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„….Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. 
Később, amikor betegségek gyötörnek  minket és megöregszünk, megint mások 
gondoskodására és jóságára leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások 
törődnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal ?” 

 
(XI. Dalai láma: Törődni másokkal) 

 

 

 

2008. október 01-én Képviselő Testületi határozat alapján a Területi Gondozási 
Központ és a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ integrációjával jogutódként 
létrejött a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. 

 

 

Jogszabályi háttér 

Az intézmény feladatát és szakmai munkáját az alábbi jogszabályok határozzák 
meg: 
●   a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított  
      1993. évi III. törvény, 
●    többszörösen módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
●    Püspökladány Város Önkormányzatának a 20/2005. (IX. 30.) sz. rendelete  
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról. 

 
 



Az intézmény működési feladata: 

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
(továbbiakban Központ) a személyes gondoskodás körébe tartozó, kötelező 
önkormányzati feladatokat ellátó szociális intézmény, mely az alapellátásból az 
alábbi szolgáltatásokat biztosítja a rászorulók részére: 

   ●    étkeztetés,  
   ●    házi segítségnyújtás,  
   ●    jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  
   ●    az idősek nappali ellátása, 
   ●    közösségi pszichiátriai ellátás,  
   ●    támogató szolgálat 
   ●    gyermekjóléti szolgálat 
   ●    családsegítő szolgálat 

A Központ tevékenységét Püspökladány közigazgatási, valamint a Sárréti 
Kistérségi Társulás keretében társult települések területén (Báránd, 
Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, 
Tetétlen) látja el.  

 

Személyi feltételek: 

A szakmai létszám normát és a dolgozói képesítések előírásait a többszörösen 
módosított 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet tartalmazza.  

2008. október 01. állapot szerint az intézmény összesen 39,5 fő dolgozót 
foglalkoztatott főállásban.  
 
Étkeztetés szakfeladaton 1 fő gépkocsivezető foglalkoztatása történt. 
Munkaidejének több mint felében ételszállítással kapcsolatos tevékenységet 
végzett, valamint a karbantartási, udvarosi és kazánfűtői feladatokat is ellátott az 
idősek klubjaiban.  
 Az étkeztetés házhoz történő szállításában 10 fő tiszteletdíjas gondozó és a 
gépkocsi vett részt. A tiszteletdíjasok helyettesítése megoldott.  

 A Házi segítségnyújtást 5 főállású dolgozó végzi, a szakmai vezető és az 
intézményvezető irányításával. A dolgozók szakirányú végzettségűek, a 
munkakörükhöz megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek, továbbképzésen való 
részvételük folyamatos, helyettesítésük megoldott. Településünkön a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban a 4 főállású házi gondozónő vett részt. 



A 24 órás készenléti ügyeletet a dolgozók egymás közt hetente, vagy kéthetente 
felváltva biztosítják. A társult településeken közreműködők (2-2fő) ez irányú 
szakmai munkáját, irányítását, szervezését a Püspökladányi központ vezetője és a 
szakmai vezető  látja el, a rendszergazda a jelzőrendszer műszaki állapotáért, 
karbantartásáért, telepítéséért felel. 

Az Idősek Klubjai: (25+30+25+20) 100 férőhellyel állnak az idős lakosság 
rendelkezésére Püspökladány és Sárrétudvari településeken, a klubokban hétvégén 
és ünnepnapon megoldott az idősek étkeztetése, kivéve a III. sz. Idősek klubja 
Püspökladány és a IV. sz. Idősek Klubja Sárrétudvari, ahol hétvégén és 
ünnepnapon nincs ellátás. A klub dolgozói létszáma: Püspökladányban 9,5 fő, 
melyből 1 fő mentálhigiénés szakember, 1 fő adminisztrátor, és fél állásban 1 fő 
pénzügyi ügyintéző, 7 fő gondozónői tevékenységet folytat. A szabadnapok és a 
szabadság biztosítása összehangolást, megegyezést kíván a munkatársak között. 
Ebben az időszakban 30 napos közcélú foglalkoztatással segítjük a tevékenységet, 
főleg kisegítői, illetve technikai munkában vesznek részt.  

A közösségi pszichiátriai ellátásban 2 fő közösségi gondozó vesz részt. A 
közösségi koordinátor feladatait a Központ vezetője látja el. A Központ keretein 
belül, integráltan szakmai egységként működik a szolgálat. A közösségi 
koordinátor szervezi és összehangolja a közösségi gondozók munkáját, a 
szolgálatok között kooperál, segíti a gondozónők feladatellátását. A közösségi 
pszichiátriai ellátás az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozott 2008. 
december 31-ig, melyben 16 ellátottat gondoztak. 

A támogató szolgálatban  2 fő a személyi segítő, ebből 1 fő Sárrétudvariban és 1 fő 
gépkocsivezető foglalkoztatása történt meg 2008. december 31-ig.  

Gyermekjóléti szolgálat: Önálló szakmai egységként működik, ahol 1 fő szakmai 
egységvezető, 1 fő tanácsadó, és 3 fő családgondozó látja el a feladatokat. 
Sárrétudvariban 1 fő családgondozó dolgozott. 
 
Családsegítő Szolgálat: Önálló szakmai egységként működik, ahol 1 fő szakmai 
egységvezető, 1 fő szociális asszisztens, 2 fő családgondozó lát el feladatokat. 
Sárrétudvariban 1 fő családgondozó dolgozott. 
Szerepen a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatát a Szerepi 
Önkormányzat önállóan látja el. 

Képzés, továbbképzés: a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet szerint a szociális 
ágazatban is bevezetésre került a továbbképzési kötelezettség. Meghatározott időn 
(öt év) belül, megfelelő számú kredit pont (60 vagy 80) megszerzése, illetve 
magasabb vezetők részére szakvizsga letétele kötelező a munkakörök további 
betöltéséhez. Az intézmény dolgozói a továbbképzéseken és a szakvizsgán a 
jogszabályi előírások figyelembe vételével, és az intézmény továbbképzési 



ütemtervében foglaltaknak megfelelően vettek részt, a fel nem használt 
továbbképzési keret 2009 első félévében került felhasználásra. 

Tárgyi feltételek: 

 Szolgáltatásainkat öt intézményben működtettük: 

● a Központ és az I. sz. Idősek klubja Püspökladány Rákóczi u. 4. sz.  

● a II. sz. Idősek Klubja Püspökladány Karcagi u. 32. sz.  

● a III. sz. Idősek Klubja Püspökladány Mező Imre ú. 47. sz. 

● a IV. sz. Idősek Klubja Sárrétudvari, Széchenyi u. 31. sz. 

● Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Püspökladány, Bocskai u. 21. 

● Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, Sárrétudvari, Széchenyi u. 1. 

Az intézmények épületi adottságai igen eltérőek. A Rákóczi utcai épület az 1900-as 
évek elején épült, a nyílászárók deformáltak, nem zárnak jól, a falak salétromosak. 
A vizes blokk elavult, egy légtérben van a fürdőszoba, a férfi, a női és a 
személyzeti WC. A működési engedély feltételének nem felel meg, mivel az 
akadálymentes környezet nem biztosított. 

A Karcagi utcai épület 1990-ben épült, jó műszaki állapotú, az intézmény 
funkciójához adott a működési feltétel, de a vizes blokk a mozgássérültek részére 
nem megfelelő. Az intézmény udvarában a bekötőút javításra szorul a 
gépkocsiforduló nincs kialakítva, pedig az ételszállítás miatt nagyon fontos lenne. 

