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     Iktató szám: 162/2019. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. június 27-i ülésére 

 

 
Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító 

okiratának, SZMSZ-ének, és Szakmai Programjának módosítására 
 
Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  Geier Róbert, irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 

 
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. június 26. 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 

  Rendelet   

Határozat X normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X (határozati javaslat) 

  minősített X (normatív határozati javaslat) 

 
többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) 

rendelete 31.§ (9) bekezdésének g) pontja értelmében a Képviselő-testület normatív 

határozatot hoz az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának tárgyában. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

43/2019.(II.21.) számú határozatában döntött a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: FESZGYI) útján működtetett Budapest, Ecseri 

út 19. szám alatti Árvácska Idősek Klubjának 1097 Budapest, Osztag utca 17. szám alatt 

történő továbbműködtetéséről.  

 

A Vagyonkezelési Iroda tájékoztatása szerint a Budapest, Osztag utca 17. szám alatt 

található új telephely kialakítása befejeződött. Az új telephely szakhatósági engedélyeinek 

beszerzését követően az engedélyező hivatal számára megküldésre kerülnek a FESZGYI 

módosított alapdokumentumai. Az új címen történő szolgáltatás nyújtás a Budapest Főváros 

Kormányhivatala, Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztálya 

által kiadott működési engedély birtokában lehetséges, melynek várható időpontja 2019. 

augusztus vége.  

 

A 1098 Budapest, Pöttyös u. 11. sz. alatti József Attila Lakótelepi Kirendeltségen működő 

Kapcsolattartási Ügyelet a kibővített és nagyobb területen működő H52 Ifjúsági Iroda és 

Közösségi Tér-hez került áthelyezésre, ezért a telephely kihasználatlansága miatt a 

FESZGYI a Budapest Pöttyös utca 11. szám alatt álló helyiségét visszaadta a fenntartó 

Önkormányzat részére.  
 
Gedeon Andor a FESZGYI igazgatója kérte a Humánszolgáltatási Irodát a FESZGYI alapító 

okiratának módosítására az új telephely létesítésére tekintettel, valamint megküldte 

javaslatát az intézmény szakmai programjának, valamint szervezeti és működési 

szabályzatának módosítására.  

 

Fentiekre tekintettel  a FESZGYI alapító okiratában  módosításokra van szükség: 

 

- Az alapító okirat 1.2.2 telephelye(i) pontban az Árvácska Idősek Klubja telephely 

címének módosítása szükséges az alábbiak szerint: 

11 Árvácska Idősek Klubja 1097 Budapest, Osztag utca 17. 

 

- Az alapító okirat 1.2.2 telephelye(i) pontból törölni szükséges a József Attila 

Lakótelepi Kirendeltségre vonatkozó alábbi adatokat: 

1 József Attila Lakótelepi 

Kirendeltség 

1098 Budapest, Pöttyös u. 11. 

 

A FESZGYI szakmai programjában, valamint szervezeti és működési szabályzatában az 

alapító okiratban megjelölt változtatások kerülnek átvezetésre a határozati javaslatban 

jelzettek szerint.  

 



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  9. § b) pontja alapján az irányító szerv 

hatásköre „a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. A 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/C. § (1) 

bekezdésének a) pontja alapján a nem állami fenntartó gondoskodik az intézmény szervezeti 

és működési szabályzatának, szakmai programjának, szakosított ellátást nyújtó intézmény 

esetében házirendjének elkészítéséről. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyi ügyben hozza meg 

döntését. 

 

Budapest, 2019. június 21. 

 

 

  Kállay Gáborné s.k. 

  alpolgármester 



Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító 

okiratának módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 

jogkörében a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
 
Okirat száma: M/509471/2019/2 
 

Módosító okirat 
 
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2019.  február 08. napján 
kiadott, E/509471/2019/1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ……….. számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
1.2.2. telephelye(i): 

 Telephely megnevezése Telephely címe 
1 Család-és Gyermekjóléti Központ  1091 Budapest, Üllői út 69. 
2 Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport 1095 Budapest, Gát utca 25. 
3 H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér  1096 Budapest, Haller utca 50-52. 
4 Gyermekek Átmeneti Otthona 1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4. 

5 
Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali 
Intézménye  

1094 Budapest, Berzenczey utca 26. 

6 
Nefelejcs Gondozási Központ és Borostyán 
Idősek Klubja 

1092 Budapest, Knézich utca 17. 

7 
Tavirózsa Gondozási Központ és Napsugár 
Idősek Klubja 

1095 Budapest, Mester utca 33-35. 

8 
Szivárvány Gondozási Központ és Platán 
Idősek Klubja 

1098 Budapest, Toronyház utca 11. 

9 
Szerető Kezek Idősek Klubja és Időskorúak 
Gondozóháza  

1098 Budapest, Friss utca 5. 

10 Árvácska Idősek Klubja  1097 Budapest, Osztag utca 17. 
11 Díjhátralék-kezelési Csoport 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. 

12 
Lélek Pont és Utcai Szociális Munkás 
Csoport 

1094 Budapest, Tűzoltó utca 23. 

13 Nappali Melegedő 1097 Budapest, Gubacsi út 21. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint” 
  

dr. Bácskai János 
polgármester  

 
Határidő: 8 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 

 

1. felkéri a polgármestert a normatív határozat szerinti módosító okirat aláírására, az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, és a változások Magyar 

Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezettetésére.  

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 napon belül 

 
 

2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/C. § 

alapján a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 

Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

2.1. Az SZMSZ 1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Székhely és Telephelyek: 
- 1091 Budapest, Üllői u. 69.  

- 1092 Budapest, Knézich u. 17. 

- 1094 Budapest, Berzenczey u. 26. 

- 1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. 

- 1095 Budapest, Gát u. 25. 

- 1095 Budapest, Mester u. 33-35. 

- 1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. 

- 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 

- 1096 Budapest, Haller u. 50-52. 

- 1097 Budapest, Osztag u. 17. 

- 1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4. 

