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Tisztelt, Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! 

Engedjék meg, hogy az Intézmény minden feladatellátás típusát röviden bemutassam 

beszámolómban. Fontosnak tartom, hogy bepillantást kaphassanak, milyen összetett feladatot 

végez intézményünk. 

A beszámoló tartalmazza, a 2016. évben végzett tevékenységünket valamint kiterjed a 

Családsegítő szolgálat 2015. évi tevékenységére. (2016. évben már Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat) 

Az alább bemutatott feladatokat 40 fő végzi, akik ezt a tevékenységet nem munkának, hanem 

hivatásnak tekintik.  

 

TÁJÉKOZTATÓ A BERETTYÓ-KÖRÖS TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 

 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

Az Intézmény tevékenységének bemutatása 

 A Berettyó-Körös Többcélú Társulás 2007. május 29-i ülésén döntött a gyermekjóléti és 

szociális alapszolgáltatások társulás által fenntartott intézmény útján történő ellátásáról, 

a Társulás Szociális Szolgáltató Központjának 2007. július 1. napjával történő létrehozásáról. 

A Szociális Szolgáltató Központ alaptevékenysége: 

 házi segítségnyújtás 

 étkeztetés 

 idősek nappali ellátása 

 demens betegek nappali ellátása 

 család és gyermekjóléti szolgálat 

 család és gyermekjóléti központ 

Kiegészítő tevékenysége: helyettes szülői ellátás  

 

Ezen ellátások 2017. január 01.napjától kiegészülnek a következő feladat ellátásokkal: 

 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben valamint 

 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

 

 

 



Az Intézmény székhelyén és telephelyein nyújtott szolgáltatások, ellátási területek 

 Szolgáltatás Ellátási terület 

5420 Túrkeve, Széchenyi út 27   

családsegítés és 

gyermekjóléti szolgálat 

Túrkeve 

házi segítségnyújtás Túrkeve 

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1  család és gyermekjóléti  

szolgálat 

 

Mezőtúr, Mesterszállás, 

Mezőhék, Kétpó 

családsegítés és 

gyermekjóléti központ 

 

Mezőtúr, Mezőhék, 

Mesterszállás, Kétpó, 

Túrkeve 

helyettes szülői ellátás Mezőtúr 

5400 Mezőtúr, Áchim u.16. házi segítségnyújtás 

étkeztetés 

idősek nappali ellátása 

 

Mezőtúr, Mezőhék, 

Mesterszállás 

5400 Mezőtúr, XVII.u.13-15. házi segítségnyújtás 

étkeztetés 

idősek nappali ellátása 

Mezőtúr 

5400 Mezőtúr, Puskin u. 67. házi segítségnyújtás 

étkeztetés 

idősek nappali ellátása, 

demens betegek nappali 

ellátása 

Mezőtúr, Mesterszállás, 

Mezőhék 

 

Munkánkat elsősorban az alábbi jogszabályok alapján végezzük:  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről  

 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról  

 369/2013. (X.24) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
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  2014      2015 2016 

lakosságszám  

Mezőtúr 17669 17572 17428 

Mesterszállás 761 750             724 

Mezőhék 355 356           362  

Kétpó 703 697           674 

Túrkeve 9212 9121        9042 

 

A diagramról jól leolvasható, hogy a Járáshoz tartozó lakosságszám jelentős csökkenést 

mutat.  

A települések lakosságszáma összesen 266 fővel csökkent az előző évhez képest, ha pedig 

a 2014. év adataival hasonlítjuk össze, akkor megállapíthatjuk, hogy többel csökkent, 

mint a jelenlegi mezőhéki lakosságszám, ez 470 fő. 

Az Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

 Az Intézmény által végzett tevékenység bemutatása a 2016.év január 01.-2016.év november 

30. közötti időszakról ad tájékoztatást valamint kitér az előző évben végzett családsegítő 

szolgálat feladatellátására. 