Mindkét telephelyen meg kell oldani az akadálymentesítést.  

A Mező I. úti épületet 2005. november 01-én vették birtokba az idősek. Az épület a 
felújításával, és az átalakításával a feladat ellátására alkalmas, a berendezés az 
ellátottak kényelmét biztosítja, megfelel az előírásoknak. Sikerült otthonos, családi 
légkört biztosítani. Az akadálymentes környezet kialakítása megtörtént: 
kialakításra került a rámpa, a mozgáskorlátozottak vizes helyiségei, küszöbök és az 
ajtó szélesség megfelel az előírásoknak.  

A IV. sz. Idősek Klubjának épülete az Európai Uniós előírásoknak nem felel meg, 
mozgáskorlátozottak részére nem megfelelő, általános állapota elavult. 

A klubjaink szakmai eszközeinek felszereltsége megközelítőleg azonos. Az 
intézmény gépkocsija 11 éves, az év mindennapján üzemeltetni kell az ebéd 
átszállítása miatt (átlag napi 150 adag), a javításokat eddig sikerült megoldani 
délutánonként. Egyre gyakrabban hibásodik meg a gépkocsi, a több napos leállása 
nehézséget jelent. 



A házi segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök biztosítottak. Közlekedéshez 
kerékpárt használnak a dolgozók. Az elhasználódott kerékpárokat megpróbáljuk 
cserélni, a segédmotorokat pedig fokozatosan kivonjuk a forgalomból. A 
jogszabály által előírt munka- és védőruhát biztosítjuk a dolgozók részére.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  jelzőkészülékeinek karbantartása javítása 
biztosított, minden településnek beszereztük a készenléti táskát a tartozékaikkal 
együtt (vérnyomásmérő, vércukormérő+lándzsa+teszt, elemlámpa, mobiltelefon, 
elsősegélynyújtó csomag, írószer, nyomtatvány stb.). A szükséges eszközök 
javítása cseréje megoldott. 

A Központ épületében van helye a közösségi pszichiátriai ellátásnak és a támogató 
szolgálatnak. A két új szolgáltatásnak nincs külön irodahelyisége. A meglévő 
irodában és felszerelésekkel került kialakításra, későbbiekben szükséges külön 
iroda helyiség kialakítása, az ellátottakkal és a hozzátartozókkal történő kapcsolat 
kiépítése és tartása miatt. A támogató szolgálat gépkocsija működik.  



Gazdálkodásunk áttekintése:               

Intézményünk részben önálló költségvetési intézmény, melynek gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatait megállapodás alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet végzi. A 
működéshez az anyagi háttér adott (alap- és kiegészítő normatíva igénylés, térítési 
díj bevétel).  

 

BEVÉTELEK  

Intézményfinanszírozás 

Területi Gondozási Központtól    21 609 

Sárréti Szociális Szolgáltató Központtól    9 267 

Átadott  előirányzat maradvány :   30 876 

Kereset kiegészítés IV. negyedév        904 

Prémiumévek IV. negyedév                  296 

Módosított előirányzat     32 076 

Teljesítés:       32 076  100 % 

 

Saját működési bevételek: 

Eredeti előirányzat:                                                         0 

Módosított előirányzat:                                          4 104 

Teljesítés:                                                             6 297                153,43 %   

 

A 2008-as bevételek alakulásának oka, hogy bérleti díjból származó bevételhez 
jutott az intézmény, mely a módosított előirányzatban nem szerepelt. Az ellátotti 
létszám növekedésével nőtt a befizetett térítési díjak összege, ami maga után vonta 
a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ját is. A módosított előirányzathoz 
képest több bevétel származott a továbbszámlázott szolgáltatások területén is. 

 



Intézményi működési bevételek 
 

Előirányzat Teljesítés  Szakfeladat 

 Eredeti Módosított Ezer Ft % 

853233 Házi 
segítségnyújtás 

0   600    811 135,17 

853255 Szociális 
étkeztetés 

0 1 900 2 816 148,21 

853266 Nappali ellátás 0    894 1 294 144,74 

853 288 Támogató 
szolgálat, 
Közösségi 
ellátás  

0     50      76     152  

Összesen 0 3 444 4 997 145,1 

A 2008-ban a személyi térítési díj bevétel a tervezett összeg értéket 45,1 % - kal 
haladja meg. Az intézmény módosított bevételét teljesítette és jelentős többlet 
bevétel mutatkozott évvégére a tervezett összeghez viszonyítva. Mind a négy 
szakfeladaton magasabb bevétel jelent meg a módosított előirányzathoz képest. 
Ennek oka, a szolgáltatásokban részesülők számának növekedése.  

 

 Működési célra átvett pénzeszközök 

Eredeti előirányzat:             0 

Módosított előirányzat      5 977 

Teljesítés        5 737          95,98 % 

 

A működés célra átvett pénzeszköz a tervezettnek megfelelően alakult.  A 
december havi kifizetések teljesítése 2009. évben fog a főkönyvi könyvelésben 
megjelenni, az előirányzatot a pénzmaradványból kívánjuk visszatervezni. 



KIADÁSOK   

Eredeti előirányzat:               0 

Módosított előirányzat:      42 157 

 Teljesítés       36 948        87,64%  

 

 Előirányzat 

Eredeti  Módosított 

Teljesítés 

  Ezer Ft              % 

1.Személyi juttatás 

2.Munkaadót terhelő 
járulékok 

3. Dologi kiadások  

 

0 

         0 

         0 

21 644 

   6 087 

12 688 

  

19 464 

  5 633 

10 113 

 

      

89,93 

92,54 

      79,7   

 

 

Összesen 0 40 419  35 210  87,11 

 

A személyi jellegű kifizetések és az ehhez tartozó járulékokból adódó megtakarítás 
a betegszabadságból, fizetés nélküli szabadságból, a pontszerző továbbképzésre fel 
nem használt pénzeszközből és az alacsonyabb bérrel felvett helyettesítésből 
tevődik össze. 

A járulékok teljesítése a személyi juttatások teljesítésével összhangban van.  

 

 Dologi kiadások  

Eredeti előirányzat               0 

 Módosított előirányzat     12 688 

 Teljesítés       10 113            79,7 % 

 



A dologi kiadás a tervezetthez képest alul teljesített. Az intézmények összevonása 
után a folyó írat beszerzés, egyéb szakmai anyag költsége, valamint a tisztítószerre 
és irodaszerre költött összeg csökkent. Évvégén nem pontszerző továbbképzésre 
már lehetőség nem volt, így a tervezett előirányzat nem került felhasználásra. Kis 
értékű tárgyi eszközök minimális vásárlása valósult meg az intézményben, mivel a 
megfelelő számítástechnikai és információs eszközök rendelkezésre állnak. Az 
összevonás után a karbantartási és javítási munkálatokat az intézmény 
alkalmazásában álló dolgozó végezte el, ezzel megtakarítva az erre előirányzott 
összeget. 

2008. szeptemberében a Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott a volt 
intézménynél. A vizsgált időszak a 2007-es évet ölelte fel. Feltárt hiányosságok 
miatt 1 773 000 Ft-ra büntette meg az intézményt, melynek kifizetése megtörtént 
2008. decemberében.  

A (Területi Gondozási Központ) intézmény ellen munkaügyi per van folyamatban, 
melynek kérdéses kimenetele miatt a pénzmaradványból összeget kell elkülöníteni. 

