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Tisztelt Képviselő – testület! 
 
 
A beszámoló a 2017. évben végzett szakmai munkát mutatja be. 
Az intézmény fenntartója a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása. Intézményünk az elmúlt 
évekhez hasonlóan a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokat két településen biztosítja. (Újszász, Zagyvarékas) 
 
Feladataink: 
  család- és gyermekjóléti szolgálat, 
  szociális étkeztetés, 
  házi segítségnyújtás, 
  időskorúak nappali ellátása, 
  pszichiátriai betegek közösségi ellátása. 

 
I. Az intézmény szakmai működése 
1. Szervezeti felépítés lsd. 1. sz. melléklet 
2. Feladatmutatók 
 
Szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatok: 

Ellátás megnevezése Engedélyezve 
Család- és gyermekjóléti szolgálat nincs meghatározva 
Szociális étkeztetés nincs meghatározva 
Házi segítségnyújtás 63 fő 
Időskorúak nappali ellátása 20 fő 
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása* 46 fő 
*Megjegyzés: az engedélyezett létszám a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásához tartozó 
18 településre vonatkozik.  
 
3. Az ellátási igény kielégítésének helyzete az egyes ellátások területén, az igénylők 
összetétele 
 
3.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat 

A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében 2016. 
évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult meg, 
miszerint a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és 
szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, 
járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.  
A család- és gyermekjóléti szolgálat keretén belül dolgozó szakember (családsegítő) napi 
szinten szoros szakmai kapcsolatban van a járásszékhelyen működő család- és 
gyermekjóléti központtal és az ott dolgozó szakemberekkel (esetmenedzserek). A 
központi feladatellátásban az esetmenedzserek segítik a Járási Gyámhivatalok munkáját a 
megalapozott pontos, naprakész adminisztráció előkészítésével a gyermekek védelme 
érdekében. 
 

A családsegítés feladatait az Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény, a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait pedig a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza.  
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A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai: tájékoztatás nyújtása, szociális 
segítőmunka, szolgáltatások és ellátások közvetítése, adminisztrációs tevékenységi köre.  

 
Tájékoztatás nyújtása keretében:  
 szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, tájékoztatja, a szülőt, illetve/vagy 

gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek 
összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban 
történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának 
elősegítésével 

 a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, 
támogatásokról és ellátásokról 

 a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát 
a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt 
örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást 
elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről 

  az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető 
szolgáltatásról, valamint segíti az után követést végző szervezet felkeresését 

  az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését 

  a 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 nyújt tanácsadást. 
 

Szociális segítőmunka keretén belül:  
 segíti az igénybevevőt, igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának 
megszervezésében 

 az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése 
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében 
jelentkező erőforrásait továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok 
elérésébe, az újabb problémák megelőzésébe 

 koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített 
ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését 

 az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember 
bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő 
folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve –az előbbiek 
mellett –a család problémáiban, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges 
támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett 
gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez 

 a szolgáltatást igénybe vevő személy, család illetve gyermek és szülő (törvényes 
képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az 
esetkezelés eredményességét 

 közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében 
 valamennyi család esetében legalább havi három személyes találkozást kell 

megszervezni és dokumentálni  
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A szolgáltatások és ellátások közvetítése keretében:  
  folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások 
iránti szükségleteit 

 a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése 
érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a 
szolgáltatások, ellátások igénylésében 

 a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség 
esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban 

 segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az 
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a 
gyermek mielőbbi hazakerülését 

 
Hivatalos ügyek intézésének keretein belül:  
 segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez 
 tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről 
 a gyámhivatal, valamint a család-és gyermekjóléti központ felkérésére a 

gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt 
készít 

 a gyámhivatal felkérésére - tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek 
fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről 

 A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család-és gyermekjóléti 
központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére 

 
Adminisztrációs tevékenységi kör:  
A szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodás megkötésére 
kerül sor, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével 
összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a 
gondnoka hozzájárulása szükséges.  
Esetnaplót vezetünk, a szolgáltatásban részesülő gyermekekről pedig betétlapot, melyet 
további intézkedés esetén továbbítunk a gyermekjóléti központ felé. Az első interjúval 
lezárható személyeket is fel kell vinni a KENYSZI rendszerbe.  
 
A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése 
céljából:  
 olyan szabadidős és közösségi, közösségfejlesztő programokat szervez, amelyek 

megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő 
szülőnek aránytalan nehézséget okozna 

 kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és 
kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél a szabadidős 
programok megszervezését 

 szociális és mentálhigiénés problémával küzdő egyének számára közösségfejlesztő 
programokat szervez 

 
A járásszékhelyen kötelező feladatellátásában működő család- és gyermekjóléti központ 
kiemelt feladata az észlelő és jelzőrendszer koordinálása, a gyermekvédelmi rendszerben 
szereplők munkájának összehangolása. 
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A család- és gyermekjóléti szolgálat észlelő és jelzőrendszert működtet, melynek 
keretében:  
Figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, 
szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, 
gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.  
A jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban–krízishelyzet esetén 
utólagosan –történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az 
arról való tájékoztatásra. Tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és 
az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről. Fogadja a 
beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól 
tájékoztatást ad. A probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az 
egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának 
megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. Az intézkedések tényéről 
tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem sérti meg a zárt 
adatkezelés kötelezettségét.  
A beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel 
jelentést készít a család--és gyermekjóléti központnak. 
Esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít.  
Éves szakmai tanácskozást tart, melyet minden év február 28.- ig meg kell szervezni, és éves 
jelzőrendszeri intézkedési tervet készít. Az éves települési szintű jelzőrendszeri intézkedési 
tervet a család-és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év 
március 31-ig készíti el. A szolgálat 2017. február 19.- én tartotta meg éves gyermekvédelmi 
tanácskozását. 
Hatósági ügyekben a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserei koordinálási, és segítő 
tevékenységet végeznek. Zagyvarékason 4 esetmenedzser látja el ezeket a feladatokat. Az 
esetmenedzserekkel közös családlátogatásokat is szervez a családsegítő. 
Minden védelembe vételi eljárás kezdeményezése előtt esetkonferenciát tartanak a 
szakemberek. 
 
2017-ben a jelzőrendszeri tagoktól írásban 136 esetben történt esetjelző adatlap megküldése a 
Szolgálathoz.  
Az észlelő – és jelzőrendszer által küldött jelzések száma:  
 
Megnevezés Küldött jelzések száma: 

2017. év 

Egészségügyi szolgáltató 18 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatók 

15 

Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók 5 
Köznevelési intézmény 69 
Rendőrség 4 
Ügyészség, bíróság 1 
Pártfogó felügyelői szolgálat 1 
Állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit 
képviselő társadalmi szervezet 

16 

Járási Hivatal Gyámhivatala 7 
Összesen 136 
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A probléma jellege a szülői együttműködés hiánya, gondozatlan terhességből megszületett 
csecsemők, gyermekek elhanyagolása, családok rossz szociális helyzete, körülményei, 
magatartásbeli problémák, igazolatlan iskolai mulasztás.   
 
A szolgáltatást igénybe vevők korcsoport és nemek szerinti bontásban az alábbi táblázat 
mutatja be:  
Sorszám Igénybevétel 

módja 
Nem, 
életkor 

0-2 3-5 6-13 14-17 Összesen 

Éves 
1.  

 
Férfi 3 3 19 11 

 
 
 
 
62 

2.      
3. Nő 4 7 8 7 
4.     
5. Összesen  

  7 10 27 18 

6.  Életkor 18-24 25-34 35-49 50-61 62 éves és 
idősebb  

7. Férfi  4 7 4   
8. Nő 

2 11 14   
42 
Összesen: 
104 

9. Családok sz.      34 
 
A család – és gyermekjóléti szolgálat nyilvántartásában, együttműködési megállapodás 
alapján 62 gyermek szerepel, az egyszeri alkalommal megjelentek száma 47 fő volt.  
 
2017. évben is ideiglenes hatállyal 2 fiatalkorú gyermek került a Szolnoki Gyermekvédő 
Intézetbe. Drogfogyasztás, deviáns magatartás miatt.  
 
A gondozásban álló családok súlyos anyagi, megélhetési problémákkal küzdenek, gyakran 
ezek a problémák családi konfliktusokhoz vezetnek, ezért látogatások során a szülőket 
gyermeknevelési, életmód és életvezetési tanácsokkal láttuk el abból a célból, hogy olyan 
körülményeket tudjanak kialakítani a családban, mely a gyermekek testi, lelki, értelmi, 
érzelmi, erkölcsi fejlődését lehetővé teszi. 
2017. évben családlátogatás 648 alkalommal történt. (2016 évben a családlátogatások száma 
700 volt)  
 
Adminisztrációs tevékenységi kör: 
A szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodás megkötésére 
kerül sor, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével 
összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a 
gondnoka hozzájárulása szükséges. 
Esetnapló vezetése, a szolgáltatásban részesülő gyermekekről pedig betétlap, mely további 
intézkedés esetén továbbításra kerül a család- és gyermekjóléti központ felé. Az első 
interjúval lezárható személyeket is fel kell vinni a KENYSZI rendszerbe. 
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A szakmai tevékenységeink adatai: 
Sorsz.  

Megnevezés 
 

Szakmai 
tevékenységek 
halmozott száma: 

Szolgáltatásban 
részesülők 
száma: 

1. Információnyújtás 360 39 
2. Tanácsadás 75 9 
3. Segítő beszélgetés 180 31 
4. Ügyintézésben segítségnyújtás 450 57 
5. Családlátogatás 648 62 
6. Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez 

(pénzbeli)  23 23 

7. Kríziskezelés 49 13 
8. Szociális segítő tevékenység 75 66 
9. Konfliktuskezelés 75 15 
10. Esetmegbeszélés 25 25 
11. Esetkonferencia 15 18 
12. Környezettanulmány elkészítésében való 

közreműködés 10 10 

13. Szakmaközi megbeszélés 6 6 
 ÖSSZESEN: 1991 374 

 
A szolgáltatást igénybevevő személyek száma elsődleges probléma és a problémák 
halmozott száma szerint: 
 
Megnevezés Személyek száma 

elsődleges probléma 
szerint (fő) 

Problémák halmozott száma 

Anyagi /megélhetési 
lakhatással összefüggő/  

5 42 

Gyermeknevelési  12 41 
Gyermekintézménybe való 
beilleszkedési nehézség  

3 3 

Magatartászavar, 
teljesítményzavar  

- - 

Családi - kapcsolati 
konfliktus  

6 13 

Életviteli  10 50 
Elhanyagolás (oktatási, 
nevelési) 

8 13 

Családon belüli 
bántalmazás  

1 8 

Egészségi probléma  - - 
Ügyintézéssel kapcsolatos  10 32 
Információkéréssel 
kapcsolatos 
 

7 20 

Összesen 62 222 
 
A kezelendő problémák száma évről évre jelentős emelkedést mutat.  
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3.2. Szociális étkeztetés 
 
Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azoknak a szociálisan rászorult 
személyek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést, különösen koruk, egészségi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt. 
 
Étkezés igénybevétele történhet:  

 étel házhoz szállításával, 
 étel elvitelének lehetőségével. 
 étel helyben történő elfogyasztásával. 

