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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2021.(XI.23.) KT határozattal 

elfogadta a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai 

Programját és a Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely 2022. január 01-jétől lépett hatályba. 

 

Jung Katalin a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

intézményvezetője 2022. január 04-én kelt levelében jelezte, hogy a 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben 

történt jogszabályváltozás miatt szükségessé vált a Szakmai Program mellékletét képező 

Együttműködési megállapodás kiegészítése a következőkkel: 

 

„Nyilatkozom, hogy a megállapodás megkötésének napjától együttműködöm az Intézmény 

családsegítő munkatársával. Tudomásul veszem, hogy a szociális segítőmunka keretében történő 

együttműködés a család és gyermekjóléti szolgálattal legalább éves átlagban havi három személyes 

találkozást foglal magában. Az együttműködési megállapodás egy évre köthető, ezt követően annak 

indokoltságát felül kell vizsgálni, kivéve a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 

intézkedés esetén.”  

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

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

6.§ (2) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális 

segítőmunkával, ezen belül a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. § l) pont lb) alpontja 

szerinti esetkezeléssel, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások 

közvetítésével látja el. 

7/A. § *  A szolgáltatást igénybe vevő számára az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatást kell nyújtani 

a) a szolgáltatás elemeiről, azok tartalmáról, feltételeiről, 

b) az intézmény által vezetett, az igénybe vevőre vonatkozó nyilvántartásokról és 

c) panaszjoga gyakorlásának módjáról. 

8. § *  (1) *  Ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, és 

esetkezelés szükséges, a szolgáltatást igénybe vevő szülővel vagy más nagykorú személlyel - az (5) 

bekezdésben meghatározott kivétellel, továbbá a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális 

ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú 

személy esetén a gondnoka hozzájárulásával - együttműködési megállapodást kell kötni, és 
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a) a gyermek veszélyeztetettsége miatti jelzés, illetve önkéntes jelentkezés esetén a GYVR-ben 

cselekvési vagy intézkedési tervet kell készíteni, vagy 

b) a szociális vagy mentálhigiénés problémák vagy egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 

személyek, családok esetében a (4) bekezdés szerinti esetnaplót kell vezetni. 

(1a) *  A család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserének a gyermekvédelmi gondoskodás 

keretébe tartozó hatósági intézkedéssel érintett gyermekkel és törvényes képviselőjével kapcsolatosan 

elvégzett feladatait a hatósági intézkedést követően a GYVR-ben rögzíteni kell. 

(2) Az együttműködési megállapodás tartalmazza 

a) az igénybe vevő és törvényes képviselője nevét, elérhetőségét, 

b) az esetkezelést végző családsegítő nevét, elérhetőségét, 

c) *  az igénybe vevő nyilatkozatát az együttműködési szándékáról. 

d)-e) *  

(3) *  Az együttműködési megállapodást a családsegítő az intézményvezető jóváhagyásával, írásban 

köti meg a szolgáltatást igénybe vevővel. A megállapodást az Szt. 122/A. §-a alá tartozó szolgáltatás 

esetében a szolgáltatást nyújtónak is alá kell írnia. Az együttműködési megállapodás adatait a GYVR-

ben rögzíteni kell, és a megállapodást a GYVR-be fel kell tölteni. 

(4) *  Az esetnaplót a miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában 

kell vezetni. 

(5) *  Nem kell együttműködési megállapodást kötni a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 

hatósági intézkedés esetében. 

 

Az Együttműködési megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és határozati javaslat szerinti döntéshozatalt! 

 

 

Dunaföldvár, 2022. január 13. 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy 

döntött, hogy a 106/2021. (XI.23.) KT határozattal elfogadott Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának mellékletét képező Együttműködési 

megállapodást 2022. január 01-jei hatállyal a csatolt melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

  Jung Katalin intézményvezető 
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1. Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

2. Köznevelési- és közművelődési ügyintéző 
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