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I. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI 

 

1. A költségvetési szerv neve:                        Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:            2220 Vecsés, Telepi u. 44/a. 

 

3. A költségvetési szerv telephelye:            2230 Gyömrő, Tompa M. u. 21. 

                 2234 Maglód, Fő u. 24. 

 

4. A költségvetési szerv tagintézménye: nincs 

 

5.        A költségvetési szerv alapító szerve: Vecsés Nagyközség Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

6. A költségvetési szerv  alapítás éve:  2000. január 1. 

            A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:   

       202/1999. ÖK. határozat 

 

7. A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói 

 jogok gyakorlója:    Vecsés és Környéke Társulási Tanács  

 

8. A költségvetési szerv irányító szerve: Vecsés és Környéke Társulási Tanács 

 

   A társulás tagjai: 

 Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete (gesztor) 

(Székhelye: 2220 Vecsés,Szent István tér 1.) 

 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

(Székhelye: 2230 Gyömrő,Szabadság tér 1.) 

 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

(Székhelye: 2234 Maglód, Fő u. 12.) 

 Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

(Székhelye: 2233 Ecser, Széchenyi út 1.) 

 

 

 

9.        A költségvetési szerv működési köre: Vecsés közigazgatási  területe 

          

 

10.      A költségvetési szerv jogállása:  jogi személyként működő helyi  

önkormányzati költségvetési szerv 

 

11.     A költségvetési szerv közfeladata:  szociális, valamint gyermek-és  

                                                                                   ifjúságvédelmi közszolgáltatás 

 

12. A költségvetési szerv besorolása: 

            Gazdálkodási jogkör:    

        Önállóan működő  költségvetési szerv.  

  Pénzügyi-gazdasági feladatait a Vecsési  Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi  
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  Osztálya látja el. 

  A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és   

  bérgazdálkodási jogkört a költségvetési szerv vezetője látja el. 

 

 

13. A költségvetési szerv típusa:  családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

 

14. A költségvetési szerv tevékenységei:  

Szakágazat megnevezése:  Máshová nem sorolható egyéb szociális       

ellátás bentlakás nélkül 

                Szakágazat száma:   889 900 

 

   Alaptevékenysége:              mentálhigiénés gondozás 

nappali gyermekjóléti és szociális ellátás 

 

        

      Szakfeladatok megnevezése, száma: 

880 000   Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex   

     támogatása 

889 201   Gyermekjóléti szolgáltatás 

  889 924   Családsegítés 

             889 926   Szenvedélybetegek közösségi alapellátása 

    

      Vállalkozási tevékenysége, mértéke: nincs 

 

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon: a költségvetési szerv rendelkezésére áll a 

székhelyén lévő 1159 hrsz. ingatlan a rajta található épülettel, továbbiakban 

rendelkezésre állnak a Vecsési Polgármesteri Hivatalnál leltár szerint nyilvántartott 

tárgyi eszközök.  

 

16. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a 

vagyon feletti rendelkezési jogát Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 

elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint 

gyakorolja. 

 

17. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 

 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján. 

 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján. 

 

18. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv vezetőjét 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati 

eljárás útján határozott időre. 

 

19. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: a költségvetési szerv vezetője, 

valamint az általa megbízott dolgozó. 
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A költségvetési szerv bélyegzője: 

 Körbélyegző: 3 darab. Az egyik tartalmazza az intézmény nevét és székhelyét, 

ezt az intézményvezető jogosult használni. A másik kettő az intézmény nevén 

kívül tartalmazza az adott tagintézmény nevét és címét is, ezt az adott 

tagintézmény szakmai egység vezetői jogosultak használni. 

Fejbélyegző: A gesztor intézménynek egy- illetve tagintézményenként egy-egy 

darab, mely az intézmény nevén kívül tartalmazza az adott 

tagintézmény/gesztor intézmény nevét és címét. 

 

II. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA, CÉLJA 

 

II.1 Az SZMSZ jogszabályi háttere 

 

II.1.1 Törvények 

2011. évi CXII. törvény  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról   

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

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

2012. évi XXI. törvény az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő 

egyes törvények módosításáról 

 

II.1.2 Rendeletek 

370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről 

149/1997. (IX.10.)Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

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

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

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 

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

működési nyilvántartásáról 

 

II.2 Az SZMSZ célja 

A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti 

felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

            Az SZMSZ az intézmény szakmai programjában rögzített cél- és feladatrendszer 

http://www.eselyegyenloseg.hu/download.php?ctag=download&docID=155&accessible=0
http://www.eselyegyenloseg.hu/download.php?ctag=download&docID=169&accessible=0
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racionális és hatékony megvalósítását szabályozza.  

 

II.3 Az SZMSZ hatálya (személyi, területi, időbeni) 

 

Az SZMSZ és a mellékletét képező szabályzatok valamint az egyéb vezetői utasítások 

betartása az intézmény minden közalkalmazottjára, az intézménnyel szerződéses 

jogviszonyban állókra és az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre kötelező érvényű. 

            Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény épületeire, valamint az intézményhez tartozó 

intézményi területre; az intézmény képviselete szerinti alkalom, külső kapcsolat esetén az 

alkalom helyszínére. 

Hatálya kiterjed a nyitvatartási időre, illetve a szolgáltatás végzéséhez szükséges 

előkészületi tevékenység időtartamára; a szolgáltatás keretében zajló külön programok, 

események időtartamára, illetve az intézmény külső képviseleti alkalmai időtartamára. 

            A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a 

munkavállalók fogadják el. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és 

határozatlan időre szól.  

            Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előzőleg hatályos SZMSZ. 

 

 

II.4 Az SZMSZ módosítása, felülvizsgálata 

 

Az SZMSZ módosítására akkor kerül sor, ha az SZMSZ I.1. pontjában meghatározott 

jogszabályokban az intézmény szervezeti és működési rendjére vonatkozólag változás áll be, 

illetve ha az intézmény alkalmazottjai minősített többséggel erre javaslatot tesznek.  