A 2008 évben történt változások ellenére az intézmény működése biztosított volt, 
finanszírozási problémák nem voltak. Minden szállítói számlát határidőben 
kifizettünk. 

 

Intézményi pályázatok: 

2008. harmadik negyedévében pályáztunk a Hajdú-Bihar megyei 
Önkormányzathoz és 50.000 Ft támogatási összeget kaptunk az „Idősek hónapja” 
rendezvény sorozat lebonyolításához, melynek felhasználása a negyedik 
negyedévben történt meg. 

2008 októberében számítástechnikai eszközökre nyújtottuk be pályázatunkat, mely 
nem volt sikeres. 

 

Adminisztráció: 
 
Minden ellátási formában kötelező az adminisztráció, mely a 9/1999. 
(XI.24.)SZCSM a többszörösen módosított 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján 
történik. 

Az adminisztrációt manuálisan és mechanikusan vezetjük. A munkaügyi és 
személyzeti iratok elkészítése számítógépen történik, melyhez a MÁK biztosítja az 
IMI programot.  



A szakmai tévékenységről: 

Püspökladány, Sárrétudvari és Szerep lakossága ismeri szolgáltatásainkat, 
állapotuk és a lehetőségek szerint igénylik az ellátásokat. Az ellátottak száma 1 év 
alatt folyamatosan nő, bár sajnos, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok volt az 
ellátottaink körében az elhalálozás. 

 

Házi segítségnyújtás: 

A házi segítségnyújtás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, melyről az 
1993. évi III. törvény rendelkezik. 

Alapellátás keretében történik a gondoskodás azokról a rászoruló személyekről, 
akik otthonukban élnek, és önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek. 
Az ilyen emberek számára megnyugtató, hogy saját otthonukban élhetnek. A 
gondozó otthonukba megy, ott nyújt segítséget a személyi és környezeti tisztaság 
fenntartásához, a külvilággal való kapcsolat ápolásához, érdekeik védelméhez. A 
gondozók sok esetben családpótló szerepet töltenek be.  

A házi segítségnyújtás módját, formáit, gyakoriságát a gondozott egészségi 
állapota, szociális helyzete és egyéni szükségletei alapján kell meghatározni. Erről 
a gondozók minden ellátottra vonatkozóan személyre szabott gondozási tervet 
készítenek. Az egyéni gondozási tervben a gondozási problémák, a célok, a 
módszerek, a kitűzött határidő és az eredmények szerepelnek, külön meghatározva 
a fizikai ellátás, egészségügyi ellátás, mentális gondozás, foglalkoztatás, valamint 
az érdekvédelemre vonatkozóan. 

A gondozó a házi segítségnyújtás keretében elvégez a gondozottal kapcsolatban 
minden szükséges teendőt, különösen: 
-  étkezés biztosítása 
-  bevásárlás 
-  testi, személyi higiénia biztosítása 
-  környezet tisztántartásának biztosítása 
- orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerfelíratás, gyógyszerkiváltás, 
  gyógyszer adagolás 
- orvosi előírás szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása 
- hivatalos ügyek intézése 
- külső kapcsolattartás elősegítése 
- lelki gondozás. 



A gondozott betegsége esetén a gondozók ápolói feladatot is ellátnak. 
Egészségügyi képesítéshez kötött tevékenységet csak ilyen képesítés birtokában, 
orvosi utasításra végezhetnek. 

Nagyon fontos, hogy a gondozók megfelelő empátiás készséggel, nagyfokú 
türelemmel és jó kapcsolat felvételi képességgel rendelkezzenek. Másokkal 
szemben csak az-az ember tud jó kapcsolatot kialakítani, aki megfelelő 
önismerettel rendelkezik. 

A házi segítségnyújtásban tevékenykedő gondozók segítséget nyújtanak a 
rekreációs tevékenységben is. 

Lebonyolítják a sajtótermékek beszerzését, könyvkölcsönzést. Szükség esetén 
felolvasnak a gondozottnak, megírják leveleiket, tartják a kapcsolatot a 
rokonokkal, ismerősökkel. Sok esetben csak Ők jelentik a kapcsolatot a 
külvilággal.  

A gondozó az elvégzett gondozási tevékenységekről gondozási naplót vezet. Ennek 
alapján történik a havonta fizetendő személyi térítési díj kiszámítása is.  

A házi segítségnyújtás körzeteknek megfelelően van kialakítva, a területi 
felosztottság mellett a gondozás tartamának figyelembevételével történik a 
gondozottak ellátása. A gondozónők nem csak időseket, hanem fogyatékosokat és 
pszichiátriai betegeket is gondoznak a saját lakókörnyezetükben. Ebből a hivatásos 
gondozónők naponta 4-6 főnél végeznek gondozási tevékenységet. Az ellátottaknál 
rész,- illetve teljes gondozást biztosítunk. Egyre többen keresik fel az intézetet több 
órás gondozási igénnyel.  

A szolgáltatás munkanapokon biztosított. Nem részesíthető házi segítségnyújtásban 
a közveszélyes állapotú elmebeteg, valamint a közegészségügyi indokból 

elkülönítésre szoruló fertőző beteg mindaddig, amíg ez az állapot fennáll. 

A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díj nem 
haladhatja meg a gondozott jövedelmének 20 % - át.  

A házi segítségnyújtásban részesülők létszámának alakulása 1 év alatt: 

 2008. I. félév 2009. I. félév 

Püspökladány 107 145 

Sárrétudvari 38 45 

Szerep 15 25 



Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

Kis-városi társulási modellként került kialakításra, majd a térség 11 településre 
kiterjedt. A szolgáltatás a már működő alapellátási feladat, a házi segítségnyújtás 
kiegészítésére szerveződött. A műszaki berendezés a diszpécserközpont egysége a 
DERMÁK KHT (Bihari Szociális Nonprofit Kft) Hajdúszoboszlói telephelyén az 
Idősek Otthonában került kiépítésre. Az ügyeletes gondozónők településenként a 
házi segítségnyújtást és a nappali gondozást végző teamből került ki.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése során a korábban csak 
munkaidőben működő házi segítségnyújtás, ezáltal folyamatos üzeművé vált. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, saját otthonukban élő egészségi állapotuk 
és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek 
részére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, 
krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személyeknél történő 
gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.  

Egy év alatt a készülékek száma 85-ről 96 készülékre emelkedett, melyből 35 
készüléket bérlünk. Az elmúlt évben jelzés főleg egészségi problémák miatt 
történtek. 

A program központi „szereplője”egy rádió adó-vevő rendszer, melynek adó része 
egy kis készülék, melyet az ellátott nyakában hord és szükség esetén 
gombnyomással riasztja a központot. A központban - hangjelzéssel egybekötve - a 
számítógép monitoron azonnal megjelenik a segítségkérés ténye. A központban 
szolgálatot teljesítő gondozó azonnal riasztja a készenlétes gondozónőt, aki a 
lehető legrövidebb idő alatt a helyszínre megy. 

A gondozók az alapvető elsősegélynyújtó felszereléseken kívül rendelkeznek 
mobiltelefonnal, melynek segítségével orvost, szükség esetén mentőt hívhatnak 

A jelzőrendszeres házi gondozás működtetése folyamatos adminisztrációs munkát 
kíván mind a gondozást végzők, a szakmai vezető illetve a rendszergazda részéről. 

