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„Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a 
településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével” 

megnevezésű projekt együttműködő partnerei



3A „Településbiztonság” komponens keretei között a közbiztonság javítása érdekében az 
együttműködés ösztönzéséért; a helyi közösség biztonságérzetét hátrányosan befolyásoló té-
nyezők jelzésének fogadásáért; valamint a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák 
megoldására alkalmas módszerek kialakításáért, programok, képzések megvalósításáért, az 
önvédelmi képességek növeléséért,

a „Gyermek- és ifjúságvédelem” komponens keretei között pedig a gyermekek és fiatalok 
áldozattá és elkövetővé válásának megelőzését szolgáló komplex modellprogram kialakításáért 
és megvalósításáért; a bűnmegelőzési, köznevelési, civil, egyéb partneri együttműködés fokozá-
sáért; valamint szakembereink kompetenciájának képzésekkel, továbbképzésekkel való meg-
erősítéséért vállaltunk KÖZÖSSÉGET, mélyítettük el – a pályázati cél maradéktalan megvalósí-
tása érdekében – mindennapos szakmai együttélésünket a kötelezően és fakultatív módon – a 
jelen tájékoztató kiadványunkban bemutatásra kerülő – szerepet vállaló partnerszervezetinkkel.  

Projektünk többek között tematikusan szervezett lakossági fórumokkal, lakossági tájékoz-
tatókkal; iskolai mintaprogramokkal (mobilkiállítás, kérdőíves felmérések, workshop-ok); kép-
zésekkel, továbbképzésekkel, tanfolyamokkal (önvédelmi, bűnmegelőzési, kommunikációs, 
mediációs, szociális kompetencia-fejlesztő, hálózatépítő);  hajléktalan személyek részére szer-
vezett hiánypótló jogsegély-szolgálat nyújtásával; a fedél nélküli embertársaink részére előa-
dás-sorozat szervezésével; kérdőíves felmérésekkel; a sportrendezvények erkölcsfejlesztő 
hatásának, valamint hasznos szabadidő eltöltésének megjelenítésével;településközösségünk 
és szakmaközösségünk részére szervezett plenáris, illetve szekció jellegű programokkal szol-
gálja az ismeretterjesztést, az ismeretfelmérést.

Létrehoztuk és működtetjük projektünk megvalósítását támogató, döntéshozó partnersé-
gi szervét, a „Közbiztonság fejlesztése Székesfehérvár szolgálatában 2016.” munkacsoportot 
többek között a tagok cél szerinti tevékenységének elősegítésére; a feladatok előkészítésével, 
tematizálásával konkretizálásával, végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatalra; valamint a köz-
biztonságra hatást gyakorló problémaforrások iránti érzékenyítésre, annak társadalmasítására.

Hangsúlyozzuk a „NYITOTT KOOPERÁCIÓ” elvi és gyakorlati jelentőségét, szakmaközi 
EGYÜTTMŰKÖDÉSünket a BIZTONSÁGot szolgáló valódi közösségi ÉRTÉKnek tekintjük. 

Kiemelten törekszünk a szakmai megvalósításban részt vevő szervezetek – szakmai biztonsá-
got (is) eredményező – kölcsönösen hasznos együttélésének kialakítására, az együttműködés 
intézményesülésére Székesfehérvár szolgálatában.

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN EGYMÁSÉRT…       … A BIZTONSÁGOS SZÉKESFEHÉRVÁRÉRT

2016. május
Kincses Zsolt Dávid

munkacsoport vezető
„Közbiztonság fejlesztése Székesfehérvár szolgálatában 2016.” munkacsoport

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával életre hívott „Közbiztonság 
fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe 

helyezésével” megnevezésű projektünkről
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Elérhetőségek:
 Telefonszám: +36-30/937-1874
 weboldal: www.miszme.hu
 E-mail cím: egyesulet@miszme.hu

Elnök: Jankó Judit

Egyesületünk szerint akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. Célunk, a gyerekek, fiatalok 
helyzetének javítása az iskolai szociális munka által. Hisszük, hogy minden iskolának szüksége 
van egy-egy szociális munkás közreműködésére, aki támaszt nyújt a diákok tanulmányi 
sikereinek előmozdításához, segíti őket a szocializációjukban és fellép az iskolákban jelentkező 
problémák ellen. Fontosnak tartjuk a társadalmi egység, biztonság, egyenlőség megteremtését, 
megerősítését mind az iskolában, mind a közvetlen környezetében.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kríziskezelő Központ 
Családok Átmeneti Otthona