 

II.5 Az SZMSZ közzététele 

 

 A fenntartó által jóváhagyott SZMSZ 1. sz. hitelesített példánya az intézmény többi 

dokumentumával együtt az intézményvezető irodájában megtalálható. Az SZMSZ hivatalos 

szövege az intézmény nyitvatartási idejében az intézményvezetőnél megtekinthető, illetve 

elérhető az intézmény honlapján. 

A fenntartó által jóváhagyott SZMSZ 2. sz. hitelesített példánya Vecsés Város 

Önkormányzatának Jegyzőjénél megtalálható. 
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III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI 

 

III.1 A szolgálati titok 

 

 Az intézmény munkatársainak a tudomásukra jutott adatok és tények nyilvántartását, 

kezelését, valamint az általuk adott információkat az adatok védelmére vonatkozó 

1992. évi LXVI. törvény, az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, 

valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek 

megfelelően kell alkalmazniuk. 

 A fenti törvényekben nem szabályozott egyéb kérdésekben tevékenységükre a 

szociális munka etikai kódexe az irányadó.  

 A szolgálat, illetve munkatársai a segítséget kérő által közölt adatokat más 

személyekkel -ideértve az adatközlő hozzátartozóit is-, csak a segítséget kérő 

beleegyezésével közölhetik. 

 Nem köti titoktartás a munkatársakat, ha az adatok közlésére jogszabály kötelezi 

őket. 

 Tudományos közlés csak oly módon történhet, hogy a közlés alapján az érintett  

egyént, családot, családtagot ne lehessen felismerni. 

 

III.2 Az intézmény működési elvei 

 

 nem hatósági jellegű intézmény 

 nyitott, az ellátott területen élők önként vehetik igénybe 

 hatósági megkeresésre a törvényben előírtaknak megfelelően jár el 

 a segítő kapcsolat alapja az együttműködés 

 a segítségnyújtás formái: 

o tartós segítő támogatás 

o folyamatos segítségnyújtás 

o családgondozás 

o azonnali beavatkozás krízishelyzetben 

o tanácsadások / életvezetési, pedagógiai, egészségügyi, mentálhigiénés, jogi,   

                       pszichológiai / 

    a szolgáltatások igénybevétele díjtalan 

 

 

IV. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI EGYSÉGEINEK JELLEMZŐI 

 

IV.1 Az intézmény tagintézményei, szakmai egységei 

 

Az intézmény egy gesztorintézményből és két tagintézményből áll. Mindhárom 

intézményegységben elkülönül egymástól a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakmai 

egység. A szervezet létszámát az alapító szerv a törvényi előírások alapján határozza meg.  

A szervezet élén egyszemélyi vezető áll, a hat szakmai egység élén szakmai vezetők 

segítik az intézmény vezetőjének munkáját. A hat szakmai egység vezetőből két fő egyben 

tagintézmény-vezető. (Maglód, Gyömrő). A másik két szakmai vezető a két tagintézményben 

csoportvezető (lsd szervezeti ábra). Az egységek munkatársai egymástól elkülönített szakmai 

tevékenységet folytatnak, felelősek az adott egység szakmai tevékenységéért. 
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A munkavállalók felett a munkáltatói jogköröket (kinevezés, alkalmazás, fegyelmi, 

stb.) az intézmény vezetője gyakorolja. A vezető felett a munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja. 

 Az intézmény három különálló szervezeti egységre bomlik: 

   gyermekjóléti szolgálati szakmai egység (Vecsés, Gyömrő, Maglód) 

   családsegítő szolgálati szakmai egység (Vecsés, Gyömrő, Maglód) 

   közösségi szenvedélybeteg ellátás (Vecsés, Gyömrő, Maglód, Ecser)  

A társulási megállapodás alapján a szakmai egységek tagintézmények keretei közt működnek. 

 

IV.2 A gyermekjóléti szolgálat szakmai egységek 

 

A gyermekjóléti szolgálat célja: 

A gyermekek egészséges testi-, lelki-, értelmi-, érzelmi-, erkölcsi fejlődésének 

segítése, jólétük, valamint családban történő nevelésük elősegítése. 

 

Fő célkitűzéseink: 

- A gyermekek családban történő nevelésének elősegítése. 

- A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. 

- A családjukból kiemelt gyermekek családba történő visszahelyezésének                     

 elősegítése, a gyermekek utógondozása. 

 

A szolgáltatás formái: 

- családgondozás 

- tanácsadás 

- szervezés 

- koordinálás 

- ellátások közvetítése 

- tájékoztatás 

 

A szolgáltatást igénybe vevők köre: 

- az ellátási területen élő minden gyermek / 0-18 év / 

- a fenti korosztályba tartozó gyermekek szülei, családjuk 

- a szociálisan válsághelyzetben lévő várandósok és családjuk 

 

A szolgálat igénybevétele: 

- alapellátási szinten működik 

- igénybevétele az ellátási területen élők számára díjtalan 

- nem hatósági jellegű intézmény 

 

A szolgálat munkatársával helyben együttműködő szakemberek köre: 

- gyermek - és háziorvosok 

- védőnők 

- bölcsődei gondozónők 

- óvodapedagógusok 

- pedagógusok 

- gyámügyi előadó 

- társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok munkatársai, egyéb segítő 

 személyek,  

- az Önkormányzatok Szociális Bizottsága és egyéb szakbizottságai 
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Fő feladatok: 

 

1. A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében 

- tájékoztatás a gyermekek jogairól, az őket megillető támogatásokról, ellátásokról 

- a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás segítése / kérelem előterjesztése, 

  kezdeményezése / 

- a kapott támogatások célszerű felhasználásának segítése 

- családtervezési-, életvezetési-, egészségügyi-, nevelési-, pszichológiai tanácsadás     

végzése, egyéb szolgáltatások közvetítése 

- szociális válsághelyzetben levő anyák támogatása / magzatot és anyát megillető  

jogok, támogatások, ellátások, problémák megoldása, örökbefogadási lehetőségek  

stb./ 

- speciális, a nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését    

célzó, és egyéb szabadidős programok szervezése, koordinálása, nyilvántartásuk,  

közvetítésük 

 

2. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 

- észlelő-jelzőrendszer működtetése a gyermekek veszélyeztetettségének korai     

felismerése  / veszélyeztető okok feltárása / érdekében 

   a jelzőrendszer résztvevői: 

                                                      -  gyermekorvos, háziorvosok 

           -  védőnői szolgálat 

           -  bölcsőde  

           -  óvoda 

           -  iskolák 

           -  gyámügyi szervek 

           -  rendőrség 

           -  ügyészség 

           -  bíróság 

           -  társadalmi, szervezetek, egyházak, alapítványok 

 

A jelzőrendszer résztvevői kötelesek együttműködni a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése 

érdekében. 

