakszolgálat vezetői 

mutatták be intézményük működését. A harmadik szakmai napunkon meghívott vendégként 

Tisztl Henrik a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Egyesületének területi 

szakértője is részt vett. 

 

Kapcsolattartás az alábbi intézményekkel folyamatos: 

▪ Bicskei járás család-és gyermekjóléti szolgálatai 

▪ Bicskei járás polgármesteri hivatalai 

▪ Bicskei járás szociális intézményei 

▪ Bicskei Járási Hivatal Gyámhivatal 

▪ Bicskei Járásbíróság 

▪ Bicskei járás és megyei egészségügyi intézmények, külön kiemelve a helyi védőnők 

▪ Bicskei járás és megyei oktatási intézmények 

▪ Pártfogó Szolgálat 

▪ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

▪ Rendőrség 

▪ Társadalmi szervezetek 
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