- 1097 Budapest, Gubacsi u. 21. 

- 1098 Budapest, Friss u. 5. 

- 1098 Budapest, Toronyház u. 11. 

 

2.2. Az SZMSZ 2.1. pontjának Családtámogató és Gyermekjóléti Központ és 

Szociális Szolgáltató Központ telephelyeit felsoroló szövegrész helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

I. Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 

  Család- és Gyermekjóléti Központ 

 Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 

1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

1091 Budapest, Üllői u. 69.  

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

1096 Budapest, Haller u. 50-52. 

Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport 

1095 Budapest, Gát utca 25. 

 

  Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ 

    Díjhátralék-kezelési Csoport 

    1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 



 LÉLEK- Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport és Nappali 

Melegedő  

1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. 

1097 Budapest, Gubacsi u. 21. 

 

Gyermekek Átmeneti Otthona (0-18 korig) 

1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4. 

 

II. Szociális Szolgáltató Központ 

Házi Segítségnyújtás és Szociális Étkeztetés 

Házi segítségnyújtás 

Nefelejcs Gondozási Központ 

1092 Budapest, Knézich u. 17. 

Tavirózsa Gondozási Központ 

1095 Budapest, Mester u. 33-35. 

Szivárvány Gondozási Központ 

1098 Budapest, Toronyház u. 11. 

 

Szociális Étkeztetés 

    1092 Budapest, Knézich u. 17. 

    1095 Budapest, Mester u. 33-35. 

    1097 Budapest, Osztag u. 17. 

    1098 Budapest, Toronyház u. 11. 

    1098 Budapest, Friss u. 5. 

 

Nappali Ellátások  

Borostyán Idősek Klubja 

1092 Budapest, Knézich u. 17. 

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (Írisz Klub) 

1094 Budapest, Berzenczey u. 26. 

Napsugár Idősek Klubja 

1095 Budapest, Mester u. 33-35. 

Árvácska Idősek Klubja 

1097 Budapest, Osztag u. 17. 

Platán Idősek Klubja  

1098 Budapest, Toronyház u. 11. 

Szerető Kezek Idősek Klubja 

1098 Budapest, Friss u. 5.  

 

Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 

Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza 

1098 Budapest, Friss u. 5. 

 

 

2.3. Az SZMSZ 4.1.1.4. pontjának munkaformákat bemutató első mondata helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 

 

A szociális segítők telephelye (bázisa) a Gát utca 25. szám alatt található. Az 

adminisztrációs feladatokat itt végzik, az iratok őrzési helye is ez. 

 

 

2.4. Az SZMSZ 4.2.1.2. pontjában a szociális étkeztetést bemutató szövegrész első 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 



 

Szociális Étkeztetés 
A Szociális Étkeztetés szakmai vezetője irányítása alá tartozó szakmai egységek. 

 A szociális étkeztetést az alábbi telephelyeken biztosítja az intézmény: 

- 1092 Budapest, Knézich u. 17. 

- 1095 Budapest, Mester u 33-35. 

- 1097 Budapest, Osztag u. 17. 

- 1098 Budapest, Toronyház u. 11. 

- 1098 Budapest, Friss u. 5. 

 

 

2.5. Az SZMSZ 4.2.2.2. pontjában az Árvácska Idősek Klubjára vonatkozó 

szövegrész az alábbiak szerint módosul: 

 

Árvácska Idősek Klubja 

Telephely: 1097 Budapest, Osztag u. 17. 

Feladatai és munkaformái megegyeznek a Borostyán Idősek Klubja esetében 

felsoroltakkal. 

 

Engedélyezett férőhelyszám: 20 fő 

 

Munkatársai: 3 fő 
 1 fő terápiás munkatárs 

 1 fő gondozó 

1 fő technikai dolgozó 

 

2.6. Az SZMSZ szervezeti ábráján átvezetésre kerül az Árvácska Idősek Klubjának 

címe.  
 

2.7. Az SZMSZ módosítása 2019. július 1. napján lép hatályba.  

 

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

3. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/C. § 

alapján a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának Szakmai 

Programját (a továbbiakban: Program) az alábbiak szerint módosítja: 

 

3.1. A Programnak „A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

(FESZGYI) szakmai egységei”-t meghatározó szövegrésze helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

A Családtámogató és Gyermekjóléti Központ szervezeti egységei: 
 

  A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egységei (szolgáltatásnyújtás 

telephelye/nyitva álló helyisége): 

- Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.) 

- Család- és Gyermekjóléti Központ (1091 Budapest, Üllői út 69.) 

- H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (1096 Budapest, Haller u. 50-52.) 

- Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport (1095 Budapest, Gát u. 25.) 

 

 Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ szakmai egységei 

(szolgáltatásnyújtás telephelyei) 

- Díjhátralék-kezelési Csoport (1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.) 



- LÉLEK-Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport és Nappali Melegedő (1094 

Budapest, Tűzoltó u. 23.; 1097 Budapest, Gubacsi u. 21.) 

 Gyermekek Átmeneti Otthona (1097 Budapest, Fehér Holló u. 2-4.) 

 

A Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei: 

 

  Házi segítségnyújtás és Szociális Étkeztetés szakmai egységei (szolgáltatásnyújtás 

telephelye): 

- Nefelejcs Gondozási Központ (1092 Bp., Knézich u. 17. Tel.: 218-3683) 

- Tavirózsa Gondozási Központ (1095 Bp., Mester u. 33-35. Tel.: 217-5693) 

- Szivárvány Gondozási Központ (1098 Bp., Toronyház u. 11. Tel.: 280-9598) 

- I. sz. Étkeztetési Csoport (1092 Bp., Knézich u. 17.)  

- II. sz. Étkeztetési Csoport (1095 Bp., Mester u. 33-35.) 

- III. sz. Étkeztetési Csoport (1097 Bp., Osztag u. 17.)  

- IV. sz. Étkeztetési Csoport (1098 Bp., Friss u. 5.) 

- V. sz. Étkeztetési Csoport (1098 Bp., Toronyház u. 11.) 

