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Tagintézmény-vezető: Mayerné Lénárd Aranka 

 
Ügyfélfogadás és nyitvatartási idő: 
 
Hétfőn: 13-16.00 óráig: gyermekjóléti ügyekben 
Kedden 8:30-16 óráig: családsegítés, adósságrendezés 
Szerdán: 8:30-12 óráig: családsegítés, adósságrendezés 
Csütörtökön: 8-12 óráig: gyermekjóléti ügyekben 
Pénteken: 8-12 óráig: családsegítés, adósságrendezés 
Minden nap 12-13 óra között ebédszünet 
 
Egyéb fogadási idők 
 
Hétfőn 13-16 óráig: fejlesztőpedagógusi foglalkozás 
Kedden 16-18 óráig: „Tea rum nélkül” csoportfoglalkozás szenvedélybetegeknek 
Szerdán havonta 1 alkalommal 13-16 óráig előzetes egyeztetés után ingyenes jogi tanácsadás 
   Hetente 13-16 óráig kreatív kézműves műhely felnőttek részére 
Csütörtökön 13-17 óráig előzetes egyeztetés után ingyenes pszichológusi tanácsadás 

Havonta 1 alkalommal (minden hónap utolsó csütörtökén) ingyenes ruhaosztás a régi 
művelődési házban  

Pénteken 15-18 óráig: prevenciós klubfoglalkozás gyermekeknek 
 
A szolgálat munkatársai: 
 
Családsegítő szakmai egység: 
Mayerné Lénárd Aranka – tagintézmény-vezető 
Oraveczné Sára Ilona - családgondozó 
Egediné Mandel Gizella – családgondozó, adósságkezelési tanácsadó 
 
Gyermekjóléti szakmai egység: 
Kovács Zoltánné Majorosi Andrea – csoportvezető családgondozó, családkonzulens, 
mentálhigiénés munkatárs 
Sharmáné Dippold Zsuzsa – családgondozó, családkonzulens 
Berényi Margit – családgondozó 
 
Szenvedélybetegek közösségi ellátása: 
Mayerné Lénárd Aranka – intézményvezető, közösségi koordinátor 
Turóczi Csabáné – közösségi gondozó 
Lendvai Zsuzsánna – közösségi gondozó 



 
Megbízási szerződéssel dolgozók: 
Godja Mária - pszichológus (minden csütörtökön, előjegyzés szükséges) 
Sebestyén Krisztina - gyógypedagógus (minden hétfőn, megbeszélés alapján) 
Dr. Nagy Anna jogász - (havonta egy alkalommal szerdán, előjegyzés szükséges) 
Dr. Hirsch Anikó – szupervízor (havonta egy alkalommal tart a munkatársaknak szakmai 
kiégés elleni tréninget). 
 
Családsegítő Szolgálat tevékenysége: 
 
 Segítségnyújtás szociális gondokkal és életvezetési problémákkal küzdő családok és 

személyek részére. 
 A gyermekneveléssel kapcsolatos gondok megoldásának segítése. 
 A helyi szociális szükségletek feltárása és megoldásuk elősegítése. 
 Egyének és családok működőképességének megőrzése. 
 Hajléktalanok elhelyezésének segítése. 
 Munkalehetőségek felkutatása, közvetítése. 
 Természetbeni és anyagi támogatások közvetítése. 
 Hivatalos ügyek intézésének segítése. 
 Adományok közvetítése, ingyenes fénymásolás biztosítása. 
 Adósságkezelési szolgáltatás 

Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége 

 Tájékoztatást nyújt a lehetséges támogatásokról, azok igényléséről, az ellátást segítő 
intézményekről. 

 Támogatja a családot a gyermek családon belüli nevelésében. 
 Segít a családi konfliktusok megoldásában. 
 Közreműködik a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, elhárításában 

(ellátatlanság, bántalmazás, kallódás esetén). 
 Fogadja a panaszos gyermeket, szüleiket és segíti a probléma megoldásában. 
 Szabadidős programokat szervez. 
 Biztosítja a gyermekek fejlesztését: fejlesztőpedagógusi foglalkozással, személyes 

tanulási segítséggel, személyiségfejlesztő, önismereti és játékos csoportfoglalkozásokkal. 
 Helyettes szülői szolgáltatást szervez: csecsemőkortól 16 éves korig a bajba jutott 

gyermeket a helyettes szülő saját lakásában gondozza, ha a szülő nem tudja hosszabb-
rövidebb időre megoldani gyermeke felügyeletét. 

 Családi napköziben történő elhelyezést segít: napközbeni gyermekfelügyelet a gyermekek 
fogadására felkészített családok otthonában 1-4 éves korú gyermekek számára. 

 Eljár örökbefogadás, családból történő kiemelés és visszahelyezés ügyében. 
 