Házi segítségnyújtás, Idősek nappali ellátása, Demens betegek nappali ellátása, Szociális 

étkeztetés 

 



I. Házi segítségnyújtás 

Ellátási területe: Mezőtúr, Túrkeve, Mesterszállás 

1.A szolgáltatás tartalma 

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, 

melynek keretében biztosítani kell 

 az alapvető ápolási, gondozási feladatok elvégzését 

 az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést 

 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.  

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő 

fizikai, mentális, szociális szükséglete 

 saját környezetében 

 életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően 

 meglevő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen 

Az intézmény által házi segítségnyújtás keretében nyújtott tevékenységek, és 

résztevékenységek: 

Szociális segítés keretében: 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

 takarítás a  lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 

fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben), mosás, vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

 bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), segítségnyújtás ételkészítésben és 

az étkezés előkészítésében, mosogatás, ruhajavítás, közkútról, fúrtkútról vízhordás, 

befűtés, tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtésbeindítása (kivéve ha ez a 

tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel) télen hó eltakarítás és síkosság-

mentesítés a lakás bejárata előtt, kísérés 

Segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet 

elhárításában 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

Személyi gondozás keretében: 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 



 információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás, családdal, ismerősökkel való 

kapcsolattartás segítése, az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős 

tevékenységben való közreműködés, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében, 

Gondozási, és ápolási feladatok körében: 

 mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere, inkontinens beteg ellátása, 

testfelület tisztítása,  kezelése,  haj, arcszőrzet ápolás, száj, fog és protézis ápolás, 

körömápolás, bőrápolás, folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül), mozgatás 

ágyban, decubitus megelőzés, felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje, gyógyszer 

kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás és 

vércukor mérése, hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, 

kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában 

való segítségnyújtás, a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése (a 

tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határig). 

2.Az ellátottak köre  

A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni  

 azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből 

nem képesek és róluk nem gondoskodnak 

 azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről és szenvedélybetegekről, 

akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában 

segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek 

 azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási 

formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. 

3.Az ellátás igénybevételének módja 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A házi segítségnyújtás 

igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti 

kérelem alapján az intézményvezető a gondozási szükségletet külön jogszabályban 

meghatározott módon megvizsgálja, és igazolást ad ki a napi gondozási szükséglet 

mértékéről. 

A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek 

megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi négy órában kell nyújtani. Ha a szolgáltatást 

igénybe vevő nem igényli a szakvélemény szerinti óraszámot, a szolgáltatást az általa igényelt 

időtartamban kell biztosítani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a 

szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás 

igénybevételének lehetőségéről. 

4.Térítési díj 

 

A személyi térítési díj, mely az ellátásra fordított idő és az óradíj szorzata, nem haladhatja 

meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 % - át. 

Ha a házi segítségnyújtás keretében étkezést is biztosít az intézmény, a személyi térítési 

díj együttes összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jövedelmének 30 %- át.        

 A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: személyi gondozás esetén: 580.-Ft/óra, 

szociális segítés esetén        300.- Ft/óra 



Intézményünk házi segítségnyújtás keretében 2016-ban november 30-ig összesen: 148 fő 

ellátását biztosította, ebből Mezőtúron 92 fő, Mesterszálláson 20 fő , Túrkevén 36 fő részesült 

ellátásban. 

2016. évben Mezőtúron a házi segítségnyújtást 74%-ban nők, 26%-ban férfiak vették igénybe. 

Az ellátottak 47 % - a 80 éven felüli idős ember, a 60-79 évesek aránya 46 %.  

A házi segítségnyújtás alapvetően az időskorúak számára nyújtott szolgáltatás, de jelen van az 

ellátottak között a 60 év alatti korosztály (7%), akik döntően nem koruk, sokkal inkább 

szenvedélybetegségük vagy pszichiátriai betegségük okán szorulnak ellátásra. 