8000 Székesfehérvár, Palotai út 51/A.

Elérhetőségek:
 telefonszám: +36-22/330-607
 e-mail cím: krizis@mail.datanet.hu

Otthonvezető: Erdélyi Zsuzsanna

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kríziskezelő Központot, mint önálló 
intézményt 1992 áprilisában hozta létre a városban élő hajléktalanok ellátására, gondozására. 
Az intézmény különböző ellátási formák szoros egymásra épülésével és összekapcsolódásával 
működik. Az ellátás minden szintjén hosszú távú célként a munka világába való visszatérés 
vagy bejuttatás elősegítését, a tartós lakhatásban nyújtott támogatást tűztük ki, hogy ezzel 
esélyt teremtsünk a teljes társadalmi reintegrálódáshoz, a hajléktalan rendszertől való sikeres 
és végleges leváláshoz.

Intézményünk ellátási formái: Szociális és népkonyha; Nappali melegedő;
Nappali Szolgáltató Centrum; Utcai Szociális szolgálatok; Éjjeli menedékhely; 
Családok Átmeneti Otthona; Átmeneti szállások (Női átmeneti szálló, Férfi átmeneti szálló, 
Kikindai úti Ifjúsági szálló, Kiléptető lakások); Hajléktalanok Háziorvosi Rendelője.

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Elérhetőségek:
 telefonszám:  +36-22/501-793; +36-22/503-433; 

+36-70/669-9216
 weboldal: www.fehervarkrizis.hu
 e-mail cím: krizis@mail.datanet.hu

  téli időszakban (november 1 – március 31. között) utcai szolgálat elérhetősége: 
+36-20/957-9410

Intézményvezető: Zsabka Attila

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások 
Közhasznú Egyesülete (MISZME)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Kríziskezelő Központ

Székesfehérvár Városi Polgárőrség

8000 Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 3.

Elérhetőségek:
 telefonszám: +36-22/348-808, +36-22/538-890, +36-22/505-662
 fax szám: +36-22/505-662
 weboldal: www.fmpsz.hu
 e-mail cím: fm-polgaror@fmpolgaror.t-online.hu

Ügyfélfogadás
 helye: 8000 Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 3.
 ideje: Hétfő: 17.00-19.00; Szerda: 17.00-19.00
 kontakt személy: Pintér László
 telefonszám: +36-22/348-808
 e-mail cím: fm-polgaror@fmpolgaror.t-online.hu



6 7

8000 Székesfehérvár, Dózsa György utca 3.

Elérhetőségek:
 telefonszám: +36-22/541-600
 fax szám: +36-22/541-600
 weboldal: www.police.hu
 e-mail cím: szekesfehervarrk@fejer.police.hu; kovacszs@fejer.police.hu
 postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 160.

Kapitányságvezető: Kovács Zsolt r. alezredes, rendőrségi főtanácsos

Hivatal
 telefonszám: +36-22/541-600/24-63
 szervezeti vezető neve: Kristóf Roland r. őrnagy
 e-mail cím: kristofr@fejer.police.hu

Közrendvédelmi Osztály
 telefonszám: +36-22/541-600/23-53
 szervezeti vezető neve: Schekk Géza r. alezredes
 e-mail cím: schekkg@fejer.police.hu

Bűnügyi Osztály
 telefonszám: +36-22/541-600/23-30
 szervezeti vezető neve: Horváth Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető-helyettes
 e-mail cím: horvath_zoltan@fejer.police.hu

Székesfehérvári Rendőrkapitányság

Elnök: Cseh István

A Székesfehérvár Városi Polgárőrség 1991. november 14-én önként, lakossági 
kezdeményezésre alakult, önkormányzati és rendőrségi támogatással. 
Tagjai ingyen, térítésmentesen, társadalmi munkában, nagy felelősséggel vállalták a 
polgárőrség alapvető bűnmegelőzési feladatait, elsősorban járőr- és figyelő szolgálatok 
ellátását, végrehajtását. 
A Polgárőrség alapvető célja Székesfehérvár Megyei Jogú Városban megjelenő jogsértő 
magatartások megelőzése; a lakossági összefogás erősítése a bizalomra, az egyéni 
felelősségvállalásra, az önkéntességre alapozva; a bűncselekmények megelőzése.
Székesfehérvár Városi Polgárőrség ma már széleskörű együttműködéssel rendelkezik, és 
erre alapozva végzi bűnmegelőző munkáját Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatás 
területén élők biztonságérzetének javítása érdekében.