Az életkori sajátosságok, az egyre gyakoribb krónikus betegségek miatt az időskori 
táplálkozást sok mindenben meg kell változtatni a korábbihoz képest. 
Az idős emberek egy részénél gyakorta előfordul hiányos tápanyag- és ezzel együtt hiányos 
energia bevitel. Ennek oka, hogy főként az egyedül élők kevesebbet esznek, és felelőssé 
tehető az egyoldalú táplálkozás is (sokan hajlamosak kizárólag a kedvenceiket készíteni és 
fogyasztani). Időskorban a változatos étrend összeállítása során több szempontot kell 
betartani, mely elősegíti a megfelelő táplálkozást. 
Településünkön az Iskola konyhán keresztül gondoskodunk ellátottjaink napi egyszeri meleg 
étkezéséről. 
Az itt készített ételek változatosak, ízletesek, mind minőségben, mind mennyiségben 
megfelelnek az előírásoknak, illetve ellátottjaink igényeinek. 
Az idős korban gyakori, diétát igénylő betegségek, mint pl. a cukorbetegség, szív- és 
érrendszeri betegségek, vesebetegség esetén szükséges az állapot javítását elősegítő, illetve 
romlását megakadályozó változtatásokat tenni az étrendben. A tavalyi évtől diétás étkezésre is 
lehetőség van intézményünkben, melyet ellátottjaink szívesen vesznek igénybe. 
 
Az étkezéssel kapcsolatban az alábbi táblázat szemlélteti a 2017. évi adatokat 
 
 Helyben fogyasztja vagy 

elviszi 
Lakásra szállítva 

2016. 12. 31.-én 58 64 
2017 évben ellátásba vettek 8 13 
2017évben ellátásból kikerültek 9 19 
2017. 12. 31.-én 57 58 

ÖSSZESEN:115 FŐ 
Az ellátásból történő kikerülés oka jellemzően elhalálozás, illetve csekély mértékben 
bentlakásos intézményben történő elhelyezkedés. Étellel kapcsolatos problémák miatt nem 
került sor igénybevétel megszüntetésére. 
Az étkeztetésben részesülőkkel segítő kapcsolat kialakítására törekedtünk. Az Idősek Nappali 
Ellátása rendezvényein, és egyéb intézményi programokon részt vehettek az érintett 
szolgáltatást igénybevevők. 
Az étkezés biztosításával javul az igénylő személyek életminősége, biztonságban érezhetik 
magukat. Emellett kiemelkedő jelentőséggel bír a napi rendszeres személyes találkozás az 
ebédet házhoz szállító munkatársakkal. Ez az idősek, egyedül élők, rászorulók életvezetését 
segíti, napi rendszeres programmá válik az ebéd fogadása. 
Az étel házhoz szállítását megbízási szerződéssel alkalmazott személyek végezték. Közmunka 
program keretén belül is kaptunk az önkormányzattól kisegítőt. 
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Kötelező nyilvántartások: 
 Étkezésre vonatkozó igénybevételi napló 
 Igénybe vevői nyilvántartás (KENYSZI) 

 
3.3. Házi segítségnyújtás 
A házi segítségnyújtás alkalmával az önálló életvitelhez nyújtanak többféle segítséget a 
gondozók, olyan tevékenységekben, amikre egyedül nem képesek. Gondozzák, ápolják a 
rászorultat, segítenek a lakóhelye tisztán tartásában és a vészhelyzetek elhárításában.  
Ezen szolgáltatás célja többek közt, hogy azok az idős emberek, akik nem szorulnak 
folyamatos felügyeletre, minél tovább élhessenek önállóan saját otthonukban.  
A házi segítségnyújtásban dolgozó, idősekkel foglalkozó szociális gondozók segítenek a 
mentális egészség és a személyes higiénia megtartásában, felügyelik a gyógyszerezést, a 
diétát, vérnyomást és vércukorszintet mérnek vagy inzulint adnak be.  
A házi segítségnyújtás feladat körét két részre osztották. Egyrészt szociális segítésre, másrészt 
személyi gondozásra. 
A személyi gondozás esetében szakképzett gondozónők látják el a feladatokat.  
Személyi gondozás keretén belül: 
 információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 
 családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 
 ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 
 gondozási és ápolási feladatok körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés 
 inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 
 haj és arcszőrzet ápolása 
 körömápolás, bőrápolás 
 folyadékpótlás, étkeztetés 
 mozgatás ágyban 
 decubitus megelőzés 
 felületi sebkezelés 
 sztómazsák cseréje 
 gyógyszeradagolása, gyógyszerelés monitorozása 
 vérnyomás és vércukor mérése 
 hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 
 kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés 
 kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában 

való segítségnyújtás 
 háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetés. 

Szociális segítés keretén belül: 
 takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben 
 mosás 
 vasalás 
 bevásárlás 
 gyógyszer kiváltása 
 mosogatás 
 ruhajavítás 
 ágyazás, ágyneműcsere 
 közkútról, fúrtkútról vízhordás 
 tüzelő behordása kályhához 
 télen hó eltakarítás, és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt 
 kísérés 
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 segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet 
elhárításában 

 szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítés 
 
A szociális segítés feladatkört 2017 évben közmunkásokkal látta el az Intézmény, mely 
közmunkásokat az Önkormányzat biztosította számunkra, amit ezúton is köszönünk. 
A házi segítségnyújtással kapcsolatban az alábbi táblázat szemlélteti a 2017. évi adatokat: 
 Házi segítségnyújtás 
2016. 12. 31.-én 48 fő 
2017 évben ellátásba vettek 10 fő 
2017 évben ellátásból kikerültek 11 fő 
2017. 12. 31.-én 47 fő 
A tavalyi évben szinte ugyanannyi ellátott került be a szolgáltatásba, mint amennyien 
kikerültek. Ezen ellátási forma esetében is jellemző, hogy a megszűnés oka elsősorban 
elhalálozás, illetve intézményi elhelyezés.  
Munkatársaim feladataik ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe 
vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének 
és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességei fenntartásával, felhasználásával 
biztosított legyen. 
 
A házi segítségnyújtásban kötelezően vezetendő dokumentáció: 
 tevékenységnapló 
 egyéni-gondozási terv/ ápolási terv 
 igénybe vevői nyilvántartás (KENYSZI) 

 
3.4. Időskorúak nappali ellátása 
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 
ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.  
Az ellátás célja a nappali ellátást igénybe vevő személyek, egészségi állapotának megőrzése 
és javítása, valamint szinten tartása. 
 
Nappali ellátás nyitva tartása hétfőtől-péntekig 7.30-15.30 óráig 
 
Intézményünk rendelkezik pihenésre alkalmas helyiséggel, társalgóval, közlekedő 
helyiséggel, melegítő konyhával, ebédlővel, fürdőszobával és nemenként elkülönített 
illemhellyel, amelyek a mozgáskorlátozottak számára is használhatóak. 
Az épület, a bútorzat és az eszközök többsége cserére, felújításra szorul. Energiahatékonyság 
szempontjából időszerű lenne valamennyi nyílászáró cseréje. 
Az épület akadálymentesített, ezért mozgássérülteket is tud fogadni.  
Az igénybe vevőknek a nappali ellátás szolgáltatásáért díjat nem kell fizetni. 
Az intézmény belső életét a házirend szabályozza. 
 
Az ellátottak naponta veszik igénybe ezen szolgáltatás lehetőségeit, szívesen vesznek részt a 
meghirdetett programokon, illetve azok előkészületiben is. 
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Az alábbi táblázat az Idősek Nappali ellátásban megállapodással rendelkezők számát mutatja 
be: 
 Nappali ellátás 
2016. 12. 31.-én 21 fő 
2017 évben ellátásba vettek 3 fő 
2017 évben ellátásból kikerültek 2 fő 
2017. 12. 31.-én 22 fő 
 

 
Láthatjuk, hogy 2017 évben számottevő változás nem történt az ellátást igénybe vevők számát 
illetően. A jelenlegi ellátottak több éve veszik igénybe ezt az alapellátási formát.  
A kikerülés oka egészségi állapot változásából adódik, ilyenkor a házi segítségnyújtást 
igénylik.  
Jól összeszokott társaság alakult ki. Úgy vélem kialakult a személyi kötődés, mely lehetővé 
teszi ellátottjaink számára, hogy e közösség segítségével aktív, tartalmas életet alakítsanak ki 
maguknak.  
Irányított segítő beszélgetések alkalmazásával új célok, feladatok megtalálására ösztönözzük 
ellátottainkat.  
Nagyon fontos szakmai feladatunk a mentális stabilitás, a lelki egyensúlyra való törekvés 
elősegítésének biztosítása. 
Az intézmény működési engedélye szerint, maximum 20 fő ellátását biztosíthatjuk, a tavalyi 
években a kihasználtság 100%-os volt. 
Segítséget tudunk nyújtani: 
 hivatalos ügyek intézésében 
 napi egyszeri meleg étkezésben 
 személyi higiéné biztosítása: fürdési lehetőség 
 vérnyomásmérés, a szükséges gyógyszerek felíratása 
 mosási, vasalási lehetőség 
 zenehallgatás 

Rendezvényeink az elmúlt évben szintén sokszínűek voltak, többek között Nemzeti 
ünnepekről való megemlékezés, Farsang, Nőnap, Anyák napja, Idősek napja, Mindenszentek, 
Karácsony. 
 
3.5. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
 
A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között. A szolgáltatás 
igénybevétele ingyenes és önkéntes. A közösségi pszichiátriai ellátás hosszú távú segítséget 
nyújt a pszichiátriai betegek szociális életminőségének javításában. Célja, a betegségből 
adódó károsodás, pszicho-szociális fogyatékosság okozta hátrányok leküzdése annak 
érdekében, hogy teljes jogú tagja legyen a társadalomnak, valamint a gyógyulás és a 
rehabilitáció elősegítése. A gondozás arra irányul, hogy az egyének, családok részére 
rendelkezésre álló lehetőségeket, szolgáltatásokat úgy mozgósítsuk, hogy a beteg 
magatartásában és helyzetében kedvező változásokat érjünk el. 
 
A gondozás során a fő motivációnk a képessé tevés. Segítjük őket a személyes céljaik 
elérésében és támogatjuk a hozzátartozókat is.  
Célcsoporthoz tartoznak azok a krónikus pszichiátriai betegek is, akik bentlakásos intézményi 
elhelyezésre várnak. Ők fokozott támogatást igényelnek az önálló életvitel fenntartásában.  
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Az érintettek ellátása azok eredeti lakókörnyezetében, közösségben történik, s nem a kliens 
kiemelésével, intézményi keretek között. Megkereső munkát is végzünk a tüneteket mutató, 
de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló veszélyeztetett személyek esetében. 
A szolgáltatás kereteit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szabályozza, mely többek között 
meghatározza a szolgáltatás tartalmát, a szolgáltatást nyújtókra vonatkozó képesítési 
előírásokat, a gondozók által ellátható ellátottak és a szolgáltatás működtetéséhez minimálisan 
szükséges szakemberek számát. 
 
Célcsoport továbbra is a Szolnoki Kistérség közigazgatási területén (18 település) élő 
nagykorú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett 
egyensúlyban tartható, akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában 
igényelnek segítséget. 
Leggyakoribb kórképek: 

 paranoia 
 paranoid skizofrénia 
 reziduális skizofrénia 
 depresszió (enyhe, közepes és súlyos epizód) 
 bipoláris depresszió 
 akut és átmeneti pszichotikus rendellenesség 
 deluzív zavar 
 hebefrénia 
 fóbiás, szorongásos rendellenességek 
 függőségek (gyógyszer, alkohol, nikotin) 

 
A szolgálatban a feladatellátás a múlt évben 3 fővel - egy fő közösségi koordinátor, és két fő 
közösségi gondozó -, valamint havi négy órában orvos konzultáns - pszichiáter- 
alkalmazásával működött.  
 
2017 évben egy fő közösségi gondozó elvégezte a közösségi pszichiátriai gondozó képzést, 
amelyről tanúsítványt szerzett.  
A képzést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezte Budapesten, a 
finanszírozását intézményünknek kötelezően vállalni kellett. Így már 100% a szakképzettek 
aránya a szolgáltatásban. 
2017 főbb eseményei a közösségi pszichiátriai ellátásban: 

 Részvétel az intézmény család- és gyermekjóléti szolgálata által szervezett éves 
kötelező Gyermekvédelmi Konferencián, mint észlelő és jelzőrendszeri tag. 

 Esetkonferencia több ízben is, egy krízishelyzetben lévő család, (pszichiátriai 
beteg anyával ügy) kapcsán a Szolnoki Humán Szolgáltató Központban.  

