
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2012. (XII. 13.) ÖR sz. rendelete 

 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervezeti és Működési  

Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV. 15.) KT rendeletének (tovább: R) módosításáról 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 

1990. évi LXV. törvény (tovább: Ötv.) 16.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja:  

 

1.§ 

 

Az R. az alábbi 5. számú melléklettel egészül ki:  

 

„I./ Szervezeti felépítés 

 

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Hajdúbagos Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/20111. (VIII. 

25.) számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat értelmében a Polgármesteri Hivatal alaptevékenységei 

között látja el a gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatást szakfeladaton: 

 

A fenntartó neve: Hajdúbagos Község Önkormányzata 

 

Székhely: 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. 

 

A szolgáltató neve: Hajdúbagosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató 

 

A szolgáltató székhelye: 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.  

 

A gyermekjóléti szolgáltatás területi irodája: 4273 Hajdúbagos, Bocskai u. 49. 

 

A családsegítés ellátottak számára nyitva álló helyisége: 4273 Hajdúbagos, Bocskai u. 49.  

 

A szolgáltató székhelyén nincs szolgáltatásnyújtás.  

 

A Szolgáltató nem önálló jogi személy. Képviseletére Hajdúbagos Község Önkormányzatának Polgármestere 

jogosult. Személyzeti, pénzügyi és gazdálkodási feladatait Hajdúbagos Község Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala látja el.  

 

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

↓ 

HAJDÚBAGOS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLTATÓ 

 

 

 

 

 

    CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS                                             GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 

 

          szakfeladat száma: 889924                                                                              szakfeladat száma: 889 201 

           egy fő családgondozó                                                                                     egy fő önálló 

családgondozó 

 

 

 



II./ Tevékenységi kör: 

 gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás 

 szociális alapszolgáltatás: családsegítés 

 

III./ Működési terület: Hajdúbagos közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, 

valamint életvitelszerűen itt tartózkodó lakosság.  

 

IV./Szervezeti struktúra: a Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerében egy fő önálló családgondozó 

alkalmazásával biztosított gyermekjóléti szolgáltatás és egy fő családgondozó alkalmazásával biztosított 

családsegítés. A két családgondozó külön szakmai egységet alkot, azonban egymással együttműködnek, az 

ellátottak helyzetét, problémáit komplexen kezelik. 

 

V./ A szolgáltatás törvényi kerete: a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. törvény, valamint a 

kapcsolódó kormányrendeletek és ágazati jogszabályok. A szakmai és törvényességi felügyeletet a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala látja el.  

 

VI./A működéssel kapcsolatos általános rendelkezések és feltételek 

 

Az alapszolgáltatások biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülők 

jogai ne sérüljenek. Ha az ellátásban részesülő személy nem képes jogai, érdekei érvényesítésére, a 

szolgáltatást nyújtó intézkedés megtételét kezdeményezi a jegyzőnél, gyámhivatalnál, egészségügyi 

intézménynél. 

 

A működés alapelvei:  

 nyitottság 

 önkéntesség 

 a személyiségi jogok védelme 

 esélyegyenlőség 

  

 

A szolgáltatást igénybe vevők számára rendelkezésre álló helyiséget úgy kell kialakítani, hogy:  

 a tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen, 

 az épület építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést, 

 berendezési, felszerelési tárgyai feleljenek meg az igénybe vevők életkori sajátosságainak, egészségi 

állapotának 

 

VII./ Az ügyfelek számára nyitva álló helyiség, munkarend, ügyfélfogadás: 

 

A két családgondozó számára külön irodahelyiség van biztosítva, amely megfelel a személyes segítő munka 

követelményeinek.  

Az irodahelyiség 1db számítógéppel, 1 db mobiltelefonnal felszerelt. Az ügyiratok számára zárható szekrény 

van biztosítva biztosítani.  

