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I. FEJEZET
BEVEZETŐ RÉSZ
A Szakszolgálat adatai:
Neve:
Székhelye, címe:
TB törzsszáma:
Számlaszáma:
Adószáma:
KSH statisztikai számjel:
PIR azonosító:

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
1081 Budapest, Alföldi u. 9-13
322092
10023002-00332127
15490311-2-42
15490311-8790-312-01
490319

A Szakszolgálat telephelyei:
- 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. II. 1.
- 1173 Budapest, Újlak u. 43. fsz. 3.
- 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 6/b.
- 1022 Budapest, Tövis u. 3/c. fsz. 2.
- 1086 Budapest, Teleki L. tér 8-9/B/III.7.
- 1121 Budapest, Árnyas út 40.
-1174 Budapest, Magvető u. 11.
- 3412 Bogács,
Őz u. 11.
Alapító és irányító szerv neve, címe:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3
Alapító Okirat száma, kelte:

48944-13/2013.
Budapest, 2013. november 13.
Középirányító szerv neve, címe:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Intézményfenntartói feladat- és hatásköreit a 316/2012. (XI.13.) Kormányrendelet 4-5.
§-aiban foglaltak szerint gyakorolja.
A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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Az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolása:
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
Alaptevékenységek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése:
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás
855936 Kötelező felkészítő képzés
879012 Gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
Az intézmény államháztartási szakágazati besorolás szerinti tevékenysége:
879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

II. FEJEZET
A MŰKÖDÉS RENDJE
A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat képviselete és helyettesítési rendje
Az igazgató vagy a helyettesítésére jogosult személy, a Szakszolgálatot aláírásával és kör
alakú bélyegző lenyomatával jegyzi. A bélyegző tartalmazza a Szakszolgálat elnevezését,
székhelyének megjelölését.
Az igazgató képviseleti jogát, az általános igazgatóhelyettesre átruházhatja.
Az Intézmény igazgatója kizárólagos és át nem ruházható jogot gyakorol az alábbi
tevékenységek fölött:
o az Intézmény dolgozóinak kinevezése és felmentése, a munkaviszonyra irányuló
jogviszonyra vonatkozó módosítások,
o kártérítési felelősségre vonás, illetve a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése
esetén a jogszabályban előírtaknak (Mt. 56.§, 78.§) megfelelő munkáltatói
intézkedések megtétele,
o szabályzatok kiadása.
Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes együttes akadályozása esetén az igazgató által
kijelölt személy látja el a képviseletet.
Az általános igazgatóhelyettes, saját működési körén belül jogosult a képviseletre az
igazgató előzetes, vagy egyidejű tájékoztatása mellett.
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A helyettesítéssel biztosítani kell a feladatok végrehajtását, valamint az irányító
tevékenység folyamatosságát, különös tekintettel a képviseleti-, az aláírási-, valamint az
ellenőrzési jogkör gyakorlására.
Az Intézmény szervezetében biztosítani kell minden vezető és minden beosztott munkatárs
helyettesítését. Az egyes szervezeti egységen belül a helyettesítés rendjének kialakítása a
szervezeti egység vezetőjének a kötelessége, aki az eseti helyettesítést szóban is elrendelheti.
Az Intézmény dolgozói a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint helyettesítik
egymást.
A helyettesítő munkatárs felruházható a helyettesítés valamennyi jogkörével, amelyet a
jelen SZMSZ nem zár ki, de korlátozható is abban. Utóbbi esetben az át nem ruházott
jogokat a helyettesített munkatárs közvetlen felettese gyakorolja.
A helyettesítés körében tett intézkedésről (a kiadmányozási jog gyakorlását is ideértve) a
helyettesítő a helyettesítés megszűnése után haladéktalanul köteles tájékoztatni a
helyettesített személyt.

III.FEJEZET
A SZAKSZOLGÁLAT FELADATAI,
ALAPTEVÉKENYSÉGEK
A Gyvt. 15. § (3) bekezdése a)–c) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatás, valamint e törvény 92. §-ában előírt utógondozás ,
továbbá a Gyvt. 62./E. § értelmében a támogatott közvetítői eljárás biztosítása.
Feladatok, alaptevékenységek részletesen:

Otthont nyújtó ellátások - Utógondozói ellátás
o az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett kiskorúak,
valamint
az
utógondozói ellátottak elhelyezése érdekében nevelőszülői hálózat
szervezése,
fenntartása, működtetése
o a lakóhelyéről eltávozott, felügyelet nélkül maradt és ellátást kérő gyermekek
(ideértve a hatósági határozattal rendelkező külföldi állampolgárságú kiskorúak)
átmeneti gondozását, valamint az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek,
nevelésbe vett gyermekek (különösen mozgáskorlátozottak, különleges vagy
speciális ellátást igénylők), elhelyezését biztosító gyermekotthon működtetése, teljes
körű ellátás biztosítása
o nevelésbe vett kiskorú anya gyermekével együtt történő befogadása, otthont nyújtó
ellátása
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o utógondozói ellátás biztosítása, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek
elhelyezését biztosító otthon, valamint utcai gondozó szolgálat működtetése
o külső férőhelyek működtetése
o utógondozás

Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (Gyvt. 60.§-61§)
o A gondozási hely meghatározása érdekében a gyermekvédelmi szakszolgáltatás
keretében a gyámhatóság megkeresésére
a) elvégzi a gyermek személyiségvizsgálatát, elkészíti a gyermekre vonatkozó
szakmai véleményt,
b) előkészíti az elhelyezési javaslatot és a gyermek egyéni elhelyezési tervét.
o Az ideiglenes gondozási hely meghatározása érdekében a gyermekvédelmi
szakszolgáltatás kijelöli az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett
gyermeket ideiglenesen befogadó nevelőszülőt vagy gyermekotthont.

Az örökbefogadás előkészítésével kapcsolatos feladatok (Gyvt. 62.§-62/B §; 69/)
o a gyermek külön jogszabály szerinti titkos vagy nyílt örökbefogadásának
előkészítése, a nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának és
örökbefogadásának előkészítése, nyílt örökbefogadás esetében a vér szerinti szülő és
az örökbe fogadni szándékozó személy kapcsolatfelvételének előkészítése érdekében
végzett feladatok
o titkos örökbefogadás előkészítése érdekében végzett végzett külön feladatok
o a válsághelyzetben lévő várandós anya segítése érdekében valamint a nyílt
örökbefogadás elősegítése érdekében biztosított szolgáltatások

Az örökbefogadás utánkövetésével kapcsolatos feladatok (Gyvt. 62/C.§ - 62/D.§)
o a Szakszolgálat által előkészített és - az örökbefogadó szülő kérelmére – a közhasznú
szervezet által előkészített, jogerősen lezárult örökbefogadás utánkövetésével
kapcsolatos feladatok
o az örökbe fogadni szándékozó személyek, az örökbefogadó családok, az
örökbefogadottak és a vérszerinti szülők számára szolgáltatások nyújtása
A törvényes képviselői feladatok ellátásának segítése és más szolgáltatási, szervezési
feladatok (62/E.§ - 66.§.)
o támogatott közvetítői eljárás biztosítása Ptk. 4:177. § szerinti, a gyámhatósági
eljárásban a családjában élő vagy a nevelésbe vett gyermek érdekére tekintettel
elrendelt vagy a szülők kérelmére biztosított közvetítői eljárás esetén, az erre
gyámhivatali határozatban kötelezett kiskorú gyermekek szülei, törvényes képviselői
részére
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o a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek és a kapcsolattartásra jogosult
kapcsolattartásának elősegítésével kapcsolatos feladatok
o a gyermekvédelmi gyámi tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok
o eseti gyámi tevékenységgel kapcsolatos feladatok
o gyermekvédelmi gyámi, eseti gyámi hálózatot működtetése
o gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezését biztosító otthont működtetése
o az utógondozói ellátást igénylő fiatal felnőttek lakhatását biztosító külső férőhelyek
működtetése
o javaslattétel az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását biztosító
nevelőszülőre, gyermekotthonra,
o ügyeleti szolgálat, 24 órás diszpécseri szolgálat működtetése
o Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése
o szaktanácsadással, elemzéssel kapcsolatos feladatok ellátása (elemzések, javaslatok
készítése a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésére)
o különböző nyilvántartások vezetése:
o a szakellátásba beutalt kiskorúakról és utógondozói ellátottakról
o az ellátottak gondozási napjáról
o férőhelyekről, gyermekotthonokról, nevelőszülőkről és egyéb ellátóhelyekről
o örökbe fogadhatóvá nyilvánított és örökbe fogadható gyermekekről
o örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított személyekről
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Az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok
o Magyarország Alaptörvénye
o 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
o 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1991. évi
LXIV. törvény, a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt
Egyezmény kihirdetéséről
o 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről
o 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
o 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról
o 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról
o 277/1997 (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők
juttatásairól
és
kedvezményeiről
o 513/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes
szülői jogviszony egyes kérdéseiről
o 9/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
o 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
A Szakszolgálat illetékessége
A költségvetési szerv működési köre: Budapest, Magyarország.
Az intézmény illetékes mindazon ideiglenes hatállyal elhelyezett, továbbá nevelésbe vett
kiskorúak ellátásának biztosítására, akiket az illetékes gyámhivatal az intézményben
elhelyezett.
Gyermekvédelmi szakszolgáltatást biztosít mindazon gyermek tekintetében, akik ügyében,
az illetékes gyámhivatal felkérést küld.
Azok a 25. életévüket be nem töltött fiatal felnőttek, akik bármelyik, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmény lakói, az illetékes gyámhivatal
utógondozói ellátást elrendelő határozata alapján az utógondozás keretében külön
szerződésben rögzített ellátásban részesülhetnek.
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IV. FEJEZET
A SZAKSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI
Az intézmény működése során köteles az alábbi alapelvek betartására:
o A gyermeki jogok védelme
o A gyermek védelme minden, a fejlődési lehetőségeinek kibontakozását veszélyeztető
helyzettel, eljárással, tevékenységgel szemben
o A hátrányos megkülönböztetés tilalma a szolgáltatás nyújtása során
o A gyermek és családja önrendelkezésének lehető legszélesebb körű meghagyása, a
részvétel és véleménynyilvánítás támogatása
o A legkisebb beavatkozás elve
o Gyermekközpontú szolgáltatás elve
o A gyermekvédelmi munka etikai minimumának elve