 Kirándulás tavasszal, a Prizma klubbal Szolnokra a Millérre, melyre néhány 
klienst sikerült bevonni. 

 A pszichiátriai gondozóban több esetben volt esetmegbeszéléssel és 
gyógyszerismertetéssel egybekötött konzultáció Dr. Bagi Mária gondozó vezető 
főorvos kezdeményezésével. 

 Kamasztanya Családi nap rendezvényén való részvétel. 
 Esély Forrásközpont által szervezett Tolerancia napon való részvétel a Szolnoki 

Tisza Part moziban. 
 Pszichiátriai gondozó Mikulás ünnepségén való részvétel a kliensekkel együtt. 
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 A Prizma Nappali Ellátás részéről szervezett esetmegbeszélés, Dr. Fügi Sarolta 
pszichiáter főorvos vezetésével, dramatikus módszerrel. 

 Munkavédelmi képzésen részvétel a Menedzser Praxis szervezésében Szolnokon a 
Liget Hotelban, ennek költségét a szervező viselte. 

 
A közösségi ellátás 2017. évi mutatói 

Város Fő Férfi Nő 
Újszász 8 3 5 

Zagyvarékas 6 1 5 
Szászberek 0 0 0 

Szolnok 16 2 14 
Tószeg 4 0 4 

Tiszavárkony 0 0 0 
Tiszajenő 0 0 0 
Vezseny 0 0 0 

Rákóczifalva 5 1 4 
Rákócziújfalu 0 0 0 

Martfű 0 0 0 
Szajol 0 0 0 

Besenyszög 4 0 4 
Csataszög 0 0 0 

Hunyadfalva 0 0 0 
Nagykörű 4 0 4 

Kőtelek 5 2 3 
Tiszasüly 2 1 1 
Összesen 54 10 44 

 
A szolgáltatás szakmai jellemzői 
 
Megnevezés 2016. év 

tényleges 
2017. év 
tényleges 

Megállapodás alapján ellátásban részesülő fő 53 53,4 
Álláskeresőként nyilvántartásba vettek száma 10 2 
Szociális, egészségügyi, foglalkoztatási szolgáltatásban, 
képzésben való részvételt az intézményi jogviszony ideje 
alatt megkezdő ellátottak száma 

5 4 

Intézményi jogviszony időtartama alatt az önellátási 
képesség javulása 

18 19 

Gondozási órák száma 1 905 1 742,3 
Ellátási terület összes lakosságszáma 118 812 118 812 
Ellátási terület településszáma 18 18 
Potenciális ellátandók száma 788 788 
 
2017-ben a gondozási órák száma 1742,3 volt összesen. A kliensek egy része igénybe veszi a 
településeken működő szociális ellátásokat is. Leginkább a nappali ellátást és az étkeztetést. 
Van olyan kliens, aki a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátottja is, így több irányból 
megtámogatva könnyebben boldogul a mindennapokban.  
A tavalyi évben 1 fő költözött be pszichiátriai betegek otthonába.  
Jelenleg ellátottaink közül nem vár senki elmeszociális otthoni elhelyezésre.  



14 
 

 
 
 
 
Az ellátottak számának alakulása a BNO 10 kódkönyv alapján 
 

Éves adatok I. negyedév II. negyedév 
III. 

negyedév 
IV. 

negyedév Átlag 
F20 14,74 14,82 15,00 15,00 14,89 
F22 5,00 5,00 5,50 6,00 5,37 
F23 3,00 3,4 4,00 5,00 3,85 
F25 2,00 3,91 3,60 3,00 3,12 
F29 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
F31 1,00 2,00 1,00 1,00 1,25 
F32 19,71 18 15,0 15,00 16,92 
F33 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 
F41 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Összesen 52,45 54,13 53,10 54 53,4 
 
Intézményközi együttműködést elősegítő tevékenységek: 

 tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi 
ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási lakhatási 
lehetőségek igénybevételéről 

 kapcsolattartás a természetes közösségi erőforrásokkal 
 intézmények közötti team megbeszélések, esetmegbeszélések, 

esetkonferenciák szakmai továbbképzésen, konferencián való részvétel 
 szupervízión való részvétel 

Gyakran látunk el információs, ügyintéző, érdekvédelmi és adminisztratív feladatot. Néhány 
gondozott számára alapvető szükségleteik (lakhatás, élelem, fűtés stb.) kielégítése nehézséget 
jelent. Nincsenek adekvát ismereteik az igénybe vehető ellátási, szolgáltatási típusokról, az 
ügyintézések folyamatáról. Több esetben igényelnek kísérést az ügyeik intézései alkalmával. 
Támaszt és biztonságot jelent a jelenlétünk, ha valamilyen hivatalos vagy egészségügyi ügyet 
kell intézni. Igyekszünk minden esetben hagyni az önálló próbálkozásokat, így sikerélmény 
számukra, ha valamit elintéznek. 
 
A mindennapi életvitel szervezésében támogatást igényelnek. Nagymértékben jellemző az 
inaktivitás. 
Az önellátás, a háztartásvezetés, a személyi és környezeti higiénia megtartása gyakori 
probléma. Anyagi kötelezettségeiket nem megfelelően kezelik, közüzemi tartozásokat 
halmoznak fel. Havi jövedelmüket hatékonyan beosztani nem mindig tudják. Az ésszerű 
bevásárlás, a mértékletesség nehézséget jelent. Pénzkezelési problémáik megoldásában 
nyújtunk számukra segítséget.  
 
A klienscsoport egyre inkább kiszorul a munkaerőpiacról. 
A korai betegségkezdet miatt egy részüknek egyáltalán nincs munkatapasztalata. A 
tapasztalatok hiánya miatt a szorongás, alacsony önbizalom és a nem elegendő motiváció 
nehezíti a munkavállalást. Kevés információval rendelkeznek a védett foglalkoztatásról, a 
rehabilitációs munkalehetőségekről, az álláskeresés módjáról.  
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Klienseink többsége nem rendelkezik a ma már az álláskeresés miatt is nagyon lényeges 
infrastrukturális eszközökkel, mint számítógép, internet, nyomtató. A legtöbb állást interneten 
keresztül hirdetik meg és a jelentkezés is elektronikus úton történik.  
 
Abban tudunk nekik segíteni, hogy pl. az önéletrajzukat, amelyet előzőleg közösen megírtunk 
begépeljük az irodai számítógépen, több példányban kinyomtatjuk, vagy elküldjük e-mailben 
a hirdetőnek. Az intézmény rendelkezik több korszerű számítógéppel, nyomtatóval, így ez 
megoldható. 
 
Általános probléma a kapcsolataik beszűkülése, a támogató hálózat meggyengülése, 
megbélyegzés és előítéletek. A betegeket körülvevő korábbi közösség távolságtartó, elutasító 
lesz velük szemben. A betegség miatt baráti kapcsolataikat elveszítik. A magány válik 
uralkodóvá a mindennapokban. Új kapcsolatok kiépítése problémát jelent. A közösségbe való 
delegálás ezért nagyon fontos része az ellátásnak. 
 
A családon belüli viszonyok konfliktusokkal terheltek. Gyakori a feszültség a családban, 
illetve a beteggel szembeni negatív érzések, indulatok. A családtagok nehezen élik meg a 
hozzátartozó betegségét, mivel a viszonylag zavartalan együttéléshez nagyon sok türelem és 
odafigyelés szükséges. A közösségi ellátás abban próbál segíteni, hogy a gondozásba a 
családtagokat is bevonja, ezzel enyhítve a kialakuló konfliktushelyzeteket és erősítve a 
közöttük lévő kötődést. Kommunikációs készségek fejlesztésével is próbálunk segíteni a jó 
kapcsolat fenntartásában vagy a konfliktusok elsimításában.  
 
A pszichiátriai gyógyszereknek, ezen belül, az antipszichotikumoknak nemkívánatos 
mellékhatása lehetnek (testsúlygyarapodás, verejtékezés, nyáladzás, szőrnövekedés), az 
ápoltság fenntartása érdekében a személyi higiéniára fokozottabban figyelünk.  
 
A szabadidő-eltöltésre egyre több lehetőségük van, de leginkább azoknak a klienseinknek, 
akik Szolnokon vagy Szolnok közelében élnek, valamint akik aktívak, tudnak közlekedni, 
mozogni, tájékozódni. A megyeszékhelyen van a HSZK Prizma Pszichiátriai betegek Nappali 
Ellátása, ahol nagyon érdekes és változatos programokat szerveznek.  
 
A szakmai munka során arra törekszünk, hogy a klienseink szükségleteik által 
megfogalmazott céljaikat elérjék.  
A gondozási tevékenység során tehát elsődleges feladatunk a klienssel és családjával a segítő 
kapcsolatot fenntartani.  
 
A gondozás során a klienssel az egyéni szükségletekre alapozva célok megfogalmazása 
történik, melyet írásban, gondozási tervben rögzítünk és aláírással hitelesítünk. A gondozási 
tervet évente felülvizsgáljuk. Amennyiben a kitűzött célok hamarabb megvalósulnak, úgy a 
gondozási tervet korábban értékeljük, és újabb cél(ok) megfogalmazására nyílik lehetőség.  
 
Az esetvezetés során az ügyfél állapotát figyelemmel kísérjük, rosszabbodás esetén 
kezelőorvosával felvesszük a kapcsolatot és tájékoztatjuk tapasztalatainkról. Ennek hatására 
több esetben lehetővé vált a kórházi gyógykezelés elkerülése. A kontrollvizsgálatok 
időpontjait mindig figyeljük akár a pszichiátriai akár más betegségről van szó. Gyakran 
tapasztaljuk, hogy az idősödő klienseknek a mentális problémáikon kívül számos más 
betegségük is van. Ez a helyzet nagyon megnehezíti a gondozást és a személyes célok 
kitűzését, elérését. 
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A klienseket általánosan heti- kétheti rendszerességgel látogatjuk a velük, valamint 
hozzátartozóikkal való kapcsolattartás e-mailben, levélben és telefonon is történik.  
A betegségből adódó állapotváltozások, krízishelyzetek lehetősége, a kliens környezetében 
megjelenő problémák miatt ellátásunk hozzáférhetősége rugalmas. Szükség esetén a napi 
kapcsolattartás is indokolt lehet.  
Fontos, hogy a kliens állapotához és helyzetéhez igazítjuk a teljesíthető elvárásokat, amelyek 
elindíthatják a kliensek mindennapjaiban a változást. 
 
Feladatellátással kapcsolatos együttműködések – kapcsolatrendszer 
A szolgálat szoros kapcsolatot tart fenn a kistérség valamennyi szociális alapellátást (család- 
és gyermekjóléti szolgálatok stb.) biztosító intézményeivel valamint az egészségügyi ellátás 
képviselőivel, kiemelten a Pszichiátriai Gondozóval, háziorvosokkal. 
 
A gondozási folyamat tapasztalatai alapján a kliensek problémái, szükségletei sokrétűek, és 
adekvát kielégítésük más szolgáltatók bevonását is feltételezi.  
A szakmai munka során előforduló jelenség, hogy a kliens által hozott problémahalmaz más 
szociális szakember jelenlétét is indokolják a gondozási folyamatban, ilyenkor kettős 
esetvezetésre kerül sor.  
 
Az együttműködés célja, hogy az ellátottak és családjaik életét, életminőségét, működését 
alapjaiban befolyásoló problémák, jelenségek kezelése a leghatékonyabb formában történjen, 
és hogy klienseink problémáikra, szükségleteikre adekvát „választ” kapjanak. 
A hálózatban való működés jelentősége számunkra még abban rejlik, hogy egyfajta 
jelzőrendszerként működik, mely révén a problémák időben történő észlelésével megelőzhető 
annak súlyosbodása.  
 