  Nappali Ellátások szakmai egységei (szolgáltatásnyújtás telephelye): 

- ÍRISZ Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (1094 Budapest, Berzenczey 

u. 26.) 

- Borostyán Idősek Klubja (1092 Budapest, Knézich u. 17.) 

- Napsugár Idősek Klubja (1095 Budapest, Mester u. 33-35.)  

- Árvácska Idősek Klubja (1097 Budapest, Osztag u. 17.)  

- Platán Idősek Klubja (1098 Budapest, Toronyház u.11.) 

- Szerető Kezek Idősek Klubja (1098 Budapest, Friss u. 5.) 

 Időskorúak Átmeneti Gondozóháza (1098 Budapest, Friss u. 5.) 

 

A Családmentori Csoport 
 

Szolgáltatás nyújtás helye: 

Családmentori Csoport (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.) 

 

Mentálhigiénés Csoport 

 
Szolgáltatás nyújtás telephelye: 

- Mentálhigiénés Csoport (1094 Budapest, Berzenczey u. 26.) 

 

 

3.2. A Program „2. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások 

formái, köre, rendszeressége” rész Szociális étkeztetés telephelyeit I-V. számon 

felsoroló szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

- I. sz. Étkeztetési Csoport – 1092 Bp., Knézich u. 17. 

- II. sz. Étkeztetési Csoport - 1095 Bp., Mester u. 33-35. 

- III. sz. Étkeztetési Csoport – 1097 Bp., Osztag u. 17.  

- IV. sz. Étkeztetési Csoport – 1098 Bp., Friss u. 5. 

- V. sz. Étkeztetési Csoport – 1098 Bp., Toronyház u. 11.  

 

3.3. A Program „5. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja” 

részének a Családtámogató és Gyermekjóléti Központ, Kapcsolattartási ügyeletet  

bemutató szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép : 

 

Kapcsolattartási ügyelet: 

Helye:  H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (Haller u. 50-52.) 

Ideje: minden második szombat, előre egyeztetett időpontban 



 

3.4. A Program „5. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja” 

részének a Szociális étkeztetés Árvácska Idősek Klubjának nyitva tartását bemutató 

szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

Árvácska Idősek Klubja - 1097 Bp., Osztag utca 17. 

III. sz. Étkeztetési Csoport 

Nyitvatartás:  

hétfőtől – péntekig: 8.00 – 16.00 között 

- személyes elvitellel hétfőtől - péntekig 11.00 – 12.30 között 

- személyes elvitellel szombaton – 10.00 - 12.00 között 

- helyben fogyasztással hétfőtől - péntekig 11.00 – 14.00 között  

 

 

3.5. A Program „5. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja” 

részének Időskorúak nappali ellátása, Árvácska Idősek Klubjának nyitva tartását 

bemutató szövegrésze helyébe az alábbi szöveg kerül:  

 

Árvácska Idősek Klubja 

(1097 Bp., Osztag u. 17..) 

Nyitvatartás:  hétfőtől - péntekig 8.00 – 16.00 között 

 

 

3.6. A Program „Az intézményre vonatkozó szakmai információk, különösen a 

személyes gondoskodást végző személyeknek a létszáma és szakképzettsége a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelő 

bontásban, Szociális Szolgáltató Központ szociális étkeztetés része az alábbiak 

szerint módosul:  

 

Szociális étkeztetésben dolgozó munkatársak: 

Nefelejcs Gondozási Központ I. sz. Étkeztetési Csoport - 1092 Bp., Knézich u. 17. 

Tavirózsa Gondozási Központ II. sz. Étkeztetési Csoport - 1095 Bp., Mester u. 33-

35. 

Árvácska Idősek Klubja III. sz. Étkeztetési Csoport – 1097 Bp., Osztag u. 17. 

Szerető Kezek Idősek Klubja IV. sz. Étkeztetési Csoport – 1098 Bp., Friss u. 5. 

Szivárvány Gondozási Központ V. sz. Étkeztetési Csoport - 1098 Bp., Toronyház u. 

11. 

 

3.7. A Program „7. Az intézményre vonatkozó szakmai információk, különösen a 

személyes gondoskodást végző személyeknek a létszáma és szakképzettsége a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelő 

bontásban” részének a Szociális Szolgáltató Központ időskorúak nappali ellátása 

szövegrésze az alábbiak szerint módosul:  

 

Időskorúak nappali ellátása 
Borostyán Idősek Klubja - 1092 Bp., Knézich u. 17. 

A dolgozók létszáma: 5 fő  

1 fő terápiás munkatárs 

2 fő gondozó 

1 fő segédgondozónő (részmunkaidős) 

1 fő technikai dolgozó 

 

Napsugár Idősek Klubja - 1095 Bp., Mester u. 33-35. 

A dolgozók létszáma: 2fő 

1 fő terápiás munkatárs  



1 fő gondozó 

 

Árvácska Idősek Klubja – 1097 Bp., Osztag u. 17. 

A dolgozók létszáma: 3 fő  

1 fő terápiás munkatárs 

1 fő gondozó  

1 fő technikai dolgozó 

 

Platán Idősek Klubja – 1098 Bp.,Toronyház u.11 

A dolgozók létszáma: 3 fő  

1 fő terápiás munkatárs 

2 fő gondozó  

 

Szerető Kezek Idősek Klubja – 1098 Bp., Friss u. 5. 

A dolgozók létszáma: 5 fő 

1 fő terápiás munkatárs 

2 fő gondozó 

1 segédgondozónő (részmunkaidős) 

1 fő technikai dolgozó 

 

 

3.8. A Program „8. A feladatellátás tárgyi feltételeinek bemutatása” részből az 

alábbi szövegrész törlésre kerül:  

József Attila Lakótelepi Kirendeltség 

1098 Budapest, Pöttyös utca 11. 

A nyitva álló helyiség egy lakótelepi társasház földszintjén került kialakításra. A 

feladatellátáshoz rendelkezésre áll két interjúszoba, váróhelyiség, adminisztrációra 

alkalmas helyiség, közösségi helyiség.  