Munkarend:  

Hétfő-csütörtök: 7.30-16.00 óráig 

Péntek: 7.30 – 13.00 óráig  

Ebédidő: 12.00-12.30 óráig, 

Ügyfélfogadás rendje:  

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7.30-12.00 óráig 

Szerda: 7.30-16.00 

 

VIII./ A családgondozó feladatai: 

 

Családsegítés 

 

A családsegítés a szociális, mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 



személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, 

valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

Igénybevétele önkéntes.  

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet a 

szolgáltató. A jegyzőtől, az egészségügyi szolgáltatóktól, más intézményektől, szakembertől, valamint 

társadalmi szervezetektől, egyházaktól és magánszemélyektől kaphat jelzéseket a szolgáltatás. A kapott 

jelzés alapján a családsegítés feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal 

küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, 

tartalmáról, majd a kompetenciájába tartozó segítséget megadja.  

Adománykezelés:  

A szolgáltató fogadja a különböző felajánlásokat, a ruhákat és cipőket raktározza, ahonnan a rászorulók 

regisztráció után vihetnek az adományokból szükségleteik szerint. Egyéb felajánlásokat (pl. bútor, háztartási 

gépek, stb.) raktározás nélkül a felajánló és a rászoruló közti közvetítéssel tudunk célba juttatni. A 

felajánlásokat és az elvitt adományokat regisztrációs füzetben kell vezetni.  

 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

A szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a 

családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a 

megelőzéséhez.  

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 

amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 

egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek 

visszahelyezését.  

A szolgálat igénybevétele önkéntesen, jelzés alapján, vagy együttműködésre kötelezés alapján történik.  

A tevékenység során a szolgálat jelzőrendszert működtet, szorosan együttműködik a településen lévő 

intézményekkel, szakemberekkel, szolgáltatókkal, társadalmi szervekkel, egyházakkal.  

A megelőző munka érdekében a szolgáltatás keretében szabadidő szervezést, nyári napközis foglalkozást 

nyújt. Feladata a helyi ifjúság igényei szerinti kulturális, szabadidős programok szervezése, az ifjúsági 

közösségek kialakulását és fejlődését elősegítő tevékenység folytatása, az ifjúság testi és lelki egészségét 

veszélyeztető jelenségekkel kapcsolatos megelőző, figyelemfelhívó programok szervezése, (drogprevenciós, 

egészséges életmód, stb.) a hátrányos helyzetű és a csellengő gyermekeket és fiatalokat segítő programok 

szervezése.  

 

A gyermekjóléti szolgáltatás dokumentálása a jogszabályban meghatározottak szerint történik.  

 

IX./ Munkáltatói jogok, a családgondozó jogállása:  

 

A családgondozók közalkalmazotti jogviszonyban, illetve a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 

jogviszonyban állnak. A családgondozók felett a munkáltatói jogokat – a munkaviszony létrehozása és 

megszüntetése kivételével – a jegyző gyakorolja. A munkaviszony létrehozása és megszüntetése tekintetében 

a jegyző a polgármesterrel egyetértésben gyakorolja a munkáltatói jogokat.  

 

X./ A helyettesítés rendje:  

 

A gyermekjóléti szolgáltatás családgondozóját Győrfiné Vas Terézia Zsuzsát a Szolgáltató családsegítés 

feladatát ellátó, gyermekjóléti feladatok ellátására megfelelő képesítési előírásokkal – általános szociális 

munkás végzettséggel – rendelkező dolgozója Cseke Attiláné helyettesíti. A családsegítést ellátó 

családgondozót Cseke Attilánét távolléte esetén Mikepércs Községi Önkormányzat és Hajdúbagos Község 

Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján Nagyné Nagy Zita helyettesít, aki a családsegítés 

ellátására megfelelő – szociálpedagógus – képzettséggel rendelkezik. 