Mesterszálláson is hasonló a férfiak és a nők aránya, mint Mezőtúron, az ellátottak 75%-a nő, 

15%-a férfi. 

A házi segítségnyújtásban Mesterszálláson 80 év fölötti idős 55%, a 60-79 év közöttiek 45%, 

jelenleg 60 év alatti ellátottunk nincs. 

 

 



 
Túrkevén a korcsoportos megoszlás hasonlóan alakul, mint a többi településen. Láthatjuk, 

hogy az igénybe vevők átlag életkora megközelíti a 80. életévet, és az igénybe vevők több, 

mint 50 %-a 80 év feletti idős ember. 

 

II. Szociális étkeztetés Mezőtúr telephelyein és ellátási területén 

 

1.A szolgáltatás tartalma 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk vagy eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

 koruk 

 egészségi állapotuk 

 fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük 

 szenvedélybetegségük, vagy 

 hajléktalanságuk miatt. 

Az étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az étkezésben 

részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára diétás étkeztetést kell 

biztosítani.Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeit is 

biztosítjuk. 

2016-ban november 30-ig 286 fővel volt étkezési megállapodásunk.  

Mezőúron 202 fő, Mesterszálláson 68 fő, Mezőhéken 16 fő vette igénybe a szociális 

étkezést.  



Az igénybe vevők 36%-a férfi, 64%-a nő. 

Az étkezést igénylők 12%-a 60 év alatti, 60-79 év közötti korosztály 53%, a 80 év feletti idős 

ember 35%. 

 

2.A feladatellátás módja 

Mesterszálláson és Mezőhéken munkanapokon napi egyszeri meleg ételt (ebédet) 

biztosítunk azon rászorulók részére, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek 

erről más módon gondoskodni. Mezőtúron munkaszüneti és pihenőnapokon is lehetőség 

van étkezésre. A háziorvos javaslatára az egészségi állapotnak megfelelő diétás étkeztetést is 

biztosítunk. 

Az étel előállítása külső szolgáltatóval kötött megállapodás alapján történik.  

Mezőtúron a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft  

főzőkonyhájáról, Mesterszálláson és Mezőhéken az önkormányzat konyhájáról biztosítjuk a 

szociális étkezést. 

Az étel helyben fogyasztásának feltételeiről és elvitelének lehetővé tételéről a szolgáltató 

gondoskodik. Aki saját maga nem képes elvinni az ebédjét, azok számára társadalmi 

gondozók szállítják házhoz az ételt. 

A jogszabályi változásoknak köszönhetően az idősek klubjaiban igénybe vett étkeztetés is 

szociális étkeztetésnek minősül.  

A szolgáltató az általa előállított étel idősek klubjaiba történő kiszállításáról szerződés szerint 

gondoskodik, a klubok melegítő konyhájában történik a kiadagolás. 

3.Térítési díj 

 

Az étkeztetés intézményi térítési díja differenciált, attól függően, hogy az ételt a helyszínen 

fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A szociális étkeztetés intézményi 

térítési díja kiszállítás nélkül 580.- Ft./nap/adag, kiszállítással 700.-Ft/nap/adag 



III. Idősek nappali ellátása, és demens személyek nappali ellátása Mezőtúr telephelyein 

és ellátási területén 

1. A szolgáltatás tartalma 

A nappali ellátás elsősorban 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, továbbá igény 

szerint szervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 

A nappali ellátást biztosító intézmény  

 az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő 

napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt 

 a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít 

a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak 

 biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által 

egyaránt elérhető módon működjön. 

A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően kell 

meghatározni, de az napi 6 óránál kevesebb nem lehet. 

A nappali ellátást biztosító intézmények szolgáltatásai különösen 

 igény szerinti meleg élelem biztosítása 

 szabadidős programok szervezése 

 szükség szerinti egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való 

hozzájutás segítése 

 hivatalos ügyek intézésének segítése 

 munkavégzés lehetőségének szervezése 

 életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése 

 speciálisan önszerveződő csoportok segítése. 