V. FEJEZET
KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSA
Az igazgató jogállása
Az igazgató a Szakszolgálat egyszemélyi felelős vezetője. Irányító tevékenysége
közvetlenül, vagy az igazgatóhelyetteseken, szervezeti egységek vezetőin keresztül közvetve
a Szakszolgálat egészére kiterjed.
A munkáltatói jogok gyakorlása az igazgatót illeti. Az igazgató e szabályzatban rögzített
esetekben - a közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, vezetői
megbízás adása, visszavonása, a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén a
jogszabályban előírtaknak megfelelő munkáltatói intézkedések megtétele, a közalkalmazott
közvetlen kártérítésre kötelezése jogok (továbbiakban: kizárólagos munkáltatói jogok)
kivételével - munkáltatói jogait beosztottjaira átruházhatja.
Kinevezésére és felmentésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogosult, mint
munkáltató.
Az igazgató beszámolási kötelezettséggel a munkáltatójának tartozik. Ezen túlmenően a
közalkalmazotti közösség tájékoztatására kötelezett. Helyettesítését az igazgatóhelyettesek
látják el az előírt hatásköröknek megfelelően.
Az igazgatóhelyettesek jogállása
Az Intézmény két igazgatóhelyettessel működik, ezek:
- igazgatóhelyettes I.- általános igazgatóhelyettes,
- igazgatóhelyettes II.- nevelési igazgatóhelyettes.
Az igazgatóhelyettesek vezető beosztású alkalmazottnak minősülnek.
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Az igazgatóhelyettesek vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlására az igazgató
jogosult. Döntési jogokat a hatásköri jegyzékben és a munkaköri leírásban részletezett
esetekben gyakorolhatnak.
Beszámolási kötelezettséggel az igazgatónak tartoznak, beszámoltatási joguk a
közvetlenül alárendelt dolgozókra terjed ki.
Javaslattételi joguk van beosztottaik személyi kérdéseiben.
Észrevételezési joguk van a szervezeti vezetők intézkedéseivel szemben az igazgatónál.
Kisebb szervezeti egységek vezetőinek jogállása
A szervezeti egységek vezető beosztásúnak minősülő munkakörei:
Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság
Örökbefogadási Szolgálat
Elhelyezési Szolgálat
Nyilvántartási és Informatikai Szolgálat
Személyzeti Csoport
Gyermekvédelmi Gyámi Szolgálat
a Szolgálat három csoportjának
Nevelőszülői Hálózat
Befogadó Otthonok
Utógondozó Otthon
Kapcsolat- és Ügyfélszolgálat
Gazdasági Szolgálat
Pénzügyi Csoport
Élelmezés
Gondnokság és Üzemeltetés

vezetője
osztályvezetője
osztályvetője
osztályvezetője
csoportvezetője
osztályvezetője
csoportvezetői
osztályvezetője
otthonvezetői
csoportvezető nevelők
otthonvezető
csoportvezetője
osztályvezetője
főkönyvelő
élelmezésvezető
gondnok

Az igazgató kizárólagos munkáltatói jogkörén túli egyéb munkáltatói jogkört velük
kapcsolatosan az illetékes igazgatóhelyettesek gyakorolják.
Beosztott munkatársak jogállása
A beosztott közalkalmazott kinevezésére, felmentésére, fegyelmi, anyagi felelősségre
vonására az igazgató jogosult az igazgatóhelyettes, osztályvezető, illetve otthonvezető
előzetes véleményének kikérése után.
Beszámolási kötelezettséggel közvetlen felettesének tartozik. Javaslattételi jog illeti meg
munkakörével kapcsolatos minden szakterületi kérdésben. Közvetlen felettesének
intézkedéseivel szemben, annak felettesénél tehet észrevételt. Távolléte esetén helyettesét a
közvetlen felettese jelöli ki.
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FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA

IGAZGATÓ
GAZDASÁGI SZOLGÁLAT
OSZTÁLYVEZETŐ
PÉNZÜGYI
CSOPORT
GONDNOKSÁG
ÉS
ÜZEMELTETÉS
ÉLELMEZÉSI
CSOPORT

GYERMEKVÉDELMI SZAKÉRTŐI
BIZOTTSÁG

IGAZGATÓHELYETTES II.
IGAZGATÓHELYETTES I.

SZEMÉLYZETI
CSOPORT
BEFOGADÓ OTTHON
HÁROM TELEPELYEN
OTTHONVEZETŐK
CSOPORTVEZETŐ NEVELŐK

UTÓGONDOZÓ OTTHON
OTTHONVEZETŐ

NEVELŐSZÜLŐI
HÁLÓZAT
OSZTÁLYVEZETŐ

GYERMEKVÉDELMI GYÁMI
SZOLGÁLAT
OSZTÁLYVEZETŐ

NEVELŐSZÜLŐK
KÉPZŐI
NEVELŐSZÜLŐI
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CSOPORTJA 1. 2. 3.
CSOPORTVEZETŐ
ESETI GYÁMOK

ELEMZŐ
SZOLGÁLAT
ÖRÖKBEFOGADÁSI
SZOLGÁLAT
OSZTÁLYVEZETŐ
OSZTÁLYVEZETŐ
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SZOLGÁLAT
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VII. FEJEZET
AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK
HATÁSKÖRI JEGYZÉKE
A Szakszolgálat egyes szervezeti egységei, valamint közalkalmazottak közötti
feladathatárolás két lépcsőben történik.
Ezen Szabályzat a vezető és beosztott közalkalmazottak, illetve munkakörök hatáskörét
állapítja meg. Az egyes dolgozók részletes feladatait a hatásköri jegyzéken alapuló
munkaköri leírás tartalmazza.

AZ IGAZGATÓ HATÁSKÖRE, ÁLTALÁNOS FELADATAI
Felelős
a) Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.
b) Kiemelten felelős az intézményben élő ellátott gondozottakért. E felelősségéből
adódóan meg kell hoznia minden olyan döntést, és gondoskodnia kell e döntés
végrehajtásáról, amely ahhoz szükséges, hogy megelőzzék és kizárják az ellátottak
bármilyen veszélyeztetését, jogaiknak bármilyen mértékű sérülését.
c) Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai, gyermekvédelmi
szakmai munka színvonaláért.
d) A vonatkozó jogszabályok, továbbá a fenntartó által meghatározott követelmények és
határidők betartásáért, az intézmény alapdokumentumainak elkészítéséért, szükség
szerinti módosításáért, és a fenntartónak jóváhagyásra történő felterjesztéséért.
e) Az intézményben folyó munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséért.
f) Az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért.
g) Az ellenőrzési jogkörének gyakorlása során feltárt hiányosságok megszüntetéséért.
h) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, az adatvédelmi szabályok betartásáért.
Kiadmányozási jog gyakorlása területén
az intézmény vonatkozásában minden ügyirat kiadmányozására jogosult, így különösen:
a) az igazgató nevére, az intézmény címére érkező lakossági kérelmekre,
megkeresésekre, közérdekű bejelentésekre adott válaszok megadására, kivéve azokat,
amelyeket tartalmuk alapján a fenntartónak kell megválaszolnia
b) az intézmény feladatkörében a tömegkommunikáció részére adott tájékoztatás
adására, nyilatkozattételre az SZGYF főigazgatói utasításában meghatározottak szerint
c) a gyermekvédelmi ágazat szakterületébe tartozó intézmények vezetőivel való
levelezések, a társintézmények részére készített iratok, a gazdálkodással és az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos iratok kiadmányozására
Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
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d) megkeresés esetén az intézmény szakterületét érintő jogszabály-tervezetekre adott
belső vélemények, észrevételek megtételére, a minisztériumok, minisztériumi
főhatóságok megkeresésére a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában előírtak szerinti kiadmányozásra.
Munkáltatói jog gyakorlása területén
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai, a vonatkozó egyéb
jogszabályok, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján jogosult a
munkáltatói jogkör gyakorlására, így különösen:
a) az intézmény dolgozói tekintetében a jogviszony létesítésére, módosítására és
megszüntetésére, részletes munkaköri feladatai meghatározására
b)

a jogszabályokban meghatározott járandóságok megállapítására és biztosítására

c) az intézmény Közalkalmazotti Szabályzatában és/vagy Kollektív Szerződésben
meghatározott juttatások és járandóságok igénybe vételének engedélyezésére az adott
költségvetési kereten belül
d) az intézmény képzési terve alapján a képzésben és továbbképzésben történő részvétel
és ehhez kapcsolódóan a felkészüléshez szükséges szabadidő engedélyezése, biztosítása
e) az intézmény optimális működéséhez szükséges munkarend szabályozására, a
munkaidőkeret megállapítására
f) a nem hatáskörébe tartozó elismerések, jutalmak, kitüntetések adományozására
vonatkozó szakmai javaslat előkészítésére
g) kártérítési eljárás lefolytatására, illetve a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése
esetén a jogszabályban előírtaknak megfelelő munkáltatói intézkedések megtételére.
Gazdálkodási jog gyakorlása területén jogosult
a) az intézmény költségvetésében jóváhagyott előirányzatai felett kötelezettséget
vállalni, vagy kijelölni és írásban felhatalmazni az alkalmazásában álló személyt a
kötelezettségvállalás gyakorlására
b) az intézményi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok tekintetében
utalványozási jogkört gyakorolni, vagy kijelölni és írásban felhatalmazni
alkalmazásában álló személyt az utalványozási jog gyakorlására
c)

az
az

a teljesítés igazolására jogosult személyeket írásban kijelölni

d) jogosult az előirányzatok felhasználására, amelynek során köteles a szakmai és
gazdálkodási jogszabályokat és irányító szervi, középirányító szervi utasításokat,
intézkedéseket is figyelembe venni.
e) a gazdálkodási jogkör gyakorlása során a jogszabályok rendelkezésein és az
intézményi alapdokumentumokon túl figyelemmel kell lennie a vagyonok és
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló szabályokra is.
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Ellenőrzési jogkörében
a) az igazgató jogosult az intézményben folyó szakmai, gyermekvédelmi, pedagógiai
tevékenység teljes körű szakmai ellenőrzésére. Ellenőrzési jogköre kiterjed az intézmény
valamennyi szervezeti és funkcionális egységére, illetve valamennyi munkavállalójára és
gondozottjára, amelyet közvetlen vezetői ellenőrzés útján gyakorol
b) ellenőrzési jogköre gyakorlása közben feltárt szabálytalanságokról megszüntetése
érdekében haladéktalanul intézkednie kell.
Általános feladatköre
a) az intézmény tevékenységének, munkájának szervezése, az intézmény dolgozóinak s
szakmai felkészítéséről történő gondoskodás, az intézmény tevékenységéhez szükséges
optimális feltételek biztosítása.
b) kiemelt figyelmet fordít a munkafolyamatokba épített ellenőrzés, valamint a vezetői
ellenőrzés maradéktalan végrehajtására. Vezetői tevékenysége során érvényt szerez az
intézményére vonatkozó jogszabályok és fenntartói intézkedések maradéktalan
érvényesülésének.
c)

képviseli az intézményt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Vezetési feladatok
a) tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézmény szakmai, pedagógiai, gazdasági
munkáját
b) irányítja, koordinálja és ellenőrzi a szakmai egység vezetőjének bevonásával az egyes
részterületeken az azonos szakmai követelmények megvalósulását
c) a hatályos jogszabályok alapján gondoskodik az előírt intézményi szabályzatok
elkészítéséről, és azok folyamatos karbantartásáról
d) meghatározza a vezetői ellenőrzés szabályait, a munkafolyamatokba épített
ellenőrzés útján rendszeresen ellenőrzi a munkavállalók egymás közötti
együttműködését, a munkamegosztást, a szervezettséget, a munkafegyelmet, a szakmai
és etikai szabályok érvényesülését
e)

elkészíti az intézmény éves munkatervét.