A működés hatékonyságát feltételezi, hogy az információáramlás nyílt és kölcsönös legyen a 
szolgáltatók között. Mindezt a rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, megbeszélések 
segítik. 
Feladataink hatékony ellátása érdekében alkalmazzuk a szociális segítő munka fontos 
eszközeit, az esetmegbeszélést. Esetmegbeszélésekre általában kéthetente kerül sor, melyet 
egybekötünk szakmai megbeszéléseinkkel. Itt történik azon információk megosztása, ami a 
mindennapi munkánkat segíti. A heti team megbeszélésen a közeljövőben várható feladatokat 
beszéljük át. 
Napi feladatainkhoz tartozik az adminisztráció vezetése. Kötelezettség még a KENYSZI 
rendszerbe történő napi jelentés, amelynek összhangban kell lenni a papír alapú 
dokumentációval. 
 
A közösségi pszichiátriai ellátás munkafolyamata többnyire terepen, elszigetelten történik. A 
munka közben felmerülő akut problémákra a döntést egyedül, azonnal kell meghozni, pl. 
orvos vagy mentő értesítése.  
Az ellátás, esetkezelés folyamata akkor hatékony, ha átfogó segítés történik, különböző 
szolgáltatások bevonása szükségszerű.  
A pszichiátriai betegek magas száma hazánkban folyamatos társadalmi problémát jelent, mely 
indokolttá teszi a produktív kezelési eljárások, támogató szolgáltatások működését. 
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II. A működési feltételek alakulása. 
1. Személyi feltételek ellátási területenként (Újszászi létszám nélkül) 
 

1.  

Megnevezés Tényleges 
Jogszabály 

szerint 
szükséges 

eltérés 

többlet hiány 
Család-és gyermekjóléti szolgálat 1 1 0 0 
Étkeztetés 0,5 0,5 0 0 
Házi segítségnyújtás 4,5 4,5 0 0 
Közösségi ellátás 3 3 0 0 
Időskorúak nappali ellátása 1,5 1,5 0 0 

Összesen: 10,5 10,5 0 0 
      1 fő megbízott gazdasági vezető,  

            1 fő pénzügyi,- számviteli ügyintéző, 
Pszichiáter: Dr. Bagi Mária havi 4 órában orvos konzultáns (közösségi ellátás) 

 
Házi segítségnyújtásban a feladatok elvégzését október hónaptól egy 4 órában foglalkoztatott 
dolgozó, majd december hónaptól egy teljes munkaidős dolgozó nélkül folytattuk (felmentési 
idejét töltötte).  
Az év folyamán több alkalommal kaptunk közfoglalkoztatott kisegítőt az önkormányzattól, 
akik takarítási munkálatokat végeztek, illetve létszámhiány esetén besegítettek az étkeztetés 
és házi segítségnyújtásban lévő ellátottaknak. 
Család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a 15/1998. évi (IV.30.) NM. rendelet 1. és 2. 
számú melléklete alapján már 2017. január 1-jétől 1 fő családsegítő látja el. 
Képesítési és létszámfeltételek az előírásoknak megfelelnek. 
Az intézményvezető 2017. december 01 napjától nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét 
tölti. Helyettese: Osztásné Szabó Hajnalka igazgatóhelyettes, aki vezetői megbízása mellett a 
Zagyvarékasi Időskorúak Nappali Ellátásának vezetését is végzi. 
 
2. Tárgyi, technikai, infrastrukturális feltételek, változások az előző évi mutatókhoz 
viszonyítva: 
A szolgálat székhelye, telephelye, illetve az ellátottak számára nyitva álló helyiségek könnyen 
megközelíthetőek.  
A fogadóóra céljára szolgáló helyiség mellett várakozásra, illetve bizalmas beszélgetésre 
alkalmas helyiség is biztosított. 2017. május első hetétől a központban pszichológusi 
konzultációra is lehetőség nyílt. 
Meglévő kerékpárok cseréjét, javítását elvégeztettük. 
Elromlott, javíthatatlan háztartási eszközöket pótoltuk. Egyéb gépek, berendezések és 
informatikai eszközök javítása is megtörtént. 
Központunk tárgyi, technikai feltételei évről évre növekedést mutatnak. 
A helyiségek berendezése, belső környezete alkalmas teret biztosít az adminisztrációs 
tevékenységre, az ellátottak/hozzátartozóik várakozására, fogadására, egyéni beszélgetésre.  
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A szolgálat korszerű irodatechnikai feltételei (telefon, számítógép, nyomtató; fénymásoló 
használat lehetősége) és berendezése (zárható iratszekrények) biztosítják az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelő adat, és információkezelést. A hatékony és gyors ügyintézés 
érdekében minden dolgozónak van szolgálati mobiltelefonja.  
 
3. A jogszabályi megfelelés helyzete az egyes ellátási területeken változás az előző évihez 
viszonyítva, a hiányosságok okai és megoldási lehetőségei 
 
1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 27. § (4) pontja alapján az önkormányzat által 
közfoglalkoztatott személyek részére a házi segítségnyújtás segítő munkakörbe tartozó 
feladatok végzéséhez szükséges 100 órás belső képzésben részesült 6 fő, amiből 60 óra volt az 
elmélet, a gyakorlati részben a kompetencia határokat, az alapvető egészségügyi ismereteket 
közvetítettek. 
A család- és gyermekjóléti szolgálat összevonása az eddigi tapasztalatok alapján nem hozta 
meg azt az eredményt, melyet a törvényalkotó kívánt ezzel az intézkedésével elérni. A 
szakmai létszám csökkenésével nőtt a szakmai munka, ezzel a munkatársakra nehezedő terhek 
és felelősség is megnövekedett. 
Zagyvarékas településen 2017 évben egy fő családsegítő látta el családgondozói feladatát, a 
törvényi előírásoknak megfelelően, aki csak a minimumszolgáltatásoknak tud eleget tenni. A 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. számú melléklete szerint egy családsegítő 25 családot láthat 
el, a családsegítő átlagosan 34 családot látott el egész évben. E számok tekintetében indokolt 
lenne még egy fő családsegítő alkalmazása, minimum napi 4 órában. Ennél az ellátásnál 
fennáll a fluktuáció veszélye.  
 
Az adminisztráció az esetek többségében nem lett egyszerűbb, a jelzéseink „kört futnak”, 
mire a gyámhatósághoz kerülnek, ezzel csak az esetek zömében időhúzás történik. A helyi 
lakosok nehezen fogadják el az esetmenedzserek jelenlétét, bizalmi kapcsolat kialakítására 
nincs, vagy kevéssé van lehetőség a ritka találkozások miatt, ezért a hatósági ügyekben 
érintett családok még mindig a helyi családsegítőkhöz fordulnak problémájukkal. 
A védelembe vett gyermekek esetében a ritka találkozások miatt csak kontrollt 
gyakorolhatnak a segítő szakemberek, eszközhiány miatt tényleges segítést végezni nem, 
vagy csak nagyon nehezen tudnak, ezért a családok életének működésében lényeges változást 
elérni nem lehet. 
A szakmai protokoll módosítása megtörtént, de helyenként továbbra sem egyértelmű, az 
esetkezelésekkel kapcsolatban. A hatósági ügyek „többszereplőssé” válásának célja az volt, 
hogy a szolgálatok nagyobb hangsúlyt fektethessenek az alapellátásban lévők gondozására, és 
az általános prevenciós munkára. 
A jelenlegi helyzetben ez nem tud megvalósulni, mivel a védelembe vett családokkal végzett 
szociális segítő munka teszi ki a munkaidő nagy részét továbbra is, a felnőttekkel végzett 
segítő munkára kevesebb idő jut. A szolgálat munkáját kívánták több szolgáltatás 
biztosításával segíteni (pl. jogi segítségnyújtás, pszichológiai megsegítés), ezek közül csupán 
a pszichológiai megsegítés valósult meg. A jogi segítségnyújtást az ellátottak nem tudják 
igénybe venni, mivel ez számukra helyben nem elérhető, anyagi lehetőségeik korlátozottak, a 
megyeszékhelyre való utazás költségeit felvállalni nem tudják. 
Az intézményben dolgozók szakképzettségi aránya: 100%. 
A továbbképzési tervben meghatározott kredit pontokat minden munkavállaló teljesítette. 
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4. Ellenőrzések, események 
 
Vári Imre belső ellenőr az intézmény gazdálkodásának ellenőrzését bonyolította le. A 
vizsgálat alapján megállapítható, hogy az intézmény az alapító okiratban foglaltak, illetve az 
érvényben lévő gazdálkodási jogszabályok alapján végzi tevékenységét. 
A fenntartó részéről megtörténtek az intézmény belső szabályzatainak ellenőrzése.  
 
III. A gazdálkodás helyzete. (Tartalmazza az Újszászi adatokat is) 
 
1. A gazdálkodás alakulása 
A 2017. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzata 93.985.771 Ft volt. Az 
elfogadott előirányzat-módosítás adatokkal az intézmény előirányzata 103.894.611 Ft-ra 
módosult. 
 
Intézményi feladatellátás általános értékelése 
 
Az intézmény feladatai végrehajtásához alapvető szinten biztosította a forrásokat az eddigi 
évekhez hasonlóan. A gazdálkodás lehetőségei az intézmény esetében szűkösek voltak 2017-
ben is.  
Az intézmény működési feltételeinek biztosítása során a személyi juttatások a feladathoz 
igazított létszámok alapján kerültek meghatározásra.  A működés feltételeként a költségvetés 
biztosította a közüzemi díjak kifizetéséhez, az étkeztetési feladatok ellátásához szükséges 
forrásokat, a szakmai feladatok ellátása pedig a feladatokkal összhangban a tényleges 
ellátottak alapján került finanszírozásra. 
 
Bevételek teljesítése, átvett pénzeszközök alakulása 
 
A melléklet szerint az intézmény működési bevételei részleteiben a következőképpen 
alakultak településenként (ÁFA nélkül): 
 
Újszász 

 szociális étkeztetés:    8.315.753 Ft, 
 
Zagyvarékas 

 szociális étkeztetés:           10.011.431 Ft, 
 

Összességében ellátási díjakból 18.327.184 Ft folyt be. 
  
Működési célú támogatásként leutalásra került a 2016.évi pótlólagos támogatás, 583.409 Ft.  
Bevételi oldalon továbbra is a központi irányító szervi támogatás képvisel jelentős 
nagyságrendet, 69.275.304 Ft-ot. 2017. évben ez az összeg tartalmazza a két település által 
befizetett hozzájárulás összegét is, mely a központi szerven keresztül került leutalásra. 
Az előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány igénybevétele megtörtént. 
 
Kiadások alakulása 
 
Kiadási oldalon a személyi jellegű juttatások jelentős nagyságrendet tesznek ki. 
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A dologi kiadásokon belül az étkeztetéshez kapcsolódó kiadások településenként a 
következőképpen alakulnak: 
 
Újszász 

 szociális étkeztetés:    7.795.978 Ft. 
Zagyvarékas 

 szociális étkeztetés:          9.509.000 Ft. 
 
Összességében a szociális étkeztetéshez kapcsolódó kiadások ÁFA nélkül 17.304.978 Ft-ot 
tettek ki. A fennmaradó tételek az intézmény működtetéséhez kapcsolódó kiadások. 
Az eredetileg tervezetthez képest túlteljesült a beruházási kiadások előirányzata, amely 
kapcsán egy új fénymásoló-nyomtató került beszerzésre. 
 
Bér-és létszámgazdálkodás  
 
A Zagyva menti Integrált Központban nem történtek jelentős változások személyi területen 
2016 decemberéhez képest. A házi segítségnyújtás valamint a szociális étkeztetés területén 
megbízási díjas munkavállalók segítették az állományban lévők munkáját. 
 
Realizált pénzmaradvány felhasználása 
 
Az intézmény realizált maradványa 7.098.204 Ft volt, amelyet a gazdasági vezető 2016.évi 
megbízási díja kapcsán keletkezett befizetési kötelezettség teljesítésére, 2016. év végén 
fennálló szállítói tartozás kiegyenlítésére, valamint a személyi juttatások kapcsán felmerülő 
többletkiadások finanszírozására használt fel az intézmény. 
 