- a felsorolt személyek és intézmények jelzésének fogadása, a probléma jellegéhez, a 

veszélyeztetettség mértékéhez igazodó, a gyermek szükségleteinek megfelelő 

intézkedés tétele 

- panaszukkal a szolgálathoz forduló gyermekek fogadása, problémájuk megoldásában 

segítés 

- a gyermekek gondozásában, nevelésében, oktatásában résztvevő szakemberekkel 

gyermekvédelmi konferencia tartása évi 6 alkalommal 

- az érintett szakemberek részvételével gyermekvédelmi tanácskozás szervezése évente 

egy alkalommal 

 

3. A gyermekek veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében 

-   a gyermekek, szülők, családok támogatása személyes segítő kapcsolat révén 

-   családok közötti közvetítés 

-   ellátások koordinációja 

-   családgondozási terv készítése 
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-   családi konfliktusok kezelése 

-   szükség szerint szociális- és / vagy egészségügyi-, és / vagy gyógypedagógiai  

ellátás kezdeményezése 

-   a gyermekek veszélyeztetettségi okainak feltárása, ezek mérlegelése, önként  

igénybe vehető ellátások, vagy egyéb gyermekvédelmi gondoskodás, hatósági  

intézkedés szükségességének átgondolása 

- drogprevenciós koordinációs feladatok ellátása, prevenciós foglalkozások szervezése 

és megtartása 

- alternatív napközbeni ellátás keretében játéktár működtetése, amely elsősorban a 

gyermekükkel otthon lévő szülők, nagyszülők és a gyermekek együttlétére alapozva 

készségfejlesztő játékokkal biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését. 

 

4. Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására 

-  szükség esetén javaslat tétele: 

-  a gyermek védelembe vételére, vagy annak megszüntetésére 

-  a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezésére 

-  egyéb hatósági intézkedésre 

-  a fentiekhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása / gondozási- nevelési 

terv készítése, családtagok kölcsönös együttműködésre bírása a veszélyeztető 

körülmények megszűntetése érdekében /  

 

5. A helyettes szülői hálózat szervezése 

- településünkön a gyermek átmeneti gondozását saját háztartásukban helyettes 

szülőként vállaló személyek, családok felkutatása, tájékoztatása, segítésük  helyettes 

szülői feladataik ellátásában, ezen szülők ellenőrzése 

 

6. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, valamint a gyerek 

utógondozása érdekében 

- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését, fejlődését célzó családgondozás      

végzése / a gyermek nevelését biztosító körülmények megteremtése, szülők 

gondozási- nevelési- háztartásszervezési ismereteinek gyarapítása, szociális 

ellátásokhoz való hozzájutás segítése, lakáskörülmények javításában segítés stb./ 

- szülő-gyermek kapcsolattartásának segítése 

- együttműködés a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, valamint a nevelőszülői 

hálózat  és gyermekotthon családgondozójával. 

- a családjába visszahelyezett gyermek folyamatos utógondozása 

 

7. Örökbefogadással kapcsolatos feladatok 

Az átmeneti nevelésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánítására irányuló eljárás során: 

- környezettanulmány készítése a gyermek szüleinél és az  örökbe fogadni szándékozó  

      személynél / családi- és  lakáskörülmények / 

- az örökbe fogadni szándékozó személyhez kihelyezett gyermek életének figyelemmel  

 kísérése / gyermek beilleszkedése családba, szülő-gyermek kapcsolat alakulása / 

 

8. Kapcsolattartási ügyeletet 

A hatóságok felkérésére, illetve a szülők kérésére segítsége nyújtunk abban, hogy a 

problematikus gyermekláthatással kapcsolatos ügyek rendeződhessenek. 

- szükség szerint lehetséges családgondozó jelenlétével történő kapcsolattartás 

- mediációs tevékenységgel segítjük a szülők egymás közötti kommunikációját 
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IV.3 A családsegítő szolgálat szakmai egységek 

 

A családsegítő szolgálat célja: 

Az egyének önmagukért és családjukért viselt felelősségén túl segítségnyújtás az 

életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek részére. 

A szociális és mentálhigiénés problémák esetén az életvezetési nehézségek 

elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és 

megoldásának elősegítése. 

Az egyének és családok működőképességének megőrzése, annak helyreállítása, azon 

emberi képességek fejlesztése, amelyek segítségével jobban meg tudják oldani a 

társadalomban való funkcionálásukat, problémáikat, az érintettek alkalmassá tétele az önálló 

életvitel folytatására. 

 

Tevékenységi körei és szolgáltatásai: 

-  az életvitelt hátrányosan befolyásoló okok feltárása 

-  a családok szociális helyzetének figyelemmel kisérése 

-  a családi feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és  

segítségnyújtás 

-  krízishelyzetben lévő személyek, családok segítése 

-  tanácsadások végzése / életvezetési-, háztartás-szervezési-, nevelési-, stb. / 

-  egyéni-, pár-, családi konzultációk 

-  jogi szaktanácsadás 

-  egyének és családok kapcsolat-készségének javítása 

-  bármilyen életkorú, magányosan élő, és ettől szenvedő személy felkarolása. 

-  tartós, vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mentálhigiénés gondozása. 

- az idősek otthonában az együttélés megkönnyítése érdekében mentálhigiénés 

foglalkozás 

-  egészségmegőrző, káros szenvedélyek kialakulását megelőző életvitel, életforma 

kialakításának támogatása, széleskörű felvilágosító tevékenység. 