 

2.A feladatellátás módja 

 

Az intézmény az idősek nappali ellátását 3 mezőtúri telephelyen nyújtja, ellátási területe 

Mezőtúr, Mesterszállás és Mezőhék közigazgatási területére terjed ki. 

A klubok férőhelye összesen 90 fő, klubonként 30 fő.  

Az idősek nappali ellátására is jellemző, hogy a női klubtagjaink vannak többségben. Az év 

folyamán 111 klubtagunk volt, 40%-ban férfiak, és 60%-ban nők vették igénybe ezt a 

szolgáltatásunkat. 



 

 

A szolgáltatást munkanapokon 7.30-tól, 15.30-ig vehető igénybe.  

A társas kapcsolatok megőrzése és a magány oldása elsődleges funkciója az idősek klubjának. 

Ennek érdekében különböző tevékenységeket folytathatnak a bejárók, mint pl. tv nézés, újság 

olvasás, kézimunkázás, beszélgetés, társasjátékok, közös éneklés, kertészkedés, kulturális 

programok, ünnepek megtartása stb.  

Odafigyelünk az idősek egészségi állapotának változására, rendszeresen mérjük a 

vérnyomásukat és a súlyukat is. Szükség esetén tanácsot kapnak az egészségi állapotuknak 

megfelelő diétáról, életviteli változtatásról.  

A hasznos időtöltés és a kulturált étkezésen kívül segítjük a személyi higiéné megőrzését is. 

Lehetőség van minden klubban fürdésre, mosásra, vasalásra melyekben a gondozónők 

segítenek.  

A hivatalos ügyek intézésében épp úgy segítjük időseinket, mint az orvoshoz való eljutásban, 

gyógyszer kiíratásban vagy a kiváltásában.  

A klubok hangulata családias, közvetlen, személyes kapcsolatot ápolunk minden tagunkkal. 

Az idősek is. odafigyelnek egymásra.  

Az előre nem jelzett távolmaradás okát azonnal kiderítjük. 

Egy kilenc személyes busszal a nehezebben közlekedő vagy a klub épülettől távol lakó 

időseknek segítünk a be- és haza szállításban. Szintén ennek az autónak a segítségével 

juthatnak el a piacra, orvoshoz. Nagyobb bevásárlást is segítünk és a temetőbe is eljuthatnak 

vele szeretteik sírjához. Kisebb kirándulások alkalmával, szabadidős programok 

lebonyolításában is nagy segítség az autó. 

Évente több alkalommal is szervezünk olyan programokat, amin egyszerre mind a három klub 



tagjai és más érdeklődők is részt vehetnek. Szervezünk kirándulásokat igény szerinti 

városokba, gyógyfürdőkbe. Ezek a programok mind segítenek kapcsolataik megőrzésében, a 

tétlenség és a haszontalanság érzésének leküzdésében, ezáltal tovább őrzik meg lelki 

egyensúlyukat. A klubtársakkal közösen végzett tevékenységek elősegítik, hogy az időskorral 

járó változásokat elfogadják, napjaik tevékenyen teljenek. 

A demens személyek nappali ellátását a Puskin úti idősek klubjához integráltan, férőhely-

bővítés nélkül valósítja meg intézményünk. 2016-ban igénybe vette 14 fő. 

13 nő és 1 férfi demens klubtagunk volt az év folyamán. 

 

3.Térítési díj 

A csak napközbeni ellátást igénybe vevők esetében az intézményi térítési díj: az Szt. 

115.§.(3) bekezdés alapján a szolgáltatás igénybevétele ingyenes, azért térítési díjat nem 

kell fizetni. 