A munkatársak számára rendelkezésre áll 2 db. számítógép (megfelelő 

szoftverekkel), telefon, internet-hozzáférés. Fax, nyomtató, fénymásoló biztosítottak. 

A kirendeltségen a Külső Ferencvárosban élők számára előzetes egyeztetés alapján 

elérhető a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a díjhátralék-kezelési 

(adósságkezelési) szolgáltatás.  

Ugyanezen nyitva álló helyiségben biztosítja a FESZGYI a kapcsolat ügyeleti 

szolgáltatás helyszínét. 

 
3.9. A Program 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:  

 

1. sz. melléklet 

 

FESZGYI Kapcsolattartási Ügyelet Szakmai Program 
 

A kapcsolattartási ügyelet a gyermekjóléti központok kötelezően működtetendő 

speciális szolgáltatása – a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 22§-a alapján. A 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének határozata alapján ezt a 

feladatot Budapest, IX. kerületben a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ 

látja el. 

 

1.a. A Kapcsolattartási Ügyelet célja, program bemutatása, tevékenységek 

 



 a válás alatti vagy az azt követő átmeneti időszakban a gyermek(ek) és a 

különélő szülő számára semleges helyet biztosítson a találkozásokra. 

 a gyermek és a különélő szülő kapcsolatfelvételét, majd a kapcsolat fejlődését 

segítse. 

 a családtagok segítése – közvetítés (mediáció) alkalmazásával – abban a 

folyamatban, amelyben a gyermek és a külön élő szülő külső helyszínen, vagy a 

szülő új otthonában folytathatják a rendszeres kapcsolattartást. 

 

 A kapcsolattartási ügyelet célja, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 22 § -

a alapján a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas 

semleges hely biztosítása mellett 

 1. konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, vagy 

 2. az érintettek kérésére, ill. a gyámhivatal kezdeményezésére 

gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, melynek célja a felek 

közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és 

annak mindkét fél részéről történő betartása, vagy  

 3. önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolattartási 

ügyeleti szolgáltatás nyújtása.  

 

A kapcsolattartás szakmai módszertana 

(alapja: a Kapcsolat Alapítvány által alkalmazott módszerek) 

 

Jelentkezés után egy héten belül levélben vagy telefonon értesítjük mindkét szülőt 

az első beszélgetés időpontjáról. Az első találkozáskor külön-külön beszélgetünk a 

szülőkkel, hogy megismerjük a kapcsolattartásról kialakult véleményüket. Az 

egyéni beszélgetést követő, immár közös találkozás alkalmával a szülők a 

FESZGYI szakembereinek segítségével megkötik a kapcsolattartási szerződést. 

 

Ez tartalmazza majd azt a kapcsolattartási formát, szintet, amelyben a szülők 

megegyeztek. Ebben a szerződésben írjuk le az előreláthatólag szükséges alkalmak 

számát, az első szülő-gyermek találkozás helyét, időpontját, időtartamát, valamint a 

találkozások gyakoriságát, körülményeit. 

 

A szerződés rögzíti, hogy ellenőrzött, vagy segített kapcsolattartási formában 

történik-e a szülő-gyermek találkozás.  

 

Ellenőrzött kapcsolattartásra kizárólag akkor kerül sor, 

 ha a bíróság, vagy a gyámhivatal kifejezetten ezt kérte. 

Folyamatos jelenléttel segített lehet a kapcsolattartás, 

 ha a gyermek nem ismeri még a gondoskodó (látogató) szülőt, vagy nagyon 

régóta nem látta, 

 ha a gyermek ellenállást mutat a gondoskodó (látogató) szülővel szemben,  

 ha a szülők közötti nehezített kommunikáció terheli a gyermeket. 



Segített kapcsolattartásra akkor kerül sor,  

 ha semleges találkozóhelyre van szükség, 

 ha a szülőknek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a láthatás ideje alatt 

gondoskodjanak a gyermekükről,  

 ha segítségre van szükségük a szülőknek és a gyermekeknek ahhoz, hogy 

megszokják az elválást, a különélést, a külön életet,  

 ha a gyermek nevelőszülőkkel lakik, és szükség van egy semleges helyszínre 

a biológiai szülővel való találkozáshoz, 

 ha a gondoskodó (látogató) szülőnek nincs hova vinni a gyermeket 

kapcsolattartáskor. 

 

Az ellenőrzött kapcsolattartás azt jelenti, hogy a gondoskodó (látogató) szülőn és 

a gyermeken kívül a FESZGYI szakembere is a szobában van. A találkozásról 

feljegyzés készül. Tapasztalatainkról összefoglalót készítünk a gyámhivatal illetve 

a bíróság részére, amelyet a szülők is megkapnak. 

 

A folyamatos jelenléttel segített kapcsolattartás azt jelenti, hogy a gondoskodó 

(látogató) szülő és a gyermek közötti kapcsolat hosszabb-rövidebb ideig, 

átmenetileg segítségre szorul, de a szintről szintre lépéssel a fejlődés biztosított, a 

kapcsolat fejlődik.  

 

A szülők közötti megállapodás aláírása után jöhetnek létre a megállapodás szerinti 

szülő-gyermek találkozási alkalmak. A szakemberek a háttérben maradnak, és csak 

a sikeres találkozás feltételeire ügyelnek. Akadozó kapcsolat esetén segítenek 

elindítani, vagy továbblendíteni a játékot, de nem céljuk meghatározó szerepet 

betölteni a szülők és gyermekek kapcsolatában. 

 

A SZÜLÕ-GYERMEK KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI, SZINTJEI: 

I. Ellenőrzött kapcsolattartás: 

I.1. Ismerkedés a FESZGYI-vel, mint helyszínnel 

A gyermek és a gondozó szülő ismerkedik a helyszínnel, és a FESZGYI 

munkatársaival. Ekkor még a gondoskodó(látogató) szülő nincs jelen. 