A gondozást végző házi gondozók minden segítségkérésről jegyzőkönyvet 
készítenek a dokumentumokat minden hónap végén átadják a szolgáltatás 
vezetőjének, egyben a hónapban előforduló gondozási, segítségnyújtási 
eseményeket is megbeszélik. A szolgáltatás működéséért felelős vezető – 
programvezető – minden hónapban beszámolót küld a módszertani központba 
(„Havi jelentés a segítségkérésekről”) és „Éves beszámolót” készít, melyben 
összesíti a tárgyév gondozási eseményeit, tapasztalatait. 

2009. júniusában pályázatot nyújtottunk be a Hároméves felzárkóztató szociális 
program keretén belül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eszközfejlesztésére. A 



pályázatban a gondozónők munkáját könnyítő eszközök (készenléti táska, 
kerékpár, mobiltelefon) beszerzése, valamint a készülékek cseréje kétoldali 
kommunikációs rendszerűre történne meg.  A pályázat elbírálása jelenleg is 
folyamatban van.  

 

Étkeztetés:  

Alapellátás keretében napi egyszeri meleg étel biztosítása az arra rászorulóknak.  

A szociális étkeztetést azok a szociálisan rászorultak vehetik igénybe, akik 
különösen: 
- koruk 
- egészségi állapotuk 
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük 
- szenvedélybetegségük 
- hajléktalanságuk,  
- jövedelmük 
miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére legalább napi egyszeri meleg étkeztetést 
nem képesek biztosítani. 

Az étkezést az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges 
táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk, a szociális étkeztetésre 
vonatkozó szabályok figyelembevételével.  

Az étkeztetés ellátottainak az ebédet idősek klubjaiból adagoljuk és szállítjuk 
tovább. A rászorultak részére a területileg közelebbi idősek klubjából történik az 
ebédkiosztás, hogy minél rövidebb időn belül hozzájussanak az ellátáshoz.  

Az ellátottak étkeztetése az ellátott igényének megfelelően az alábbiak szerint, 
történik: 
- az étel elvitelének lehetővé tételével 
- az étel, lakásra szállításával – a házi gondozó szolgálat, gépkocsi  
  közreműködésével 
 
Az étkezések időpontja: 
elvitel és lakásra szállítás esetén: 11 – 13 óra között. 

Az étkeztetés keretében történik: 

- igény szerint a rászorulók napközbeni étkeztetésének megszervezése, 
- a kulturált étkezés lehetőségének biztosítása, 
- az étkezéshez szükséges alapvető higiéniai feltételek biztosítása 
- munkaszüneti és pihenőnapon történő étkezés biztosítása igény szerint. 



Az étkeztetés igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője kérelmére történik. A szolgáltatás igénybevételének feltételeiről a 
kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az étkeztetés igénybevétele 
térítésköteles szolgáltatás és a személyi térítési díj az ellátott jövedelmétől függ. 
Étkeztetés esetén a fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az étkezést igénybe 
vevő jövedelmének 25 % - át. Amennyiben az ellátott étkeztetésben és házi 
segítségnyújtásban is részesül, úgy a fizetendő térítési díj nem haladhatja meg 
jövedelmének 30 % - át. 

Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybe vevő 
vagy törvényes képviselője megállapodást köt. 

Az alapellátás két összetevője a házi segítségnyújtás és az étkeztetés nagyon 
szorosan összefügg. 

Az étkeztetésben részesülők létszámának alakulása 1 év alatt: 

 2008. I. félév 2009. I. félév 

Püspökladány 119 210 

Sárrétudvari 37 48 

Szerep 0 19 

A gazdasági válság és a növekvő munkanélküliség hatására egyre több ember 
krízis helyzetbe kerül, így nem biztosított számukra a napi egyszeri meleg étkezés. 
Ezért a szolgálat a szociális étkeztetés keretein belül lehetővé teszi számukra, hogy 
kevés jövedelmük ellenére térítésmentesen, vagy minimális térítési díj fejében 
hozzájussanak az ebédhez. 

Szerepen szociális étkeztetés eddig még nem volt, ezt a hiánypótló szolgáltatást 
2009. július 01-én vezette be az intézmény. 
 
 

Idősek Klubjai: 

A klubok szolgáltatásai - a szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk 
ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. A klub tagok 
száma évről-évre minimálisan változik, de az ellátottak összetétele cserélődik. Az 
idősek klubjai nyitottak, a gondozottaink eltérő időt töltenek bent az 
intézményekben, mivel figyelembe kell venni az igényeiket és az időskor 
sajátosságait. A felvételkor tájékoztatást adunk a szolgáltatásainkról, házirendről, 
jogaikról és a kötelezettségeikről. Az intézmény házirendje tartalmazza a 



szabályokat. A házirend jól látható helyen kifüggesztve található, hogy a 
későbbiekben is mindenkinek rendelkezésére álljon.  

A klub feladata: a gondozás, a gondoskodás. A gondozásra szoruló ember 
szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a 
segítségre szoruló ember fizikai és pszichés állapota határozza meg. 

A gondozás egy komplex tevékenységi forma, ahol a gondozás valamennyi elemét 
együtt kell alkalmazni, maximálisan figyelembe kell venni a gondozásra szoruló 
ember egyéniségét, igényeit, sajátosságát, kultúráját. 

A gondozást tudatosan és tervszerűen kell szervezni és végrehajtani. 

A gondozás elemei: 
- fizikai, 
- egészségügyi, 
- pszichés gondozás (mentális gondozás) 
- hasznos célszerű tevékenység (foglalkoztatás) 

A klubjaink biztosítják: 
-   a napi egyszeri étkezést (melyet a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola,  
Szakiskola és Kollégium, a Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Szerepi Általános Iskola és Óvoda és Könyvtár konyhájáról biztosítunk), 
- a mosást, korszerű technikai feltételekkel (automata mosógép), a házi 
gondozottak részére is itt történik a mosás, 
-    a személyi higiéné biztosítását, fürdetést, körömvágást, stb.  
 -  az egészségügyi gondozás keretében rendszeres vérnyomásmérést, súlymérést, 
kornak megfelelő tornáztatást, mozgást, egészségi állapot figyelemmel követését, 
házi orvossal való kapcsolattartást, gyógyszerszedés követését, szükség szerint az 
egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz való hozzájutás segítését. 
- szervezett foglalkoztatást, amellyel ellátottaink hasznosan tölthetik a 
szabadidejüket pl: kézimunkázás, készségfejlesztő és képesség megtartó 
foglalkoztatások, logikai és társasjátékok. A foglalkoztatás színesebbé tételére 
megemlékezünk az ünnepekről, gondozottak névnapjáról, születésnapjáról, közös 
bográcsos főzést szervezünk. Jelentősebb rendezvényeink: farsang, Nőnap, húsvét, 
Anyák napja, Idősek Napja, nyugdíjas találkozó, karácsony, és az Idősek Napja. A 
nagyobb programjainkat (farsang, Anyák napja, karácsony) a klubok közösen, 
felváltva tartják. Rendezvényeinkre más település idősek klubjainak az ellátottjait 
meghívjuk, de minket is visszahívnak.  
-   hivatalos ügyek intézésének segítését, 
-   életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítését. 
 
 



A nappali ellátásban részesülők létszámának alakulása 1 év alatt: 

 2008. I. félév 2009. I. félév 

Püspökladány 25+30+25 25+30+25 

Sárrétudvari 20 20 

Szerep 0 50 

Püspökladányban 3 klub biztosítja az ellátást az idős lakosság számára. A Szerepi 
idősek klubja 2009. április 01-én csatlakozott intézményünkhöz, mint 
tagintézmény.  