-  a különböző eredetű szellemi és anyagi erőforrások összehangolt, hatékony  

működtetése és személyes támogatások közvetítése 

-  együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel 

-  a gyermekjóléti szolgálati szakmai egység munkájának támogatása 

-  idős-, magányosan élők felkarolása, ügyeik vitelében segítségadás 

-  szociális információs szolgáltatások biztosítása 

-  ügyintézési segítségnyújtás 

-  munkalehetőségekről tájékoztatás 

-  segítő konzultáció 

-  családgondozás 

 

Igénybevételének módja: 

- az ellátott területen élő valamennyi állampolgár önkéntesen veheti igénybe  

- alapellátási szinten működik 

- a szolgálat igénybevétele díjtalan 

- a rendszeres szociális segélyben részesülő, aktív korú, nem foglalkoztatott 

 lakosokat az Önkormányzat kötelezheti a szolgáltatás igénybevételére  
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IV.4. A közösségi szenvedélybeteg ellátás szakmai egység 

 

A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja: 

 

hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a 

társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Célja továbbá a tartós intézeti 

tartózkodás megelőzése, és a közösségi integráció fenntartása. 

Ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját 

a szenvedélybeteg otthonában illetve lakókörnyezetében, vagy tartózkodási helyén biztosítja. 

 

Tevékenységi körei és szolgáltatásai: 

 

Segítséget nyújt a szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára: 

 

 egészségi és pszichés állapotuk javításában,  

 a tünetek monitorozásában, a korai figyelmezető tünetek felmérésében, 

megfigyelésében, valamint ezek észlelésekor annak haladéktalan jelzésében. 

 meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében,  

 a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában, 

a stressz-kezelésben, megelőzve ezzel a visszaeséseket. 

 családi kapcsolataik javításában a méltányos kapcsolattartás és a helyes kommunikáció 

tanításával,  

 szociális és mentális gondozásukban, együttműködve az érintett szakemberekkel, 

 az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutásukban. 

 a gyógyszerszedéssel kapcsolatos együttműködésben, 

 Személyes céljai megvalósításban, amelyek a gondozási tervben kerülnek rögzítésre. A 

hozzátartozók céljait felmérve és támogatva összehangolja azokat a kliensével.  

 Az önsegítéshez való hozzájutásban, ilyen csoportokba történő bekapcsolódásban 

 

A szolgáltatás olyan hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely 

nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes 

közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. Ily módon a leghatékonyabb pszicho-

szociális rehabilitációt kívánja megvalósítani. 

 

Igénybevételének módja: 

 

Önkéntes 

Az ellátást igénylő (írásbeli) kérelmére történik. 

Formája lehet: személyes, telefonon, vagy levélben történő megkeresés útján. 

Az igénybejelentést követő 14 napon belül (szükség szerint azonnal) a munkatársak 

előzetes egyeztetés után személyesen felkeresik az ellátásra váró klienset, vagy ő jön 

be személyesen a szolgálat ügyfélfogadására.  

Térítésmentesen vehető igénybe. 

Az igénybe vételről a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybe vevő, vagy annak 

törvényes képviselője megállapodást köt. (Lásd: melléket) 

Amennyiben a működési engedélyben meghatározott létszámot meghaladja az igény, 

az igénybejelentőt 8 napon belül írásban értesíteni kell. Ellátásáról szabad kapacitás 

esetén a jelzés sorrendjében gondoskodik az intézmény. 
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Az igénybejelentés módja:  

A szolgáltatás kapcsán klienseinkkel személyesen találkozunk, és beszélgetünk, 

felajánljuk az ellátás igénybevételének lehetőségét. Az ellátás igénybe vételéről 

írásban nyilatkoznak a kliensek a szolgáltató felé.  

Az igénybejelentés után írásbeli Megállapodást kötünk az ügyféllel, amit ő aláírásával 

is megerősít, nyilatkozik továbbá a személyes adatok kezeléséről, az 

együttműködésről, valamint más ellátás igénybevételéről. Megkezdjük a „Képalkotó 

lap” kitöltésé képező A szóbeli és írásbeli megállapodás után megkezdődik a 

gondozási folyamat, melynek során a klienssel közösen Gondozási terv-et készítünk, a 

találkozásokat pedig a Kapcsolattartó lapon vezetjük.  

A gondozásba vett ügyfelekről Nyilvántartás készül, amelyet sorszámmal ellátott, 

lefűzött dossziéban tárolunk. 
 



V. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MUNKATÁRSAI, MUNKAKÖRI FELDAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

 

V.1. Szervezeti felépítés, az intézmény munkatársai 

 

 

Intézményvezető 

Vecsési 

Gesztorintézmény 

Maglód 

tagintézmény 

vezető 

Gyömrő  

tagintézmény 

vezető 

Családsegítő Szolgálat 

Szakmai egység 

vezető 

Gyermekjóléti szolgálat 

Szakmai egység 

vezető 

Css családgondozók 

Egyéb dolgozók   

Gyermekjóléti szakmai 

csoport vezetője 

Gyj családgondozók 

Css családgondozók, 

egyéb dolgozók 

 

Gyermekjóléti szakmai 

csoport vezetője 

Gyj családgondozók Css családgondozók 

jogász, pszichológus 

Gyj családgondozók 

pszichológus, fejl.ped. 

asszisztens, logopédus 

Gazdasági ügyintéző 

Közösségi  

koordinátor  

Közösségi gondozók  

Vecsés, Ecser, Maglód, 

Gyömrő településeken  

Ecseri területi iroda 

Családsegítő  

Szakmai Egység  

Ecseri területi iroda  

Gyermekjóléti  

Szakmai Egység  



V. 2. Munkaköri feladat - és hatáskörök 

 

Intézményvezető 

- képviseli a szolgálatot az állami és a társadalmi szervezetek előtt 

- kapcsolatot tart mindazon intézményekkel, amelyek intézményi hátteret jelentenek  

- gyakorolja a munkáltatói és bérgazdálkodási jogokat a szolgálat dolgozói felett 