A helyettesítő családgondozó a helyettesítést munkaidőben napi két órában látja el. A helyettesítés 

időtartamát, a helyettesítő családgondozó nevét, elérhetőségét az ügyfelek számára jól látható helyen a 

helyettesítést megelőző napon ki kell függeszteni.  

 



XI./ A családgondozó munkaköri kötelezettsége, a hivatali titok:  

 

A szolgáltató működésére vonatkozó általános szabályok: 

A munkaidő megkezdése előtt minden dolgozónak legalább 10 perccel meg kell jelennie a munkahelyén. 

A családlátogatásokhoz  a családgondozók a Polgármesteri Hivatal gépkocsiját használhatják.  

A családgondozók kötelesek a takarékossági szempontok figyelembe vételével szervezni és végezni 

munkájukat, a Szolgáltató eszközeit felelősséggel használni. A Szolgáltató eszközeit (pl. telefon, internet, 

számítógép, stb.) magáncélra nem használhatják.  

 

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével az elvárható szakértelemmel és 

pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel 

olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a 

munkáltatóra, vagy munkatársára hátrányos következményekkel járhat.  

A dolgozó a munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, valamint a szakmai elvárásoknak 

megfelelően köteles végezni. Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség 

nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és 

amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.  

Hivatali titoknak minősül:  

 A dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok. 

 Az ellátottak, kliensek személyiségi jogaihoz fűződő adatok. 

 Az ellátottak, kliensek egészségi állapotára vonatkozó adatok. 

 Az ellátottak, kliensek jövedelmi helyzetére vonatkozó adatok. 

 

XII./ Továbbképzések rendje:  

 

Tanulásban, továbbképzésben azok a dolgozók támogathatók, akiknek munkakörük betöltéséhez 

nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése.  

A képzési támogatás részleteit tanulmányi szerződésben kell rögzíteni, figyelemmel az éves költségvetésben 

képzésekre jóváhagyott összegre.  

Az önálló családgondozó számára az önkormányzat biztosítja a szakintézmény, különösen önálló 

gyermekjóléti szolgálat, vagy gyermekjóléti szolgálatként is működő családsegítő szolgálattal való 

megállapodás alapján a szükség szerinti szakmai és módszertani konzultációt, a rendszeres esetmegbeszélést 

több szakember közreműködésével és a rendszeres szakmai továbbképzést.  

 

XIII./ A kiadmányozás rendje, bélyegző használat: 

 

A családgondozó önálló kiadmányozási joggal rendelkezik, jogosult kiadmányozni valamennyi kimenő 

iratot, válaszleveleket, felszólításokat, értesítéseket. 

Bélyegzők használata: egy körbélyegző és egy fejbélyegző 

A körbélyegző tartalma: Hajdúbagos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató 

A fejbélyegző tartalma: Hajdúbagosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 

101.  

 

XIV. Ügyiratkezelés:  

 

Az ügyiratok iktatása a Polgármesteri Hivatal iktatórendszerében és a családgondozó által vezetett 

iktatókönyvben egyaránt megtörténik. A postázás a Polgármesteri Hivatal által vezetett postakönyvben kerül 

dokumentálásra.  

Az ügyiratkezelést egyebekben a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatában foglalt előírások alapján 

kell végezni.” 

 

 

 

 

 

 

 



3.§  

 

(1) A R. többi rendelkezése változatlan hatályban fennmarad. 

 

(2) A rendelet 2013. január 1-jétől hatályos úgy, hogy a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, 

feltéve, hogy nem teremt hátrányosabb helyzetet a folyamatban lévő ügyben érintettek számára. 

 

Hajdúbagos, 2012. december 13.  

 

    Szabó Lukács Imre s.k.                                                                         Dr. Dászkál Tibor Ákos s.k.  

           Polgármester                                                                                             megbízott jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve:  

 

Hajdúbagos, 2012. december 14.  

 

Dr. Dászkál Tibor Ákos 

mb. jegyző 

 


