
2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 

közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

4/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint: a Váci Család - és Gyermekjóléti Központ által nyújtott 

alapszolgáltatások és speciális szolgáltatások önkéntesen, személyesen-telefonon keresztül, 

térítésmentesen vehetőek igénybe telephelyünkön:  

a 2600 Vác, Deákvári Fasor 2. szám alatt vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 06/27- 

502-300, 06/30-281-9364. 

• A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a törvény másként nem rendelkezik – 

önkéntes és az ellátást igénybe vevő kérelmére történik.  

• Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt 

álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes 

kiskorú és a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen 

korlátozott nagykorú személy a kérelmét törvényes képviselőjének hozzájárulásával 

terjesztheti elő.  

• A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok 

tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy és a törvényes képviselője között 

az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában - a tényállás tisztázása 

mellett - a gyámhatóság dönt. 

• Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a törvény 

az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli. 

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri feladat: 

Az észlelő-és jelzőrendszeri tagok jelzése jogszabályi kötelezettség, illetve a jelzőrendszeri tagok 

együttműködése. Az 1997. évi. XXXI. tv. 17§-a alapján: 

17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a 

gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében – a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében 

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, 

b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, c) a köznevelési intézmények, d) a rendőrség, e) az 

ügyészség, f) a bíróság, g) a pártfogó felügyelői szolgálat, h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó 

szervezetek, i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, j) az egyesületek, az 

alapítványok és az egyházi jogi személyek, k) a munkaügyi hatóság, l) a javítóintézet, m) a gyermekjogi 

képviselő, n) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, o) az 

állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv. 



(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek a) jelzéssel élni a gyermek 

veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, b) hatósági eljárást 

kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető 

ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi 

szervezet is élhet. 

 

JELZŐLAPOK 

Váci Család - és Gyermekjóléti Központ által nyújtott alapszolgáltatások és speciális 

szolgáltatások: 

 

1. Család és gyermekjóléti alapszolgáltatást: alapellátás Vác város területén 

A szolgáltatás feladatai az önkéntesség elvének mindenkori figyelembevételével, a segítségre 

szorulók személyiség és szabadságjogainak tiszteletben tartásával végzi; 

• a gyermek testi-lelki egészségének érdekében a családban történő nevelést segíti a jogok 

és lehetőségek ismertetésével, a támogatásokhoz való hozzájutás segítésével, 

szabadidős programok szervezésével, tanácsadással; 

• észlelő és jelzőrendszer működtetése; 

• veszélyeztetettség megelőzése; 

• a veszélyeztető okok feltárása, megoldási javaslat készítése; 

• a kialakult veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése; 

• családgondozás önkéntesen vállalt együttműködés keretében,  

• a visszahelyezés érdekében családgondozás, illetve utógondozás biztosítása az érintett 

intézményekkel  

• esetmegbeszélések - tanácskozások szervezése, 

• tájékoztatás, tanácsadás, segítségnyújtás, 

• munkája során eseti és folyamatos tanácsadást, gondozást nyújt; 

• a családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, 

illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása; 

• az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési és egyéb 

tanácsokat ad,  

• segítséget nyújt - lehetőség szerint természetbeni juttatást is biztosít. 

 

A szolgálat közreműködik az igénylő (k):  

• családi gondjainak rendezésében, életvitelét hátrányosan befolyásoló okok, 

feltárásában, illetve megszüntetésében, mentális gondjainak megoldásában; 

• folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét 

jelzőrendszert működtet a rászorulók felkutatására; 

• információt nyújt az egyén számára elérhető szociális juttatásokról, egészségügyi- és 

szociális intézmények szolgáltatásairól; 

• szorgalmazza önsegítő csoportok létrejöttét és működését, valamint felvállal 

közösségszervező feladatokat  

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HZdVLtR4LG1PdgiVjuUTlusbYT3_iXJv


Álláskereső Klub: Célja: A visszatérés segítése a munkaerőpiacra, a segélyezettek munkába 

állítása. Ennek érdekében szükséges a hátrányos helyzetből adódó nehézségek kezelése, az 

életminőség romlásának megakadályozása, társas kapcsolataik javítása. Egyéni programok: 

munkatanácsadás, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális és pszichológiai 

tanácsadás. Csoportban való részvétel: álláskereső klub, információ átadás előadások 

formájában és álláskeresési technikákkal foglalkozó csoporttréning.  

Ráérősek klubja: Az egyedül élő nyugdíjas korú, illetve a rokkantnyugdíjas egyének 

csoporttá szervezése. Konkrét cél lehet továbbá: információcsere, mentális és társas 

készségek fejlesztése, egészséges életmódot szolgáló és megőrző tevékenységek 

propagálása, az elszigetelődés megelőzése, a magányosság érzésének feloldása.   

Nyári napközis tábor: célja olyan 6-12 éves gyermekek nappali felügyelete, ahol a szülők 

dolgoznak és anyagi helyzetükből adódóan nem tudják megfizetni a gyakran magas 

költséggel járó nyári napköziket.  

Egyéb szolgáltatások: 

• Adományközpont: célja a természetbeni adományok fogadása, közvetítése és célzott 

irányú eljuttatása. Adományközpont szerepe, hogy összekötőkapocs legyen az 

adományozó magánszemélyek, vállalkozások, szervezetek és a nehéz körülmények 

között élő emberek között.  

  

 

2. Hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek és speciális szolgáltatások: 

 

Hatósági feladatokhoz kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, mint a 

védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, előkészítése, utógondozás 

biztosítása valamint speciális feladatok és szolgáltatásoknak a biztosítása, a Váci Járás 

területén. 

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek a 

Család- és Gyermekjóléti Központ kötelező feladata. 

Javaslattétel a gyámhivatal részére a gyermek: 

- védelembe vételére,  

- megelőző pártfogására,  

- ideiglenes hatályú elhelyezésére,- nevelésbe vételére,  

- családba fogadására,  

- harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére,  

- családba fogadó gyám kirendelésére,  

- tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,  

- gondozási helyének megváltoztatásához. 



Speciális szolgáltatások: 

• kapcsolattartás elősegítés érdekében kapcsolattartási ügyelet,  

• készenléti ügyelet, krízis esetén állandóan igénybe vehető telefonos segítő szolgáltatás, 

• kórházi szociális munka, 

• utcai-lakótelepi szociális munka, 

• jogi tájékoztatás - tanácsadás, 

• pszichológiai tanácsadás,  

• szakmai tanácsadás nyújtása az illetékességi területen működő család és gyermekjóléti 

szolgálatok számára, 

• óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység biztosítása, a Váci Járás illetékességi 

területén lévő valamennyi közoktatási intézménybe, 

• szociális diagnózis készítése. 