- meghatározza az intézmény működési rendjét 

- egy személyben felelős az intézmény működéséért 

- szervezi és koordinálja az intézmény szervezeti egységeinek belső munkáját 

- vezeti az intézmény munkaértekezleteit 

- elkészíti az intézmény éves költségvetésének tervezetét 

- éves munkatervet készít  

- rendszeresen ellenőrzi a dolgozók tevékenységét 

- gondoskodik a dolgozók továbbképzéséről 

- pszichológusi munkát végez 

- kötelező szakmai továbbképzéseken vesz részt 

- segíti a szolgálat szabadidős tevékenységeinek megvalósulását 

- személyi anyagok kezelése 

 

Szakmai egység vezetők: 

 Vecsési gesztorintézmény családsegítő szolgálat szakmai egység vezető 

 Vecsési gesztorintézmény gyermekjóléti szolgálat szakmai egység vezető 

 Maglódi tagintézményvezető ( családsegítő szakmai egység vezető) 

Maglód csoportvezető (gyermekjóléti szolgálat szakmai egység vezető) 

 Gyömrői tagintézményvezető ( családsegítő szakmai egység vezető) 

 Gyömrői csoportvezető  (gyermekjóléti szolgálat szakmai egység vezető) 

 Közösségi koordinátor (szenvedélybeteg közösségi ellátásának vezetője) 

 

Munkaformáik: 

 Munkaértekezlet (tagintézményekben csak a tagintézmény vezető tartja) 

 A családgondozók munkájának koordinálása és ellenőrzése egyéni megbeszélés 

kereteiben. 

 

Feladataik: 

 A szakmai egység vezető tervezi, szervezi, irányítja, ellenőrzi az egység tagjainak 

tevékenységét, működését. Egyszemélyben felel a tagintézmény szakmai egységének 

szakmai munkájáért. Tagintézmények esetében a tagintézményvezető az egyszemélyi 

felelős. 

 Munkáltatói jogokat érintő kérdésekben javaslattételi jogokkal bír (jutalmazás, 

figyelmeztetés, felmentés stb.) 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális szakma, a törvényi előírások 

változásait. 

 Megismeri és megismerteti az új szakmai módszereket.  

 Részt vesz az intézmény/szakmai egység/tagintézmény éves munkatervének, 

házirendjének, fejlesztési és rekonstrukciós tervének, a munkaköri leírásoknak az 

elkészítésében, javaslattételi joga van a képzési és továbbképzési tervek készítésénél.  

 Fogadja a kliensek részéről érkező panaszokat és bejelentéseket, kivizsgálja illetve 

kivizsgáltatja azokat. Javaslattételi joggal bír a szükséges intézkedéseket illetően, 

különös tekintettel az etikai szabályokra. 
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 Gondoskodik a szakmai egység esetmegbeszélő csoportjának összehívásáról. 

 Felel a szakmai egység pontos adminisztrációjáért (forgalmi napló, statisztikai  

adatok). 

 A vezető távollétében (tagintézményekben értelemszerűen folyamatosan) felelős a 

szakmai egység működéséért, illetve a helyettesítés rendje szerint rábízott 

feladatokért.  

 A továbbképzési tervet elkészíti, szakmai továbbképzéseket koordinálja. 

 A pénzügyi elszámolások nyilvántartását vezeti. 

 A szabadságok nyilvántartásának vezetése, az intézményvezető engedélyezése után. 

 A tagintézmény vezető a dologi költségek kapcsán a települési önkormányzattal való 

megállapodás alapján jár el. Az intézményvezető felé ezzel kapcsolatban utólagos 

tájékoztatási kötelezettsége van. 

 A tagintézmény vezető tagintézménye személyi anyagait, továbbképzési 

dokumentációját nyilvántartja, és egészen az aláírás fázisáig előkészíti az 

intézményvezető számára. Valamint a szükséges példányokat az intézményvezető 

számára átadja. A tagintézményben is mindenről másolt nyilvántartást vezet. 

 A tagintézmény vezető elkészíti a tagintézmény dolgozóinak havi jelentését (jelenléti 

ív, távollét), mely szükséges a gesztor önkormányzatnak, szintén az aláírás fázisáig, 

a gesztor önkormányzat által használatos dokumentumokkal. Valamint gondoskodik 

ezek eljuttatásáról a gesztor intézménybe. 

 A tagintézmény vezető költségvetés készítésekor-a helyi önkormányzattal 

egyeztetve- elkészíti a tagintézmény költségvetését, majd leadja az 

intézményvezetőnek. 

 A tagintézmény vezető külön beszámolót készít, mely az intézményi beszámoló 

része lesz. 

 A tagintézmény vezetőnek saját települését érintő kérdéseket tekintve (a munkáltatói 

és bérkifizetési ügyeket kivéve) aláírási joga van. 

 A szakmai egység vezetője fentieken túl jogosult: 

o Hatósági intézkedést igénylő javaslatok megfogalmazására, melyeket az 

illetékes családgondozóval együtt ír alá. 

o Hivatalos levelet, felkérést, információ kérést tartalmazó kimenő iratot a 

szakmai vezető írja alá.   

o Kirendelt családgondozó személyére javaslattevésre. 

o A településenkénti éves jelzőrendszeri tanácskozások megszervezésére. 

o A szakmaközi megbeszélések megszervezésére. 

    A leírtakon túlmenően ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény vezetője 

megbízza. 

    A szakmai vezetőt távolléte esetén az általa kijelölt személy helyettesíti. 