2017.évi tényleges maradványt terhelő kötelezettségek 
 
A Zagyva menti Integrált Központ 2017.évi tényleges maradványa 480.096 Ft. Mivel az 
intézmény a megbízott gazdasági vezető 2017.évi megbízási díját nem tudta teljes mértékben 
kigazdálkodni, befizetési kötelezettsége keletkezett 578.634 Ft összegben. A maradvány a 
gazdasági vezetővel kapcsolatos 2017.évi megbízási díj visszafizetési kötelezettség egyik 
forrása.  
 
A vagyon alakulása 
 
Az intézmény működéséhez szükséges nyomtató-fénymásoló berendezés beszerzésére került 
sor 2017-ben.  
 
Elmondható, hogy az intézménynek 2017.évben is szoros gazdálkodással sikerült 
működőképességét biztosítani.  
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Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 2017.évi teljesítés 
 

        Ft 

Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés/Eredeti 
% 

Központi szervi műk.célú támogatás 60 096 586 69 297 097 69 275 304 99,97 
Előző évi maradvány igénybevétele 6 389 875 7 098 204 7 098 204 100,00 
Ellátási díjak bevételei 21 653 000 21 653 000 18 327 184 84,64 
ÁFA bevétel 5 846 310 5 846 310 4 948 346 84,64 
Egyéb működési bevétel  0 0 3 890 0,00 
Egyéb műk.célú tám.társulástól 0 0 583 409 0,00 

Bevételek mindösszesen 93 985 771 103 894 611 100 236 337 96,48 

Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés/Eredeti 
% 

Személyi juttatások 43 423 642 54 423 789 54 226 054 99,64 
          
Külső személyi juttatások 3 575 000 1 645 174 746 290 45,36 
          
Munkaadókat terhelő járulékok 10 178 417 12 357 093 12 235 922 99,02 
Személyi jellegű juttatások 57 177 059 68 426 056 67 208 266 98,22 
          
Szakmai anyagok beszerzése 37 000 51 330 51 330 100,00 
Üzemeltetési anyagok beszerzése 634 000 1 087 401 1 070 241 98,42 
Árubeszerzés 0 0 0 0,00 
Készletbeszerzés 671 000 1 138 731 1 121 571 98,49 
          
Informatikai szolgáltatások 284 000 285 781 259 315 90,74 
Egyéb kommunikációs szolgáltatások 761 000 663 707 617 802 93,08 
Kommunikációs szolgáltatások 1 045 000 949 488 877 117 92,38 
                
Közüzemi díjak 1 999 000 2 389 335 2 269 378 94,98 
Vásárolt élelmezés 20 192 950 17 305 478 17 304 978 100,00 
Karbantartás 99 000 31 875 31 875 100,00 
Szakmai tevékenységet segítő szolg. 336 000 412 992 262 992 63,68 
Egyéb szolgáltatások 800 000 997 534 929 764 93,21 
Szolgáltatási kiadások 23 426 950 21 137 214 20 798 987 98,40 
          
Belföldi kiküldetés 55 000 87 562 87 562 100,00 
Kiküldetések 55 000 87 562 87 562 100,00 
          
Előzetesen felszámított ÁFA 6 576 096 5 891 660 5 834 914 99,04 
Fizetendő ÁFA 297 000 297 000 297 000 100,00 
Egyéb dologi kiadások 900 396 2 144 342 245 522 11,45 
Befizetések, egyéb dologi kiad. 7 773 492 8 333 002 6 377 436 76,53 
Dologi kiadások 32 971 442 31 645 997 29 262 673 92,47 
          
Egyéb működési célú támogatások 3 837 270 2 822 558 2 586 802 91,65 
Egyéb működési célú kiadások 3 837 270 2 822 558 2 586 802 91,65 
                
Informatikai eszközök beszerzése 0 787 000 550 002 69,89 
Beruházási célú ÁFA 0 213 000 148 498 69,72 
Beruházások összesen 0 1 000 000 698 500 69,85 
Kiadások mindösszesen 93 985 771 103 894 611 99 756 241 96,02 
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IV. Az ellátások minőségi és mennyiségi fejlesztésének lehetőségei. 
 

1. Az ellátásokat befolyásoló változások 2017. évben 
A szociális ellátásban bekövetkezett jogszabályi, valamint a gondoskodás szakmai 
követelményrendszerének jelentős módosulása, a szolgáltatást igénybevevők növekedett 
elvárásai mellett, - minisztériumi, önkormányzati, egyházi, civil, magánszemélyek 
vállalkozása - piaci versenyt idézett elő és megnövelte a választási lehetőséget a nyújtott 
szolgáltatások és azok minősége iránt is. A szociális étkeztetésben részesülők számának 
csökkenését az is indokolja, hogy megjelent a településen olyan szolgáltató, aki két féle 
menüből kínál választási lehetőséget. Törekedni kell arra, hogy ezen szolgáltatást minél 
magasabb színvonalon tudjuk biztosítani (mennyiségi és minőségi ebéd biztosítása) hogy a 
lehető legtöbb igénylő vegye igénybe azt. 
A család- és gyermekjóléti szolgálatban egy fő családsegítő munkáját óriási leterheltség 
jellemzi. A korábbi években 2 fő látta el ugyanezt a munkát, amit 2017 évben egy fő.  
 
2. Szükséges intézkedések, fenntartói és intézményi 2017. évben 
A szolgáltatások működőképességének megőrzése, melyhez az önkormányzat települési 
hozzájárulást biztosított. Évek óta az önkormányzat a szociális alapellátások zavartalan 
működtetéséhez közfoglalkoztatott személyeket biztosított, valamint a karbantartási 
munkákhoz is segítséget kaptunk.  
 
3. Az ellátás fejlesztésére bevont pályázati források    
Az SZGYF által szervezett EFOP-3.8.2-16-2016-00001 kiemelt projekt keretein belül Csoport 
szupervízió szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban” című továbbképzésen 
résztvevők 30 kredit pontot szereztek. A képzés 2017.07.29 – 2017. 10. 05-ig tartott, melynek 
intézményünk biztosított helyet. Részt vettek a közösségi ellátásban dolgozó munkatársak 
mellett a családsegítők és a nappali ellátást vezetők is.  

4. Az ellátások fejlesztésének lehetőségei  
Elsődleges célunk az ellátottak életminőségének, kapcsolatrendszerének megőrzése, erősítése, 
elősegítése, tiszteletteljes, felelős magatartást tanúsító, megfelelően képzett szakemberekkel.  
Intézményi kollektívánk alapvető célkitűzése az értékteremtés, a felhalmozódó tudás és 
tapasztalat folyamatos továbbadása és az értékek közvetítése, hiszen a szociális munka segít 
az egyének, családok, csoportok és közösségek életszínvonalának javításában, megfelelő 
működésének helyreállításában.  
A jogszabályi kötelezettség teljesítésén túl elsődleges cél, hogy a település minden lakója 
számára legyenek elérhetőek a szociális biztonságot garantáló ellátási formák, másrészt a 
szociális szféra működése magas színvonalon feleljen meg a szakmai kritériumoknak és 
eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat. Az intézményhálózat egészében 
arra törekszik, hogy az ellátottak elégedettek legyenek a szolgáltatásokkal. 
Az intézményhálózat integrált ellátórendszerének fejlesztése érdekében folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni a szociális szolgáltatásokat támogató pályázati lehetőségeket. 
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A beszámolót Osztásné Szabó Hajnalka igazgatóhelyettes készítette, melyben segítséget 
nyújtottak: családsegítők, telephely vezetők, illetve megbízott gazdasági vezető. 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztett beszámolót vitassák meg, a szolgáltatások további hatékony 
működésével kapcsolatban éljenek javaslattal. 
 
 
 
 
Zagyvarékas, 2018. április 27. 
 
 
 

  Farkas Józsefné 
igazgató 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
 

ÁTFOGÓ  ÉRTÉKELÉS 
 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2017. évi ellátásáról. 

 
Tisztelt  Képviselő-testület  ! 

 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.  
Az értékelést meg kell küldeni a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának, mint illetékes gyámhatóságnak. A 
gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 
települési önkormányzat felé. Amennyiben javaslat érkezik, a képviselő-testületnek hatvan napon 
belül érdemben meg kell vizsgálnia azt, és az állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatnia kell a 
gyámhatóságot. 
 
Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú 
melléklete előír az önkormányzatok számára. 
 
Az értékelés a fentiek alapján bemutatja 
 

 a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira; 
 az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó 

adatokat; 
 az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat; 
 a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének 

megállapításait; 
 a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján; 
 a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció főbb – elsősorban gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő – elemeit; 
 a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit. 

 
A Gyvt. 14. §-a alapján a gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmében biztosítására irányuló 
tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt.-ben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
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A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 
 
A helyi önkormányzatok elsődleges feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének 
kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése és a gyermekek 
családban történő nevelkedésének elősegítése. 
 
Az előzmények ismertetése után a jogszabályi előírásnak megfelelően az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról az alábbi átfogó értékelést 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
A település demográfiai mutatói a 0 – 18 éves korosztály adatai: 
 
Zagyvarékas község lakossága 2018. év január 1-jén:             3667 fő 
 
            0 – 3 éves  korosztály                                                         162 fő 
            3 – 6 éves korosztály                                                          118 fő 
            6 – 14 éves korosztály                                                        352 fő 
           14 – 18 éves korosztály                                                        165 fő 
 
A 0-18 éves korosztály az összlakosság 21,7%-a. 

 a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi igazgatási ügyekben 1 fő középfokú végzettségű 
ügyintéző, 

 a gyermekjóléti szolgálathoz tartozó ügyekben 1 fő, családsegítő ügyekben 1 fő felsőfokú 
végzettségű látta el a rá háruló feladatokat. 

 
A gyámügyi ügyintéző a jegyzői hatáskörhöz tartozó gyámügyeken kívül ellátja még  

 az anyakönyvvezetői 
 temetőkönyv vezetése, sírhelyek kiadása, nyilvántartása 
 az építésügyi 
 a vízügyi  
 közlekedési – szállítási 
 utak – hidak hatósági 
 hírközlési 
 gázhálózat bővítésével kapcsolatos  
 energiaügyi  
 ár- és belvízvédelmi 
 hivatalból indított szabálysértés 
 népesség nyilvántartás 
 földügyek 
 kereskedelem 

 
ügyek intézését is. 
 
A gyámügyi ügyintézői iroda megfelelő munkafeltételeket biztosít, a szükséges jogszabályok,    
iratminták, számítógép rendelkezésre állnak a hatékony munkavégzéshez. 
A gyámügyi igazgatás ügyfélfogadási rendje azonos a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendjével.  
A Járási Hivatalok felállásának időpontjától, 2013. január 1. napjától a települési önkormányzat 
jegyzőjének feladat- és hatáskörébe tartozó ellátások: 
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 a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 
 megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 
 megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá 

vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 
 ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatokat.   
 
Az ügyfélforgalom 2017. évben a következőképpen alakult : 
 

 gyámhatósági ügyben :                                                                           38 fő 
 segélyezési ügyben:                                                                 434 fő   
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti támogatás elbírálása:     352 fő 

 
Az ügyirat mennyiség tárgyi bontásban : 

 környezettanulmány készítés                                                                     16 
 ügygondnok, eseti gondnok kirendelés, felmentés                                       -                                       
 gondnoksági ügyben végzett leltározás                                                        4 
 közreműködés gyámhivatali határozatok végrehajtásában                         38 
 szülői nyilatkozat felvétele a gyermek ismeretlen személy 

            általi örökbefogadáshoz való hozzájárulásról                                               - 
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, elutasítása            352 
 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása                                      -    
 ideiglenes hatályú elhelyezés                                                                          -                                          

 
Településünkön az intézményi gyermekétkeztetési feladat két intézményben történik. A 
szünidei gyermekétkeztetési feladatot az önkormányzat az iskolakonyha 
közreműködésével bonyolítja le. 
 