Szakmai feladatok
a)
a Gyvt-ben előírtak szerint biztosítja az intézményben elhelyezett gondozottak
jogszabályban meghatározott körű otthont nyújtó ellátását, a gondozottak jogainak
érvényesítését és érvényesülését.
b)
folyamatosan gondoskodik az intézmény Alapító Okiratában meghatározott
szakmai alapfeladatok és a tényleges szakmai feladatellátás összhangjának biztosításáról.
Szükség esetén kezdeményezi a fenntartónál az alapító okirat módosítását
c)
gondoskodik a szakmai program elkészítéséről, aktualizálásáról és jóváhagyásra
felterjeszti a fenntartónak
d)

vezeti a nevelőtestületet, irányítja a szakmai, gyermekvédelmi, pedagógiai munkát
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e)
biztosítja az intézményben elhelyezett gyermekek esetében az egyéni gondozásinevelési tervben foglaltak megvalósítását
f)
gondoskodik az intézmény éves költségvetési előirányzatainak betartásáról, azok
rendeltetésszerű felhasználásáról, a szakmai feladatok és a költségvetési források
összhangjának megteremtéséről
g) a fenntartó által kiadott szabályzat alapján létrehozza, szabályozza és működteti az
érdekképviseleti fórumot
h) munkakörében rendszeres ügyintézés az intézményben elhelyezett gyermekek és
fiatalok, továbbá az intézmény működésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
ellátásában.
Intézményszervezési feladatok
a) a vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodik az intézmény működésének belső
szabályozásáról, továbbá az intézménynek e szabályozás szerinti működéséről
b) biztosítja a szervezeti és funkcionális egységek közötti kommunikációs és
információs csatornák kialakítását és működtetését, kialakítja és működteti az intézményi
értekezletek rendszerét
c) biztosítja az intézmény tűz- és munkavédelmi szabályzatának megismerését, azok
betartását
d) együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel
e) folyamatosan gondoskodik az intézmény SZMSZ-ének és belső szabályzatainak
aktualizálásáról.
Vagyonműködtetési feladatok
a) gondoskodik az intézmény Alapító Okiratában felsorolt intézményi vagyon
kezeléséről és rendeltetésszerű működtetéséről a vonatkozó jogszabályban foglaltak
figyelembevételével
b) biztosítja az intézményi vagyon megőrzését, tervszerű és takarékos gazdálkodással
törekszik az intézmény üzemeltetési kiadások csökkentésére és a vagyon gyarapítására.
Nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok
a) gondoskodik az ellátottakkal kapcsolatos alapnyilvántartások meglétéről, azok
pontos és naprakész vezetéséről
b) gondoskodik mindazon nyilvántartások és dokumentumok meglétéről és folyamatos
vezetéséről, amelyek alapján a dolgozók beosztása, napi munkavégzésének időtartama
egyértelműen megállapítható
c) vezeti mindazon nyilvántartásokat és határidőben szolgáltatja mindazon adatokat,
valamint teljesíti azokat az információs és adatszolgáltatási kötelezettségeket, amelyeket
az ágazati minisztérium, a fenntartó, a gyámhivatalok, a Központi Statisztikai Hivatal és
más szervek tekintetében a számára jogszabály, illetve egyéb szabály előír
d) jelentési kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jogkör gyakorlójának minden olyan
rendkívüli eseményről, amely a növendékek egészségügyi állapotát, igazolatlan
távollétét, ill. a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 119. §-ában meghatározottakat érinti,
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továbbá a vagyongazdálkodás körében történik, illetve az intézményi dolgozóknak a
munkaköri leírásban foglaltakkal kapcsolatos kötelezettségei súlyos megsértését valósítja
meg
e) folyamatosan ellenőrzi a szakmai szabályok betartását, az ellátás színvonalát és
intézkedéseket tesz a minőségbiztosításra.
Ellenőrzési feladatok
a) folyamatosan ellenőrzi az intézményben a gyermeki jogok érvényesülését, a szakmai
szabályok szigorú betartását, az ellátás színvonalát, és szükség esetén intézkedéseket tesz
azok betartatására
b) mint egyszemélyi felelős vezető az intézmény tevékenységének minden területére
kiterjedő – törvényben is biztosított – ellenőrzési jogokkal rendelkezik
c) feladata az intézmény ellenőrzési, értékelés rendszerének a kidolgozása és
működtetése, ennek keretében a vezető-helyettesek bevonásával rendszeresen végez
szakmai ellenőrzéseket. Megállapításait az ellenőrzési naplóban rögzíti, és megteszi a
feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket
d) belső ellenőrzési szabályzat alapján biztosítja a munkafolyamatokba épített és a
vezetői ellenőrzést (FEUVE). Gondoskodik az ellenőrzés megállapításainak realizálásáról.
Beszámolási kötelezettség
a) a szakmai munka eredményessége érdekében folyamatosan együttműködik a
fenntartóval, és a fenntartó kezdeményezésére átfogó értékelést ad az intézmény
tevékenységéről
b) beszámolót készít a fenntartó kérésére az intézmény éves tevékenységéről, a vezetői,
szakmai program megvalósulásáról
c)

szakmai részanyagokat készít a költségvetési beszámolóhoz

d) a fenntartó által meghatározott időpontban részt vesz az igazgatói értekezleteken és
továbbképzéseken.
Az igazgató a 2007. évi CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés értelmében vagyonnyilatkozat
tételére kötelezett.
Az igazgató a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat feladatainak ellátására,
funkciójának betöltésére legalkalmasabb szervezetet alakít ki és irányít. A szolgálatok
munkáját az általános igazgatóhelyettes, a nevelési igazgatóhelyettes és az osztályvezetők
bevonásával irányítja. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi:
o
o
o
o
o

az igazgatóhelyettesek,
az igazgatóság munkatársai,
a Gyermekvédelmi Gyámi Szolgálat,
a Gazdasági Szolgálat
a Személyzeti Csoport munkáját

Teljes munkáltatói jogot gyakorol
o a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vezetője felett.
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AZ IGAZGATÓHELYETTESEK ÉS AZ ÁLTALUK KÖZVETLENÜL
IRÁNYÍTOTT SZAKMAI EGYSÉGEK

IGAZGATÓHELYETTES I.-

ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES

Az általános igazgatóhelyettes az igazgató igazgatási ügyekben eljáró helyettese, aki az
igazgatót annak távolléte alatt helyettesíti.
Az általános igazgatóhelyettes felelős az Elemző Szolgálat, , az Örökbefogadási Szolgálat, az
Elhelyezési Szolgálat, a Nyilvántartási és Informatikai Szolgálat és a Kapcsolat-, és
Ügyfélszolgálat dolgozóinak szakmai felkészítéséért, irányításáért, ellenőrzéséért.
Kiemelt feladata a Szakszolgálat napi postájának bontása és szignálása a szolgálatok vezetői
és az ügyintézők számára. Felelős az iktatási, a nyilvántartási szabályzat elkészítéséért és
aktualizálásáért.
Az igazgató részére fenntartott kizárólagos munkáltatói jogkör kivételével - munkáltatói
jogot gyakorol:
o
o
o
o
o

az Elemző Szolgálat munkatársai
az Örökbefogadási Szolgálat osztályvezetője,
az Elhelyezési Szolgálat osztályvezetője,
a Nyilvántartási és Informatikai Szolgálat osztályvezetője
az Kapcsolat- és Ügyfélszolgálat munkatársai felett.

Az általános igazgatóhelyettes rendszeresen kapcsolatot tart és egyeztet az igazgatóval, a
nevelési igazgatóhelyettessel, a Szakszolgálat egyéb szolgálataival, a gyámhivatalokkal,
járási/fővárosi kerületi gyámhivatalokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal és más külső
szervekkel.
Rendszeresen részt vesz az igazgató által összehívott vezetői megbeszéléseken, távollétét
előre köteles egyeztetni az igazgatóval.

IGAZGATÓHELYETTES II.- NEVELÉSI IGAZGATÓHELYETTES
A nevelési igazgatóhelyettes felelős a Gyermekotthon- a továbbiakban Befogadó Otthon, az
Utógondozó Otthon valamint a Nevelőszülői Hálózat működéséért, az itt dolgozók szakmai
felkészítéséért, irányításáért, ellenőrzéséért. A Befogadó Otthon és az Utógondozó otthon
több telephelyen működik, élükön otthonvezető, valamint csoportvezető áll. A Nevelőszülői
Hálózat szakmai vezetését osztályvezető végzi.
A nevelési igazgatóhelyettes - az igazgató részére fenntartott kizárólagos munkáltatói
jogkör kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat a feladatot ellátó munkatársak felett.
Munkáját közvetlenül az igazgató irányításával végzi.
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Folyamatosan kapcsolatot tart az általános igazgatóhelyettessel, a Szakszolgálat egyéb
Szolgálataival, a gyámhivatalokkal, jegyzőkkel, gyermekjóléti szolgálatokkal, civil
szervezetekkel, egyházakkal, valamint a munkájához szükséges más külső szervekkel.
Rendszeresen részt vesz az igazgató által összehívott vezetői megbeszéléseken, távollétét
előre köteles egyeztetni az igazgatóval.

VIII.
A FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
SZOLGÁLATAI
1. GYERMEKVÉDELMI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG
A Szakértői Bizottság feladatai
A Szakértői Bizottság a gyámhivatalok megkeresésére szakmai véleményt készít:
o Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy nevelésbe vételi eljárással érintett gyermek
esetén a nevelésbevétel szükségességének megállapításához, gondozási helyének
meghatározásához.
o Gondozási hely megváltoztatásához, új gondozási hely megállapításához.
o Elhelyezési forma megváltoztatásához, új elhelyezési forma megállapításához.
o Speciális-és különleges ellátási igény megállapításához
o Nevelési felügyelet gyámhivatal általi elrendeléséhez, felülvizsgálatához és
megszüntetéséhez. (Ekkor és csakis ekkor a gondozási hely szerint illetékes a szakértői
bizottság a más megyéből, pl. minisztériumi gyermekotthonban, vagy regionális
együttműködéssel kialakított speciális gyermekotthonban ellátott gyermekek esetében.)
o Az évenkénti – három év alatti gyermek esetében félévenkénti – felülvizsgálathoz,
amennyiben a gyámhivatali döntés meghozatalához szükséges, a gyermek komplex
személyiségvizsgálata.
A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság legalább három tagból, a speciális
szükségletű gyermekek vizsgálata esetén legalább öt tagból áll. A szakértői bizottság
állandó tagja egy fő gyermekorvos, egy fő gyermek-szakpszichológus és egy fő szociális
munkás. A speciális szükségletű gyermekek esetében a három állandó tagból álló bizottság
kiegészül egy fő pszichiáterrel és egy fő gyógypedagógussal.
A Bizottság munkájába - felkérésre - bevonható a gyermek egészségi, mentális és általános
személyiségállapota szerinti eseti szakértő is.
A Gyermekvédelmi
tevékenységéről.