 

Családgondozó: 

- fogadja és meghallgatja a családsegítést igénybevevő klienseket 

- egyezteti a klienssel az együttműködés kereteit, minden olyan tevékenységet végez  

            amelyekhez adekvát képzettséggel rendelkezik 

- lakókörnyezetében megismeri kliense családtagjait, a család struktúráját, környezeti 

feltételeit 

- felismeri és felismerteti a konfliktusokat és ezek okait 

- az egyénekkel, családokkal közösen dolgozza ki a lehetséges konfliktusmegoldó 

stratégiákat 
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- folyamatosan együttműködik kliensével 

- együttműködik a klienssel és családjával kapcsolatban lévő egyéb

 intézményekkel, javaslatot tesz, és segíti ezen intézmények igénybevételét 

- eljár kliensei érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében  

- krízishelyzetben levő kliensek esetén haladéktalanul intézkedik 

- kompetenciáját meghaladó esetekben igénybe veszi az intézmény más 

 szakembereinek segítségét 

- megismeri a helyi szociális ellátás rendszerét, munkakapcsolatot épít ki az ott 

 dolgozókkal 

- részt vesz az intézmény munkaértekezletein  

- részt vesz a számára előírt továbbképzéseken 

- ismerteti az ügyelet során felvett eseteket, az intézkedést, és a klienssel kötött 

megállapodást  

- folyamatosan beszámol családgondozói tevékenységéről  

- a számára előírt nyilvántartásokat vezeti 

- elkészíti az éves szakmai beszámolóját és a statisztikai jelentést 

- szabadidős programok szervezésében, koordinálásában segítséget nyújt 

 

Asszisztens: 

- segíti az intézményvezető illetve a szakmai egység vezetőinek munkáját 

- részt vesz a gazdasági ügyintézésben a területért felelős vezető irányítása alapján 

- részt vesz a szervezésben és a koordinációban 

- segíti a családgondozók munkáját 

- részt vesz az intézmény munkaértekezletein 

- a számára előírt nyilvántartásokat vezeti 

- elkészíti éves szakmai beszámolóját 

- részt vesz a kliensekkel kapcsolatos munkában a családgondozót segítve, és vele 

egyeztetve 

- részt vesz a számára előírt továbbképzéseken 

- elősegíti az intézmény ügyvitelét az intézmény vezetőségének irányítása alapján  

 

Pszichológus 

-a pszichés fejlődésükben megzavart gyermekek pszichoterápiájának ellátása 

 (egyéni- és családterápia ) 

-nevelési tanácsadás végzése szülők részére 

-felnőtt lelki- és viselkedészavarok terápiája ( egyéni- és párterápia ) 

-az intézmény munkatársainak szakmai segítségnyújtás 

 

Jogász 

-a szolgálat kliensei részére jogi tanácsadás végzése 

-az intézmény munkatársai részére konzultáció biztosítása 

-az intézmény jogi képviseletének segítése  

 

Fejlesztőpedagógus 

-elvégzi a szolgálathoz forduló gyermekek tanulási nehézségeinek szűrését 

-a segítségre szoruló gyermekeket fogadja, fejleszti 

-a gyermekek oktatási intézményeivel folyamatosan kapcsolatot tart 
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Közösségi koordinátor: 

 Kapcsolatot tart a társult települések vezetőivel, a szociális, az oktatási, a civil 

szervezetekkel és intézményekkel, az ellátási szerződés kapcsán a szakmai 

intézményekkel 

 Megszervezi és koordinálja a szakmai munkát a kliensek megfelelő ellátása érdekében 

 Felelős a gondozottak komplex pszicho – szociális rehabilitációjáért 

 Alacsonyküszöbű programokat szervez  

 Együttműködik a közösségi gondozóval és segíti annak munkáját (családgondozás, 

csoportfoglalkozások vezetése) 

 

A közösségi gondozó: 

 Megkereső tevékenységet végez 

 Nyilvántartást vezet a gondozottakról, valamint végzi a szükséges adminisztrációt 

 Ügyfélfogadást tart 

 Családgondozást végez 

 Csoportfoglalkozást szervez és vezet az ellátottak részére 

 Kapcsolatot tart a szenvedélybetegek hozzátartozóival, valamint az egészségi és 

pszichés állapotuk javítása érdekében dolgozó szakemberekkel 

 Segít a problémamegoldó folyamatokban 

 Segít a kliensek képességeinek és készségeinek felismerésében és fejlesztésében 

 Pszicho - szociális tanácsadást tart 

 Biztosítja a kliensek pszicho – szociális rehabilitációját 

 

Logopédus:  

1. Az ellátási körzetébe tartozó óvodákban - legalább középső csoportban – valamennyi 

gyermek logopédiai szűrése, valamint az óvodai pedagógusok jelzése alapján a súlyos 

beszédfejlődési zavart mutató gyermekek vizsgálata. 

2. Az ellátási körzetébe tartozó iskolák tanulói közül a még beszédhibás, vagy más 

kommunikációs (olvasás, írás) nehézségekkel küzdő gyermekek vizsgálata, 

diagnosztizálása. 

3. A feltárt beszédhibák, beszédfejlődési problémák alapján foglalkozási terv, ennek 

megfelelően csoport és órabeosztás elkészítése. 

4. A foglalkozások megszervezése a szülőkkel, az óvodák, iskolák vezetőivel, 

pedagógusaival való együttűködés keretében úgy, hogy a logopédiai foglalkozások 

5. az iskolai tanórai munkát és az óvoda szervezett programjait ne zavarják. 

6. A foglalkozások anyagát, a gyermekek hiányzását a logopédiai munkanaplóban 

dokumentálja. Az előjegyzett tanulókat a forgalmi naplóban vezeti. 

7. Félévben és tanév végén értékeli a tanulókat, valamint elkészíti az év végi statisztikát. 

8. Folyamatos kapcsolatot, konzultációt tart a szülőkkel, pedagógusokkal. 

9. Konzultációt folytat a logopédiai foglalkozásokon résztvevő tanköteles korú 

gyermekek beiskolázásával kapcsolatban. 

10. Részt vesz a tanköteles nagycsoportos óvodások diszlexia-prevenciós szűrésében. 

11. Előtte szülői értekezletet tart a nagycsoportos óvodások szülőinek. 

12. A szülőtől vagy óvónőtől átvett gyermekekre a foglalkozás időtartama alatt nagy 

odafigyeléssel ügyel, biztonságukról gondoskodik. 

13. A vizsgálatok során szerzett bizalmas belső információkat szigorúan a logopédiai 

etikai kódex szerint kezeli. 
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A munkaköri felelősség 

Az egyes családok problémáinak kezeléséért és az esetdossziék naprakész vezetéséért 

a családgondozók felelősek. 

