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Tisztelt Képviselö-testület!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a korábbi években Ludasi Éva a Talpon
Maradni Kft. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szolgálatvezetője látta el, és 2021.
októberében megküldte Önkormányzatunk részére a Szolgálat 2020. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját.

Az Onkonnányzat törvényi kötelezettsége a Család- és Gyennekjóléti szolgálat fenntartása,
melyet Önkormányzatunk a korábbiakban a fentiek szerint a Talpon Maradni Kft.
megbízásával oldott meg. Az idei változások a Képviselők számára ismertek.

A jogszabályi hátteret a következők szerint mutatnánk be. A két meghatározó törvény, amire
figyelemmel kell lennünk a beszámoló olvasásakor, valamint annak elfogadásakor a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv. ), és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §
meghatározza a szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és
családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelösségén túl - az állam
központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.

57. § (1) Szociális alapszolgáltatások
e) a családsegítés,
59. § (1) Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkonnányzat

segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókömyezetükben
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy
más okból szánnazó problémáik megoldásában.

(2) A szociális szolgáltató, illetve intézmény együttműködik az ellátási területén működő
szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi
szolgáltatókkal, intézményekkel, így különösen

(4) A szociális alapszolgáltatást nyújtó személy - külön jogszabályban meghatározott
esetekben - gondozási tervet készít az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások
formáiról, rendszerességéről, időtartamáról.

Családsegítés

64. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetö
okok megelőzése, a krfzishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi
szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi
segítségnyujtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a
magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha
segítségre szomló családról, személyről szereznek tudomást.

(3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató,
intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal
küzdö családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tajékoztatja őket a családsegítés
(4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról.

(4) A családsegítés keretében biztosítani kell
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,



b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbem ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a szociális segítömunkát, így a családbanjelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elösegítését,
d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos
készségfejlesztést,
e) a tartós munkanélküliek, a fíatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdök, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
g) a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti készenléti szolgálatot az (1)
bekezdés szerinti személyek számára,
i) a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe vevők után
követését biztosító esetmenedzseri feladatokat.
(5)
(6) Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyennekjóléti
szolgálat - keretében működtethetö. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a
családsegítés (4) bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.
(7) A család- és gyennekjóléti szolgálat az ellátási területén - felkérésre - közreműködik a
konnányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében
természetben biztosítiiató eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.
(8) A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó
vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó
szociális diagnózist. A család- és gyennekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe
bevonhatja a nemjárásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A
jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális
szolgáltatókat és a szociális intézményeket.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (azaz a
Gyvt. ) 5. § g) pontja a Gyvt. alkahnazásában meghatározza:

G ermek'óléti és ermekvédelmi szol áltató tevéken sé : a gyermekjóléti alapellátás,
illetve a gyermekvédelmi szakellátás keretében végzett tevékenység, fíiggetlenül a
feladatellátás e tör/ényben nevesített formájától és módjától; a szolgáltató tevékenység célja a
gyennekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmi, érzehni és erkölcsi fejlődésének, személyi,
vagyoni és egyéb jogainak biztosítása,

Gyermekjóléti szolgáltatás

39. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elösegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(2) A gyennekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban
történő nevelésének elősegítése érdekében

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,



c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok
átmeneti otthonában igénybe vehetö ellátáshoz történö hozzájutásának szervezése,
d) a szabadidős programok szervezése,
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelözése
érdekében

a) a veszélyeztetettséget észlelö és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek,
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
b) a veszélyeztetettséget elöidéző okok feltárása és ezek megoldásárajavaslat készítése,
c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és
intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működö inkubátorokból, illetve abba a
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történö elhelyezésének
lehetöségéről.
(3a) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
óvodai és iskolai szociális segítö tevékenységet biztosít.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében

a) a gyennekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális
segítömunka) elösegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező
működési zavarok ellensúlyozását,
b) a családi konfliktusok megoldásának elösegítése, kíilönösen a válás, a gyennekelhelyezés
és a kapcsolattartás esetében,
c) kezdeményezni
ca) egyéb gyennekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén
személyes közreműködéssel is segíteni,
cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét

A Talpon Maradni Kft. által korábbiakban ellátott Család és Gyemiekjóléti Szolgálat
beszámolóját a fenti jogszabályok mentén kell áttekinteni és elfogadnia a Képviselö-
testületnek. Ludasi Éva korábbi Szolgálatvezetö beszámolója külön csatolt dokumentumban
kerül bemutatásra 1. számú mellék szerint.
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Pilisborosjenö Község Önkonnányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a Talpon
Maradni Kft. által működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi
tevékenységét bemutató beszámolót elfogadja.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidö: 2021. október 31