Szakértői

Bizottság

a

gyámhatóságnak

évente

beszámol

a

A Bizottság szakmai véleménye tartalmazza a gyermek állapotának megfelelő ellátási
formára és az egyéni elhelyezési tervre vonatkozó javaslatot, annak indokolásával együtt.
A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság a gyermek örökbefogadásának
előkészítése céljából a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat megkeresésétől számított
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30 napon belül összefoglaló véleményt készít a gyermek egészségi és
személyiségállapotáról, az életkorához viszonyított értelmi, érzelmi és mozgásfejlettségi
szintjéről.
A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakmai véleményének felülvizsgálatát,
valamint szükség szerinti új szakmai vélemény készítését a gyámhatóság megkeresése
alapján az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság végzi.
Speciális, különleges ellátási igény kontrollvizsgálatát saját kompetenciája alapján, a nevelési
felügyelet elrendelésére irányuló eljárásban a szükséges vizsgálatokat a speciális
gyermekotthon igazgatójának tájékoztatására, gyámhivatali megkeresés nélkül végzi el.
A Szakértői Bizottság munkakörei:
o bizottságvezető
A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vezetője, aki – az igazgató részére fenntartott
kizárólagos munkáltatói jogkör kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat a Bizottság
közalkalmazotti jogviszonyban levő munkatársai felett.
Munkáját közvetlenül az igazgató irányításával végzi. Folyamatosan kapcsolatot tart az
igazgatóval, igazgatóhelyettesekkel, a Szakszolgálat egyéb Szolgálataival, valamint a
munkájához szükséges más külső szervekkel.
Rendszeresen részt vesz az igazgató által összehívott vezetői megbeszéléseken, távollétét
előre köteles egyeztetni az igazgatóval.
o pszichológus
A gyermekek személyiségvizsgálata, a vizsgálati anyagok feldolgozása, pszichológiai
szakvélemény készítése. Részt vesz az elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv
készítésében.
o pszichiáter
Feladata a gyermekek lelki egészségének megőrzése, fejlesztése, a kialakult pszichés eredetű
kórképek diagnosztizálása, valamint gyógyítására, rehabilitációjára történő javaslattétel,
pszichiátriai szakvélemény készítése
Részt vesz az elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv készítésében.
o családgondozó
Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy nevelésbe vétel hatálya alatt álló gyermek esetén a
nevelésbevétel szükségességének megállapítása, felülvizsgálata, ill. a gondozási hely,
valamint az ellátási forma és igény meghatározása.
Nevelési felügyelet gyámhivatal általi elrendelése és felülvizsgálata.
o gyermekorvos
Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy nevelésbe vétellel érintett, továbbá nevelésbe vétel
hatálya alatt álló gyermekek vonatkozásában általános egészségügyi állapotfelmérés, annak
dokumentációja, valamint a megállapított, szükséges kezelésekre történő javaslattétel,
gyermekorvosi szakvélemény készítése
o gyógypedagógus
A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vizsgálatára felkért gyermekekkel általános tanulási
készségek, képességek, részképességek felmérésére vonatkozó vizsgálatot végez. Sajátos
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nevelési igényt diagnosztizál, fejlesztésre javaslatot tesz, gyógypedagógiai szakvéleményt
készít. Részt vesz az elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv készítésében.

2. GYERMEKVÉDELMI GYÁMI SZOLGÁLAT
A Gyermekvédelmi Gyámi Szolgálat szakmai munkáját közvetlenül az igazgató irányítja.
A Gyermekvédelmi Gyámi Szolgálat munkakörei:
o gyermekvédelmi gyámi csoportvezetők
o gyermekvédelmi gyámok
o eseti/vagyonkezelő gyámok
o asszisztensek.
A gyermekvédelmi gyámok valamint az eseti/vagyonkezelő gyámok és az asszisztensek
három szakmai csoportban végzik tevékenységüket csoportvezetők közvetlen irányításával.
A Szolgálat élén osztályvezető áll, aki - az igazgató részére fenntartott kizárólagos
munkáltatói jogkör kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szolgálat munkatársai
felett. Munkáját közvetlenül az igazgató irányításával végzi. Folyamatosan kapcsolatot tart
az igazgatóhelyettesekkel, a Szakszolgálat más Szolgálataival, valamint azokkal a külső
szervekkel, szervezetekkel, melyekkel munkája során kapcsolatba kerül. Rendszeresen részt
vesz az igazgató által összehívott vezetői megbeszéléseken, távollétét előre köteles
egyeztetni az igazgatóval.
Helyettesítését a három csoportvezető látja el, az igazgató felhatalmazása alapján.
Rendszeresen szakmai értekezleteket tart, amelyen közvetíti a csoportvezetők, a
gyermekvédelmi gyámok, az eseti/vagyonkezelő gyámok és az asszisztensek részére a
Szakszolgálat vezetői megbeszélésein felmerült és a Szolgálatot érintő információkat is.
A csoportvezető:
Gyermekvédelmi gyámságot lát el.
o figyelemmel kíséri a gyermekvédelmi gyámok munkavégzését, segíti, értékeli azt;
o a gyermekvédelmi gyámok számára rendszeresen esetmegbeszélő csoportot tart;
o gondoskodik a gyermekvédelmi gyámok egyenletes munkaleterheltségéről;
o ellenőrzi a gyermekvédelmi gyámok adminisztrációját;
o az alapellátással való kapcsolattartás során részt vesz az éves gyermekvédelmi
tanácskozásokon, szakmaközi értekezleteken;
o figyelemmel kíséri a csoportjába tartozó gyermekvédelmi gyámok szakmai
előmenetelét;
o elkészíti a csoportjába tartozó gyermekvédelmi gyámok éves továbbképzési tervét;
o koordinálja a gyermekvédelmi gyámok éves rendes szabadságát, előkészíti csoportja
éves szabadságolási tervét.
A gyermekvédelmi gyám
figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését,
nevelését, valamint ellenőrzi a gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását.
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Ennek érdekében a
gondozás, nevelés körében:
o részt vesz a gyámhivatal által tartott elhelyezési tárgyalásokon;
o együttműködik a gyermek ellátását biztosító nevelőszülővel, gyermekotthonnal;
o részt vesz a gyermek elhelyezési tervének, az egyéni elhelyezési tervének és az
egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítésében;
o szükség szerint, de legalább félévente jelentést készít a gyámhatóságnak a gyermek
helyzetéről;
o a gyermek életkorának megfelelően a gyermekkel személyes és közvetlen kapcsolatot
tart a Gyvt. előírásainak megfelelően;
o kapcsolatot tart a szülőkkel, és figyelemmel kíséri, szükség esetén elősegíti a
gyámhivatal határozatában előírt kapcsolattartás megvalósulását;
o kapcsolatot tart a gyermek oktatását biztosító nevelési-oktatási intézményekkel,
figyelemmel kíséri a gyermek iskolai előmenetelét, magatartását;
o együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal a gyermek vér szerinti családja
helyzetének megismerése érdekében;
o a gyermek gondozási helyről történő engedély nélküli távozása esetén
együttműködik a gondozási hely képviselőjével és megteszi a gyermek
felkutatásához szükséges intézkedéseket;
o javaslatot tesz a gyámhivatalnak a nevelőszülőnek az egyes gyámi feladatok
ellátására gyámként történő kirendelésére, vagy felmentésére;
o intézkedik a gondozási hely azonnali megváltoztatásáról, ha gyermek érdekét a
gondozási helye súlyosan veszélyezteti és ezen intézkedéséről haladéktalanul
tájékoztatja a gyámhivatalt és a Szakszolgálatot;
o bírósági eljárást kezdeményez a gyámhivatalnál a gyermek gondnokság alá
helyezése, a szülők szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt;
a törvényes képviselet körében:
o gondoskodik a gyermek személyes iratainak rendelkezésre állásáról és érvényességéről;
o lehetővé teszi, hogy a gyermek az egészégi állapotának megfelelő egészségügyi
ellátásokhoz hozzájusson;
o kiemelt figyelmet fordít a vérszerinti családjába vissza nem helyezhető gyermek
örökbefogadhatónak nyilvánítására;
o képviseli a gyermeket hatósági és bírósági ügyeiben;
o összeférhetetlenség, akadályoztatás esetén, továbbá különleges szakértelmet igénylő
ügyben kezdeményezi a gyámhivatalnál eseti/vagyonkezelő gyám kirendelését;
a vagyonkezelés körében:
o a vagyont –a gyámhivatal leltár alapján történt átadása után– a rendes vagyonkezelés
szabályai szerint kezeli;
o évente „rendes”, szükség szerint eseti, a vagyonkezelői jog megszűnésekor
végszámadást nyújt be a vagyonkezelésre jogosultnak, vagy a gyámhivatalnak;
Az eseti gyám:
ellátja a gyámhivatal határozatában megjelölt feladatokat:
büntetőeljárásban:
képviseli a gyermeket a büntetőeljárás megindulásától, annak jogerős befejezéséig és ezen
belül:
o segíti az általa képviselt gyermeket a büntetőeljárás céljának, szabályainak
megismerésében;
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o részt vesz a nyomozóhatóság által elrendelt kihallgatásokon segítve a nyomozás
eredményes lezárását;
o részt vesz a bíróság által elrendelt tárgyalásokon;
o segíti a gyermeket a nyomozóhatóság és a bíróság által hozott döntés megértésében és
számára legmegfelelőbb döntés meghozatalában a jogorvoslatról;
o szükség szerint intézkedik a jogorvoslati kérelem elkészítéséről és benyújtásáról;
o tevékenységéről félévenként, illetőleg, ha a kirendelés célja megvalósult, vagy annak
oka megszűnt, ezt követően 8 napon belül köteles a gyámhatóságnak jelentését
benyújtani.
polgári peres eljárásban:
o elkészíti az általa képviselt gyermek családi jogállásának rendezése, a
cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése, valamint a szülői felügyeleti jog
megszüntetése, illetve visszaállítása iránti per megindításához szükséges keresetlevelet
o beszerzi a gyermek családi jogállásának rendezése, a cselekvőképességet érintő
gondnokság alá helyezése, valamint a szülői felügyeleti jog megszüntetése, illetve
visszaállítása iránti per megindításához szükséges gyámhatósági hozzájárulást;
o részt vesz a bíróság által kitűzött tárgyalásokon;
o segíti az általa képviselt gyermeket a polgári peres eljárás céljának, szabályainak
megismerésében;
o segíti a gyermeket a bíróság által hozott döntés megértésében és számára
legmegfelelőbb döntés meghozatalában a jogorvoslatról.
o szükség szerint intézkedik a jogorvoslati kérelem elkészítéséről és benyújtásáról.
Tevékenységéről félévenként, illetőleg, ha a kirendelés célja megvalósult, vagy annak oka
megszűnt, ezt követően 8 napon belül köteles a gyámhatóságnak jelentését benyújtani.
A vagyonkezelő gyám:
ellátja a gyámhivatal határozatában megjelölt vagyonnal kapcsolatos különleges
szakértelmet igénylő feladatokat:
o ingatlanvagyon esetén elsősorban arról gondoskodik, hogy az ingatlan vagy annak
értéke megmaradjon a gyermek számára;
o lehetőség szerint bérbeadással gondoskodik az ingatlan fenntartásához szükséges
költségek rendelkezésre állásáról;
o szükség szerint polgári pert indít annak érdekében, hogy az általa képviselt gyermek
legjobb érdekei érvényesüljenek közös tulajdon esetén is;
o készpénz esetén felkutatja a megfelelően biztonságos befektetési formákat;
o ingóságok esetén gondoskodik a gyámhivatal által meghatározott őrzési módról;
o eleget tesz a gyámhatóság határozatában előírt számadási kötelezettségének.
Az asszisztens:
o szervezési feladatokat lát el a gyermekvédelmi gyám és a gyermek, valamint a
gyermek szülője továbbá a szakellátásban élő gyermekekhez kapcsolódó feladatot
ellátó szervekkel, szervezetekkel, személyekkel történő folyamatos kapcsolat
fenntartása érdekében;
o előkészíti a gyermeket megillető pénzbeli, természetbeni ellátások igénylését,
szükség esetén annak megszüntetését;
o a gyámhivatal határozata alapján nyilvántartást vezet a kiskorú vagyonáról;
o előkészíti a gyermekvédelmi gyámok eseti, éves és végszámadásait, jelentéseit;
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o gondoskodik arról, hogy a gyermekvédelmi gyámhoz az azonnali intézkedést
igénylő esetre vonatkozó minden rendelkezésre álló információ eljusson; továbbá
segíti őt az intézkedés megvalósításában.