 

I.2. Játék, szakember folyamatos jelenlétével, esetleg segítségével 

A gyermek a kapcsolattartás ideje alatt a gondoskodó (látogató) szülővel és a 

FESZGYI szakemberével tartózkodik a szobában. A gondozó szülő – mobiltelefon-

számát az ügyeletes szakembernek meghagyva – elhagyja az épületet és a 

kapcsolattartás végére jön vissza a gyermekért.  

Az ellenőrzött kapcsolattartás mindaddig ezen a szinten marad, amíg a gyámhivatal 

vagy a bíróság erről másképp nem rendelkezik. 

II. Segített kapcsolattartás: 

II.1. Ismerkedés a helyszínnel 

A gyermek és a gondozó szülő ismerkedik a helyszínnel, és a FESZGYI 

munkatársaival. Ekkor még a gondoskodó (látogató) szülő nincs jelen. 

 

II.2. Folyamatos jelenléttel segített kapcsolattartás - semleges helyen 



A gyermek a kapcsolattartás ideje alatt a gondoskodó (látogató) szülővel és a 

FESZGYI szakemberével tartózkodik a szobában. A gondozó szülő – mobiltelefon-

számát az ügyeletes szakembernek meghagyva – elhagyja az épületet és a 

kapcsolattartás végére jön vissza a gyermekért.  

 

II.3. Igény szerint segített kapcsolattartás - semleges helyen 

A gyermek nyitott ajtó mellett játszik egy szobában a gondoskodó (látogató) 

szülővel, az ügyeletes munkatárs a segítségükre siet, ha szükségük van valamire. A 

gondozó szülő – mobiltelefon-számát az ügyeletes szakembernek meghagyva – 

elhagyja az épületet és a kapcsolattartás végére jön vissza a gyermekért.  

 

II.4. Rövid kinti program – nyilvános helyen – átadás, visszaadás a FESZGYI-ben  

A gondoskodó (látogató) szülő a gyermeket a Kapcsolattartási Ügyeleten veszi át, 

kiviszi a városba az ügyelet teljes időtartamára (2 óra). A tervezett nyilvános 

gyermekprogramot előre megbeszéli az ügyeletes szakemberekkel és a gondozó 

szülővel is. A gondozó szülő az ügyelet végére jön vissza, hogy gyermekét átvegye. 

A segített kapcsolattartás arról a szintről indul, ami a gyermek igényének, 

érdekeinek legjobban megfelel. 

 

1.b. más intézményekkel történő együttműködés módja 

 

A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa 

(családsegítő/esetmenedzser), szakmai vezetője és a Kapcsolattartási Ügyeletet 

működtető kollégák folyamatosan tájékoztatják egymást. Minden, a 

Kapcsolattartási Ügyeletet igénybe vevő, a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti 

Központ és Alapellátási Egység illetékességi területén életvitelszerűen élő gyermek 

és családja mellé az Alapellátási Egység a Központ megkeresésére családsegítő 

munkatársat rendel mint esetfelelőst, segítendő a kapcsolattartások megvalósulását, 

a különélő hozzátartozóval való kapcsolat újbóli felépülését, az esetlegesen egyéb 

szükséges szolgáltatások igénybe vételét, szükség esetén szociális segítőmunkával 

való támogatását. 

A Kapcsolattartási Ügyelet igénybe vétele előtt az érintett szakemberek 

esetkonferenciát, illetve, ha szükséges, a család részvételével esetmegbeszélőt 

szerveznek. A Kapcsolattartási Ügyelet igénybevételét követően rendszeresen az 

Ügyelet munkatársai visszajelzést adnak a családsegítőnek és esetmenedzsernek 

valamint a szakmai vezetőnek.  

 

Ha a kapcsolattartásra kötelezettnek felróható okból marad el a láthatás, úgy a 

FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője értesíti a 

határozatot hozó szervet. (Bíróság, Gyámhivatal) Ha a kötelezett 3 alkalommal nem 

jelenik meg a gyermekkel a Kapcsolattartási Ügyelet helyszínén, úgy a FESZGYI 

Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője gyermekvédelmi intézkedést 

kezdeményez az illetékes járási kormányhivatal gyámügyi osztályán.  

 

2. Ellátandó célcsoport 

 

Gyermek, különélő szülő, egyéb családtagok, akik – a kapcsolattartási ügyeleten 

kívül valamilyen okból – nem képesek zökkenőmentesen lebonyolítani a 



kapcsolattartást. A konfliktusok eredményeként a bíróság és gyámhivatal javasolta 

a felügyelt kapcsolattartást, melyet a velünk való szerződéskötéssel ők is 

elfogadnak. 

 

3. Szolgáltatási elemek, melyeket a fenntartó biztosít 

 

A kapcsolattartási ügyelet időpontja, helyszíne 

 

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (Haller u. 50-52.) 

Előre egyeztetett időpontban – szombatonként 10-16 óráig. 

A fenti nyitva tartás 5 család számára tudja a szolgáltatást biztosítani, 2 óra 

időtartamban. Amennyiben új család szeretné igénybe venni a szolgáltatást, úgy 

várólista alapján értesítést kapnak a kezdés időpontjáról.    

 

A fenntartó által biztosított szolgáltatási elem a:  

felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a 

szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy 

technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll, illetve 

tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe 

vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, 

javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű 

vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, 

magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére 

irányul. 

 

4.A szolgáltatás igénybevételének módja 

 

Bírósági ítélet, végzés, vagy gyámhivatali határozat alapján, amelyben a 

kapcsolattartás helyszíneként a FESZGYI került megjelölésre – azzal a kitétellel, 

hogy a bíróságok, gyámhivatalok döntésük meghozatala előtt a végrehajthatóság 

érdekében tájékozódnak a FESZGYI Kapcsolattartási Ügyeletének aktuális szabad 

kapacitása és működési rendje felől (nyitvatartási rend, egy család számára igénybe 

vehető időtartam), valamint az illetékességével kapcsolatban. A FESZGYI 

CSGYJK Kapcsolattartási Ügyeletének illetékességét a gyermek, pontosabban 

annak életvitelszerű tartózkodási helye határozza meg, ügyfelünk a gyermek, ezért 

a kapcsolattartási ügyeleten alapelvünk, hogy ne a gyermek utazzon a 

kapcsolattartása, hanem a jogosult utazzon hozzá; 

 

A szolgáltatást igénybevételét bármely kerületi lakos kezdeményezheti.  