 

Közösségi pszichiátriai ellátás : 

2008. december 31-ig a közösségi pszichiátriai ellátás az Önkormányzat által 
biztosított szociális alapszolgáltatások körébe tartozott. 2009. január 01-től ez az 
ellátás mint alapszolgáltatás megszűnt, és azóta pályázati kereteken belül működik 
a szolgálat.  

 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálaton belül, 
integráltan, szakmai egységként működik. A közösségi koordinátor szervezi és 
összehangolja a közösségi gondozók munkáját, a szolgálatok között kooperál és 
segíti a gondozónők feladatának ellátását.  

Az ellátás célja: pszichiátriai betegek társadalmi, közösségi integrációja illetve 
reintegrációja.  

Ellátottak köre: 

● elsősorban a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai 
betegek, akiknek betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban 
tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában 
igényelnek segítséget. 

● A tüneteket mutató, de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve a 
pszichés zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek. 

● A szociális intézményekben élő vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló 
pszichiátriai betegek, akik lakóhelyükön stabil hátteret és kontrollt 
igényelnek. 



A szolgáltatást igénybevevők körében a leggyakrabban előforduló pszichiátriai 
betegségek a depresszió, skizofrénia, paranoid skizofrénia, személyiségzavarok, 
bipoláris zavarok. 

 A szolgáltatás olyan hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott segítségnyújtást 
kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, 
valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. 

A fentieknek megfelelően: 
- gondozás és pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve 
    lakókörnyezetében 
- segítségnyújtás: 
- az egészségi és pszichés állapot javításában 
- a meglevő képességek és készségek megtartásában illetve fejlesztésében 
- a mindennapi életben adódó konfliktusok feloldásában és a problémák 

megoldásában 
- a szociális és mentális gondozásban 
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban 
- a pszichiátriai beteg kapcsolatkészségének javításához, családi 

kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való 
részvételükhöz, 

- a pszichiátriai beteg társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint 
a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való 
egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, 

- egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a pszichiátriai 
betegek speciális szükségleteihez igazodóan. 

 

A feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások formái, módja, 
rendszeressége: 
 
● Állapot és életvitel felmérés 
● Problémaelemzés, problémamegoldás: 

- a személyes célok felmérése, meghatározásának segítése 
- a változtatásra motiváló tényezők feltárása 
- problémamegoldó beszélgetések 

 ● Stresszkezelés 
 ● Készségfejlesztés: 

- életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, vagy közvetítése 
- az önellátó képesség javítása és fenntartása 
- pszichoedukáció, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az 

            ahhoz  való alkalmazkodás és kezelés teendőiről 
 



 ● Pszicho-szociális rehabilitáció 
- a munkához való hozzájutás segítése 
- a szabadidő szervezett eltöltésének segítése 
- szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének 
  segítése 
- tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi  

     ellátások és szolgáltatások, valamint oktatási lakhatási lehetőségek  
     igénybevételéről 
 ● Ügyintézés 
 ● Speciális stratégiák: 

- a napi tevékenység megszervezése 
- a szorongás kezelése 
- az alvás szabályozása 
- a táplálkozási rendellenességek és a rossz étkezési szokások kezelése 
- az agresszió kezelése 
- az öngyilkosság kockázatának segítése 
- egyéni esetkezelés, csoportokkal végzett munka (önsegítő, hozzátartozói, 
  kulturális, szabadidős) 

A szolgáltatásokat a közösségi gondozók az ellátott otthonában, illetve 
lakókörnyezetében vagy az Intézet közösségi termében – az ellátott személyes 
céljaira és egyéni szükségleteire alapozva, gondozási terv alapján- személyesen 
biztosítják, vagy közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való 
hozzájutást. A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított 
gondozási tervben, megállapodásban foglaltak határozzák meg. A közösségi 
pszichiátriai szolgálat munkatársának joga, hogy a szakmailag elfogadott 
pszichoszociális intervenciós módszerek közül – a hatályos jogszabályi keretek 
között – szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó beavatkozási 
formát. 
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátást kérelmező pszichiáter 
szakorvosának javaslata alapján, az ellátást igénylő kérelmére történik. Az ellátás 
térítésmentesen vehető igénybe. 
Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybe vevő, 
illetve törvényes képviselője megállapodást köt. 



A közösségi pszichiátriai ellátásban részesülők létszámának alakulása 1 év alatt: 

 2008. I. félév 2009. I. félév 

Püspökladány 14 52 

Sárrétudvari 2 12 

Szerep 0 1 

Szerepen a közösségi pszichiátriai ellátás 2009. július 01-én kezdte meg 
működését. 2008. év végén vállalt feladatmutató a közösségi pszichiátriai ellátáson 
40 fő, ezzel szemben az általunk teljesített feladatmutató 65 fő, melynek 
függvényében pót normatíva igénylésre lesz lehetősége az Önkormányzatnak. 

 

Támogató szolgálat: 

A Sárréti Többcélú Társulás keretében Püspökladány, Sárrétudvari, Bihartorda 
települések önkormányzatainak együttműködésével, megállapodással a Segítő 
Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül 
működtette 2006. januárjától-2008. december 31-ig, mint szociális 
alapszolgáltatást. 2009. január 01-től pályázat útján elnyerhető szolgáltatásként 
működne a szolgálat, de a benyújtott pályázatnak nem volt pozitív elbírálása. Ezért 
a szolgálat működése jelenleg szünetel. A támogató szolgálatra vásárolt 
gépjárművet a házi segítségnyújtásban és étkeztetésben használjuk. 

 

Családsegítő Szolgálat: 
 
A családsegítő szolgálat feladatai az 1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról 
és a szociális szolgáltatásokról értelmében. 
 

• Családsegítés keretében szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás 
nyújtása. 

• Családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok, illetve 
konfliktusok megoldásának elősegítse. 

• Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése. 
Ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, az oktatási 
intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és jogi 
segítségnyújtó szolgálat, valamint társadalmi szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek részvételének biztosítása a megelőzésben. 



• Humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, közösségfejlesztő, 
valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése. 

• Tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és 
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus 
betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer 
problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és 
családtagjaik részére tanácsadás nyújtása. 

• A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő mediációs programok és szolgáltatások, valamint nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások. 

 
/ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális szolgáltatásokról, 64.§ ( 2 ) / 

 
A szolgálat a következő szolgáltatásokat nyújtja a lakosság felé: 
 
információt nyújt és tájékoztatást ad a társadalombiztosítási-, családtámogatási- és 
szociális ellátásokról, 
− segítségnyújtás ügyintézésben nyújt, rendelkezik az ellátásokhoz szükséges 

igénybejelentő lapokkal, 
− pszichológiai ,jogi és életvezetési tanácsadást biztosít, 
− komplex családgondozást végez, konfliktus kezelésben nyújt segítséget, 
− hirdető szolgálatot működtet 
− figyelemmel kíséri az ösztöndíjpályázatokat  
− adományt szervez és közvetít 
 
Forgalmi adatok: 
 
A családsegítés helyi ismertsége és elismertsége jó, amelyet mutatnak a statisztikai 
adatok is. 
2008-ban az éves forgalom 6968 volt, melyből a tárgyévben a szolgálatnál 
megfordult kliensek száma 2557, ebből az új kliensek száma 1547. 2008-ban a 
gondozott családok száma 60 volt. 
2009. I. félévben a esetkezelések száma 4421 volt, ebből az egyszeri előfordulás 
1465 fő volt, amelyből az új kliensek száma 816 volt. 
A gondozott családok száma esetünkben nem jár együtt olyan magas 
gyermekszámmal, mint a Gyermekjóléti Szolgálat esetében. Ennek legfőbb oka a 
klienskörben keresendő, mert a családsegítő munka egyedülállókkal, gyermektelen 
párokkal éppúgy zajlik, mint sokgyermekes családokkal, ezért a kliensek életkori 
megoszlása egyenetlen. 
 