3. GAZDASÁGI SZOLGÁLAT
A Gazdasági Szolgálat munkáját az igazgató személyesen irányítja, a Gazdasági Szolgálat
pénzügyi osztályvezetőjén keresztül.
A Szolgálatnál dolgozók szakmai felkészítéséért, irányításáért, ellenőrzéséért az
osztályvezető felelős.
Biztosítja továbbá a bogácsi üdülőtelep működésének pénzügyi-műszaki feltételeit.
A Gazdasági Szolgálat vezetője, csoportjai, valamint ezeken belül elhatárolt munkakörei:
pénzügyi osztályvezető
o az osztályvezető munkakörét tekintve, minden esetben főkönyvelőként dolgozik.
o felelős a Szakszolgálat fizetőképességének biztosításáért, számviteli rendjéért, az éves
költségvetés elkészítéséért, az államháztartási és a számviteli törvény,
valamint a
társadalombiztosítási és az adójogszabályok betartásáért, a jogszabályi előírásoknak
megfelelő pénzügyi, gazdasági és munkaügyi
tevékenységért és
az
ahhoz
kapcsolódó fegyelem megtartásáért. A költségvetés tervezésével
és
végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket a fenntartó
költségvetési rendeletében foglaltak szerint hajtja végre.
o ellenőrzi,
illetve
elszámoltatja
a
pályázaton
nyert
pénzek
kezelését,
felhasználását.
o Felelős az évközi és éves beszámolók elkészítéséért.
o szervezi a leltározást és a selejtezést, megszervezi a Szakszolgálat tűz- és a
munkavédelmi tevékenységét.
o biztosítja a bogácsi üdülőtelep működésének pénzügyi-műszaki feltételeit.
o irányítja és szervezi a pénzügyi-számviteli tevékenységet, ellenőrzi a közvetlen
irányítása alá tartozó dolgozók feladatainak határidőben történő elvégzését.
o az osztályvezető rendszeresen részt vesz az igazgató által összehívott vezető
megbeszéléseken, távollétét előzetesen egyezteti az igazgatóval.
1. Pénzügyi könyvelői csoport
o könyvelő
o analitikus könyvelés (tárgyi eszköz-nyilvántartás) előkészítése, kontírozás,
analitikus számla és napló vezetése, időszak végén feladások, összesítések
készítése;
o ellenőrző és összesítő kimutatások készítése, havi zárási feladatok előkészítése,
zárótételek kontírozása, könyvelése;
o eredmény-kimutatás és a mérleg elkészítésében közreműködés;
o bizonylati renddel kapcsolatos feladatok végzése;
o az adatok, a könyvelés és a dokumentumok ellenőrzése a bevitt adatok
megfelelősége, matematikai pontossága és megfelelő kódolása szempontjából;
o az integrált programban információk rögzítése, tárolása és elemzése;
o a mérleghez a jogszabályban előírt főkönyvi leltárakat elkészítése
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o pénzügyi ügyintézők
o integrált programban az információk rögzítése
o pénzügyi nyilvántartások vezetése, bejövő és kimenő számlák
egyeztetése;
o egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos pénzügyek intézése,
Nyilvántartások vezetése;
o pénzforgalmi feladatok előkészítése,
o Mák-Electra programban az adatforgalom lebonyolítása
o pénzügyi tervezés előkészítése,
o kezeli a házi pénztárat, elvégzi a bérkifizetést és a nyilvántartási
feladatokat.
o végzi a pénzforgalommal, a nevelési, nevelőszülői díj, ellátmány és utógondozói
ellátás átutalásával kapcsolatos feladatokat.
o gazdasági ügyintéző
o a Gazdasági Szolgálatra beérkezett eszköz igények összegyűjtése a rendelések
lebonyolítása
o a rendelést követően beérkezett eszközök analitikus nyilvántartása, bevételezése,
kiosztása
o a mobiltelefon költségek analitikus nyilvántartása, a Telefon szabályzatban
foglalt kereteken felüli összegek kigyűjtése, átadása a számlázás felé
o a Gazdasági Szolgálat irattárazásának szervezése
2. Élelmezési Csoport
o élelmezésvezető
o közvetlenül irányítja a Szakszolgálat Befogadó Otthonának konyhai
személyzetét
o Felelős az egészségügyi, higiéniával kapcsolatos és a táplálkozás-élettani
követelmények betartásáért, betartatásáért
o az integrált rendszerben a tevékenységgel kapcsolatos bizonylatok rögzítése,
feldolgozása, a bizonylati fegyelem betartása mellett
o konyhai dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése
o havi étlaptervezet elkészítése, gyermekorvossal történő egyeztetése
o konyhai dolgozók munkaköri leírásának elkészítése
o a konyha HACCP rendszer szerinti üzemeltetése
o az integrált könyvelési rendszer élelmezési moduljaiban, gondoskodik a számlák
rögzítéséről, megbízható, valós adatokat szolgáltat a főkönyvi könyvelés felé
o raktáros

o a nyersanyagok beszerzése
o havi készletegyeztetés a könyveléssel
o részt vesz a leltározásban, selejtezésben
o konyhai kisegítő

o a konyha és a konyhai eszközök tisztántartása, a higiéniai szabályok betartása
o az ételek kiosztása
o az ellátásban részesülő kiskorúak étkeztetésével kapcsolatos feladatok
végrehajtása
o a dolgozók étkeztetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása
o közreműködés a leltározásban, selejtezésben
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o szakács

az ételek elkészítése
a konyha és a konyhai eszközök tisztántartása, a higiéniai szabályok betartása
az ételek kiosztása
az ellátásban részesülő kiskorúak étkeztetésével kapcsolatos feladatok
végrehajtása
o a dolgozók étkeztetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása
o
o
o
o

3. Gondnokság és Üzemeltetés
o gondnok
o karbantartási, felújítási, állagmegóvási munkálatok előkészítése, megszervezése,
végzése.
o a karbantartó kollégák munkájának irányítása szervezése.
o a gépjárművezetők munkaidő beosztásának elkészítése.
o a gépjármű vezetőkkel a gépkocsikat és a garázsokat rendben tartatja
figyelemmel kíséri a gépkocsik műszaki állapotát.
o folyamatosan figyelemmel kíséri a gépjárművek úti okmányainak szabályszerű
vezetését.
o a Szakszolgálat szállítási, megbízás szerinti beszerzési feladatainak elvégzése.
o a takarító kollégák munkájának irányítása, ellenőrzése.
o a Szakszolgálat takarítási, mosási, vasalási, varrodai feladatainak szervezése.
o energia felhasználás analitikus nyilvántartás vezetése
o felelős a Szakszolgálat telephelyeinek működéséhez szükséges műszaki feltételek
megteremtéséért, a tűz- és munkavédelmi szabályok megtartásáért és a hozzá
beosztott munkacsoport irányításáért. Közreműködik a kiadott kis- és
nagyértékű tárgyi eszközök leltározásában, selejtezésében.
o takarító
o a Szakszolgálat telephelyein az udvar gondozása, a járdák takarítása
o takarítási, mosási, vasalási, varrodai feladatainak ellátása.
o gépjárművezető
o napi beosztása szerint gondoskodik a Befogadó Otthonban, szükség esetén
nevelőszülői háztartásban nevelkedő kiskorúak, kísérőik, valamint a
Szakszolgálat munkatársainak biztonságos utazásáról, továbbá a rendelkezésére
álló gépkocsi műszaki és higiéniai állapotának rendben tartásáról.
o karbantartó
o a Szakszolgálat telephelyein figyelemmel kíséri és elvégzi a szükséges műszaki,
felújítási munkálatokat.
o a Szakszolgálat szállítási, megbízás szerinti beszerzési feladatait elvégzi.
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4. SZEMÉLYZETI CSOPORT
A Személyzeti Csoport feladatai
o A Szakszolgálat tevékenységéhez, szakfeladatai megvalósításhoz kapcsolódó munkaerő
tervek kialakítása, annak végrehajtása és ellenőrzése;
o A Szakszolgálatra vonatkozó munkajogi törvények és egyéb jogszabályok folyamatos
figyelése, a módosítások esetén javaslatok kidolgozása szükséges intézkedések
megtételére;
o A Szakszolgálat HR tevékenységének irányítása, szakmai támogatása, tanácsadás;
o A foglalkoztatás folyamatában a Magyar Államkincstár felé az elkészült anyagok
jóváhagyása;
o Nyilvántartásai, bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése;
o A béren kívüli juttatások rendszerének kialakításában, elfogadtatásában, fejlesztésében
való közreműködés
o Létszámleépítéssel összefüggőmunkaerő-gazdálkodási módszerek kidolgozása
o A
Szakszolgálat
személyzetfejlesztési
részstratégiájának
kidolgozása,
a
személyzetfejlesztési tevékenység társasági szintű koordinációja, szakmai felügyelete: a
munkavállalók oktatási képzési (továbbképzés) stratégiájának meghatározása, ehhez
kapcsolódó szerződések, tanulmányi szerződések, megállapodások megkötése, a képzés
végrehajtásának segítése, kapcsolattartás oktatási intézményekkel;
o A munkavállalói potenciál lehetőségeinek feltérképezése és tudatos fejlesztése;
o A munkaerő-állományra vonatkozó elemzések, értékelések készítése és fejlesztési
javaslatok megfogalmazása;
o Kapcsolattartás az érdekképviseletekkel.
A Személyzeti Csoport munkakörei
Személyügyi-, munkaügyi ügyintéző
o A kiválasztott munkavállaló felvétele, mint adminisztrációs feladat elvégzése, szükséges
igazolások, nyilatkozatok, anyagok bekérése;
o Naprakész munkajogi ismeretek megléte, a vonatkozó jogszabályok alkalmazása,
kinevezés megkötése, foglalkoztatás bejelentése;
o Az átsorolások, módosítások kezelése, a hozzá kapcsolódó dokumentumok kezelése,
jogszabályon alapuló pótlékok figyelése;
o A foglalkoztatás során keletkezett valamennyi adat dokumentálása és az informatikai
rendszerben történő rögzítése;
o A foglalkoztatási jogviszony megszüntetése az irányadó jogszabályok betartása mellett,
a jogviszony megszüntetéssel kapcsolatos ügyintézés, feladatok elvégzése;
o A járandóságok kifizetéséhez, valamit az igazolások kiadásához szükséges iratok
előkészítése, kiléptetés, kijelentése elvégzése;
o A foglalkozás-egészségügyi szolgálattal az aktuális feladatok koordinálása;
o Személyi anyagok kezelése, az előírt dokumentumok tárolása;
o A Szakszolgálat létszám- és bérgazdálkodásához kapcsolódó nyilvántartások vezetése;
o Munkaköri leírások kezelése, munkakörelemzés-, tervezés és munkakör-értékelés
végzése;
o Képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése;
o Megbízási szerződések, teljesítés igazolások előkészítése.
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Bér- és Tb. ügyintéző
o Naprakész munkajogi, Tb. és bérügyviteli ismeretek megléte, a vonatkozó jogszabályok
alkalmazása;
o A havi illetmények számfejtésének előkészítése;
o Szabadságok megállapítása, változások nyomon követése, rögzítése;
o Távollétek kezelése, jelenléti ívek feldolgozása, táppénzen és tartósan távol lévő
dolgozók juttatásainak előkészítése, informatikai rendszerben történő feldolgozása;
o Változó bérek megállapítása, számfejtés előkészítése, MÁK rendszerben rögzítése, a
hozzá kapcsolódó dokumentumok kezelése;
o Nem rendszeres kifizetések (utazási költségek, bérlet, megbízások, jubileumi jutalom,
többletfeladat stb.) informatikai rendszerben történő rögzítése, számfejtésre történő
átadása;
o Munkavállalói tartozások, fizetés előlegek, letiltások kezelése;
o Munkáltatói igazolások, keresetigazolások elkészítése;
o Fizetési jegyzékek kiadása;
o Adatszolgáltatás a társadalombiztosítási és nyugdíjbiztosítási szervek felé;
o Adózással kapcsolatos feladatok ellátása.

