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esetmenedzser szakemberek 

A Nagykátai Család-és Gyermekjóléti Központ Járási Csoportja a gyermekvédelmi gondoskodás 

keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát 

el, amelynek keretében: 

- javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyámhivatal részére a gyermek védelembe 
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége 
teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére (nevelésbe vétel, ideiglenes 
hatályú elhelyezés), családbafogadó gyám személyére, 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 
megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását, 

- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál, és 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 - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve a gyermek családjába történő 
visszailleszkedéséhez 

- védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál 
és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő 
nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;  

- szakmai támogatást nyújt az ellátási területünkön működő gyermekjóléti szolgálatok számára. 

- a javaslattétel során a gyermek bántalmazástól, elhanyagolástól való védelemhez való jogát, a saját 
családjában történő nevelkedéshez és családi kapcsolatainak megtartásához, ápolásához való jogát, 
valamint a gyermek véleményét kell elsősorban figyelembe venni.  

- a járási csoport a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapjain ismerteti a gyermek helyzetét, 
különösen a veszélyeztető körülményeket, azoknak a gyermekre gyakorolt hatását, a szülő vagy a 
gyermeket nevelő más személy nevelési tevékenységét, a gyermeket nevelő család élethelyzetére 
vonatkozó, adatlapon szereplő adatokat, a javaslattétel elkészítéséig biztosított alapellátásokat, valamint 
az ügy szempontjából fontos más ellátásokat, a gyermeknek és a szülőnek (törvényes képviselőnek) a 
javaslattétel elkészítéséig tanúsított együttműködési készségét, illetve annak hiányát, azt, ha a gyermeket 
gondozó szülő együtt él a szülői felügyeleti jogától megfosztott másik szülővel, és emiatt a gyermek nem 
áll szülői felügyelet alatt, és megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogás 
elrendelését, mellőzését, fenntartását vagy megszüntetését alátámasztó körülményeket. A javaslat 
tartalmát a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő minden esetben megismeri, aláírja.  

 
A Járási Csoport szolgáltatásait Ön kötelezés hatására veheti igénybe, amennyiben gyermekét hatósági 

intézkedés alá vonják.  1997/XXXI. tv. 31 § (2) „Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, 

e törvény az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli.” 
 

Az ellátás időtartama: Kötelező igénybevétel esetén az ellátást határozat írja elő és határozat szünteti meg, így 

együttműködési megállapodás megkötésére nem kerül sor! 
 