A közösségi szenvedélybeteg ellátás tevékenysége: 
 
Segítséget nyújt a szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára: 
 Egészségi és pszichés állapotuk javításában.  
 A tünetek monitorozásában, a korai figyelmezető tünetek felmérésében, megfigyelésében, 

valamint ezek észlelésekor annak haladéktalan jelzésében. 
 Meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében.  



 A mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában, a 
stressz-kezelésben, megelőzve ezzel a visszaeséseket. 

 Családi kapcsolataik javításában a méltányos kapcsolattartás és a helyes kommunikáció 
tanításával.  

 Szociális és mentális gondozásukban, együttműködve az érintett szakemberekkel. 
 Az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutásukban. 
 A gyógyszerszedéssel kapcsolatos együttműködésben. 
 Személyes céljai megvalósításban, amelyek a gondozási tervben kerülnek rögzítésre. A 

hozzátartozók céljait felmérve és támogatva összehangolja azokat a kliensével.  
 Az önsegítéshez való hozzájutásban, ilyen csoportokba történő bekapcsolódásban. 
 Gyógyító és rehabilitációs intézményi elhelyezésben, ahol szermentessé válhatnak és 

bejelentett munkaviszonyt szerezhetnek. 
  

A KÖZÖSSÉGI KLUBHELYISÉGBEN FOLYÓ PREVENCIÓS MUNKA ISMERTETÉSE 

A közösségi helyiség rendeltetése: Olyan közösségi tér, amely alkalmas család-és 
gyermekvédelmi prevenciós programunk megvalósításához. 

A tevékenység célja: 
 A családok és gyermekek eszközrendszerének bővítése. 
 Értékközvetítés. 
 Mintaadás. 
 Szocializációs folyamat segítése. 
 Pozitív énkép, önbizalom és önismeret fejlesztése. 
 
A tevékenység tartalma: 
 Kreatív kézműves foglalkozások. 
 A szabadidő eltöltésének tartalmas tervezése, szervezése. 
 Tanulási képességek fejlesztése. 
 Szociális, kommunikációs készségek gyakorlása. 
 Személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások, prevenciós programok. 
 Közös játéktevékenységek. 
 Alternatív konfliktuskezelési technikák megismertetése. 
 Értékteremtő közösségi programok. 
 Zene, film, irodalmi, képzőművészeti alkotások szerepe az önismeret fejlesztésben.  
 
A tevékenység formái: 
 Egyéni fejlesztő foglalkozások 
 Csoportos tevékenységek. 
 Közösségi programok. 
 
Módszertani elveink: 
 önkéntesség 
 komplexitás 
 választhatóság 
 sokféleség 
 



Célcsoportjaink: 
 Szolgálatunk által gondozott gyermekek és családjaik. 
 Szociális hátrányokkal induló, viselkedési és beilleszkedési zavarral küzdő, ingerszegény 

környezetben élő gyermekek. 
 Gyermeknevelési, életvezetési problémákkal küzdő felnőttek. 
 Minden érdeklődő, aki aktívan részt venne tartalmas, kreatív foglalkozásainkon. 
 
Ütemezés: 
 Hetente klubfoglalkozások. 
 Heti önsegítő önszerveződő csoportok alkalmai. 
 Havonta családi játszóház rendezése. 
 Alkalmanként előadások, szakmai megbeszélések. 
 
A sokféle tevékenység megvalósításához az épülettel szemben támasztott 
alapkövetelmények: 

 esztétikus, hangulatos, otthonos 
 variálható, többfunkciós, 
 mobil, kreatív  
 tágas, világos 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL: 
 
1. Mi a célja az adósságkezelési szolgáltatásnak? 
Az új szolgáltatás azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott szociálisan rászoruló 
családoknak kíván segítséget nyújtani, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni 
rendezésére. Ezt a részleges fizetőképességet egészíti ki az állami támogatás, a 
méltányolandó körülményekhez igazodva. 

A feladatok megoszlanak a Családsegítő Szolgálat (itt működik az adósságkezelési 
tanácsadás) és a Maglódi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya (itt állapítják meg, 2. Hol 
működik ez a szolgáltatás? 
majd folyósítják az adósságcsökkentési támogatást és a lakásfenntartási támogatást) között, 
amelyek csak együttesen vehetők igénybe! 

3. Kik vehetik igénybe? 
A Maglódon lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyek és családok. 

4. Milyen adósságok kezelésére terjed ki a szolgáltatás: 
A lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozásra: vezetékes gáz,- áram-, víz- és 
csatornahasználati, , valamint szemétszállítás, amennyiben ezek kamatokkal számított 
összege az 500.000.-Ft-ot nem haladja meg. 