V. Személyi és tárgyi feltételek a területi ellátásban 

Intézményünk a területi ellátásban házi segítségnyújtás szakfeladaton 10 főt, idősek nappali 

ellátásában 8 főt foglalkoztat. A szakemberek létszáma és szakképzettsége megfelel a 

jogszabályi előírásoknak. 

Az idősek beszállítására, valamint a kistérségi feladat ellátására gépjármű áll rendelkezésre. 

 

 

 

 

 



IV. Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Család és Gyermekjóléti Központ 

Demográfiai mutatók alakulása 

Gyermeklétszám alakulása 
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Gyermekkorú lakosságszám alakulása 

 

      2014       2015 2016 

Mezőtúr  2926 2919 2902 

Mesterszállás 108 108 96 

Mezőhék        54 55 58 

Kétpó 120  122 121 

Túrkeve 1542 1514 1511 

 

Ugyanúgy, mint a lakosságszámnál, a gyermeklétszám is jelentősen csökkent az elmúlt 

néhány évben, ha két évre visszamenőleg vizsgáljuk, láthatjuk, hogy 62 fővel csökkent a 

gyermek létszám, ha az elmúlt évet nézzük, akkor az, 30 fő csökkenést mutat. 

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

A család- és gyermekjóléti szolgálat küldetése 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat küldetése, hogy az Intézmény ellátási területéhez 

tartozó települések a jogszabályban meghatározott előírásoknak a gyakorlatban minél 



hatékonyabban megfeleljünk egy olyan jól képzett szakemberekből álló csapattal, akik 

elhivatottságot éreznek a család és gyermekvédelemben történő lelkiismeretes és odaadó 

munkavégzéshez. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai 

A szolgálat biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény szerinti feladatokat, azaz: 

 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

 a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítését, 

 a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos 

készségfejlesztést, 

 a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 

szolgáltatásokat, 

 a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése 

érdekében,  

o tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító 

támogatásokról, segítünk a támogatásokhoz való hozzájutás érdekében, 

o családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a 

káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújtunk, vagy az ezekhez 

való hozzájutást megszervezzük, 

o a válsághelyzetben lévő várandós anyát támogatjuk, segítjük, tanácsokkal 

látjuk el, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti 

alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető 

ellátáshoz történő hozzájutását megszervezzük, 

o a szabadidős programokat szervezünk, 

o segítünk a hivatalos ügyek intézésében, 

 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében,  

o működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert, 

o feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslatot 

készítünk, 

o megszervezzük a gyermek veszélyeztetettségét jelző- és észlelő rendszerben 

lévő személyekkel és intézményekkel az együttműködést, segítünk 

tevékenységük összehangolásában, 

o tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő 

inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás 

szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 

 a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében  

o a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: 

szociális segítőmunka) elősegítjük a gyermek problémáinak rendezését, a 

családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, 

o elősegítjük a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a 

gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

o ha szükséges kezdeményezzük  

 egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, 



 szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 

 egészségügyi ellátások igénybevételét, 

 pedagógiai szakszolgálat igénybevételét, 

 folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

 meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a 

szükséges intézkedést, 

 segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

 felkérésre környezettanulmányt készítünk, 

 kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

 biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait nagyban befolyásolja, hogy hogyan 

működik a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer. Vagy is azok az intézmények, 

melyeknek jelzési kötelezettségük van, ha a gyermek vagy a család bármely okból 

történő veszélyeztetettségét tapasztalják, milyen mértékben tesznek eleget 

kötelezettségüknek. 

 A jelzőrendszer tagjainak törvényben rögzített feladata a gyermekek veszélyeztetettségének 

figyelése és kezelése. A család-és gyermekjóléti szolgálat számára pedig kötelezettség a 

jelzések feltárása és megoldások keresése. 