Az esetek átadásáról az intézmény vezetője, távolléte esetén (a tagintézményekben 

minden esetben) a szakmai egység vezető dönt. 

Az egyén / család ügyeinek intézéséért mindig csak egy munkatárs / esetfelelős / a 

felelős. Kivételt képez, ha mindkét szakmai egység feladatát képezi az eset. Ebben az esetben 

a munkatársak kötelesek együtt működni az eset kapcsán. 

Az ügyeleti időben érkező esetek elosztása külön szabályzat szerint történik. 

A szolgálat minden egyes munkatársa felelős a kompetenciájának, képzettségének 

megfelelő feladat minőségi végzéséért, illetve a külön intézményen belül megalkotott 

szabályzatok betartásáért.  

Minden dolgozó kötelessége a szolgálati út betartása, illetve a titoktartás az etikai 

kódex szerint. Az iratkezelésről külön szabályzat rendelkezik. 

 

A helyettesítés rendje 

Az intézményvezető távollétében a szervezési-, ügyintézési- és egyéb működéssel 

kapcsolatos feladatokat - és az ezzel összefüggő aláírási kötelezettségeket- a szakmai egység 

vezetők látják el /illetve felelősek az alábbi sorrendben: 

1) családsegítő szolgálat szakmai egység vezető Vecsés 

2) gyermekjóléti szolgálat szakmai egység vezető Vecsés 

3) bármely tagintézmény vezetője az intézményvezető kérése alapján 

Mindkét szakmai egység vezető -az intézményvezető távollétében- irányítja saját szakmai 

egységét. A tagintézményben foglalkoztatott vezetők irányítják saját tagintézményüket. 

A közös munkaértekezletek megtartásának helyettesítése az alábbi sorrendben történik: 

1) családsegítő szolgálat szakmai egység vezető Vecsés 

2) gyermekjóléti szolgálat szakmai egység vezető Vecsés 

3) bármely tagintézmény vezetője az intézményvezető kérése alapján 

A szakmai egységvezetők tekintetében az általuk kinevezett helyettes személy látja el a 

teendőket tartós távollét esetén. 

Családgondozók tekintetében a helyettesítést az adott szakmai egység munkatársai látják 

el.  

 

Munkakapcsolatok 

Az intézmény dolgozói egymással szoros munkakapcsolatban állnak, a szakmai 

egységek egymással mellérendelt viszonyban tevékenykednek. 

Az intézmény a vele együttműködő intézményekkel, szervezetekkel mellérendelten 

működik, fontos koordinatív szerepet tölt be. 

 

Az intézményi fórumok működtetése 

 

Munkaértekezlet: 

Tárgya: operatív megbeszélés, valamint azoknak az eseteknek a megoldása, amelyek bármely 

családgondozó számára problémát jelentenek. Technikai részletek megbeszélése. 

Ideje: az adott szakmai csoport vezetőinek egyéni mérlegelése alapján, legalább hetente 

egyszer. 

Résztvevők köre:  az adott szakmai csoport csoportvezető által meghívott családgondozói. 

Összehívásért felelős: a tagintézmény vezetője. 
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Intézményközi team:            

Tárgya: információcsere.   

Ideje: évente legalább egy alkalommal. 

Résztvevők köre: az ülésre meghívott szakemberek.  

Összehívásért felel: int. vez. 

 

Vezetői team: 

Tárgya:  

 a szakmai vezetők beszámolója, 

 az intézmény településenkénti problémáinak megbeszélése, 

 az intézmény átfogó szakmai irányelveinek összehangolása,  

 a közös pályázatok, programok megbeszélése. 

 

Ideje: szükség szerint, legalább kéthavonta 

Résztvevők köre: szakmai egység vezetők, intézményvezető, int. vez. helyettesek 

Összehívásért felel: intézményvezető. 

 

Szupervíziós csoport: 

Tárgya: az eseteken keresztül a családgondozók érzelmi nehézségeinek, elakadásainak oldása. 

Célja, hogy segítséget nyújtson az esethozónak az érzelmei kezelésében  

Ideje: háromhetente 

Résztevevők köre: adott szakmai csoport tagjai és szakmai csoportvezetője és a szupervízor. 

 

A dolgozók munkarendje 

- A főfoglalkozású munkatársak munkaideje: heti 40 óra, amelyből kötött az ügyeletben 

eltöltött idő, illetve a heti két szakmai nap.  

- A családgondozó kötött munkaidejének mennyisége nem lépheti túl a heti 20 

munkaórát. 

- Innen kikerült a munkaidővel kapcsolatos hetirend bemutatása (feleslegesnek 

bizonyult) 

- A munkaidő heti minimum 20 órájában a családgondozó munkaidejének kötetlenségét 

biztosítani kell. 

- A kötetlen munkaidőt minden dolgozó egyéni belátása szerint az esetekhez igazodva, a 

kliensek igényeit figyelembe véve tervezi meg és végzi. 

- Az intézményvezető munkaideje kötetlen, amelyből kötött a heti két szakmai nap 

Munkaidő-beosztása tevékenységi körének és aktuális feladatainak megfelelően 

változik. 

- A megbízási, részmunkaidős vagy határozott idejű jogviszonyban dolgozók 

munkaidejét a kinevezések tartalmazzák. 

 A közösségi koordinátort tartós távolléte esetén a közösségi gondozó helyettesíti. 

 A közösségi gondozó munkáját távolléte esetén a másik közösségi gondozó, vagy a   

koordinátor végzi el, mivel ő is végez gondozási tevékenységet is (tanácsadás, 

családgondozás, egyéni esetkezelés, csoportvezetés).  