 

A kerületből történő elköltözés esetén, az igénybevétel jogalapja megszűnik és az 

eset átadásra kerül az új lakcím szerint illetékes kapcsolattartási ügyeletnek. Egyes 

speciális esetben (például, ha csak átmenetileg kerül a gyermek más lakóhelyre, 

vagy ha a gyermek érdeke azt kívánja meg), az intézményvezető egyéni 

mérlegelése alapján, továbbra is biztosíthatjuk a szolgáltatást. 

 

5.Személyi feltételek, feladatkörök 

 



A szolgáltatást 2 fő biztosítja megbízási szerződés alapján: 1 fő szociális munkás, 

mediátor végzettséggel, 1 fő szociális munkás, pszichológus végzettséggel. 

 

Feladatkörök: 

az ügyeletes munkatárs feladata a kapcsolattartás során, hogy biztosítsa a láthatás 

zavartalanságát, elősegítse a megállapodásban foglaltak megvalósulását, valamint a 

FESZGYI-ben lévő tárgyi eszközöket a család rendelkezésére bocsássa; 

a szolgáltatás működtetésében résztvevő munkatársak a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglalt, a gyermekek 

jogairól szóló rendelkezések szem előtt tartásával, a szülői jogok és kötelességek 

címszó alatt meghatározottak figyelembevételével végzik munkájukat; 

az ügyeletes munkatárs kizárólag a gyermek legfőbb érdekének, jogainak védelme 

érdekében avatkozhat bele a kapcsolattartás eseményeibe. Amennyiben a kialakult 

helyzet indokolja, a kapcsolattartást félbeszakíthatja – a megszakítás okait, 

körülményeit a feljegyzésben köteles rögzíteni. 

ha bármelyik fél alkoholos állapotban, ill. egyéb drognak minősülő szer hatása alatt 

érkezik az intézménybe, a kapcsolattartás megkezdésére nincsen lehetőség. Ezt a 

tényt szintén rögzíteni kell a feljegyzésben.  

 

A szolgáltatás működtetésében résztvevő munkatársak tevékenységüket mindenkor 

a Szociális Munka Etikai Kódexe elveinek és értékeinek megtartásával végzik.  

 

6.Kötelező adminisztráció 

 

A FESZGYI kapcsolattartási ügyeletének munkatársai a következőképp 

dokumentálják a családokkal végzett munkát: 

 

1. Kapcsolattartási Szerződés 

A szerződésnek a következőket kell tartalmaznia: 

- a kapcsolattartásra jogosult személyek és a kiskorú gyermek(ek) személyes 

adatait; 

- a bírósági ítélet, végzés, ill. gyámhivatali határozat hivatalos ügyiratszámát; 

- a kapcsolattartás időpontjait; 

- a gyermek kapcsolattartásra történő átadásának, átvételének időpontját, 

helyét, az átadásra kötelezett és az átadásra jogosult személy megnevezését; 

- a kapcsolattartásra biztosított idő elteltével a gyermek átadásának, átvételének 

időpontját, helyét, az átadásra kötelezett és az átvételre jogosult személy 

megnevezését; 

- a kapcsolattartást akadályozó körülményekről való tájékoztatási 

kötelezettséget; 

- a szülők kötelességeit a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban; 

- az elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendjét; 

- a FESZGYI feladatait; 

- valamint minden olyan dolgot, mely a gyermek minden felett álló érdekét 

figyelembe véve a zavartalan, konfliktusoktól mentes kapcsolattartás szempontjából 

fontos lehet.  

 

2. Feljegyzés a kapcsolattartási ügyeleten történtekről 



A feljegyzésnek a következőket kell tartalmaznia: 

- a feljegyzést készítő ügyeletes munkatárs és az esetgazda nevét; 

- a kapcsolattartáson megjelentek nevét; 

- a szülők, ill. a kapcsolattartásra jogosultak érkezésének és távozásának idejét; 

 

Külön lapon az ügyeletes munkatárs személyes tapasztalatait, észrevételeit a 

kapcsolattartáson történtekről, a szülők (kapcsolattartásra jogosultak) egymás 

közötti, ill.  

gyermekükkel való viszonyáról, együttműködési készségükről, ill. minden olyan 

tényről, amely a jövőbeni zavartalan kapcsolattartás szempontjából fontos lehet.  

 

A kapcsolattartás idejének lejártakor az ügyeletes munkatárs és a szülők, ill. a 

kapcsolattartásra jogosult személyek a feljegyzést aláírásukkal hitelesítik, 

jelenlétüket igazolják. 

 

3. Esetdosszié az egyes családokról 

Tartalmazza: 

- a FESZGYI és a család között kötött megállapodást; 

- a FESZGYI CSGYJK adatkezelésre és adatvédelemre vonatozó, az ügyfelek 

által megismert és aláírt tájékoztatótóját; 

- a FESZGYI CSGYJK, az ügyfelek által aláírt együttműködési nyilatkozatát; 

- a bírósági vagy gyámhivatali végzést; 

- a kapcsolattartási ügyeleten készült feljegyzéseket;  

- az esetlegesen iratbetekintésre vonatkozó, az intézményvezető által elbírált 

kérelmet; 

- az esetfelelős családsegítő/esetmenedzser nevét és elérhetőségét. 