Az ügyfelek hozott problémái közül a legmagasabb arányban az anyagi 
nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 



szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése fordult elő a 
leggyakrabban.  
Ennek oka lehet, hogy a város nagy mennyiségű élelmiszeradományhoz jutott az 
Élelmiszer Bank jóvoltából, aminek kiosztásában a Családsegítő Szolgálat is 
segítséget nyújtott. 
  
Az anyagi probléma mellett továbbra is magas arányban jelentkezik a 
foglalkoztatási probléma. Ennek száma azonban csökkenést mutat az elmúlt 
évekhez képest, aminek legfőbb oka, hogy az 1993. évi III. törvény 2009. január 1-
jétől hatályos rendelkezése szerint a jegyző által megállapítható ellátások rendszere 
megváltozott, új elnevezése összefoglalóan az aktív korúak ellátása lett. Az aktív 
korúak pénzbeli ellátásának két típusa van, a rendszeres szociális segély és a 
rendelkezésre állási támogatás. A rendszeres szociális segély megállapítható 
azoknak, akik egészségkárosodottak; 55. életévüket már betöltötték; vagy 14 év 
alatti gyermeket nevelnek, és a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel 
más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, 
terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek napközbeni ellátását nem tudják 
intézményben biztosítani; és vállalják az önkormányzat által kijelölt szervvel – 
Családsegítő Szolgálattal - az együttműködést.  

  
A rendelkezésre állási támogatásban részesülőknek közfoglalkoztatásban kell részt 
venniük, és a Munkaügyi Kirendeltségnél kell regisztráltatniuk magukat, ahol 
álláskeresési megállapodást kötnek, és az abban foglaltakat teljesítik. 

 
 
 
 

Szakmai tevékenység: 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének fő célja, hogy segítse a gyermekek 
vérszerinti családjában történő nevelkedését. A gyermekek mindenekfelett álló 
érdekét figyelembe véve a segítő szervezet együttműködve az egészségügyi és más 
humán szolgáltatókkal, a nevelési-oktatási intézményekkel, hatóságokkal - 
szervezési, szolgáltatási, gondozási és koordinálói - feladatokat végez, koordinálja 
a helyettes szülői ellátást.  



A Gyermekjóléti Szolgálat forgalmi adatainak alakulása 2008.-2009. I. félév 
 

 2008. 2009. I. félév  

Halmozott előfordulás:  

2679 

 

1250 

A szolgálatban megjelentek 
száma:/egyszeri előfordulás/ 

 

 

1946 

 

 

837 

A szolgáltatást igénybevevő 
gyermekek száma:                                        

 

625 

 

268 

A szolgáltatást igénybe vevő 
gyermekek családjának száma: 

 

289 

 

121 

 

 

Püspökladányban a Gyermekjóléti Szolgálathoz forduló segítséget kérők száma az 
előző évhez képest hasonló arányú.  

A Gyermekjóléti Szolgálatnál jelentkező problémák leggyakoribb típusai: a 
családok életviteli, anyagi, megélhetési problémái, gyermeknevelési nehézségei, a 
szülők szenvedélybetegsége, valamint a családi konfliktusok (párkapcsolati 
zavarok, válásokból eredő feszültségek, lelki krízisek).  

A gyermekek, fiatalkorúak főként a tanulási és magatartási zavarokkal, 
devianciákkal, a halmozott hátrányos helyzetből, az évismétlésekből adódó 
(túlkorosság) beilleszkedési nehézségekkel, a szülői elhanyagolásból eredő 
problémákkal és/vagy lelki egyensúlyuk labilitása miatt keresik a segítő 
szakembereket. 
 

A kliensekkel végzett szociális munka színvonalát, hatékonyságát növeli az 
intézménnyel megbízásos jogviszonyban álló jogász (heti 2 órában) és 
pszichológus (heti 3 órában), akik térítésmentes tanácsadást végeznek. 
 
 

 
    



   A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 2008-2009 I. félév 
 

 2008. évben 2009. I. félév 

Alapgondozás 200 108 

Védelembe vétel 55 37 

Utógondozás 3 3 

Gondozási esetek 258 147 
 

   
2008. évben 200 gyermek, 2009. I. félévéig 108 gyermek részesült önkéntes 
együttműködésen alapuló családgondozásban. Az önkéntes gondozás 2009. I. 
félévi aránya meghaladja a 2008. év I. féléves gondozási arányát, növekedést 
mutat. A Gyermekjóléti Szolgálat 2009. I. félévéig 55 olyan gyermeket vett 
gondozásba, akik még nem voltak a Gyermekjóléti Szolgálat látóterében. A 
gondozásra a szülők megélhetéssel, lakhatással összefüggő problémái, 
párkapcsolati zavarai, családi konfliktusaik, valamint gyermekeik nagymértékű 
igazolatlan iskolai hiányzásai miatt került sor.  
  
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségét elsősorban 
önkéntesen igénybe vehető alapellátásokkal kezeli. Amennyiben az alapellátás 
önkéntes igénybevételével a veszélyeztető helyzet nem szűnik meg, a 
Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tesz a Jegyzői Gyámhatóság felé a gyermekek 
védelembe vételére vagy más hatósági intézkedés megtételére. 
2008. évben 55 védelembe vett gyermeknél végzett családgondozást a 
Gyermekjóléti Szolgálat. 2008. év során a védelembe vett gyermekek 30 %-nál 
szűnt meg a védelembe vétel. 
2009. I. félévéig 9 gyermek esetében kezdeményezett védelembe vételt a 
Gyermekjóléti Szolgálat szülői elhanyagolás, tankötelezettség elmulasztása, 
családon belüli agresszivitás, fizikális bántalmazás, fiatalkori bűnözés, valamint 
szökési kísérletek miatt. 2009. I. félévéig 4 gyermek esetében szűnt meg a 
védelembe vétel az eredményes családgondozás következtében kialakult életviteli, 
szemléletmódbeli pozitív változások, felelősségtudatuk kialakulása okán.  

  
A folyamatosan több éve védelembe vétel alatt álló gyermekek éves és soron kívüli 
felülvizsgálata során a Gyermekjóléti Szolgálat és a Jegyzői Gyámhatóság 
álláspontja szerint a gyermekek a vér szerinti családjukban tarthatók, mert az 
alapvető fiziológiai, biológiai szükségletük kielégített, családból való kiemelésük 
nem indokolt, a család önálló életvezetési képességeinek kialakításához viszont 
hosszabb időre van szükség. 

 



2008-ban 5 gyermek került ki a vér szerinti családjából, 2009. I. félévében 1 
gyermek esetében a szülő nyilatkozott a Városi Gyámhivatalnál, hogy nem képes 
gondozni, nevelni újszülött gyermekét, önmaga kérte a hatósági intézkedést. 
  