5. Van-e minimális összeghatár?  



Igen. A felhalmozott adósságok összegének 50.000 Ft-ot meg kell haladnia. 

6. Van-e az adósság időtartamára vonatkozó határ? 
Igen. A 4. pontban felsorolt adósságfajták valamelyikénél fennálló tartozásnak a hat havi 
időtartamot meg kell haladnia. Abban az esetben, ha valakinek közüzemi díjtartozása miatt 
a szolgáltatást kikapcsolták, a tartozás időtartamával kapcsolatos korlátozás nincs. 

7. Milyen egyéb feltételek vannak? 
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, (ez 2010. január 1-től 57.000.-Ft/fő), továbbá, 
b) a lakás, amelyben a család él: 

három személyig   => kettő lakószobás 
öt személyig    => három lakószobás 
hat személyig   => négy lakószobás 
hét és több személy esetében: => négy+a hat főt meghaladó számú személyenként 
félszoba 

c) a Kérelmező vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított 
adósságcsökkentési támogatás különbözetének - de legalább az adósság 25 %-ának - 
megfizetését és adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 

8. Mekkora az adósságcsökkentési támogatás összege? 
a) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg a kezelendő adósság 75 

%-át, ésösszege legfeljebb háromszázezer forint lehet. A támogatás nyújtható egy 
összegben vagy legfeljebb 18 havi részletben, az adós vállalásától függően. 

b) Adósságcsökkentési támogatás megállapítása esetén a kérelmező egy évig 
lakásfenntartási támogatásban is részesül. 

c) Ha a Kérelmező egyidejűleg többféle adósság kezelését kérte, akkor az 
adósságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell 
meghatározni. 

9. Mi az adósságkezelési tanácsadó feladata? 
Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadó fő feladatait az alábbiak szerint határozta 
meg: 
a) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési 

képességét és készségét, és annak alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba 
történő tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, az adós 
kötelezettségeiről és azok elmulasztása esetén várható szankciókról, 

b) bevonásra, az adósságtörlesztés formájára és időtartamára 
c) az adóssal írásos megállapodást (továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt, mely 

tartalmazza az adósságkezelésbe bevont adósság fajtáját, összegét, az önrész fizetésének 
módját, időtartamát, összegét, továbbá az együttműködés szabályait, módját 

d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy 
alkalommal személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az 
adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását. Minden hónapban írásban jelzi a 
Szociális Osztálynak, hogy az adós abban a hónapban teljesítette-e a saját résszel, illetve a 
folyamatosan fizetendő lakásrezsi befizetésével kapcsolatos kötelezettségét 



e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés 
módosítását. 

 

11. Előfordulhat-e. hogv megszüntetik az adósságkezelési szolgáltatást? 
Igen, ez előfordulhat. 
1 .Ha a Kérelmező által vállalt befizetendő önrész (részletfizetés esetén az első részlet) 

határidőben nem kerül befizetésre, akkor az adósságcsökkentési támogatás és a 
lakásfenntartási támogatás folyósítása nem kezdhető meg. .Amennyiben a befizetési 
határidő utolsó napját követő 15 napon belül a Kérelmező a befizetést hitelt érdemlő 
módon nem igazolja, úgy az adósságkezelést megállapító határozat hatályát veszti. 

2. Az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakásfenntartási támogatás tovább nem 
folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a támogatásban részesülő: 

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy 
b) az általa vállalt adósságtörlesztésben három hónapot elmarad, illetőleg 
c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően a lakásfenntartási kiadásokkal 

kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. 
 
 
12. Milyen igazolásokra, nyilatkozatokra van szükség: 
A kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújtható be. Ehhez mellékelni kell 

következőket: 
a) 15 napnál nem régebbi igazolásokat 4. pontban felsoroltak közül az összes, az adott 

háztartásban előforduló rezsitípusból, függetlenül attól, hogy azokból van-e hátralék, 
vagy nincs. Amelyik rezsifajtából van elmaradás, annál a hátralék kezdetétől induló, havi 
bontású igazolásra van szükség, amelyik rezsifajtából elmaradás nincs, annál pedig a „0"-
tartozás igazolása szükséges 

b) a kérelem beadását megelőző három hónapról szóló jövedelemigazolásokat 
c) munkanélküli esetén, de pénzbeli munkanélküli ellátás hiányában a Monori Munkaügyi 

Központ 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra nem 
jogosult és részére munkahelyet nem tudnak felajánlani, és elhelyezkedése érdekében a 
Munkaügyi Központtal együttműködik 

d) 16 év feletti gyemekek iskolalátogatási igazolását 

Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet év közben folyamatosan lehet benyújtani 
a Polgármesteri Hivatal a Szociális Osztályhoz. Javasoljuk azonban, hogy előzetesen 
keressék fel az adósságkezelési tanácsadót a Maglódi Családsegítő Szolgálatnál (Maglód, Fő 
út 24., időpont egyeztetés a következő telefonszámon: 06/29-325-156 ) 

Javasoljuk, hogy a tartozásigazolások beszerzésekor ezt a tájékoztatót vigye magával. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az adósságkezeléssel foglalkozó jogszabályok más előírásokat 
is tartalmaznak, melyekre itt nem tértünk ki! 
 