Vizsgálati Osztály
 telefonszám: +36-22/541-600/22-63
 szervezeti vezető neve: Szemán Szilárd r. őrnagy
 e-mail cím: szemans@fejer.police.hu

Közlekedésrendészeti Osztály
 telefonszám: +36-22/541-600/23-02
 szervezeti vezető neve: Veigl Péter r. őrnagy
 e-mail cím: veiglp@fejer.police.hu

Igazgatásrendészeti Osztály
 telefonszám: +36-22/541-600/20-28
 szervezeti vezető neve: Szalai Zoltánné r. alezredes
 e-mail cím: szalaizo@fejer.police.hu

Áldozatvédelmi referens
 telefonszám: +36-22/541-600/22-62
 referens neve: Gazdag Andrea c. r. őrnagy

A rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv. Alapvető feladata a bűncselekmények 
megakadályozása, bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok ellátása, a közbiztonság, a 
közrend és az államhatár rendjének védelme, valamint a terrorizmus elleni fellépés. 
A rendőrkapitányságok illetékességi területükön belül biztosítják a rendőri jelenlétet, 
folyamatosan helyi bűn- és baleset-megelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendészeti 
feladatokat látnak el.
A rendőrség mindennapi megjelenését az állampolgár számára a közterületeken szolgálatot 
teljesítő egyenruhás rendőrök testesítik meg. Az utcán megjelenő egyenruhás rendőrök több 
szolgálati ágat képviselnek. Ők a Közrendvédelmi Osztály, illetve a Közlekedésrendészeti 
Osztály tagjai. Jellemzően a gépkocsizó vagy gyalogos járőrszolgálatot ellátó egyenruhás 
rendőrök végzik a közterületek és nyilvános helyek rendőri ellenőrzését, meghatározott 
személyek, területek, létesítmények vagy értékek védelmét és közbiztonsági ellenőrzését.
A mindennapi járőrözést egészítik ki a szolgálati állatokkal megerősített – kutyás 
és a lovas – rendőrök.
A tüntetések és sportrendezvények zavartalanságának biztosítása jelentős kihívás, ilyenkor a 
Készenléti Rendőrség állományával egyetemben speciálisan felkészített bevetési egységeket 
is mozgósít a rendőrség.
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Elérhetőségek:
 telefonszám: +36-22/506-606
 +36-30/443-8289 – Közösségi ellátás
 +36-30/256-3422 – Nappali intézmény
 +36-30/742-8137 – intézményvezető
 fax: +36-22/506-608
 weboldal: www.karitaszszekesfehervar.hu
 e-mail cím: szfvar.rev@gmail.com

Intézményvezető: Farnas István Géza

Intézményünk szolgáltatásai, terápiás lehetőségek, tréningek, interaktív foglalkozások, képzések:

Terápiás lehetőségek szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak: egyéni konzultációk; 
tematikus csoportfoglalkozások (nyitott) - (dohányzásról leszoktató, szenvedélybetegek 
hozzátartozóinak, munkahelykeresés); művészetterápia; önsegítő csoport (Gamma Gt.); 
utógondozás, utánkövetés; szakorvosi konzultáció; pszichoszociális tanácsadás; megelőző-
felvilágosító szolgáltatás (elterelés).

Interaktív készségfejlesztő foglalkozások általános- és középiskolákban, legalább 
3 alkalmas sorozat: függőségek kialakulásának folyamata; dohányzás, kábítószerek, 
alkohol, gyógyszer, viselkedésfüggőségek; szimulációs gyakorlatok: részeg-, kábítószeres 
állapotot szimuláló szemüvegek kipróbálása; önismereti és problémamegoldó gyakorlatok, 
asszertivitás, kommunikáció.