 A Gyermekjóléti Szolgálat 2009. I. félévéig 84 jelzést kapott egészségügyi 
szolgáltatóktól, közoktatási intézményektől, Rendőrségtől, valamint a lakosságtól 
összesen. A gyermekorvosok és védőnők 6 gyermek esetében jeleztek szülői 
elhanyagolásról, az iskolák 54 gyermek esetében igazolatlan iskolai hiányzásról, 
verekedésről, a lakosság részéről 4 estben szülői gondatlanságról, a rendőrség 20 
gyermek esetében verekedésről, lopásról, garázdaságról, bűncselekmény 
elkövetéséről, gyermekek eltűnéséről, családon belüli erőszakról.     
A Gyermekjóléti Szolgálat minden esetben kivizsgálja a beérkező jelzéseket, a 
jelző intézménynek visszajelzést nyújt, a probléma jellegétől és súlyosságától 
függően gondozást kezdeményez.  
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat egész évben szabadidős programokat 
szervez a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése céljából. 

- húsvéti játszóház, 
- „Májusi kavalkád” címmel gyermeknap és majális rendezése, 
- Nyári játszóház sorozat a nyári szünet időtartamára, 
- „Mese az egész világ” címmel rajzverseny, 
- korrepetálás a tanévet sikertelenül teljesítő gondozott gyermekek részére. 

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat részére indokolt lenne a pszichológiai 
tanácsadás heti óraszámának növelése, valamint 1 fő fejlesztő pedagógus 
alkalmazása.  
A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül a Fogyatékosok nappali 
intézményének működtetése várhatóan 2009. szeptember 01-én fog megkezdődni. 
Az intézményben a társult településeken élő 18. életévüket betöltött fogyatékosok 
nappali ellátása fog megvalósulni. Az intézmény 30 férőhellyel kezdi meg 
működését, az ellátottak körében mind értelmi fogyatékos, mind látás-, hallás 
sérült igénybe veszi a szolgáltatást. 
 
 
 
 
 
 



A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a 2009. 
félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adja: 
 
 
B E V É T E L E K 

Eredeti előirányzat:    134 550 

Módosított  előirányzat    142 806 

Teljesítés          76 687  53,7 % 

 
Intézményfinanszírozás 
 Eredeti előirányzat:   113 550 

  Prémiumévek program I-II.        599 

  Eseti kereset-kiegészítés      2 355 

  Alap normatíva  lemondás   - 3 707 

 Módosított előirányzat:   114 059 

 Teljesítés:       58 599 

  06. havi nettó illetmény:  -   4 276 

 Teljesítés:       54 323  47,6 % 

 

A Szerep szociális étkeztetés szakfeladat beindítása miatt 1 262 ezer Ft 
intézményfinanszírozást kapott az intézmény, de a feladat ellátás az év második 
felében (július 01.) fog beindulni, ezért, az intézményfinanszírozás teljesítése alul 
teljesítést mutat. 
 
Saját működési bevételek 

    Eredeti előirányzat:      21 000 

 Továbbszámlázott közüzemi díjak miatt       400 

    Módosított előirányzat:     21 400 

    Teljesítés:       11 632  54,4% 

 
A 2009. I. félévi bevételek túlteljesítésének oka, hogy bérleti díjból származó 
bevételhez jutott az intézmény, mely a módosított előirányzatban nem szerepelt. 
Az ellátotti létszám növekedésével nőtt a befizetett térítési díjak összege. 
 



 Intézményi működési bevételek 

Előirányzat            Teljesítés    
                Szakfeladat 
 

Eredeti Módosított Ezer Ft % 

853233 Házi 
segítségnyújtás 

1 756 1 756  1 726 98,3 

853255 Szociális 
étkeztetés 

10 891 10 891 5 354 49,2 

853266 Nappali ellátás 5 904 5 904 2 398 40,6 
Összesen 18 551 18 551 9 478 51,1 

 
 
A házi segítségnyújtás szakfeladaton mutatkozó többletteljesítés abból adódik, 
hogy jelentősen megnőtt az ellátottak száma. A szociális étkeztetés illetve a 
nappali ellátás feladatok bevételei a tervezetnek megfelelően alakultak. 
 
 Működési célra átvett pénzeszközök 

Eredeti előirányzat:          0 

Módosított előirányzat               185 

 Teljesítés                 180 

A módosított előirányzat teljesítése a 2008. évről áthúzódó tételekből adódik. 

 

 

 



K I A D Á S O K   

Eredeti előirányzat:      134 550 

Módosított előirányzat:     138 845 

 Teljesítés         69 430        50 %  

 

 

 

Előirányzat 

    Eredeti      Módosított 

Teljesítés 

   Ezer Ft              % 

1.Személyi juttatás 

2.Munkaadót terhelő 

   járulékok 

3. Dologi kiadások  

4. Pénzeszköz átadás 

79 272 

24 606 

 

30 672 

82 550 

    25 497 

 

30 798 

1 789 

37 963 

11 656 
 

 
 

18 022 
 

1 789 
 

46 % 

45,7 

 

58,5 

100 

Összesen 134 550 138 845 69 430 50 
 
A kiadási előirányzatok időarányos teljesítése a tervezettnek megfelelően 
alakultak. 
 
 Dologi kiadások  

Eredeti előirányzat       30 672 

Pénzmaradványból:        3 195 

Továbbszámlázott közüzemi díjak bev.        400 

Normatíva vissza fizetések:     - 3 469  

 Módosított előirányzat      30 798 

 Teljesítés        18 022          58,5  % 

 

A 2008 és a 2009 évre vonatkozó normatíva visszafizetések a dologi kiadások 
terhére lettek kiegyenlítve.  



A fogyatékosok nappali ellátása szakfeladatnak nincs elfogadott költségvetése, 
viszont az első félévben merült fel dologi kiadás. Pl. kerítéskészítés, festés, egyéb 
kisebb karbantartási munkálatok. 

A Szerep szociális étkeztetésre az első félévi előirányzatban 500 000 Ft lett 
előirányosítva, de a feladat ellátás még nem indult be június 30-ig. 

 

A közüzemi díjak a tervezésnek megfelelően alakultak az első félévben. 

 

Pályázati lehetőségek 2009. I. félévben 
 
2009. tavaszán a Máltai Szeretetszolgálat által kiírt „Idősek lakásfelújításának” 
pályázatán 3 fő Püspökladányi és 1 fő Sárrétudvari idős rászoruló ellátottunk 
lakását, fürdőszobáját újítottuk fel és akadálymentesítettük, 1.600.000 Ft értékben. 
Ez a program könnyített az idős mindennapi életvezetésén és a higiénés 
körülmények is sokkal kielégítőbbek lettek.  
 
Május végén „ majális ”-t szerveztünk az ellátásunkban lévő gyermekek, családok 
és idősek részére. A programon közel 400 fő vett részt melyen az EU Élelmiszer 
Bank élelmiszer adományával tudtunk kedveskedni a résztvevőknek. 
 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük az ösztöndíj pályázatokat, mely roma fiatalok 
támogatását segíti elő, valamint üdülési csekk pályázatok figyelemmel kísérésével 
tájékoztatjuk a lakosságot ezen lehetőségekről.  
 
Pályázatot nyújtottunk be a „Három éves felzárkóztató szociális program” 
keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítésére és fejlesztésére. A 
pályázathoz szükséges önerőt (1.300.000 Ft) az intézmény költségvetése 
biztosította. A pályázat elbírálása folyamatban van.   

 

A fent említett program keretében Püspökladány és a Sárréti Kistérségben a 
Fogyatékosok nappali ellátása mint hiánypótló szolgáltatás hamarosan megkezdi 
működését. Az épület átalakításában, eszközök beszerzésében a hely 
kialakításában a dolgozóink jelentős szakmai munkát végeztek. 