Az óvodás és iskolás gyermekek intézményi gyermekétkeztetése közös konyhából biztosított. A 
bölcsődében külön konyha üzemel.  
 
A konyhán a személyi feltételek biztosítottak, az élelmezésvezető megfelelő szakképesítéssel 
rendelkezik. Az élelmezés biztosítása az önkormányzat Képviselő-testülete vonatkozó 
rendeletében meghatározott díjtétel szerint történik a hatályos jogszabályokban foglaltak 
betartásával.  
 
A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat saját intézményein keresztül biztosítja. A 
napközbeni ellátást igénylők részére az intézményekben a férőhelyek alapján a kérelmeket 
teljesíteni tudja a fenntartó. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos- vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek esetében igényelhető szünidei gyermekétkeztetés, amennyiben a 
gyermek oktatási intézménye szünidőben zárva tart, mely 2017. tavaszi szünetben 89 főt, 2017. 
nyári szünetben 167 főt, 2017. őszi szünetben 79 főt, 2017. téli szünetben 136 főt érintett, illetve 
ennyi nyilatkozat került szünidő előtt benyújtásra a szülők részéről a nyilatkoztatási időszakokban. 
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Étkeztetésben résztvevő gyermekek számának alakulása 
 
Gyermekétkeztetés bölcsőde:  

 100%-os kedvezményben részesül:              21 fő 
 50%-os kedvezményben részesül:                 0 fő 
 teljes térítési díjat fizet:                                  5 fő 

 
Gyermekétkeztetés óvoda:  

 100%-os kedvezményben részesül:             106 fő 
 50%-os kedvezményben részesül:                 0 fő 
 teljes térítési díjat fizet:                                   1 fő 

 
Gyermekétkeztetés iskola:  

 100%-os kedvezményben részesül:             137 fő 
 50%-os kedvezményben részesül:                 14 fő 
 teljes térítési díjat fizet:                                  31 fő 

 
 
2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, és a család 
vagyona a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 
 
a) a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
b) meghatározott természetbeni támogatásnak, 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 
az igénybevételére. 
 
A b) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző annak a 
gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve ha 
a kedvezményre való jogosultság a tárgyév november 1-jén is fennáll, a tárgyév november 
hónapjára tekintettel is természetbeni támogatást nyújt (jogszabályban meghatározott 5.800 Ft 
értékben) fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-
utalvány formájában. 
 
2016. december 31. napján 362 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermeket tartottunk nyilván. A 2017. év folyamán 352 fő számára állapítottuk meg ezt a 
jogosultságot, míg 10 fő esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszűnt, a 
jogosultsági idő lejárta miatt.  
A 2017. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 352 fő közül 
336 fő kiskorú mellett 16 fő nagykorú szerepelt kedvezményezettként a nyilvántartásunkban. A 
szülő vagy a nagykorú jogosult erre irányuló kérelme alapján 2017-ben 4 alkalommal került sor az 
ellátás megszüntetésére, gyámhatósági intézkedésre tekintettel 2 fő kiskorú rendszeres 
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gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága szűnt meg a gyermekek nevelésbe 
vételének okán. 
 
2017. augusztus hónapban 189 család 372 gyermeke (341 fő kiskorú és 31 fő nagykorú) 
részesült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatásban 
(Erzsébet utalvány formájában), 2017. novemberében pedig 173 család 352 gyermek (336 fő 
kiskorú és 16 fő nagykorú) jogán vehette fel ugyanezt a támogatást. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre benyújtott kérelem elutasítására nem sok 
esetben került sor, ez éves szinten kb. 15 -20 fő. 
 
Az elutasítások okai: 

 az egy főre jutó jövedelem,  
 a család vélelmezett jövedelme,  
 a család vagyoni helyzete meghaladta a jogszabályban előírt összeget.    

 
2017. évben megállapított hátrányos helyzetű gyermekek száma: 159 fő, mely 82 családot 
érint. 
 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt 125 fő 
 szülő, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt 34 fő 
 elégtelen lakókörnyezet miatt 0 fő 

 
2017. évben megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 130 fő, mely 
61 családot érint. 
 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatottsága 
miatt 129 fő 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és elégtelen lakókörnyezet miatt 
0 fő 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörnyezet miatt 
1 fő 

 
Tanévkezdési támogatás 117 fő részére került megállapításra, ennek összege: 794.800.-Ft.  
 
Karácsonyra tekintettel 183 család (nagy családosok, beteg gyermeket nevelő családok, 
gyermeket egyedül nevelő szülő) Erzsébet utalvány formájában kapott támogatást a 
Szociális Bizottság javaslata alapján.  
 
Az utalványok értéke (5000 Ft, illetve 7000 Ft) attól függően, hogy a gyermeket vagy 
gyermekeket egyedülálló szülő gondozza, illetve három vagy több gyermeket nevelő családról 
volt szó, egységesen 5000 Ft Erzsébet-utalványban részesültek; a beteg gyermeket gondozó 
családok pedig 7000 Ft Erzsébet-utalványban részesültek. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 
Erre a pénzbeli ellátásra a Gyvt. rendelkezései szerint az jogosult, aki 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek családba fogadó gyámjául 
kirendelt hozzátartozója, 
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- aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati 
járandóságban, balett művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, 
amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 
tartozik. 
 
Ilyen típusú támogatás megállapítására – az arra való jogosultság hiánya miatt – 2017-ben 
nem került sor. 
 
Rendkívüli települési támogatás 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb 
szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete alapján a Szociális Bizottság 
pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában biztosít települési támogatást az arra rászoruló 
jogosult számára. 
 
A gyermeket nevelő családokat 2017. évben rendkívüli települési támogatásban részesítette abban 
az esetben, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzdött, a 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy a válság helyzetben lévő 
várandós anyát, gyermeke megtartásához. 
 
A Szociális Bizottság 456 fő (326 fő gyermek, illetve 130 fő idős) számára nyújtott 2017. 
november 22. napján támogatást mikuláscsomag formájában. A helyi bölcsőde, óvoda 
gyermekei, az általános iskola tanulói és az Idősek Napközi Otthona gondozottjai részesültek a 
támogatásban. 
 
A Szociális Bizottság 2017-ban a gyermeket nevelő szülők erre irányuló kérelmének helyt adva, 94 
alkalommal nyújtott támogatást, összességében 1.273.895.- Ft értékben. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
A Képviselő-testület 2017-ben is úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz, ezért a 2018. évi költségvetésében is biztosít 
forrást erre a célra.  
 
A 2017. őszén kiírt ösztöndíjprogramra 10 pályázat érkezett.  
 

 „A” típusú pályázatot benyújtó felsőoktatásban tanuló diák esetében 1 x 10 hónapra 
került egységesen 10.000.-Ft összegben támogatás megállapításra. 

 „B” típusú pályázatot benyújtó felsőoktatásban tanuló diák esetében 3 x 10 hónapra 
került 10.000.-Ft összegben támogatás megállapításra. 

  
A jegyző hatáskörébe tartozik a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele. 
 
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele anyakönyvvezetői hatáskörben történik, mivel az 
ügyintéző anyakönyvvezetői feladatokat is ellát a gyámhatósági ügyek mellett. Ez 2017. évben 
összesen 36 főt érintett. 
 
Fiatalkorú illetve gyermekkorú ellen, szabálysértés miatt indított eljárás adatairól a 
gyámhatóságnak 2017. évre vonatkozóan információja nincs, mivel e szabálysértés az 
önkormányzati szabálysértési hatóságtól átkerült a rendőrség hatáskörébe.   
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Önkormányzatunk bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik, de Zagyvarékas Község 
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 652/2002./XII.12./ sz. Képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 
A szabadidő hasznos eltöltését és egyben a bűnmegelőzést szolgálják az önkormányzat által 
fenntartott intézményekben működő csoportok. 
 
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció főbb pontjai : 

 alapgondolatok 
 általános célok, feladatok 
 a megvalósítás intézményrendszere 
 operatív célok, feladatok 
 a megvalósítás pénzügyi forrásai 
 egyebek 
 család, gyermek, ifjúságvédelem és egészségfejlesztés 

 
A család a társadalom alapsejtje, döntően ebben a közösségben történik a jövő generációjának 
felnevelése. A gyermek- és fiatalkorúak képezik azt a korosztályt, amely többféle értelmezésben is 
a jövőt jelenti, ezért a velük való foglalkozás, törődés stratégiai kérdés. Éppen ezért az ifjúság 
fejlődésére kiemelt figyelmet kell fordítani. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a fiatalok 
az őket érintő problémákról, veszélyekről nyíltan kapjanak tájékoztatást.  
 
A gyámhatóság feladata közé tartozik, hogy minden évben tájékoztatást nyújtunk a Megyei 
Gyámhivatal felé, melyben beszámolunk a fiatalkorú bűnelkövetés település szintű helyzetéről. 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata gyermekvédelmi és gyámügyi feladatait a társhatóságokkal 
és gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival szorosan együttműködve biztosítja.  
 
Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai  
 
A Gyvt. rögzíti a nem gyermekvédelmi feladatot ellátó, de a gyermekvédelemhez kapcsolódó 
egyes szervek kötelező feladatait, jelzési és együttműködési kötelezettségét.  
A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó egyes szervek számára a Gyvt. 17. §-a jelzési, 
együttműködési kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelzőrendszernek kell felismernie és jeleznie, 
ha a gyermek bántalmazását, elhanyagolását, vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli.  
A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 
szolgáltatónál, vagy hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos 
elhanyagolása vagy más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.  
A hatékony együttműködés alapja a gyermek érdekeit és szakmai szabályokat figyelembe vevő 
kölcsönös tájékoztatás. Az előző évhez hasonlóan a helyi gyermekjóléti szolgáltató a családsegítő 
szolgáltatóval együtt rendszeresen tartotta a szakmaközi esetkonferenciákat, hiszen fontos a 
szakmai és emberi kapcsolatok frissen tartása, a gyermekek veszélyeztetettségét jelző problémák, 
és a felismerést segítő jelek mielőbbi észlelése, az időközben történt változások aktualizálása.  
A még hatékonyabb gyermekjóléti és gyermekvédelmi munka eredményességéhez fontos feladat, 
hogy a jelzőrendszer tagjai továbbra is vegyenek részt az esetmegbeszéléseken, 
esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken, a dokumentálások érdekében fontos, hogy 
írásban tegyék meg jelzéseiket.  
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
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15. § (7)-(8) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltató minden év március 31-ig tanácskozást 
szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik 
a jelzőrendszer éves működését, és szükség szerint javaslatot tesznek a működésük javítására.  
 
A gyermekjóléti szolgáltató által összehívott tanácskozásra 2017. február 23. napján került 
sor.  
 
A települési önkormányzat és a civil szervezet közötti együttműködés: 
 
Az önkormányzat és a civil szervezetek között az együttműködés jónak mondható.  
A településen jelen lévő civil szervezetek a gyermekek, a fiatalok körében elsősorban szabadidős 
programok szervezésében és megvalósításában vesznek részt. A szabadidős programok többsége 
sport jellegű, de kulturális programok is fellelhető közöttük, amelyek a gyermekek tanulmányainak 
ösztönzéséhez, értékeléséhez is hozzájárulnak.  
A civil szervezetek feladatok vállalásával, véleményezéssel segítik az önkormányzat munkáját, az 
önkormányzat – lehetőségéhez mérten – anyagi támogatást biztosít számukra feladataik 
ellátásához, működésükhöz. 
 
Együttműködő közreműködésükre a jövőben is számítunk, hiszen a jövő nemzedékért közös a 
felelősségünk. 
 
 
Felügyeleti szerv szakmai ellenőrzése:  
 
2017. évben a szakmai felügyeleti vizsgálatra nem került sor gyámhatóságunknál.  
 