Jelzések száma  

Beérkezett esetjelzések 

Esetjelzések típusai 

Jelzésszám 

Mezőtúr, 

Mesterszállás 

Kétpó 

Mezőhék 

Jelezések 

száma 

Túrkeve 

Igazolatlan isk. mulasztás 73 33 

Magatartási probléma 45 14 

Egészségügyi veszélyeztetés 14 2 

Szülő életvitele 16 9 

Szabálysértés 18 1 

Bűncselekmény elkövetése, 6  

Abuzus, családon belüli erőszak, 

gyermek bántalmazás 
4 

11 



18 év alatti anya  3  

Válsághelyzetben levő várandós anya 4 3 

Elhanyagolás 18 12 

Magántanulói státuszkérés 8 5 

Egyéb, tanácsadás( pszichológus, 

pszichopedagógus) 
21 

 

28 

Összesen: 230 118 

 

Össz. jelzések száma: 348 

106; 30%

59; 17%
16; 5%25; 7%

19; 5%
6; 2%

15; 4%
3; 1%7; 2%

30; 9%

13; 4%

49; 14%

igazolatlan isk. hiányzás magatartásprobléma egészségügyi veszélyeztetés

szülő életvitele szabálysértés bűncs. Elköv.

családon belüli ersz. 18 év alatti anya válságh. Lévő v.anya

elhanyagolás magántanulói k. egyéb

 

Beérkezett esetjelzések  

Jelzőrendszeri tagok 

Jelzésszám 

Mezőtúr, 

Mesterszállás, 

Mezőhék, Kétpó 

Jelzésszám 

 

Túrkeve 

Védőnők 17 2 

Kórház 3 3 



Óvoda 4 7 

Általános Iskola  108 35 

Középiskola 8 13 

Rendőrség  7 10 

Járási Gyámhivatal 17 6 

Pártfogó felügyelő 6 1 

Bíróság, ügyészség 3  

Szülő 36 24 

Egyéb személy 8 6 

Egyéb intézmény 3 2 

Társintézmény 10 9 

Összesen: 230 118 

A szolgáltatást igénybevevők problémáinak megoszlása: 

Tevékenység Esetszám 

Életviteli 601 

Lelki-mentális probl. 268 

Családi - kapcsolati 362 

Gyermeknevelési 671 

Anyagi 1074 

Egészségkárosodás 

m. 472 

Információ nyújtás 1775 

Ügyintézés 2331 

Egyéb 1158 

Összesen: 8712 

  A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál megjelent ügyfelek száma: 6441 fő 



Család és Gyermekjóléti Központ 

Feladata: 

 a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló 

egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt 

  kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást 

  kórházi szociális munkát, 

 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

 jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

 családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát; 

 a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 

kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek 

keretében 

 kezdeményezi, a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség 

esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 

 javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 

vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a 

gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából 

történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, 

valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására 

és megszüntetésére, 

 együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel 

a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek 

megelőző pártfogását, 

 a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez - 

az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 

intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek 

megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 

helyreállításához, 

 utógondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő 

visszailleszkedéséhez, 

 védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, 

családgondozást végez. A gondozási folyamatba amennyiben szükséges, bevonja a 

családsegítő munkatársat s a gondozási-nevelési tervet együtt elkészítik. Illetve a 

gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő 

nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási 

terv) készít; 

 

ellátás típusa gyermekek 

száma 

családok 

száma 

védelembe vétel: 68  42  

nevelésbe vétel: 86  59  



ideiglenes elhelyezés: 1  1  

családba fogadás: 30 24  

utógondozás: 2  2     

 

  

 

 

Kétpó településen : 

 védelembe vett : 3 gyermek/ 1család 

 utógondozott 1gyermek,  



  nevelésbe vett 1 gyermek 

1 családról érkezett jelzés a védőnőtől, mivel a várandós anya nem ment rendszeresen 

tanácsadásra, valamint bizonytalan volt a család lakáskörülménye. 