5. ELEMZŐ SZOLGÁLAT
Az Elemző Szolgálat feladatai
o Szakmai, módszertani szaktanácsadás
o Kutatások, vizsgálatok, elemzések végzése – adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó
elemző feladatok végzése
o Az ágazati irányító szervek, a fenntartó és a Szakszolgálat igazgatója megbízásából
fejlesztési tervek, szakmai koncepciók, javaslatok készítése
o Jogszabály értelmezés, jogszabályok figyelése, módosító javaslatok készítése
o Szakmai kiadványok, publikációk készítése
o Pályázatfigyelés, pályázatok készítése
o Szakkönyvtár üzemeltetése
o Gyermekvédelmi
fórumok,
konzultációk,
konferenciák,
tapasztalatcserék,
tanulmányutak szervezése
o Honlap tervezés, frissítés
o Sajtófigyelés
Az Elemző Szolgálat munkakörei
o szaktanácsadó
Végzi a Szolgálat szakmai programja és munkaterve szerinti feladatokat, szakértői,
szaktanácsadással összefüggő tevékenységeket. Adatelemzéseket, fejlesztési javaslatokat
dolgoz ki a Szakszolgálat igazgatója és igazgatóhelyettesei útmutatásai szerint.
o jogász
Jogi tanácsadást nyújt és jogszabályok értelmezésével támogatja a vezetők munkavégzését.
A Szakszolgálat tevékenységét meghatározó jogszabályok módosításait figyelemmel kíséri,
javaslatokat fogalmaz meg, véleményt, állásfoglalás kéréseket készít.
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5. ELHELYEZÉSI SZOLGÁLAT
Az Elhelyezési Szolgálat feladatai
o

o

javaslatot tesz ideiglenes hatályú elhelyezést esetén, valamint a nevelésbe
vételi
eljárás során, illetve a nevelésbe vételt követően a gyermek ideiglenes gondozási
helyére és a gyermek sorsának rendeződéséig a számára otthont nyújtó
ellátást
biztosító gondozási helyére.
Nevelésbe vétel esetén javaslatot tesz a gyermekvédelmi gyám személyére és a
kapcsolattartásra.

o

A gondozási hely meghatározása érdekében a gyámhatóság megkeresésére
az elhelyezési javaslat és az egyéni elhelyezési terv előkészítése érdekében
tervezési megbeszélés összehívása, megszervezése, lebonyolítása.

o

Az előkészített elhelyezési javaslatot és tervet az Elhelyezési Szolgálat munkatársa
megküldi a Gyámhivatal részére.
Gyámhivatal megkeresésére, az egyéni elhelyezési terv módosítása
Az előkészített elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv elutasítás esetén az újból
összehívott gyámhivatali tárgyaláson részt vesz az elhelyezési ügyintéző, képviseli a
Szakszolgálat javaslatát.

o
o

Az Elhelyezési Szolgálat munkakörei
o osztályvezető
Az igazgató részére fenntartott kizárólagos munkáltatói jogkör kivételével - gyakorolja a
munkáltatói jogokat a Szolgálat munkatársai felett. Munkáját közvetlenül az általános
igazgatóhelyettes irányításával végzi.
Folyamatosan kapcsolatot tart az igazgatóval, igazgatóhelyettesekkel, a Szakszolgálat egyéb
szolgálataival, kiemelten a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vezetőjével,
valamint a munkájához szükséges más külső szervekkel. Rendszeresen részt vesz az
igazgató által összehívott vezetői megbeszéléseken, távollétét előre köteles egyeztetni az
általános igazgatóhelyettessel.
o elhelyezési ügyintéző
Gyermekvédelmi szakellátásba bekerülő kiskorúak számára gondozási hely keresése.
Elhelyezési javaslatok elkészítése. Kapcsolattartás szabályozására javaslattétel.
o gyermekvédelmi ügyintéző
Az Elhelyezési Szolgálat adminisztratív feladatainak ellátása, iktatás és posta kezelése.
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6. ÖRÖKBEFOGADÁSI SZOLGÁLAT
A Szolgálat feladatai
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

Az örökbe fogadni szándékozók tájékoztatása az örökbefogadás feltételeiről.
Az örökbefogadó szülőnek jelentkezők pszichológiai szakvélemények elkészítése.
Az egészségügyi vélemények beszerzése.
Helyzetértékelés készítése a jelentkező családoknál.
Az örökbefogadók alkalmasságával kapcsolatban a fentiek alapján elkészített
vélemény, javaslat megküldése a gyámhivatal részére.
A gyámhivatal határozata alapján az örökbe fogadni szándékozók nyilvántartásba
vétele, felterjesztésük az országos nyilvántartásba.
Kapcsolattartás az örökbe fogadni szándékozó szülőkkel (félévente családlátogatás).
Családbahelyező team
keretében az örökbeadható gyermekek számára a
legmegfelelőbb örökbefogadó kiválasztása a soron levő és alkalmassági határozattal
bíró jelentkezők közül.
A kötelező gondozási idő alatt a kihelyezett gyermek látogatása, a családi kötelék
kialakulásának segítése. A kötelező gondozási idő leteltével összegző javaslat
készítése.
Nyílt örökbefogadás közvetítése
Nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás gyámhivatal határozatával örökbe
fogadhatóvá nyilvánított, örökbeadható és nevelésbe vett valamint a bejelentésre
kötelezettek által bejelentett gyermekről, valamint az örökbe fogadni szándékozó
személyekről.

o Együttműködés:
o
o
o
o

gyermekvédelmi gyámokkal
gondozó intézményekkel
gyámhatóságokkal
gyermekjóléti szolgálatokkal

o Szakmai tanácsadás végzése, az örökbefogadók felkészítése az örökbefogadásra.
o Szakmai együttműködés az örökbefogadást közvetítő civil szervezetekkel.
o Szakmai együttműködés szülészeti klinikákkal, anyavédelmi központokkal, kórházi
szülészetekkel.
o Javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudományos kutatómunka
gyakorlati alkalmazását.
o Krízistanácsadás válsághelyzetbe került várandós anyákkal.
o Utánkövetés
Az Örökbefogadási Szolgálat munkakörei
o osztályvezető
Az igazgató részére fenntartott kizárólagos munkáltatói jogkör kivételével - gyakorolja a
munkáltatói jogokat a Szolgálat munkatársai felett. Munkáját közvetlenül az általános
igazgatóhelyettes irányításával végzi. A Szolgálat szakmai feladatait örökbefogadási
tanácsadók, valamint pszichológusok látják el.
o örökbefogadási tanácsadó
Az örökbefogadni szándékozók tájékoztatása az örökbefogadás feltételeiről, nyilatkoztatja a
Gyer 38. (3) bekezdése szerint.
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Az örökbefogadni szándékozókról nyilvántartást vezet, elvégzi felterjesztésüket az országos
nyilvántartásba.
Az örökbe adható gyermekek családbahelyező teamjét megszervezi.
o pszichológus
Feladata az örökbefogadásra jelentkező ügyfelek pszichológiai alkalmassági vizsgálata;
pszichológiai tanácsadás az örökbefogadásra váró ügyfeleknek. Örökbefogadás esetén a
barátkozási folyamat segítése. Krízistanácsadás válsághelyzetben lévő várandós anyák
számára. Utánkövetés.
o gyermekvédelmi ügyintéző
Az örökbefogadási Szolgálat adminisztratív feladatainak ellátása, iktatás és posta kezelése,
az Egységes Örökbefogadási Nyilvántartási Rendszerhez kapcsolódó adminisztratív
feladatok végzése.

7. NYILVÁNTARTÁSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLAT
A Szolgálat feladatai
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A gyermekek felvételével, elhelyezésével, át- és visszahelyezésével, elbocsátásával
kapcsolatos ügyintézési, adminisztrációs, iratanyag-kezelési feladatok ellátása.
Nyilvántartást vezet a gyermekvédelmi gyámi feladatokat ellátó személyekről.
Nyilvántartást vezet a gondozási helyekről.
Nyilvántartást vezet a nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos
intézményben elhelyezett gyermekekről.
Nyilvántartást vezet a szakellátás üres férőhelyeiről.
Nyilvántartást vezet a válsághelyzetben levő várandós anyák gyermekeiről, akiknek
lakcímét a Szakszolgálattal azonosan állapította meg a gyámhivatal.
Nyilvántartást vezet a Szakszolgálat illetékességi körébe tartozó gyermekek gondozási
napjairól.
Negyedévente névszerinti egyezetést végez a gondozási helyekkel a gondozási napok
ellenőrzése érdekében.
Előkészíti a nevelőszülőnél levő gyermekek után járó és a nevelőszülőt megillető
ellátások utalását.
Előkészíti az utógondozói ellátásban részesülők ellátásának utalását.
Együttműködik és rendszeres kapcsolatot tart az Befogadó Otthonokkal, a
gyermekotthonokkal, lakásotthonokkal, nevelőszülői tanácsadókkal.
Gondoskodik a gyermekek iratanyagainak kezeléséről, kiadásáról, irattárazásáról.
Kezeli a megszűnt gyermekek iratanyagait.
A postai küldemények eljuttatása a Szakszolgálathoz, ill. a Postára.
Gondoskodik az iratok iktatásáról és postázásáról.
Napi változásjelentést készít a Szakszolgálat egyéb Szolgálatai számára.
Fenntartó részére adatszolgáltatást nyújt a megadott szempontok alapján

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzata
2014.