Családi életre nevelés diákoknak (legalább 3 alkalmas tematikus foglalkozások): a 
párkapcsolat alapjai: ideális társ, igazi szerelem; a házasság megalapozása: hozzáillő 
társ, szeretetnyelv; családi szerepek, családi minták, család funkciói; családi életciklusok; 
diszfunkcionális család; karrier és család kapcsolata; családalapítás, tervezés; 
pénzgazdálkodás, költségvetési terv; gyermeknevelési elvek.

Párkapcsolati szerviz tréning (10 - 12 alkalomból álló sorozat): az egészséges 
személyiségfejlődés; udvarlás, párkapcsolat alapjai; sémák, minták, örökölt, hozott szokások 
a családból; családalapítás (házasságkötés), a házasság alapja; család funkciói, szerepek a 
családban; családmodellek; családi játszmák, krízisben levő párkapcsolatok; konfliktuskezelés, 
problémamegoldási stratégiák; egészséges és diszfunkcionális család; pénzkezelés a 
párkapcsolatokban; gyermek a családban, új szerepek, nevelési attitűdök; a kielégítő (jó) 
kapcsolat szabályai.

Szülő csoport (6-8 alkalomból álló sorozat): a család, mint megtartó erő, családmodellek; 
családalapítás, családtervezés anyai és apai szempontból, családi szerepek; Hogyan 
válunk anyává, apává? nevelési attitűdök, következetesség fontossága egy család; 

Alba Caritas Hungarica Alapítvány – 
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia

családi kommunikáció: pozitív, negatív érzések kifejezése, pozitív kérések kifejezése; 
problémamegoldási stratégiák a családban; szerhasználattal kapcsolatos információk, 
tévhitek, „Miről ismerem fel, hogy baj van?”; Minden a családban kezdődik? Ki a felelős azért, 
ha szenvedélybeteg lesz a gyermekem?

Pedagógus képzés: egészségpromóciós szemléletű, drogprevenciós tréning pedagógusok 
részére – a képzés célja, hogy érzékenyítsen, szemléletet formáljon és fejlessze a pedagógusok 
ismereteit, készségeit a drogprevenció és egészségpromóció területén. (akkreditált, 40 órás)

K.I.A.B.Á.L társasjáték: bűn-, áldozattá válás, megelőzési és drogprevenciós társasjáték – a 
társasjáték négy témát ölel fel: bűnügy, drog, áldozattá válás és iskola/szabadidő.

Rendezvényeken, sportnapokon, egészségnapokon való részvétel, kitelepülések: 
interaktív játékok (részegszemüveg); kreatív foglalkozások; arcfestés, kézműves foglalkozások; 
totó (egészséges életmód, dohányzás, kábítószerek, alkohol, bűnmegelőzés, szelektív 
hulladékgyűjtés, fogászati, allergia, iskola).

Előadások és interaktív egy alkalmas foglalkozások: szakterületet érintő témákban; 
játékos, interaktív előadás; plenáris előadás.

8000 Székesfehérvár, Széna tér 2.
(bejárat a Mikes Kelemen utca felől)

Elérhetőségek:
 telefonszám: +36-22/506-255 
 fax: +36-22/506-255
 weboldal: www.frimjakab.hu
 e-mail cím: frimjakab@gmail.com

Intézményvezető: Rábai Ildikó

A Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon 1987-ben nyitotta meg kapuját 
Székesfehérváron, Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona néven, célul tűzve az oktatási 
rendszerből kikerült értelmi fogyatékkal élő fiatal felnőttek ellátását. Az épület a belváros szívében, 
a Széna tér 2. szám alatt, jól megközelíthető helyen található. A 10 éves évfordulónkon 1997-ben 
vettük fel Frim Jakab nevét, aki megalapította az értelmi fogyatékosok első magyarországi intézetét. 

Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon
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Névadónk szellemisége most a XXI. században is meghatározó, hiszen a fogyatékos 
emberek fejleszthetőségébe vetett bizalomra, a toleranciára és a szeretetre épül. Jelenleg 
51 értelmileg akadályozott és halmozottan sérült fiatal felnőttet gondozunk, foglalkoztatunk 
és fejlesztünk. Szándékunk az otthonteremtés, amely a figyelmen, a kölcsönös tiszteleten 
és az együttműködésen alapszik. Olyan környezetet kívánunk biztosítani a fogyatékkal élő 
embereknek, ahol megismerik fogyatékosságuk korlátait éppúgy, mint életvitelük lehetőségeit. 
Segítjük a környezetükhöz való sikeresebb alkalmazkodást, társadalmi integrációjukat. 
Meggyőződésünk, hogy nem sajnálni, hanem segíteni kell őket.

Intézményünk egy Átmeneti otthont és egy Ápoló-gondozó otthont is működtet, 10-10 férőhellyel. 
Bentlakásos részlegeink feladata a család tehermentesítése, illetve gondoskodni azokról a 
fogyatékos személyekről, akiknek ellátása a családban nem biztosított, valamint ellátást nyújtani az 
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyeknek.

A három részleg foglalkoztatása integráltan történik. Különböző fejlesztő és terápiás 
foglalkozásokat kínálunk fiataljaink számára (kézműves foglalkozás, mozgásfejlesztés, 
háztartástan, szocializáció, zene-dráma, számítógépes ismeretek), melyek által 
mindennapjaink aktívan és színesen telnek. Szívesen veszünk részt a város életében és 
különböző rendezvényeken.

Szabadidős tevékenységeink is sokoldalúak: lovaglás, úszás, mozi, színház, sportrendezvények, 
könyvtárlátogatás, kiállítások, koncertek. Ezek az időtöltések, események ünnepi rangra emelik 
hétköznapjainkat, és erőt adnak a mindennapokhoz. Nyáron táboroztatási és strandolási 
lehetőséget is kínálunk. Mindezen tevékenységek segítik fő célunk megvalósítását, az 
integrációt: jelen lenni a fiataljainkkal az épek közösségében, természetessé tenni jelenlétüket, 
és elfogadtatni őket a város polgáraival.

8000 Székesfehérvár, Rákóczi Ferenc utca 34.

Elérhetőségek:
 telefonszám: +36-22/314-648 
 fax: +36-22/504-781
 e-mail cím: eszio@axelero.hu

Igazgató: Mészáros Józsefné

Gondozási Központok:

I. számú Gondozási Központ – 8000 Székesfehérvár, Cserkész utca 10.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Egyesített Szociális Intézmény

Elérhetőségek:
 telefonszám: +36-22/311-872 
 e-mail cím: szocijuci@hotmail.com

Központvezető: Szabó Julianna

II. számú Gondozási Központ – 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 34.

Elérhetőségek:
 telefonszám: +36-22/316-884 
 e-mail cím: a.erdos@hotmail.com

Központvezető: Erdős Attiláné

III. számú Gondozási Központ – 8000 Székesfehérvár, Gellért újsor 8.

Elérhetőségek:
 telefonszám: +36-22/329-432 
 e-mail cím: gellert.gond3@citromail.hu

Központvezető: Németh Lajosné

IV. számú Gondozási Központ – 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 7.

Elérhetőségek:
 telefonszám: +36-22/340-616
 e-mail cím: nemeteri@citromail.hu

Központvezető: Németh-Nagy Erika

Az intézményünkben a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások (alap- nappali- 
bentlakásos ellátások) egymásra épülésével, integrált, egységes (szakmai- szervezeti- 
költségvetési-gazdasági) formában működik.
Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási és szakosított ellátási forma keretében 
étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali, átmeneti és tartós bentlakásos szociális ellátást nyújtunk 
az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorultak részére.

Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatások:
• étkeztetés,
• házi segítségnyújtás,
• nappali ellátás. 

Az alapszolgáltatások a fenti négy gondozási központ által biztosítottak.

Az intézmény által nyújtott szakosított ellátások:
• az átmeneti elhelyezés biztosító ellátás 
• ápolást, gondozást nyújtó tartós elhelyezést biztosító ellátás.