Tanácsadás 

 Jogi tanácsadás 

 Pszichológusi, pszicho-pedagógusi tanácsadás 

 Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia 

Igénybevétel módja 

  Előzetes családsegítő, esetmenedzseri delegálás alapján vehető igénybe. A konzultációs 

folyamat időpontjáról vagy az Intézmény munkatársa vagy a tanácsadást végző szakember 

tájékoztatja az igénybe vevőt. 

Pszichopedagógusi ellátás 

Pszichopedagógusi ellátásban részt vevők száma: 18 fő 

2016. november 30-ig éves forgalom: 161 eset 

A  pszichopedagógusi ellátás elsősorban a 5-18 év közötti gyermekekre, fiatalokra terjed ki. 

 Az ellátást az iskolák, a szülők, ill. a család és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezte. 

   A leggyakrabban előforduló okok: szociális hátrányos helyzet, magatartás-, viselkedési 

problémák az iskolában, teljesítmény zavar, bizonytalan jövőkép, önbizalom-, önértékelési 

zavarok, igazolatlan hiányzások oktatási intézményből, alulszocializáltság, iskola előkészítő 

fejlesztőprogram. 

    A problémák megszűntetésére, enyhítésére változatos módszertan áll a pszichopedagógus 

rendelkezésére.  Többek között empatikus beszélgetés, meseterápia, zeneterápia, kreatív 

alkotás, önkifejezés, relaxációs gyakorlatok, Kristofori Aladárné: Meserajz-fejlesztőprogram, 

személyiségtesztek, közös játék.  

A foglalkozások során a gyermekek, fiatalok önismerete, önértékelése, motivációszintje, 

frusztrációtolerancia szintje, konfliktuskezelése javult, megismerkedtek az elfogadással, 

bizalomkapcsolat kialakításával, megtartásával. Iskola előkészítő programunk segítségével a 

gyerekek részképességei megfelelő mértékben fejlődtek. Igazolatlan hiányzások jelentősen 

mérséklődtek, ill. elmaradtak. 

 Az ellátás nem csak a gyermekekre, hanem a szüleikre is kiterjedt. Szükség szerint 

igényelhetnek konzultációt, nevelési tanácsadást, ill. részt vehetnek a foglalkozásokon, ahol 

módszertani segítséget kaphatnak. 

 



Pszichológusi ellátás 

Pszichológusi ellátásban részt vevők száma: 33 fő 

lezárt esetek: 8 fő, 

2016. november 30-ig a forgalom: 208 alkalom 

Csoprtfoglalkozás 7 alkalommal – készségfejlesztő csoport, a csoport létszáma 5 fő 

Jogi tanácsadás 

jogi tanácsadásban 2016. nevember 30-ig 23 fő részesült. 

 

Prevenciós és szabadidős programok 

Az idei évben is segítséget nyújtottunk az önkormányzatoknak a szünidei étkezés 

szervezésében és lebonyolításában. (Igénylőlapok kitöltése, szülők értesítése, szükség szerint 

személyes részvétel a napi adminisztrációban, felügyeletben.) 

Nyári szabadidős programok 

A nyári szünidőben tábor keretében nyújtottunk kulturális és szórakoztató programokat a 

gyermekeknek (múzeumlátogatás, könyvtárlátogatás, zöldségfaragás, tűzoltó bemutató 

megtekintése, toronylátogatás, azabadtéri játékok, fagylaltozás).  A szabidős programokba a 

társult települések gyermekeinek is lehetősége volt bekapcsolódni. A tavaszi és az őszi 

szünetben kézműves foglalkozással tettük tartalmasabbá  a gyermekek szabad délutánjait. 

Adományozás 

Mint már eddig hagyományosan minden évben az idén is a Lions Klub felajánlásában 31 első 

osztályt kezdő gyermeknek tudtunk iskolatáskát adni, és kezdő tanszercsomaggal feltölteni. 

A Magyar Élemiszerbank által felajánlott tartós éleslmiszercsomagok kiosztása a rászoruló, 

gyermeket nevelő családok részére tudtuk kiosztani. 

