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S z é k h e l y é n 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megjelentette a „Gyermekjóléti alapellátások és a 
gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatása” (GYV-SZF-08-A/B/C/D/E) címmel  
ez évi pályázatait, melyek közül a Szentesi Családsegítő Központ csak egy kategóriára 
nyújthat be pályázatot. Ez a komponens a kapcsolattartási ügyelet kialakítása, melynek 
érvényességéhez szükséges a Képviselő-testület támogató határozata is. 
 
A Szentesi Családsegítő Központ, a Képviselő-testület támogatásával a jelentkező igények 
alapján már két éve működtet ilyen irányú szolgáltatást. Jelen pályázaton nyerhető 
támogatással a szolgáltatás tárgyi feltételeinek megteremtésére nyílik lehetőség. 
 
A program elsődleges célcsoportja azok az elvált és/vagy külön élő szülők, illetve 
gyermekeik, akik segítség nélkül képtelenek a korrekt, gyermek érdekeit szem előtt tartó 
kapcsolattartás megvalósítására. E probléma az adott családok esetében többnyire nem csak 
átmeneti jellegű, gyakran az érvényes bírói határozatot követően is csak erősen konfliktusos 
közegben, vagy egyáltalán nem valósítható meg a kapcsolattartás. Mindez természetesen a 
gyermekek további sérüléseihez, és nem ritkán még fizikai veszélyeztetettségükhöz is vezet. 
A jelentkező igény sok esetben a felek részéről, de egyre többször a Gyámhivatal, sőt a 
Bíróság irányából is jelentkezik.  
Az ügyelet időtartama, az intézmény nyitva tartási idején túl, elsődlegesen a szombati napra 
korlátozódik.   
 
Az ügyelet során végzett szakmai munka több mint egy semleges helyszín biztosítása, 
elsődlegesen a konfliktuskezelő, mediációs tevékenységek köré csoportosul. 
Bár az ügyelet biztosítását elsődlegesen a gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó kollégák 
látják el, a családterápiába, a résztvevőkkel végzett szociális, pedagógiai és pszichológiai 
munkába minden terület érintett szakembere bevonható. 
 
Az ügyelet adta lehetőségeket az önként jelentkező szülők, nagyszülők és gyermekek, továbbá 
a határozat vagy végzés alapján kötelezettek vehetik igénybe. 
 
 



A megpályázható támogatás maximum 400 e Ft, melyhez önerőként 75 e Ft-ot (15%) 
szükséges biztosítani.  
A projekt időtartama maximum 2009. 02. 15-től 2009. 05. 01-ig terjedhet. Ez idő alatt az 
intézmény megfelelő helyiségét kívánjuk berendezési tárgyakkal felszerelni (szekrények, 
polcok, ülőgarnitúra), továbbá a szülők és a gyermek közös tevékenységét segítő játékokat, 
eszközöket szeretnénk megvásárolni. Így ez a helyiség megfelelővé válik a hétvégi 
kapcsolattartási ügyelet ellátására, továbbá a hétköznapokon is kiválóan használhatóvá válik 
egyéb, elsősorban terápiás tevékenységek ellátására. 
 
A pályázati kiírás az önerő mellett további kötelezettségként jeleníti meg, hogy egy évig a 
szolgáltatást működtetni szükséges. Ez nem okoz nehézséget, hisz a feladat ellátásához 
szükséges fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében a pályázat benyújtását 
határozatával támogatni szíveskedjék. 
 
……../2009. (I.30.)Kt. 
Tárgy: Pályázathoz támogatás kérése (kapcsolattartási ügyelet) 
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t. 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kapcsolattartási ügyelet 
megszervezésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megismerte és az 
alábbiak szerint határoz: 
 

1. Indokoltnak, és szükségesnek tartja a kapcsolattartási ügyelet létrehozását és 
működtetését, ezért támogatja a Szentesi Családsegítő Központ GYV-SZF-08-B 
kódszámú pályázatának benyújtását, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzett 
szolgáltatást minimum egy évig fenntartja. 

2. A pályázatban megjelölt saját erő, és a tovább működtetéshez szükséges forrás az 
intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. 

 
 
Határidő: a pályázat benyújtása 
Felelős: az intézményvezető 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.  Szentes Város Polgármestere 
2.  Szentes Város Jegyzője 
3.  Szentesi Családsegítő Központ Igazgatója 
4.  Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 
5.  Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya 
6.  Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
 
Szentes, 2009. január 22. 
                                                                              A jegyző megbízásából: 
 
 
 
                                                                                 Lencséné Szalontai Mária 
                                                                                       osztályvezető 