 Abban az esetben, ha a közösségi koordinátor és a gondozó is akadályoztatva van a 

munkájában, illetve a szolgáltatás biztosításához (pl. csoportfoglalkozás vezetése) két 

fő szükséges, a családsegítő szakmai egység szociális munkás családgondozója 

kérhető fel a helyettesítésre, aki korábban a vecsési szenvedélybeteg ellátás önkéntes 

segítőjeként vett részt a munkában.  
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A közösségi szenvedélybeteg ellátásban dolgozók munkarendje: 

 

 A főfoglalkozású munkatársak munkaideje: heti 40 óra 

 Ebből kötött idő az ügyeletben és az ügyfélfogadáson töltött idő, az adminisztrációval 

töltött idő, valamint a csoportfoglalkozások ideje 

 Kötetlen (rugalmas) munkaidő a családgondozás, a szociális ügyintézés, a kliensek 

érdekképviseletében történő eljárás ideje 

 A munkaidő heti minimum 20 órájában a munkatársak munkaidejének kötetlenségét 

biztosítani kell 

 A kötetlen munkaidőt minden dolgozó egyéni belátása szerint az esetekhez igazodva, a 

kliensek igényeit figyelembe véve tervezi meg és dolgozza le. 

 

A kliensek fogadási ideje 

A házirendekben rögzítettek szerint a nyitvatartási időben. 

 

VI. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV EGYÉB SZAKMAI FELADATAI 

 

- Folyamatosan együttműködik a hasonló tevékenységet folytató intézményekkel. 

- Az általa ellátott területen felméréseket, kutatásokat végez az intézményvezető 

előzetes felkérése és engedélye alapján. 

- A témában kiírt pályázatokat folyamatosan figyelemmel kíséri. 

- Szakmai pályázatokat készít. 

- Munkatársai szakmai képzéseken folyamatosan részt vesznek, melyet az 

intézményvezető helyettes koordinál. 

- Gondoskodik a szolgálatnak felajánlott adományok célba juttatásáról, és a szükséges 

adminisztráció vezetéséről. 

 

VII. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KAPCSOLATRENDSZERE 

 

Szolgálatunk az alábbi intézményekkel, szervezetekkel tart fenn közvetlen kapcsolatot: 

- Vecsés Város Önkormányzata, kisebbségi önkormányzatai, az Önkormányzat   

            Képviselőtestülete, Szakbizottságai 

-          Társönkormányzatok ugyanezen fórumai 

- Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

- Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

- Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala Járási Gyámhivatala  

- a mindenkori módszertani gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok 

- egészségügyi intézmények 

- szociális intézmények 

- oktatási - és nevelési intézmények 

- rendőrség 

- helyi egyházi közösségek 

- szolgálatunk fő célkitűzéseivel összhangban lévő egyesületek, szervezetek 

- a környezetünkben és országosan működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok 

- szolgálatunkhoz hasonló szakmai feladatkörű belföldi és külföldi intézmények 

- Emberbarát Alapítvány  

- A Református Iszákosmentő Misszió 

- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Módszertani Intézménye  
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VIII. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV GAZDÁLKODÁSA 

 

Intézményünk önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait 

Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési 

Alosztálya látja el. 

A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és bérgazdálkodási 

jogkört a költségvetési szerv vezetője látja el. 

A tagintézmények dologi költségeiről a helyi önkormányzatok döntenek, az adott 

tagintézmény szakmai egység vezetői a helyi önkormányzat rendelkezései szerint járnak el.  

A gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás Vecsés Város 

Polgármesteri Hivatala és intézményünk közt külön megállapodásban (egységes 

gazdálkodási szabályzat) szabályozott. Ez a megállapodás tartalmazza a tervezés, a 

pénzkezelés, az előirányzat felhasználás, az előirányzat módosítás, a kötelezettségvállalás, az 

utalványozás, az ellenjegyzés, a számvitel, az analitikus nyilvántartás, az információáramlás, a 

beszámolási kötelezettség és a működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás és 

vagyonkezelés rendjét. 

 

Költségek 

Bevételek 

- állami normatíva (alap és kistérségi kiegészítő) 

- önkormányzati támogatás 

- az esetleg megvalósuló más önkormányzatokkal történő együttműködésből 

 származó források. 

- pályázati források 

 

Kiadások 

- bér- és bérjellegű kiadások, megbízási szerződések díjai  

- a munkatársak törvényben előírt juttatásai  (étkezési hozzájárulás,  

 munkaruha juttatás, egyéb hozzájárulások) 

- tárgyi eszközök költségei 

- fenntartási-, működési költségek 

- irodaszerek 

- szakmai irodalmak, szakfolyóiratok 

- kötelező szakmai továbbképzések, tanfolyamok, szakmai programok költségei 

- útiköltség térítési díjak 

- az intézmény fenntartási költségei 

 

IX. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV FEUVE RENDSZERE 

 

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés létrehozásáért, 

működtetéséért és fejlesztéséért az intézmény vezetője felelős.  

Az intézményben kialakított és működtetett szabályzatok és folyamatok biztosítják a 

rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes 

felhasználását. 

Az intézmény gazdálkodása a Vecsés Város Önkormányzatával kötött külön 

megállapodásban (egységes gazdálkodási szabályzat) szabályozott. 

Az intézményvezető önálló hatáskörében kiadott belső szabályzatai: 

 Szervezeti és működési szabályzat 

 Házirend 
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a. Iratkezelési szabályzat 

b. Adatkezelési szabályzat 

c. Pénzkezelési szabályzat 

d. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

 

X. MELLÉKLETEK 

 

A szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi: 

 Házirend 

a. Iratkezelési szabályzat 

b. Adatkezelési szabályzat 

c. Pénzkezelési szabályzat 

d. Egységes gazdálkodási szabályzat 

e. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

f. Selejtezési eljárás szabályozása 

g. Egészségvédelmi- biztonságtechnikai (munka- tűz) szabályzat 
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XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő- 

testülete valamint a Vecsés és Környéke Társulás jóváhagyásával lép hatályba. 

 

 

        Tárnokiné Törő Krisztina 

              intézményvezető 

Vecsés, 2013.  

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatot a 2013. ........................... napján kelt   ……………………………számú 

határozatával  hagyta jóvá. 

 

       Szlahó Csaba 

       polgármester 

Vecsés, 2013……………………. 

 

 

A Vecsés és Környéke Társulási Tanácsa a Szervezeti és Működési Szabályzatot a 

2013. ........................... napján kelt   ……………………………számú határozatával  hagyta 

jóvá. 

 

 

         

           a Társulási Tanács elnöke 

Vecsés, 2013……………………. 

 

 

 