A év során ruha és bútoradományok közvetítése, illetve nagyobb mennyiségű ruhaadományok 

kiosztására is sorkerülhetett. 

 

 

 

 

 

 



A családsegítő szolgálat 2015 évi tevékenysége 

1. A szolgálatunk munkáját az alábbi táblázatokban szemléltetjük: 

 

 

A családsegítő szolgálat éves forgalmi adatai 

éves 

forgalom   alkalom 

ebből a tárgyévben a szolgálatnál megfordult kliensek száma 15 fő 

ebből a tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma 3fő 

 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint 

együttműködésre kötelezettek 

nem 

életkor 15 évesnél fiatalabb 

15-18 

éves 

19-59 

éves 

60 év 

felett összesen 

férfi   

 

       3 3 

nő   

 

1 1 

összesen   

 

4 4 

 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint 

nem 

életkor 15 évesnél fiatalabb 

15-18 

éves 

19-59 

éves 

60 év 

felett összesen 

férfi -  2         9 11 

nő -  1 3 4 

összesen -  3 1        15 

 

 



 

A szolgáltatást igénybe vevők 

száma gazdasági aktivitás 

szerint 

gazdasági aktivitás fő 

aktív kereső 3 

munkanélküli 4 

inaktív kereső (GYES, 

GYED) 2 

nyugdíjas 

   

  

összesen 9 

 

 

 

 

 

 

A fenti táblázatból kiderül, hogy a szolgálatnál megjelent kliensek hozott problémája 

elsődlegesen az ügyintézéssel illetve információkéréssel  kapcsolatosak                                    

( társadalombiztosítási ellátások, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos információk 

stb.), valamint több esetben fordult elő az anyagi-szociális probléma.  A szolgálatnál 

jelentkező kliensek száma csökkent, köszönhető ez a jól megszervezett közmunka 

programnak. Az aktívkorú lakosok közül szinte mindenki részt vesz a programban. 

Foglalkoztatásuk pozitív hatással van életkörülményeikre. 

 

 

 

 

Hozott probléma típusok                 

( halmozott adat)   

életviteli probléma   0 

családi-kapcsolati probléma   2 

deviancia-beilleszkedési zavar - 

lelki-mentális   2 

gyermeknevelési gondok   - 

anyagi -szociális probléma   3 

foglalkoztatással kapcsolatos   2 

egészségkárosodás következménye    1 

ügyintézéshez segítségkérés 6 

információkérés    5 

  

összesen 21 

  



 

Összegzés 

Az Intézmény széleskörű feladatot lát el a Járáshoz tartozó településeken. A fenti 

beszámolóból kiderül, hogy próbáljuk tevékenységünket az ellátási területünkhöz 

tartozó lakosokkal megismertetni.  Ennek köszönhetően egyre többen veszik igénybe 

szolgáltatásainkat. 

A lakosságszám csökkenése talán eredményezhetné az igénybe vevők számának 

csökkenését, de mivel szolgáltatásaink 2016. évben bővültek, így ezen szolgáltatások 

igénybe vétele eredményezi, az igénybe vevői létszám növekedést. 

2016-ban az Intézmény megállapodást kötött a Magyar Élelmiszerbankkal, ennek 

köszönhetően ebben az évben 870 fő részesülhetett adományban. Szeretnénk 

megköszönni Kétpó Község Önkormányzatának segítségét, hogy mind a szállításban, 

mind a kiosztásban segítségére volt az Intézménynek. 

Továbbra is bízunk abban, hogy tevékenységünkkel elégedettek lesznek s jelzéssel élnek 

az esetlegesen felmerülő problémákkal kapcsolatban. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az Intézmény beszámolóját, a megtárgyalást 

követően elfogadni szíveskedjenek. 

 

  Tisztelettel:    

                                                                 Kádár Anikó 

                                                               Intézményvezető 

Túrkeve, 2016. december 5. 

 