30

A Nyilvántartási és Informatikai Osztály munkakörei
o osztályvezető
Az igazgató részére fenntartott kizárólagos munkáltatói jogkör kivételével - gyakorolja a
munkáltatói jogokat a feladatot ellátó ügyintézők felett.
Munkáját közvetlenül az általános igazgatóhelyettes irányításával végzi. Folyamatosan
kapcsolatot tart az igazgatóval, igazgatóhelyettesekkel, a Szakszolgálat egyéb szolgálataival,
valamint a munkájához szükséges más külső szervekkel.
Rendszeresen részt vesz az igazgató által összehívott vezetői megbeszéléseken, távollétét
előre köteles egyeztetni az általános igazgatóhelyettessel.
o nyilvántartási ügyintéző
Feladata a felvétel, valamint a megszűntetések ügyintézése, a személyi adatok kézi és
elektronikus nyilvántartása, éves statisztikák elkészítésében közreműködés.
o ügyiratkezelő
Feladata az iktatás és a Szakszolgálat napi postájának kezelése, az előadói füzetek valamint
az irattár kezelése.

8. KAPCSOLAT –ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Kapcsolat- és Ügyfélszolgálat a csoportvezető irányításával végzi feladatait az alábbi
egységekbe szervezetten:
1.
2.
3.
8.1.

Portaszolgálat
Ügyfélszolgálat
Kapcsolatszolgálat
A Portaszolgálat feladatai

1. A portaszolgálat ellátása
2. Telefon kezelése
A Portaszolgálat munkakörei
o portás
Az épület, terület őrzése, bejárása, a veszélyek (pl. tűzeset) megelőzése érdekében.
Portai szolgálat ellátása, a személy- és gépkocsiforgalom ellenőrzése.
Az Intézmény beléptetési rendjének betartása és betartatása.
8.2.

Az Ügyfélszolgálat feladatai

8.2.1. Az ügyfelek irányítása
Vezeti a helyezések, kapcsolattartások időpontjára és helyszínére vonatkozó adatokat az
Elhelyezési Szolgálat, valamint a Nevelőszülői Hálózat tájékoztatása szerint.
A dolgozók bejelentései alapján követi az épületből való távozásokat és visszaérkezéseket.
A Szakszolgálatba érkező vendégek esetében:
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o telefonon megkeresi a fogadó személyt
o a vendéget a megfelelő szobába irányítja illetve kérésre odakíséri, illetve a
o fogadó személy megérkezéséig, a vendéget az előtérben várakoztatja.
8.2.2. Adatgyűjtés, tájékoztatás
Az ügyfelek tájékoztatása érdekében:
o Vezeti, és szükség szerint frissíti a budapesti gyámhivatalok és a budapesti
gyermekjóléti szolgálatok cím- és telefonszámait.
o Vezeti, és legalább havonta frissíti a Szakszolgálat belső telefonkönyvét, a
társintézmények (gyermekotthonok, Szakszolgálatok) cím- és telefonszámait.
o Koordinálja, valamint regisztrálja a szakmai gyakorlatra jelenetezők megkereséseit.
o Gyámhivatalok, Gyermekjóléti Szolgálatok, megyei szakszolgálatok, valamint egyéb
társszolgálatok megkereséseire írásbeli választ ad a gyermekvédelmi szakellátásból
kikerült fiatalokról.
o Kezeli a telefonközpontot a Portaszolgálattal együttműködve 0-24 órában. Ha a
keresett személy nincs a Szakszolgálat épületében, akkor a helyben szokásos módon
üzenetet vesz át a munkatárs részére, majd annak eljuttatásáról gondoskodik.
o Szükség szerint, de legalább havonta frissíti a Fővárosi Munkaügyi Központ
munkahely-kínálati listáját.
o Rendszeresen szóróanyagokat gyűjt a társszervezetektől.
Tájékoztatja az ügyfeleket a rendelkezésünkre álló információk alapján
o az otthonteremtési támogatásról,
o munkahelyekről,
o egyéb, hatáskörébe tartozó adatokról.
Az ügyfelek kérésére meghatározott igazolásokat állít ki. A gondozásban töltött időt a
nyilvántartó rendszerből és az iratanyagokból állapítja meg.
A volt gondozottak személyesen betekinthetnek saját iratanyagukba, egyéb személyek nem.
A betekintés csak akkor lehetséges, ha a nyilvántartásból egyértelműen megállapítható,
hogy a kérelmezőt nem adták örökbe.

Az Ügyfélszolgálat munkakörei
o ügyiratkezelő
A szakmai ügyekért felelős ügyintézők munkájának ügyiratkezelési támogatása, iktatással
és irattározásra történő előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, és egyéb adminisztratív
és ügyfélszolgálati jellegű feladatok.
o ügyfélszolgálati ügyintéző
Feladata az ügyfelek megfelelő helyszínre történő irányítása, valamint tájékoztatása,
feladatkörébe tartozó igazolások kiállítása.
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8.3. Kapcsolatszolgálat feladatai

o Támogatott közvetítő eljárás keretében nyújt mediációs szolgáltatást, amennyiben a
gyámhatósági eljárásban, a családjában élő vagy a nevelésbe vett gyermek érdekére
tekintettel elrendelt vagy a szülők kérelmére - a szülők egymással, illetve a gyermekkel
való megfelelő együttműködésének kialakítása érdekében szükséges.
o A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult
hozzátartozók kapcsolattartásának elősegítésével kapcsolatos feladatok végzése,
amennyiben a gyámhivatal a Szakszolgálat székhelyére szabályozta a
kapcsolattartást.
A Kapcsolatszolgálat munkaköre
o csoportvezető
Az igazgató részére fenntartott kizárólagos munkáltatói jogkör kivételével - gyakorolja a
munkáltatói jogokat a feladatot ellátó ügyintézők felett, ide nem értve a portást.
Munkáját közvetlenül az általános igazgatóhelyettes irányításával végzi. Folyamatosan
kapcsolatot tart az igazgatóval, igazgatóhelyettesekkel, a Szakszolgálat egyéb szolgálataival,
valamint a munkájához szükséges más külső szervekkel.
Rendszeresen részt vesz az igazgató által összehívott vezetői megbeszéléseken, távollétét
előre köteles egyeztetni az általános igazgatóhelyettessel.

9. A BEFOGADÓ- ÉS UTÓGONDOZÓ OTTHON
Az otthonvezető és az utógondozó otthonvezető - az igazgató részére fenntartott kizárólagos
munkáltatói jogkör kivételével - gyakorolják az irányításuk alá tartozó egységekben a
munkáltatói jogokat a feladatot ellátó munkatársak felett.
Munkájukat közvetlenül a nevelési igazgatóhelyettes irányításával végzik. Folyamatosan
kapcsolatot tartanak a Szakszolgálat egyéb Szolgálataival, a gyámhivatalokkal, jegyzőkkel,
gyermekjóléti szolgálatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal, valamint a munkájához
szükséges más külső szervekkel.
Rendszeresen részt vesznek az igazgató által összehívott vezetői megbeszéléseken,
távollétüket előre kötelesek egyeztetni a nevelési igazgatóhelyettessel.
Feladataikat a nevelési igazgatóhelyettes útmutatása, irányítása alapján tervezik, irányítják
és ellenőrzik az otthonok és csoportok gondozó, nevelő munkáját, valamint saját szervezeti
egységeiket..
A nevelési
igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó munkatársak részletes feladat
meghatározását a munkaköri leírások tartalmazzák.

9.1. A BEFOGADÓ OTTHON FELADATAI
o
o
o
o

Elkészíti az otthonok szakmai programját és házirendjének tervezetét.
Biztosítja a folyamatos munkarend szerinti felügyeletet.
A befogadott gyermekek részére teljes körű otthont nyújtó ellátást biztosít.
Gondoskodik a fiatalkorú anyák és fiatal felnőtt anyák gyermekeikkel együttesen
történő elhelyezéséről. Segíti és felkészíti őket gyermekeik gondozására, nevelésére.
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o Bekerülési és a felszínre került problémák oldása.
o A beutalt gyermekek egészségügyi ellátása érdekében együttműködik a
gyermekorvosi feladatokat ellátó orvossal.
o A gyermekek érdekében törekszik a gyermek és családja kapcsolatának erősítésére,
rendszeres munkakapcsolatban van a gyermek törvényes képviselőivel, a
családgondozókkal, gyámhivatalokkal, jegyzőkkel, gyermekjóléti szolgálatokkal és
más külső szervekkel.
o Megszervezi a tankötelezettség végrehajtását.
o Gondoskodik a gondozottak szabadidejének tartalmas, az önálló életre való
felkészülést szolgáló kitöltéséről (foglalkoztatás).
o Adminisztratív és dokumentációs feladatok ellátása, nyilvántartás vezetése.
o Elkészítteti a gyermek elhelyezéséhez szükséges pedagógiai szakvéleményt,
kapcsolatot tart az elhelyezési szolgálat munkatársaival, képviseli a gondozott
gyermekeket és/vagy támogatást nyújt az elhelyezési értekezleten.
o Közreműködik az egyéb szakvélemények elkészítésében.
o Szervezi és irányítja az otthon külső kapcsolatait.
o Javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudományos kutatómunka
gyakorlati alkalmazását.
A Befogadó Otthon munkakörei
o nevelő
Feladata a Befogadó Otthonban folyó pedagógiai munka továbbfejlesztésében és
korszerűsítésében való aktív részvétel.
Felelős az ellátásban részesülő gyermekek gondozásáért, neveléséért, foglalkoztatásáért,
valamint a kapcsolattartás biztosításért.
Munkáját a közös beosztásban szolgálatot teljesítő gyermekfelügyelő kollégákkal szoros
együttműködésben végzi.
o gyermekfelügyelő
Feladata a foglalkozáson résztvevő és távol maradó gyermekek felügyelete. Ellátja, segíti és
ellenőrzi a kiskorúak testi- személyi gondozásból fakadó szükségleteit: ruhacsere, ruházat
javítása, rendben tartása, ágyazás, ágynemű csere, tisztasági szerek biztosítása.
Munkáját a közös beosztásban szolgálatot teljesítő nevelő kollégákkal szoros
együttműködésben végzi.
o gyermekvédelmi ügyintéző
A Befogadó Otthonban elhelyezést nyert gyermekek iratanyagával kapcsolatos feladatok,
posta, iktatás elvégzése.
o csoportvezető nevelők
Feladatuk a Befogadó Otthon csoportjaiban dolgozó nevelők és gyermekfelügyelők
munkájának szervezése, az együttműködés kereteinek biztosítása. Rendszeres
megbeszélésekkel, esetelemzéssel támogatják a team munkáját. Irányításukkal készülnek a
gyermekekről pedagógiai vélemények.
o otthonvezető
Feladata a nevelő, csoportvezető nevelő, gyermekfelügyelő és asszisztens munkatársak
szakmai munkájának irányítása, heti, havi beosztásuk megszervezése.
Felelős a Befogadó Otthonban elhelyezett kiskorúak/ fiatal felnőttek testi, lelki, értelmi és
érzelmi fejlődéséért.
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9.2. AZ UTÓGONDOZÓ OTTHON FELADATAI
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Elkészíti az otthonok szakmai programját és házirendjének tervezetét.
Biztosítja a folyamatos munkarend szerinti felügyeletet.
A befogadottak részére otthont nyújtó ellátást biztosít, utógondozói ellátást nyújt.
A gondozottak érdekében törekszik a családi kapcsolatok erősítésére, rendszeres
munkakapcsolatban van a családgondozókkal, gyámhivatalokkal, jegyzőkkel,
gyermekjóléti szolgálatokkal és más külső szervekkel.
Gondoskodik a gondozottak szabadidejének tartalmas, az önálló életre való
felkészülést szolgáló kitöltéséről.
Szociális ügyintézésre ügyeleti időt biztosít a Szolgálat irodájában.
A sikeres gondozás érdekében szakellátást (egészségügyi, pszichiátriai, jogi, stb.)
szervez a gondozottak részére.
Szervezi és irányítja az otthon külső kapcsolatait.
Adminisztratív és dokumentációs feladatok ellátása, nyilvántartás vezetése.
Adatokat szolgáltat a Szakszolgálat Nyilvántartási és Informatikai Szolgálata
számára a gondozási napok pontos nyilvántartása érdekében.
Területi illetékesség alapján utógondozást végez az otthonteremtési támogatást
igénylő fiatalok körében.
Javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudományos kutatómunka
gyakorlati alkalmazását.