A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján: 
 
Cél a lehető leghamarabb felismerni a veszélyeztetettség tüneteit, és megfelelő irányban elindítani 
a jelzést. Az orvosok, védőnők, az óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelősök, pedagógusok, a 
családsegítő, a rendőrség és a körzeti megbízott, vidéki iskolák és gyermekjóléti szolgálatok segítik 
munkánkat, kapcsolatunk megfelelő.  
A gyermekvédelemmel foglalkozó személyek és szervek együttműködése nélkül nem működne 
megfelelően a megelőzés. A gyermek családban történő nevelkedését együttműködéssel segítjük 
elő, a veszélyeztetettség jeleire odafigyelünk, bántalmazás gyanújára külön figyelmet fordítunk. 
A gyermekekkel való kapcsolattartás, a velük való kommunikáció fontos feladata a felnőtt 
társadalomnak, különösen a szülőknek és a pedagógusoknak, akik napi kapcsolatban állnak a 
gyermekekkel. Fontos azonban az egész felnőtt társadalom odafigyelése, mert egy-egy apró jelből, 
jelzésből, ami felénk érkezik, tragédiák előzhetők meg. A gyermekek „lelkének” kezelésére több 
gondot kell fordítani, mert a „rohanó világ”, az anyagi javak utáni törekvés eltompítja bennünk és 
gyermekeinkben az igazi emberi érzelmeket és érzéseket. Több beszélgetésre, konfliktuskezelésre 
lenne szükség, minden korosztálynak a maga szintjén. Különféle tréningek lebonyolítása e 
témában, akár külső szakemberek bevonásával is. 
 
A gyermekek családban történő átmeneti gondozásának biztosításához szükséges a még mindig 
hiányzó helyettes szülői ellátás megszervezése. 
 
A megjelenő pályázatok figyelésével és felhasználásával meg kell teremteni a gyermekek nyári 
felügyeletének, táboroztatásának anyagi alapjait. 
 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok egészségnevelésére és a felvilágosító tevékenységre. 
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A gyámügyi munkához szorosan kapcsolódik a gyermekjóléti szolgálat működése. 
 
A 2017. évi gyermekjóléti szolgáltatásról külön beszámoló készült, mely a gyámügyi beszámoló 
mellékletét képezi. 
 
ÖSSZEGZÉS: 
 
Az önkormányzati gyermekvédelmi tevékenységünket bemutatva a település gyermekvédelmi 
rendszer egy részének áttekintésére nyújtottam lehetőséget a beszámoló elkészítésével.  
Minden egyes gyermek, illetve őt nevelő család problémája komplex gondolkodást igényel. Ehhez 
szükséges a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a jegyzői gyámhatóság közötti szoros 
együttműködés, minden lehetséges segítségforma biztosítása érdekében. Törekedni kell ennek a 
kapcsolatnak az életben tartására, az ügyintézők közötti személyes, helyismereten alapuló 
információ áramoltatására, szem előtt tartva a helyi Gyermekjóléti Szolgálat felelősségét ebben az 
igazgatási rendszerben. 
A településen élő gyermekek helyzetéről elmondható, hogy ténylegesen nem csökkentek a 
problémás esetek. Tapasztalataim szerint a családokban nagyobb a feszültség, türelmetlenebbek a 
szülők, illetve nagyon hiányzik a megfelelő példamutatás. A nagyobb gyermekeknél súlyos 
probléma a motiválatlanság, hiányzik a jövőképük, a szülők vagy nem nyújtanak megfelelő példát 
saját magatartásukkal, vagy nincs kellő ráhatásuk a gyermekekre, következetlen szülői nevelést 
folytatnak. 
A 2016. évi beszámolási időszak óta eltelt idő alatt a családok életkörülményei, szociális helyzete 
nem javult, melyet igazolnak a tények és a statisztikai adatok. 
Munkánk végzése során ismertté vált előttünk, hogy a gyermeket nevelő családok nagy része 
anyagi gondokkal küzd.   
A probléma nagyon összetett, hiszen az érintett családok nagy része halmozottan hátrányos 
helyzetű.   
Sok esetben a pszichés betegség, szűkös anyagi körülményekkel, munkanélküliséggel, lakhatási 
problémákkal párosul.  
A ki nem fizetett szolgáltatási díjak kikapcsolást eredményeznek, függetlenül attól, hogy egyre 
több család számára adja ki a hivatal a védendő fogyasztó nyilvántartásához szükséges igazolást.  
A rendszerbe tartozó szakemberek közvetlenül találkoznak a problémákra utaló jelekkel. 
Említhetem itt a folyamatosan jelentkező és veszélyt jelentő okokat, - a pénztelenséget, az 
elhanyagolást, gondozatlanságot.  
Biztosítani kell, hogy a segítségre szorulók megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások 
hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.  
Az önkormányzatnak lehetősége van munkahelyteremtésre, munkanélküliek foglalkoztatására. A 
családok megsegítése érdekében közcélú foglalkoztatást szervezünk, a lehetőségek szerint. 
2017. évben öt pályázat keretén belül január hó elejétől december hó végéig átlagosan 185 fő 
foglalkoztatására nyílt lehetősége önkormányzatunknak.  
 
A gyermekvédelemmel foglalkozó személyek és szervek együttműködése nélkül nem működne 
megfelelően a megelőzés.  
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának továbbra is biztosítani kell a pénzbeli és természetbeni 
ellátások pénzügyi fedezetét, és gondoskodnia kell a személyes gondoskodás egye formáit 
biztosító intézmények, így a bölcsőde és az óvoda fenntartásáról, biztonságos működéséről, 
továbbá a gyermekétkeztetésről. 
Az önkormányzatnak működése során továbbra is figyelembe kell vennie – az ezt érintő 
döntéshozatalai során – a településen élő gyermekek mindenek felett álló érdekeit. 
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Figyelemmel kell kísérni a gyermekek életkörülményeit, az abban bekövetkező kedvezőtlen 
változások esetén gyors reagálásra van szükség. 
A Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a jelzőrendszer tagjaival a jó munkakapcsolat fenntartása a 
továbbiakban is elengedhetetlen feltétele a hatékony gyermekvédelmi munkának. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Gyámügyi Osztályával 
folyamatos és jó a kapcsolatunk. 
 
A leírtak alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk 2017. évben a pénzbeli ellátások 
vonatkozásában eleget tett a törvényben megfogalmazott kötelezettségének. 
 
A Gyvt. 94. §. (2) bekezdés értelmében a települési önkormányzat a személyes gondoskodást 
nyújtó alapellátások vonatkozásában biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek 
napközbeni ellátását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az átfogó értékelés megtárgyalására, majd az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2018. május 18. 
 
 
                 Rédei Róbert s.k.                                                            Földi Melinda s.k. 
                        jegyző                                                                                 előadó                                                
 
 
 
 

TERVEZET 
 
………./2018.(V.231.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásról szóló 
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSRŐL 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. tv. 96.§. (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében – az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi 
ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. 
 
A felmerült hiányosság pótlása érdekében a Képviselő-testület elrendeli a „Bűnmegelőzési 
Program” elkészítését. 
 
Felelős: Rédei Róbert jegyző 
Határidő: 2019. március 31. 
 
A határozatról: 

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztály 5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37. 

2.) Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 1134 Budapest, Tüzér u. 33.  
3.) Jánosi József polgármester 
4.) Rédei Róbert jegyző 
5.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport Helyben 
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6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Földi Melinda előadó 
8.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ Zagyvarékasi 

Gyermekjóléti Szolgálat 5051 Zagyvarékas, Egység u. 62. 
 
értesülnek. 

 
 
                     



1 
 

Az anyagot összeállította:  

Rédei Róbert jegyző és 

  Jánosi Lászlóné gazdaságvezető 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPITVÁNY  

RÉKASI EGÉSZSÉGHÁZ KÖZALAPITVÁNY  

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

részére 

az önkormányzat által létrehozott alapítványok 2017. évi működéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 30. § (1) bekezdése arról 

rendelkezik, hogy a „civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 

beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő 

ötödik hónap utolsó napjáig (2018. május 31-ig) letétbe helyezni és közzétenni. A Törvény 46.§-a 

szerint a közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, melyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és 

közzétenni. 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek eleget téve a Zagyvarékas Község Közbiztonságáért 

Alapítvány és a Rékasi Egészségház Alapítvány, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés 

és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben előírt tartalom 

szerinti közhasznúsági mellékletet és a Beszámolót, Zagyvarékas Község Önkormányzatának, mint 

Alapítónak, jóváhagyásra beterjeszti. 

 

Zagyvarékas, 2018. május 10. 

 

            Kézér Zoltán         Faragó Ernőné 

Zagyvarékas Község      Rékasi Egészségház Alapítvány  

Közbiztonságáért Alapítvány      Kuratóriumi elnöke 

Alapítványi Tanács elnöke 
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Beszámoló 

Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány gazdálkodásáról 

 

Az Alapítvány 1992-ben 150 e Ft induló vagyonnal került létrehozásra. 

 

Az alapítvány vagyoni helyzete az alábbiak szerint alakult: 

 

Az alapítvány pénzvagyona 2016. december 31-én  207.065.- Ft 

Ebből: - tartós betétben  166.980.- Ft 

            - számlaegyenleg       40.085.- Ft   

Bevételek :  

            - SZJA 1 %        0,- Ft 

- lekötött betét kamata           168,- Ft  

Kiadások:  

- számlavezetés költsége (bankszámlakivonat postaköltsége)       234,- Ft 

- 2014. évi fel nem használt SZJA 1 % visszautalása 28.042,- Ft  

- Polgárőrség támogatása 130.000,- Ft 

 

Az alapítvány pénzvagyona 2017. december 31-én  48.957,-  Ft 

         Ebből: - tartós betétben elhelyezett  37.132,-  Ft 

                     - számlaegyenleg    11.825,-  Ft 

 

 

 

A folyó évi bevétel és kiadás egyenlege összességében 158.108 Ft-tal csökkentette a korábbi 

beszámolóban szereplő pénzvagyont.  

Az alapítvány továbbra sem folytatott vállalkozási, befektetési tevékenységet.  

 

 

 

 

Zagyvarékas, 2018. május 10. 

 

Kézér Zoltán  

Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány 

Alapítványi Tanács elnöke 
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Beszámoló a „Rékasi Egészségház” közalapítvány gazdálkodásáról 

 

Az 1994-ben 1 millió Ft induló vagyonnal létrehozott közalapítvány közhasznú szervezetként 

működik 1998. január óta. 

 

 

Az alapítvány vagyoni helyzete: 

 

A pénzvagyon 

   2016. december 31-én   104.039,- Ft 

   2017. december 31-én    103.941,- Ft 

 

Éves pénzmozgás: 

 

Bevétel: Kamatbevétel: 52 Ft 

Kiadás: Bankköltség: 150 Ft 

 

A kuratóriumi tagok megbízatása 2013. április 1-től 2018. március 31-ig szól. 

 

A kuratórium elnöke:  Faragó Ernőné 

A kuratórium tagjai:  Herczeg Andrea és Bíró János.  

 

 

Zagyvarékas, 2018. május 10. 

 

         Faragó Ernőné 

        Rékasi Egészségház Alapítvány  

         Kuratóriumi elnöke 

 

 

A fent leírtak alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolók és az alábbi határozati 

javaslat elfogadására. 
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Határozati javaslat 

……../2018. (……..) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a  

 

„Zagyvarékas Község Közbiztonságáért” Alapítvány 

és a 

„Rékasi Egészségház” Közalapítvány 

 

2017. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

A határozatról: 

1.) „Zagyvarékas Község Közbiztonságáért” Alapítvány Alapítványi Tanácsának elnöke, 

2.) „Zagyvarékas Község Közbiztonságáért” Alapítvány Alapítványi Tanácsa tagjai, 

3.) Faragó Ernőné a „Rékasi Egészségház” Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke, 

4.) Jánosi József polgármester, 

5.) Rédei Róbert jegyző, 

6.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2018. május 31-ei ülésére 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2018.évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának 
meghatározására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság 
előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.törvény 232.§ (3) bekezdése szerint: „a 
képviselő-testület- a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság 
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem 
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának (25 nap) a 
háromötödét” (ami 15 munkanapot jelent). 

Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő ajánlásokat a közszolgálati 
tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. 
(III.7.) Korm. rendelet szabályozza, melynek 13.§ (1) bekezdése szerint „az igazgatási szünet 
időtartama 

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő 
vasárnapig tart, 

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig 
tart.” 

 

Az évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, hogy a dolgozók többsége a nyári 
szünetre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja szabadsága egy részét. Az 
igazgatási szünet elrendelése gazdaságossági, takarékossági szempontból is előnyt jelent, így 
a hivatal működésével járó költségek, ha kismértékben is, de csökkennek. 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

A Képviselő-testület első alkalommal 2015. évben határozott az igazgatási szünet 
elrendeléséről.  

2017.évben nyáron: július 03-tól augusztus 04-ig, illetve télen: december 27-étől, 
december 29-ig került sor. 

A fent említett időszak alatt a hivatal dolgozói csökkentett létszámmal, de a feladatok 
ütemezése és ellátása érdekében biztosították a hivatal elérhetőségét. 

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tartana. Az egyes 
szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítanák a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást 
(pl. a halaszthatatlan ügyekben – elsősorban anyakönyvi ügyintézés), melynek szabályozása 
jegyzői utasításban történik. A Képviselő-testület döntését követően az ügyfeleket 
tájékoztatjuk, hogy időben fel tudjanak készülni a munkarendváltozásra. 

A fent leírtak alapján javaslom, hogy Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatalban 2018.évben nyáron 5 egybefüggő 
héten, 2018.július 02-tól 2018.augusztus 3-ig (25 nap), valamint télen 2018.december 27-
től 2017.december 28-ig (2 nap) rendeljen el igazgatási szünetet. 

A 2018.évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V.19.) NGM rendelet 2.§ 
(f) pontja szerint 2018. december 31. (hétfő) pihenőnap. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal szokásostól eltérő 
munkarendjéről dönteni szíveskedjék. 

 

 

Zagyvarékas, 2018. május 08. 

 

Rédei Róbert 
jegyző 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

 

Határozati javaslat 

……./2018. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi nyári-és téli igazgatási szünet időpontjáról 

 

A Képviselő testület úgy dönt, hogy 

1. A Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének időtartama 2018.évben 

a) nyáron: 2018. július 02-tól 2018. augusztus 03-ig, 

b) télen: 2018. december 27-től 2018.december 28-ig 

tart. 

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes 
szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, 
valamint a lakossági ügyfélszolgálatot. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: Rédei Róbert jegyző 

 

A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 

2. Rédei Róbert jegyző 

3. Képviselő-testület tagjai 

4. Zagyvarékas Község lakossága - hirdetmény útján -  



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

értesül 



……/2018. (V.31.) sz. képviselő-testületi határozat 

az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérleti díjának 
megállapításáról szóló  17/2018. (II.15.) sz. határozat módosításáról 

 

 

A határozat 3. pontja az alábbira módosul: 

„Felhívja a képviselő-testület a polgármester figyelmét, hogy az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások az önkormányzat és intézményeiben alkalmazásban álló személyek részére 
adható bérbe lakás céljára, illetve rendkívüli esetben az önkormányzat érdekében 
tevékenykedő személy vagy helyi civil szervezet részére.” 

 

A határozat 4. pontja az alábbira módosul: 

 

„Amennyiben a lakás nem önkormányzati alkalmazott részére kerül bérbe adásra, úgy a 
„kívülálló” bérlő a lakbér 200 %-át köteles fizetni. Helyi civil szervezet részére az ingatlan 
térítésmentesen bérbe adható.” 

 

 

 

 

 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
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Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző 
 
 

Előterjesztés  
 

A képviselő-testület 2018. május 31-én tartandó ülésére 
 
 

Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014 
(X.20.) sz. rendeletének 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület eseti 
döntése alapján évente szükség szerint, de legalább 1 alkalommal közmeghallgatást tart.  
 
2016.évben a képviselő-testület a 84/2016. (V.26.) számú határozatával döntött arról, hogy az 
időjárási tényezők hatására tekintettel - korábban december hónapban volt a közmeghallgatás- 
október hónapban tartja éves közmeghallgatását. 
 
A Képviselő-testület 2017. évben október 16-án a Művelődési Házban, október 17-én 
pedig a Vasúti Újtelep Közösségi Házban tartotta meg a közmeghallgatást. 
 
A fent leírtak figyelembevételével a 2018. évben megtartandó közmeghallgatás témájára és 
időpontjára a következő határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület tagjai elé. 
 

 
Z a g y v a r é k a s, 2018. május 08. 
 
 

Jánosi József 
                                                            polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
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……/2018. (V.31.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
A közmeghallgatás témájának és időpontjának megállapításáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-ában biztosított jogkörében 
közmeghallgatás tartását rendeli el. 
 
A közmeghallgatás időpontja: 2018. október 15. (hétfő) 18,00 óra 
A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház nagyterme (Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1). 
 
 
A közmeghallgatás időpontja: 2018. október 16. (kedd) 18,00 óra 
A közmeghallgatás helye: Vasúti újtelep Közösségi Ház (Zagyvarékas, Táncsics Mihály út 
25.) 
 
A közmeghallgatás napirendje, témája:  
 
1.) Tájékoztató az elmúlt egy évben megvalósult képviselő-testületi döntésekről, 
beruházásokról, és a jövő évi elképzelésekről, benyújtott pályázatokról 
 
 
A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a közmeghallgatásról a 
lakosságot tájékoztassa - honlap, hirdetőtábla, szórólap útján - 
 
Felelős: Rédei Róbert jegyző 
Határidő: 2018. szeptember 14. 
 
A határozatról:  
 
1.) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1. 
2.) Közösségi ház Zagyvarékas, Táncsics Mihály út 25. 
3.) Jánosi József polgármester, 
4.) Rédei Róbert jegyző, 
5.) Képviselő-testület tagjai, 
6.) Zagyvarékas község lakossága – közhírelés útján – 
értesülnek. 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző 

 
ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2018. május 31-ei ülésére 

Javaslat 

a Díszpolgári Cím és Zagyvarékasért Emlékérem adományozásának előkészítésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző/végzett vagy maradandót nyújtó/nyújtott személyek munkája 
elismerésére, a Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj 
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2011. (IX.16.) sz. önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotta, melyben az alábbi kitüntetéseket alapította: 

- Díszpolgári Cím 

- Zagyvarékasért Emlékérem 

A Rendelet 4.§-ának (1) bekezdése rendelkezik a díj adományozásának feltételeiről, melyek 
az alábbiak: 

a) a község társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és kulturális életének 
fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység. 

b) a község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő 
munkavégzés 

c) a községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény 

d) a község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység 

e) a község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka 
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A korábbi évek kitüntetettjeit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A Rendelet 5.§-ának (4) bekezdése alapján Díszpolgári Cím évente egy, Zagyvarékasért 
emlékérem évente legfeljebb három darab adományozható. 

Az anyag mellékletét képezi egy felhívás az adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos 
javaslatok megtételéről, a hozzá tartozó javaslattételi lappal, melyek a korábbi években 
kitüntetést kapott személyek nevével illetve a javasolt személyek listájával felkerülne a 
település honlapjára (www.zagyvarekas.hu), illetve kiküldésre kerülne a javaslatot tehető 
szervezetek, személyek részére. 
 
A rendelet 5.§-ának (1) bekezdése alapján javaslatot tehet: 
a) bármely települési képviselő 
b) a községi önkormányzat és szervei 
c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei 
 
Kérem a Képviselő-testületet a javaslat megvitatására és elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2018. május 08. 
 

Jánosi József 
polgármester 
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1. számú melléklet 
 
 

KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK (2008-2017) 
 

 Díszpolgári Cím Zagyvarékasért Emlékérem 
2008 Dr. Bíró Boldizsár néhai Deme Tibor 
2009 Valkó Mihály Legeza Mihály 
2010 - Bán Flóriánné 

2011 Dr. Móricz Imre 
Erdélyi Ernő 

Agócs Gyuláné 
Kis István 

2012 Serfőző Simon 
Legaza Mihályné 
Polónyi Gáborné 
Dr. Tombor Attila 

2013 Mihályi István 
Cinka István 

Dr. László Domokos 
Tóth Jánosné 

 
2014 

 
Fehér Tibor 

Agócs Gyula 
Garai Imréné 
Földes Imre 

 
2015 

 
néhai Dr. Simon István 

Fekete Gáborné 
Kovács Margit 

Szalay Mihály Ivánné 
 

2016 
 

néhai Bodó István 
Ecseki Nándor István 

Körmendy András Attiláné 
Bodó Istvánné 

2017 Id. Földes Imre Nagy Adrienn 
Dr. Kiscsatári Irén 

Szekeres Attila 
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Felhívás 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható 
kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételére 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző/végzett vagy maradandót nyújtó/nyújtott személyek munkája 
elismerésére, a Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj 
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2011. (IX. 16) sz. önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotta, melyben az alábbi kitüntetéseket alapította: 

1. Díszpolgári Cím 

2. Zagyvarékasért Emlékérem 

 

A díjak adományozásának feltételei: 

1. Zagyvarékas Község díszpolgári címe adományozható: 

azoknak az élő vagy holt magyar állampolgároknak, akik a következő feltételeknek 
megfelelnek. 
 

a) Zagyvarékas község fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak. 
b) Maradandó alkotásaikkal, tevékenységükkel emelték vagy elősegítették a község 

lakosságának társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális előrehaladását. 
 

2. Zagyvarékasért Emlékérem adományozható:  

a) A község társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és kulturális 
életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység. 
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b) A község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, 
kiemelkedő munkavégzés. 

c) A községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény. 
d) A község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység. 
e) A község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka. 

 
 

A rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a díszpolgári cím, illetve a Zagyvarékasért 
emlékérem díj adományozására javaslatot tehetnek: 

a) bármely települési képviselő 

b) a községi önkormányzat és szervei 

c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei 

 

Kérem a fentebb felsorolt ajánlásra jogosultakat, hogy amennyiben arra érdemes személyt 
kívánnak ezen elismerésekre javasolni, ajánlásaikat a javaslattételi lapon benyújtani 
szíveskedjenek. A javaslattételi lap a község honlapján (www.zagyvarekas.hu), valamint a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán elérhető. 

 

Ajánlásaikat 2018. június 21-ig Zagyvarékas Község Polgármesteréhez (5051 Zagyvarékas, 
Rákóczi út 56.) vagy a hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek. 

A kitüntetések átadására a község augusztus 20-ai ünnepségén kerül sor. 

 

 

Tisztelettel: 

Jánosi József  
           polgármester 
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a javaslattevő megnevezése, címe, 

telefonszáma 

J A V A S L A T 

  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított elismerésre 

(A nyomtatvány sokszorosítható, értelemszerűen kitöltendő) 

1. A javasolt adatai 

Neve:      

Születési helye, év, hó, nap: 

Anyja neve: 

Címe: 

Munkahelye: 

Beosztása (foglalkozása): 

Tudományos fokozat: 

Eddigi kitüntetései, elismerései (évszámmal): 

2. Javasolt elismerés 

 3. A javasolt személy szakmai tevékenységének bemutatása, ennek a községre, a község 
közéletére kifejtett hatása, az elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő 
teljesítmény kiemelésével (a túloldalon folytatható): 

Dátum: 

Aláírás 



sorszám projekt

1

az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása 

BENYÚJTOTT AJÁNLATOK ÖSSZESÍTÉSE ( az árak bruttó összegek!)

Ravatalozó felújítása (anyag+ munkadíj)

1.) Rail Safe Kft:    6.662.349.-Ft                                                                                                                                                  
2.) Böjtös Bau Kft: 7.151.041.-Ft                                                                                                                     
3.) RékasSzolg Kft: 6.203.950.-Ft