 
 
 
 



TÁJÉKOZTATÓ A SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSÁRÓL: 
 
A szenvedélybetegek közösségi ellátását Maglódon a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
keretein belül 2005. májusa óta végezzük. A településen a családgondozások során jellemző 
kísérő-tünetként, illetve a családi működési zavarok egyik okaként jelentkezett a mértéktelen 
alkoholfogyasztás, különösen a férfi lakosság körében. A fiatalabb korosztályban néhány 
esetben vált bizonyíthatóvá a drogfogyasztás ténye, erről általában a rendőrség és az 
ügyészség jelzéséből értesültünk.  
Az intézmény 2008. január 1-től a monori közigazgatási régió részeként mikrotérségi 
intézményfenntartó társulásában működik, amelyet Vecsés, Gyömrő, Maglód, Üllő és Ecser 
települések önkormányzatai hoztak létre a maglódi intézmény gesztorságával. A társult 
települések vezetőinek és szociális szakembereinek igénye alapján a Társulási Megállapodás 
értelmében a felsorolt települések lakosságának is lehetősége nyílt a szenvedélybetegek 
közösségi ellátásának helyben történő igénybe vételére.  
 
A közösségi szenvedélybeteg ellátás fogalma: 
Olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve 
lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése, 
és folyamatos nyomon követése.  
 
Az általunk gondozottak köre: 
 alkoholbetegek 
 kábítószer-használók 
 játékszenvedélyesek 
 társfüggőségben élők 
 munkaszenvedélyesek és családtagjaik 
 

Az általunk nyújtott szolgáltatások: 
Segítségnyújtás a szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára: 
 Egészségi és pszichés állapotuk javításában.  
 A tünetek monitorozásában, a korai figyelmezető tünetek felmérésében, megfigyelésében, 

valamint ezek észlelésekor annak haladéktalan jelzésében. 
 Meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében.  
 A mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában, a 

stressz-kezelésben, megelőzve ezzel a visszaeséseket. 
 Családi kapcsolataik javításában a méltányos kapcsolattartás és a helyes kommunikáció 

tanításával.  
 Szociális és mentális gondozásukban, együttműködve az érintett szakemberekkel. 
 Az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutásukban. 
 A gyógyszerszedéssel kapcsolatos együttműködésben. 
 Információnyújtás, ügyintézésben történő segítségnyújtás 
 Adományok közvetítése 
 Rehabilitációs intézményekbe történő bejutás segítése – együttműködési szerződés alapján 
 Személyes céljai megvalósításban, amelyek a gondozási tervben kerülnek rögzítésre. A 

hozzátartozók céljait felmérve és támogatva összehangolja azokat a kliensével.  
 Az önsegítéshez való hozzájutásban, ilyen csoportokba történő bekapcsolódásban. 
 
Munkamódszereink: 



 Egyéni, személyre szabott esetkezelés 
 Csoportos fejlesztő foglalkozások: önismereti, spirituális, hozzátartozói csoport 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁDKONZULTÁCIÓRÓL  

 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatunknál ingyenes szolgáltatással, a 
családkonzultációval várjuk a hozzánk fordulókat.  
 
A családkonzultáció, a nyugati országokban, több évtizedes múltra tekint vissza. Feladata a 
családon belül előforduló együttélési, kapcsolati problémák megoldásában való 
segítségnyújtás, a családterápia rendszerszemléletű módszerével.  
 
Mikor érdemes igénybe venni a családkonzultációt? Pl.: 
 megromlott párkapcsolat, 
 válsághelyzetek a családban (válás, munkanélküliség, súlyos betegség, hozzátartozó 

elvesztése stb.) 
 gyermeknevelési problémák születéstől a felnőtté válásig, 
 gyermekvállalás 
 kamasz a családban 
 generációk együttélési nehézségei 
 gyermekét egyedül nevelő szülő, kapcsolattartási problémák 
 új család alapítása válás után (mozaik család) 
 
Alapelveink:  
A hozzánk fordulók tisztelete, szolidaritás, titoktartás, közös problémamegoldás, 
rendszerszemlélet. 
 
Bejelentkezés, időpont egyeztetés személyesen vagy telefonon (munkaidőben):  
 

 