Az Utógondozó Otthon munkakörei:
o utógondozó
Feladata segíteni a fiatal felnőtt családjába történő visszailleszkedését, illetve támogatja
önálló életének megkezdésében.
Ellátja az utógondozói feladatokat az otthonteremtési támogatásban részesülő fiatal felnőtt
esetében is.
o nevelő
Felelős az Utógondozó Otthonban elhelyezésben részesülő fiatal felnőttek önálló életre való
felkészítésében, tanulmányi előmenetelüket és/vagy munka világába történő integrációjukat
nyomon követi, segíti.
o gyermekvédelmi asszisztens
Az Utógondozó Otthonban elhelyezést nyert fiatal felnőttek iratanyagával kapcsolatos
feladatok, posta, iktatás elvégzése.
o otthonvezető
Feladata az utógondozó, nevelő és asszisztens munkatársak szakmai munkájának irányítása,
heti, havi beosztásuk megszervezése.
Felelős az Utógondozó Otthonban elhelyezett fiatal felnőttek testi, lelki, értelmi és érzelmi
fejlődéséért.
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10.A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT
A Nevelőszülői Hálózatot a nevelési igazgatóhelyettes irányítja, a szakmai vezetőként a
Hálózat élén osztályvezető áll, aki felelős a Nevelőszülői hálózat, továbbá a Nevelőszülői
házak szakmai működéséért, az itt dolgozók szakmai felkészítéséért, irányításáért,
ellenőrzéséért.
Az osztályvezető - az igazgató részére fenntartott kizárólagos munkáltatói jogkör kivételével
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a feladatot ellátó munkatársak felett.
Munkáját a nevelési igazgatóhelyettes irányításával végzi. Rendszeresen részt vesz az
igazgató által összehívott vezetői megbeszéléseken, távollétét előre köteles egyeztetni az
igazgatóval.
Szakmai segítséget ad a végleges gondozási hely számára.
Az osztályvezető a nevelőszülői házak tekintetében felel
o a házak szakmai működtetéséért,
o azon nevelőszülők kiválasztásáért, akik ideiglenes hatályú elhelyezett gyermeket is
fogadnak.
A szakellátás keretében a Szakszolgálat nevelőszülői hálózatot működtet. A nevelőszülői
hálózat szakmai öntevékenysége szervezésére munkaközösség-vezetőt választhat, ezt
működtetőként Szakszolgálatunk támogatja.
Fenntartói döntés alapján a Szakszolgálat nevelőszülői lakásokat működtet, amelyekben
gondoskodik az ideiglenes hatállyal beutalt gyermekek azonnali elhelyezéséről.
A Szakszolgálat által működtetett nevelőszülői családok az alapfeladatok ellátásán túl - a
Működtető hozzájárulásával – elláthatnak különleges és speciális szükségletű gyermekeket
is.
A Hálózat feladatai
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A nevelőszülői hálózat szakmai programjának kidolgozása.
A nevelőszülők toborzása, kiválasztása, felkészítésük a nevelőszülői feladatok
ellátására, képzésük, továbbképzésük megszervezése, lebonyolítása.
A nevelőszülők alkalmasságának megállapítása, és alkalmasságuk három évenkénti
felülvizsgálata.
A működő nevelőszülőről indokolt esetben pszichológiai szakvélemények
elkészítése.
A felkészítő tanfolyamot eredményesen elvégző személyek nyilvántartásba vétele.
A nevelőszülői hálózat nyilvántartása, adatszolgáltatás a Nyilvántartási és
Informatikai Szolgálatnak.
Nevelőszülői családok gondozása, tanácsadása, ellenőrzése.
Nevelőszülői klubfoglalkozások szervezése a már működő nevelőszülők részére.
A nevelőszülővel együtt az egyéni gondozási-nevelési tervek elkészítése,
aktualizálása; közreműködés a megvalósításban.
A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése.
Félévente helyzetértékelés készítése a gyámhivatalok számára.
A gyermek vérszerinti családjába történő visszahelyezését, illetve családi
kapcsolatainak ápolását segítő gondozás.
A nevelőszülőnél nevelkedő örökbe adható gyermekek esetében az
örökbefogadáshoz helyzetértékelés készítése, közreműködés az örökbefogadó
családhoz történő átgondozásban.
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Intézkedik az új nevelőszülők nevelőszülői jogviszonyának létrejöttéhez szükséges
nyilatkozatok beszerzéséről, az adatok bejelentéséről, a keret megállapodások és a
kiegészítő megállapodás elkészítéséről.
A nevelőszülőket megillető díjazás kiutalása érdekében nyilvántartást vezet, abban
rögzíti a nevelt gyermekek számában bekövetkezett változásokat.
Haladéktalanul
gondoskodik
a
nevelőszülői
foglalkoztatási
jogviszony
megszűnésének bejelentéséről.
A nevelőszülői hálózatban ellátottak, valamint a nevelőszülők adataiban
bekövetkezett változások nyomon követése, a szükséges bejelentések meglétének
ellenőrzése.
Az utógondozói ellátás iránti kérelmek előkészítése és felterjesztése a
gyámhivatalokhoz.
Az utógondozói megállapodások elkészítése és továbbítása. Félévente jelentés
készítése a gyámhivatalok számára.
Az utógondozói ellátásban részesülők személyi térítési díjainak ügyintézése.
Az utógondozói ellátásban részesülők utógondozása.
A fiatal kérelmére és a gyámhivatal elrendelése alapján utógondozás biztosítása.
Utógondozói ellátás biztosítása lakásotthoni formában, valamint külső férőhelyeken
is.
A nevelőszülői hálózatból kikerült gyermekek otthonteremtési támogatásának
előkészítése, a támogatásba részesülő fiatalok utógondozása.
Javaslat az utógondozói ellátás, illetve az utógondozás megszüntetésére.
A nevelőszülői családok, illetve az ellátottak nyaraltatásának, táboroztatásának
szervezése.
Elemzések készítésével elősegíti a szakellátás fejlesztését és a tudományos
kutatómunka gyakorlati alkalmazását.

A Nevelőszülői Hálózat munkakörei
o osztályvezető
Az igazgató részére fenntartott kizárólagos munkáltatói jogkör kivételével – gyakorolja a
munkáltatói jogokat a szolgálat munkatársai felett.
Munkáját közvetlenül a nevelőszülői és képzési igazgatóhelyettes irányításával végzi.
Folyamatosan kapcsolatot tart az igazgatóval, igazgatóhelyettesekkel, a Szakszolgálat egyéb
Szolgálataival, valamint a munkájához szükséges más külső szervekkel.
Rendszeresen részt vesz az igazgató által összehívott vezetői megbeszéléseken, távollétét
előre köteles egyeztetni az általános igazgatóhelyettessel.
o nevelőszülői tanácsadó
A nevelőszülői háztartásban nevelkedő gyermek érdekében kapcsolatot tart a Szakszolgálat
egyéb Szolgálataival, valamint a gyámhivatalokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, oktatási
intézményekkel és a munkájához szükséges más külső szervekkel.
o gyermekvédelmi ügyintéző
A szakmai ügyekért felelős munkatársak munkájának ügyiratkezelési támogatása, iktatással
és irattározásra történő előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, és egyéb adminisztratív
és ügyfélszolgálati jellegű feladatok. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal
kapcsolatos teendők végzése szoros együttműködésben a Gazdasági Szolgálattal.

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzata
2014.

37

o pszichológus
Feladata a nevelőszülői jogviszonyra jelentkezők, valamint a hálózatban nevelkedő
gyermekek személyiségvizsgálata a vizsgálati anyagok feldolgozása és szakvélemény
készítése. Részt vesz az elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv elkészítésében. Elvégzi
az gyermekek és utógondozói ellátottak rövid távú terápiás megsegítését, krízis állapotuk
pszichés támogatását.
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zÁnó nENpntxnznsnr
Ezen Szabályzat a mellékietekkel együtt érvényes.A SzabáIyzat karbantartásáért
az áItalános igazgatóhelyeties, a további szabáIyzatok aktualizáIásáétt pedig a téma
szerint iiletékes vezető a felelős.
A Szabá\yzat a Szakszolgálat Fenntartójának, vagy a helyette átruházott
hatáskörben e|járó testületnek jóváhagyő llatározata napját követő napon lép
hatályba.

Buclapest, 2014. december
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Peclagógus Szakszervezet képviseletéberr és felhatalma zása alapjárr aláírásommal
tanúsítom, hogy a SzabáIyzat elkészítése során a véleményezésijogtrnkat
gyakoroltuk.
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közalkalmazotti Tanács képviseletében és íelhatalmazása alapján aláírásomrnal
tanúsítom, hogy a SzabáIyzat elkészítésesorán a vélemérryezésijogrrnkat
gyakorolfuk.

aZ- fu

Záradék

A

Szociális és Gyerrnekvéclelmi Főígazgatóságról szőIó 316/2012. (XI.13) Korm.
renclelet feihatalmazása alapján a Gyvt. 104. § (1) bekezdés d) pontja szerirrti
f

erintartó i hatáskö

r

ömnél

fo

gv a a

f

enti SZMSZ- t jőváha gy óla g aláír om.

Budapest, 2014. december
/v'-L /4-_,?-,
,,,,..c/....,.,...r,,.,...''

Hámori Ágnes, u
mb. igazgatő