12 138000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Elérhetőségek:
 telefonszám: +36-22/537-127
 fax szám: +36-22/537-129
 weboldal: www.szekesfehervar.hu
 e-mail cím: kozterulet@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyfélfogadás:
 helye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
 ideje: Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00; Péntek: 8.00-12.00

Irodavezető: Nagypál Róbert

A közterület-felügyelő hivatalos személy. Jogosult a jogszerű intézkedésével érintett személy 
személyazonosságát megállapítani, igazoltatni. A közterület-felügyelő felszólítására az 
állampolgár köteles személyazonosságát igazolni, ennek elmulasztása szabálysértési eljárást 
von maga után. 
Az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges 
környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet.

A közterület-felügyelő intézkedése során az alábbi kényszerítő eszközöket alkalmazhatja: az 
intézkedés kikényszerítése céljából az ellenszegülés megtörése érdekében testi kényszert és 
vegyi eszközt; önvédelmi célból szolgálati kutyát és rendőrbotot; az előállításnak ellenszegülő 
személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása érdekében kézbilincset.

Feladata: a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, 
illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; a 
közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 
megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; közreműködés a közterület, az 
épített és a természeti környezet védelmében; közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési 
feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;közreműködés a 
köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;közreműködésállat-
egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;szabálysértési eljárás kezdeményezése 
feljelentéssel;közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése;helyszíni bírság kiszabása;a 
gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása;mozgásában korlátozott 
személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése; 
közreműködés a térfigyelő kamerák képeinek figyelésében; közreműködés a közterületen 
tárolt, üzemképtelen, roncs, elhagyott járművek elszállításában;közreműködés a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
önkormányzati rendelet előírásainak betartásában.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közterület-felügyelet

8000 Székesfehérvár, Sziget utca 4.

Elérhetőségek:
 telefonszám: +36-22/202-400; +36-22/202-401
 fax szám: +36-22/202-402
 e-mail cím: csaladesgyermekjolet@fehervar.hu

Ügyfélfogadás – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 helye: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 12.
 ideje:  H: 8.00-16.00; K: 12.30-16.00; Sze.: 8.00-18.00; 

Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-13.00
 telefonszám: +36-22/202-404; +36-30/600-8856
 e-mail cím: csgysz@fehervar.hu

Ügyfélfogadás – Család- és Gyermekjóléti Központ
 helye: 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.
 ideje: H: 8.00-16.00;  Sze.: 8.00-18.00; Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-13.00
 telefonszám: +36-22/202-405; +36-30/600-8790
 e-mail cím: gyermekjoletkzp@fehervar.hu

Gyermekekkel kapcsolatos krízis esetén hívható zöld szám: +36-80/696-011

Intézményvezető: Tisztl Henrik

Az intézmény két szakmai egységből áll:

• a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egység, mely a székesfehérvári járás 
egész területén rendelkezik illetékességgel, illetve

• a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység, mely Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén végzi szolgáltató tevékenységét.

A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egység a gyermekvédelmi gondoskodás 
keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló 
tevékenységet lát el, illetve speciális szolgáltatásokat biztosít, valamint szakmai támogatást 
nyújt a székesfehérvári járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egysége tevékenységének típusai: 
• családsegítés,
• gyermekjóléti szolgáltatás,
• helyettes szülői ellátás.

Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ
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Együttműködő szakmai partnerek:
Székesfehérvári Rendőrkapitányság
Székesfehérvár Városi Polgárőrség
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kríziskezelő Központ
Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete

Fejér Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Székesfehérvári Tankerülete
Multiszektorális Irányító Bizottság (MIB)
Óvodaigazgatók Munkaközössége
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Igazgatóság
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Közterület-felügyelet
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ
Székesfehérvári Diáktanács
Székesfehérvári Intézményi Központ
Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Városi Idősügyi Tanács

Alba Regia Atlétikai Klub, C Szerviz Kft., Civil Centrum Közhasznú Alapítvány, Egészségdokk 
Közhasznú Alapítvány, Fehérvár Médiacentrum Kft., Fejér Megyei Szent György Egyetemi 
Oktató Kórház, Kalota Ügyvédi Iroda, Köfém Oktatási és Közművelődési Központ, Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Magyar Városkutató Intézet Kft., NPA 
General Bau Kft., Székesfehérvár-Öreghegy Magyarok Nagyasszonya Plébánia, Szisztéma 
Fehérvár Sportegyesület

„Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és 
az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével” megnevezésű projekt 

együttműködő partnerei
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Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg.
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