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 I. AZ INTÉZMÉNY NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE 

 

Az intézmény neve: Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ 

Székhelye: 6900 Makó, Tinódi u. 8/a. 

Telephelye: 6900 Makó, Tinódi u. 8/a. 

 

II. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA 

 

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény által működtetett gyermekjóléti központ Makó 

járásszékhely településen működő szolgáltatás, mely a járás területén élő lakosoknak nyújt 

ellátást. 

 

A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető 

szabályokról. Betartása mindazon személyek számára kötelező, akik a gyermekjóléti központ 

szolgáltatásaiban részesülnek vagy helyiségeiben tartózkodnak.  

 

A házirend mindenki számára egyformán iránymutató, megköveteli a szabályok betartását, az 

intézményi vagyon védelmét, a szolgáltatást igénybe vevők és az esetmenedzserek, 

tanácsadók, segítők, asszisztensek  megbecsülését. 

 

Az intézmény házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha az 

igénybevevő az intézmény dolgozóit magatartásával zavarja, illetve velük szemben durva, 

agresszív magatartást tanúsít. 

 

III. AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSA, MUNKARENDJE 

 

A szolgáltatás az alábbiakban meghatározott időben áll a lakosság rendelkezésére: 

Hétfő:  7. 30 – 16. 00 

Kedd:  7. 30 – 18. 00 

Szerda: 7. 30 – 16.00 

Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel 

Péntek: 7. 30 – 13. 30 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat elérhető: 
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- 06-62 213-420 

- 06/20 580- 1775 telefonszámon. 

 

IV. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

 

A gyermekjóléti központ feladatait alapellátás keretében végzi. A szolgáltatás igénybevétele 

minden esetben, mindenki számára térítésmentes.  

A szolgáltatás igénybevételének megszűnése: 

- a fennálló probléma megszűnik, 

- együttműködésre kötelezettség megszűnik, 

- a család illetve az egyén gondozási helye megváltozik,  

- a kliens halálával. 

Az intézmény vezetője a szolgáltatást igénybe vevő személy adatairól nyilvántartást vezet. 

A szociális ágazatban foglalkoztatottakat megilleti az a jog, hogy személyét megbecsüljék, 

emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék 

és elismerjék 

 

V. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAIRA VONATKOZÓ PROGRAMOK, 

SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE  ÉS TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39§ a 40 § (2) bekezdése és az 

Szt. 64 § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl: 

 A gyerek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló 

egyéni és csoportos szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelyeknek keretében 

biztosít: 

 Utcai és- ha a helyi viszonyok azt indokolja- lakótelepi szociális munkát; 

 Kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 

62/E.§ és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást; 

 Kórházi szociális munkát; 

 Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot; 

 Jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást; 

 Családkonzultációt, családterápiát; családi döntéshozó konferenciát; 

 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 

kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek 
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keretében: 

 Kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, vagy súlyosabb fokú 

veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes elhelyezését, nevelésbe vételét; 

 Javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek 

védelembe vételére, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, 

a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy 

annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának 

mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére; 

 Együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó 

felügyelővel a bűnismétlés megelőzésé érdekében, ha a gyámhivatal elrendelte 

a gyermek megelőző pártfogását; 

 A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez – az 

otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 

intézménnyel együttműködve- a család gyermeknevelési körülményeinek 

megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 

helyreállításához; 

 Utógondozást végez- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyerekvédelmi 

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a gyermeke családjába történő 

visszailleszkedéséhez; 

 Védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási- nevelési tervet, 

családgondozást végez; 

 Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 

számára; 

 

VI. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

A család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevételekor az esetmenedzser  

tájékoztatást ad: 

- az intézményben biztosított szolgáltatások tartalmáról és igénybevételének feltételeiről, 

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

- az intézmény házirendjéről, 

- a szolgáltatás térítésmentességéről, 

- a panaszjog gyakorlásának módjáról. 

VII. AZ INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
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A hivatalos ügyek intézése az 1. és 2. számú irodákban történik. 

Az ügyfelek számára kijelölt várakozó helyiség a folyosó. 

Az intézmény területén alkohol és más kábulat keltésére alkalmas szer fogyasztása és az 

általuk okozott bódult állapotban történő megjelenés tilos! 

Az intézmény épületében dohányozni szigorúan tilos! 

Az intézmény épületébe mások testi épségét veszélyeztető szúró- és vágó eszközöket 

bevinni szigorúan tilos! 

 

VIII. ADATKEZELÉSRE, ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a 2011. évi CXII. 

törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 

rendelkezései az irányadóak. 

IX. PANASZKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A gyermekjóléti központ szolgáltatásait igénybe vevő a szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatos panaszaival az intézményvezetőhöz fordulhat, aki a panaszt 15 napon belül 

kivizsgálja és erről a panaszost írásban tájékoztatja. Amennyiben a panasztevő, a válasszal 

nem ért egyet, illetve azzal nincs megelégedve, a válasz kézhezvételétől számított nyolc 

napon belül panaszának orvoslásáért a fenntartóhoz fordulhat. 

 

X. ELLÁTOTTI JOGOK 

Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap – és szakosított ellátást 

biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő személy 

részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. 

Görbéné Rakonczai Edina: gyermekjogi jogi képviselő 

                   Elérhetősége: 06-20/489- 9538 

                   E-mail: edina.rakonczai@ijb.emmi.gov.hu 

                   Személyesen: Makó, Vásárhelyi u. 1- 3. (Pápay E. Általános Iskola) 

                       Minden páros hónap 3. keddi napja 13, 30 - 15 óra között 

 

Makó, 2019. május 16.                                                 Tóthné Balázs Andrea 

                                                                                          intézményvezető 