 
Júniusban Az EU Élelmiszer Bank élelmiszer adományát osztottuk ki közel 4 000 
püspökladányi lakos számára. 
 
A racionális gazdálkodás lehetővé tette az ellátásunkban lévő 90 fő idős 
gondozottnak egy 1 napos kirándulás szervezését. A program nagyon jól sikerült, 



mindenki jól érezte magát és szeretnénk ha az elkövetkező jövőben is lehetőség 
nyílna hasonló programokra. 
 
A magas színvonalú team munka következményeként minden szakfeladaton 
fejlődés tapasztalható az ellátotti létszám növekedésében és a bevételek 
alakulásában. 

 

Az intézményünk működése az első félévben biztosított és folyamatos volt. 
Finanszírozási gondjaink nem voltak a számlákat határidőben tudtuk teljesíteni. 
 
A második félévben is úgy tűnik, hogy a működésnek nincs akadálya. 
 

 

Szociális szolgáltatások fejlesztési iránya: 

 

A Katolikus Egyház a Központ Rákóczi utcai épületét visszaigényli, ezért az 
intézmény áthelyezése szükséges. Az új intézmény épületének felújítása jelenleg 
pályázati elbírálás alatt áll. 

A Sárréti Többcélú Társulásban az együttműködési megállapodások megtartása és 
felülvizsgálata, valamint a térségben a hiánypótló szolgáltatások, szakosított 
ellátások (idősek gondozó háza, demens betegek bentlakásos intézménye, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézménye) bevezetése.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől a beszámolóm elfogadását.  

 

 

 

 

 

 

Püspökladány, 2009. augusztus 07. 

 

 

 

              Nagy Ildikó 

          Intézményvezető 



                     Szerkezeti felépítés                           1. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartói Társulás 

 
Segítő Kezek Szociális 
Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

Püspökladány, Rákóczi u. 4.  

Gazdasági Ellátó Szervezet 

Házi 
segítségnyújtás 
 
Püspökladány, 
Sárrétudvari, Szerep 

Nappali ellátás: 
  
I.sz. Idősek Klubja Pl. Rákóczi u. 4. 
II sz Idősek Klubja. Pl. Karcagi .32. 
IIIsz.Idősek Klubja Pl. Mező I.u. 47. 
IVsz. Idősek Klubja Sárrétudvari, 
Széchenyi u 31. 
V. sz. Idősek Klubja „Életház” 
Szerep, Nagy u. 46. 
 

Étkeztetés 
 
Püspökladány 
Sárrétudvari 
(Szerep) 

 

Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás 
 

(Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 
településein: Körzet Központ: 

Püspökladány Biharnagybajom Bihartorda, 
Földes, Kaba, Nádudvar, Sáp, 

Sárrétudvari, 
Szerep, Tetétlen, Báránd, Bihardancsháza) 

Közösségi 
pszichiátriai ellátás 
 
Püspökladány, 
Sárrétudvari (Szerep) 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 
 
Püspökladány 
Sárrétudvari 
Szerep 

Családsegítő 
 Szolgálat 
 
Püspökladány, 
Sárrétudvari 
Szerep 



                            2. melléklet 

S Z A K M A I  L É T S Z Á M  B E M U T A T Á S A  2 0 0 9 .  I .  f é l é v  

 

Püspökladány 

 Ellátás megnevezése Létszám Személyi feltétel 

dolgozók létszáma   /   szakképzettsége  

Püspökladány székhely  

1.  1 fő 1fő intézményvezető        szociális munkás 

2. Gazdasági ellátás: megbízási szerződéssel Gazdasági Ellátó Szervezet Püspökladány Petőfi.u. 40. .sz.  

Püspökladány telephely  - Alapszolgáltatásai 

4. Étkeztetés     2 fő Gépkocsivezető vezetői engedély B kategória  szakiskolai 
végzettség 

szociális gondozó és ápoló (6 fő) 

felnőtt szakápoló végzettség(1 fő)   

5.  

Házi 
segítségnyújtás  

 

6 fő 

1 fő 

   9 fő 

gondozónő 

szakmai vezető 

társadalmi gondozónők alsó –és középfokú végzettségűek 

6. Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás 

(településenként) 

(2 fő) 

 

akik a házi segítség-nyújtásban 
dolgoznak 

rendszergazda megállapodás alapján)  

szociális gondozó és ápoló  

megállapodás alapján 

 

 Koordinátor  Szociál-politikus  

 

7. 

 

 

Közösségi 
pszichiátriai ellátás 

 

 

4 fő   

 Közösségi gondozónő 

Szociális gondozó ápoló + közösségi 
gondozói képesítés  

3 fő klubvezető, 

 

2 fő szociális munkás végzettségű, 1 fő 
vezetési és szervezési ismeretek + 
idegelme ápoló végzettségű 

 

8. 

 

Idősek Klubja 8 fő 
4 fő gondozónő  

1 fő mentálhigiénés 

szociális gondozó és ápoló  

mentálhigiénés 

1 fő tanácsadó Bölcsészettudományi doktor 9. Gyermekjóléti 
Szolgálat 

6 fő 1 fő szakmai vezető 

4 fő családgondozó 

Szakvizsgázott szociálpedagógus 

Szociálpedagógus 

1 fő szakmai vezető 1 fő szociálpedagógus 10. Családsegítő 
szolgálat 

4 fő 3 fő családgondozó 

1fő szociális asszisztens 

Szociálpedagógus 

1 fő gyógypedagógiai asszisztens 

 Összesen: 32 fő + 9 fő tiszteletdíjas 



Sárrétudvari 
 

 Ellátás megnevezése Létszám Személyi feltétel 

dolgozók létszáma   /   szakképzettsége  

Sárrétudvari-Alapszolgáltatások 

1. Étkeztetés 2 fő                          társadalmi gondozó megbízási szerződéssel  

2. Házi segítségnyújtás  2 fő gondozónő 
1 fő szociális gondozó, 

1 fő szakápoló 

3. 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
2 fő gondozónő megbízási szerződéssel  

4. 
Idősek Klubja    

 
2 fő 

gondozónő felsőfokú szociális szervező 

5. 
Gyermekjóléti 

Szolgálat 
1 fő 

családgondozó szociálpedagógus 

6.  Családsegítő Szolgálat 1 fő családgondozó pedagógiai asszisztens 

 Összesen: 6 fő + 2 fő tiszteletdíjas 

 
 

Szerep 
 

 Ellátás megnevezése Létszám Személyi feltétel 

dolgozók létszáma   /   szakképzettsége  

Szerep telephely  - Alapszolgáltatások 

1.  házi segítségnyújtás 2 fő gondozónő szociális gondozó és ápoló 

2. 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
2 fő 

gondozónő  megbízási szerződéssel 

1 fő klubvezető felsőfokú szakápoló 

   3. Idősek klubja 4 fő 
2 fő gondozónő 

1 fő technikai dolgozó 

szociális gondozó és ápoló 

szakmunkás 

   4. Gyermekjóléti 
Szolgálat 

1 fő 
családgondozó  érettségi 

   5.  Családsegítő 
Szolgálat 

1 fő 
családgondozó szociálpedagógus 

 Összesen:              8 fő 

 
 
 

Ettől az évtől + 1 fő (gyermekjóléti szolgálattól) veszi igénybe a prémium évek 
programot, így összesen 2 fő prémium éves dolgozónk van. 
 

 
 
 