 

7.Rendelkezésre álló tárgyi feltételek 

 

A FESZGYI a következő infrastruktúrát tudja a kapcsolattartási szolgáltatást 

igénybevevő családok részére biztosítani: 

- „váróterem” – várakozásra, beszélgetésre és játékra is alkalmas 

- 2 ügyfélfogadó szoba 

- adminisztrációs szoba 

- teakonyha 

- 2 WC, mosdó  

 

A FESZGYI mindazon játékok, könyvek, egyéb eszközök birtokában van, melyek 

segítik az oldott, kötetlen szabadidő eltöltést.  

 

Készült: 

- a Kapcsolat Alapítvány honlapján talált információk alapján 

(www.kapcsolatalapitvany.hu) 

- a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központ 

szakmai anyagai alapján  

 

  

http://www.kapcsolatalapitvany.hu/


Kapcsolattartási házirend 

 

A kapcsolattartási ügyelet nyugodt, semleges hely a gyermekek számára, hogy külön élő 

szüleikkel, rokonaikkal barátságos, otthonos környezetben találkozhassanak. Amit 

kínálunk: a gyermekek életkorának megfelelő játékok, mesekönyvek, teázási lehetőség, 

önkéntes segítségnyújtás. Amit kérünk: tartsa be Ön is a házirendet!  

1. Nyitva tartás: előzetes időpont egyeztetés után szombatonként 10-16 óráig. 

2. A szülők* írásbeli megállapodás nélkül a FESZGYI helyiségeit találkozás céljára 

nem vehetik igénybe.  

3. Bírósági határozattal a FESZGYI kapcsolattartási szolgáltatásához küldött családok 

esetében is csak a két szülő és az intézmény szakembere által megkötött megállapodás után 

vehető igénybe a szolgáltatás. 

4. A gondozó szülő és kísérői a kapcsolattartás teljes idejére elhagyják a 

kapcsolattartási ügyelet területét.  

5. A gondozó szülő távozásakor a FESZGYI ügyeletes munkatársainak megadja 

mobiltelefonszámát, vagy azt a telefonszámot, amin a kapcsolattartás ideje alatt  szükség 

esetén – elérhető.  

6. A gondoskodó (látogató) szülő minden esetben nyitott ajtónál találkozik 

gyermekével. 

7. A FESZGYI helyiségeiben csak a szülők közötti megállapodásban szereplő 

személyek tartózkodnak.  

8. Ha a gondoskodó (látogató) szülő a kapcsolattartás idejére gyermekének enni-

innivalót hoz – amennyiben ehhez a kapcsolattartási szerződés szerint joga van – a 

FESZGYI munkatársaitól kérhet ehhez tányért, poharat.  

9. Távozáskor a játékokat el kell pakolni. A helyiségeket ugyanolyan rendben kell 

átadni az ügyeleteseknek, ahogy ezt megkapták. Ez minden esetben a gondoskodó 

(látogató) szülő felelőssége.  

10. A FESZGYI számítógépeit a szülők és a gyermekek csak a kapcsolattartási 

ügyeleten szolgálatot teljesítő munkatárs engedélyével használhatják.  

11. A kapcsolattartás ideje alatt sem a gyermek, sem a gondoskodó (látogató) szülő nem 

használhatja a mobiltelefonját.  

12. Ha a gondoskodó (látogató) szülő a gyermek előtt becsmérlő kifejezéseket használ a 

gondozó szülőre, a találkozót másodszori figyelmeztetés után megszakítjuk.  

13. A kapcsolattartási ügyeleten ittas, drogos állapotban megjelenő szülőt hazaküldjük. 

14. Az agresszív, más módon provokatív, a kapcsolattartási ügyelet nyugodt, otthonos, 

biztonságos légkörét és sikeres működését veszélyeztető magatartás a találkozások 

azonnali leállítását vonhatja maga után. 

15. A kapcsolattartási ügyeleten tartózkodó szülőket és gyermekeket nem 

interjúvolhatják meg a média munkatársai. Sem videó, sem fényképfelvétel nem készülhet 

róluk a nyilvánosság számára.  

 

 

*Ebben a szövegben a szülő szó jelöli az anyát, az apát és minden olyan személyt, akinek 

lényeges szerepe van a gyermek fejlődésében. 

  



Ügyeletes munkatárs neve:……………………………. 

Esetgazda (családsegítő/esetmenedzser) neve: …………………………. 

Dátum:………………………………………………… 

 

FELJEGYZÉS 

 

A kapcsolattartás ideje: ………………………………………………………. 

A gyermek(ek) neve: ……………………………………………………….. 

Kapcsolattartásra kötelezett:…………………………………………………. 

Kapcsolattartásra jogosult: ………………………………………………… 

 

Kapcsolattartásra kötelezett érkezett: …… óra ……perc 

Távozott: ……. óra ……….perc 

Kapcsolattartásra jogosult érkezett: ……... óra ……. perc  

Távozott: ……óra ………. perc 

 

A fentieket aláírásommal igazolom: 

 

kapcsolattartásra kötelezett   kapcsolattartásra jogosult  

A FESZGYI nevében: 

……………………………………. 

  



Kapcsolattartási szerződés 

Mely létrejött egyrészt: 

…………………………………………………………………… kapcsolattartásra 

kötelezett 

(Születési hely, idő: ………………………………………………. 

Anyja neve:…………………………………………………………… 

Lakcím:………………………………………………………………. 

Tel.:……………………………………………………………….) 

másrészt:……………………………………………………………………… 

kapcsolattartásra jogosult 

(Születési hely, idő: …………………………………………………. 

Anyja neve:…………………………………………………………….. 

Lakcím:………………………………………………………………….. 

Tel.:…………………………………………………………………...) 

Harmadrészt a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ között 

kapcsolattartási ügyelet biztosítása céljából. 

A szerződés tárgya  ………………………………………………………… nevű 

(szül. hely, idő: ……………………………., a.n.: ………………………………), 

illetve  ………………………………………………………………………… nevű 

(szül. hely, idő: ………………………., a.n.: …………………………………), 

illetve  ………………………………………………………………………… nevű 

(szül. hely, idő: …………………………., a.n.: ……………………………………) 

gyermekkel történő kapcsolattartás körülményeinek meghatározása. 

A szerződő felek a ……………………………………. sz. bírósági/gyámhivatali 

határozat alapján a következőkben állapodnak meg: 

1. A kapcsolattartás időpontja: 

…………………………………………………….. 



2. A kapcsolattartás helyszíne:………………………………………………. 

3. Az átadásra kötelezett: …………………………………………………….. 

4. Az átvételre jogosult: ……………………………………………………… 

5. A kapcsolattartásra biztosított idő elteltével a gyermek/ek átadásának, 

átvételének ideje: ………………………….…………………..………….., 

helye:……………………………………………….………………..…….. 

erre jogosult személyek: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6. A kapcsolattartást akadályozó körülményekről való tájékoztatási 

kötelezettség: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

7. Az elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendje: 

Amennyiben a kapcsolattartásra jogosult nem jelenik meg a Kapcsolattartási 

Ügyelet helyszínén, úgy pótlásra nincs mód. Ha a jogosult előre lemondja a 

találkozót, abban az esetben sincs pótlásra lehetőség. 

Amennyiben a kapcsolattartásra kötelezett számára felróható okból marad el a 

láthatás, úgy a FESZGYI Gyermekjóléti Központ intézményvezetője értesíti a 

határozatot hozó szervet (Gyámhivatal, Bíróság). Természetesen, ha betegség miatt 

marad el a láthatás, úgy orvosi igazolás bemutatását követően pótidőpontról a 

Kapcsolattartási Ügyelet munkatársai tájékoztatják a feleket. Amennyiben a 

kapcsolattartásra kötelezett nem jelenik meg a pótidőpontban, úgy újabb időpontot 

jelölünk meg. 

A kapcsolattartási ügyelet munkatársai a pótidőpontról legalább egy héttel 

korábban értesítik a feleket. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

8. Egyéb, a szerződő felek számára fontos kérdések: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  



9. A kapcsolattartás módja a szerződő felek megállapodása szerint/határozatban 

foglalt kötelezés alapján (aláhúzandó): 

ellenőrzött kapcsolattartás  folyamatos jelenléttel segített kapcsolattartás 

segített kapcsolattartás 

A FESZGYI vállalja, hogy a szerződésben rögzített feltételekkel biztosítja a felek 

részére az kapcsolattartás személyi és tárgyi feltételeit. 

 

A szerződő felek vállalják, hogy a kapcsolattartást akadályozó körülményekről a 

FESZGYI kapcsolattartási ügyeletével foglalkozó munkatársát előzetesen (legalább 

2 munkanappal az esedékes napot megelőzően) értesítik. 

 

Abban az esetben, ha bármelyik fél a kapcsolattartás előre meghatározott 

időpontjában nem jelenik meg, és erről nem tájékoztatta sem a másik felet, sem az 

intézmény munkatársát, úgy a másik fél 30 percnél hosszabb várakozásra nem 

kötelezhető. 

 

Jelen szerződés aláírása előtt megkaptam a Kapcsolattartási Ügyelet házirendjét, 

melyet áttanulmányoztam, s aláírásommal jelzem annak elfogadását. 

 

Az Ügyelet három hónapos (6 alkalom) igénybevétele után az Ügyelet munkatársai 

a gyermekkel, szülőkkel egyeztetve a kigondozásra vagy az Ügyelet következő 

három hónapra való igénybevételére tesz javaslatot, majd a kapcsolattartás további 

módjáról döntenek. 

 

Az Ügyeletből való kigondozás (külső helyszínen programok megvalósítása, a 

különélő szülő otthonában való találkozások) feltétele, hogy a szülők a helyzet 

megoldása érdekében együttműködve törekedjenek a valós megegyezésre és 

tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az Ügyeletből való kigondozás 

sikeres legyen. A szülők elfogadják az Ügyelet céljait, nevezetesen a gyermek és a 

különélő szülő kapcsolatfelvételének, majd a kapcsolat elmélyítését, és az 

Ügyeleten kívüli kapcsolattartás szükségességét. Ennek érdekében a kötelezett 

vállalja, hogy gyermekét, a felek egyeztetése után, elengedi a külső helyszínekre, a 

programnak megfelelő öltözéket, stb. biztosítja. A jogosult vállalja, hogy 

gyermekével egyeztetve annak életkorának megfelelő programot szervez külső 

helyszínen, és a programot, az utazási költséget, stb. állja. 

 

A Kapcsolattartási Ügyeletre vonatkozó egyéb szabályokat a FESZGYI Család- és 

Gyermekjóléti Központ szakmai programja tartalmazza, melyet a Kapcsolattartási 

Ügyelet helyszínén megtekintésre a szülők elkérhetnek az Ügyelet munkatársaitól. 

 

Felek kijelentik, hogy „Adatkezelési tájékoztató „Kapcsolattartási ügyelet” 

adatkezelési tevékenységhez”-t megismerték, azt tudomásul vették, továbbá az 

Intézmény által végzett adatkezelési tevékenységekkel összefüggő tájékoztatást 

megkapták, így tudomásuk van az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

személyéről, elérhetőségeiről, a személyes adatonkénti adatkezelés jogalapjáról és 

céljáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezeléshez kapcsolódó jogaikról, 

továbbá a jogorvoslati lehetőségekről. Tudomásuk van arról, hogy a Ferencvárosi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága az adatkezelési 

tevékenységeiről nyilvántartást vezet, mely adatkezelési tevékenységek 

nyilvántartása az adatkezelési tevékenységekkel összefüggő adatkezelési 

tájékoztatókkal együtt elérhető elektronikusan az Intézmény honlapján, illetve papír 

alapon az egyes telephelyeken.  

 



Budapest, 201... …………………………… 

 

…………………………………… …………………………………… 

kapcsolattartásra jogosult       kapcsolattartásra kötelezett 

 

A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központja részéről: 

 

…………………………………………    PH 

 

3.10. A Program módosítása 2019. július 1. napján lép hatályba. 

  

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 


