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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2015. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Házirendje
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
Kovács Péterné a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményvezetője írásban jelezte, hogy a
2015/16-os nevelési év kezdetével hatályba lépő jogszabályi változások értelmében szükségessé vált az intézmény
Házirendjének átdolgozása.
Az intézményvezető a dokumentumot az alábbi jogszabályok alapján készítette el:
•a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)
•a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban R.)
•a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
Az intézmény Házirendjét illetően az Nkt.83.§ (2) i) pontja szerint a fenntartó ellenőrzési joggal rendelkezik.
Amennyiben a Házirend rendelkezései szerint többletköltség hárul a fenntartóra, az Nkt. 25.§ (4) bekezdése
egyetértési jogot ír elő számára.
Ilyen jellegű módosítást nem tartalmaz az átdolgozott dokumentum.
A jogszabályi változásokkal, az átdolgozással érintett területek:
Óvodai felvétel
A távolmaradás igazolása
Az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása
A gyermekek jogai és kötelességei
Étkezési térítési díj befizetése, kedvezmény igénybevétele
A szülői képviselet 2015. 10. 09-én az intézmény Házirendjének elfogadásához magasabb jogszabályban
meghatározott kérdések rendelkezéséhez a véleményezési jogátkorlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott
határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
Az óvoda nevelőtestülete 2015. 10.12-én tartott határozatképes rendkívülinevelő-testületi ülésén át nemruházható
jogkörében eljárva,egyhangúan a Házirendet TÜ.1/2015.(09.15.). határozat számon elfogadta.
A köznevelési törvényben foglalt ellenőrzési kötelezettségének a fenntartó jelen előterjesztés megtárgyalásával és
az alábbi döntési javaslat elfogadásával eleget tesz:

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Társulási Tanács
számára.

Döntési javaslat
"Kistérségi Óvoda házirendjének ellenőrzése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a G
yomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés i) pontjában biztosított ellenőrzési jogkörében eljárva megállapí
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tja, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Házirendje
jogszabályoknak megfelelő, rendelkezései nem rónak többlet terhet a fenntartóra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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a

szakmai

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2015. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási Tanács 2015. szeptember 29-i ülésén megismerte a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
integrálásával kapcsolatos jogszabályi háttért, a 2016. január 1. napjával hatályba lépő törvényi szabályozást, mely
alapján úgy döntött, hogy 2016. január 1. napjával a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Család- és
Gyermekjóléti Központ megnevezéssel a Térségi Szociális Gondozási Központ szervezeti és szakmai szempontból
önálló intézményegységeként működteti tovább.
A döntés értelmében a szükséges az alapító okirat módosítása, melyet jelen előterjesztés tartalmaz.
Az alapító okirat módosítása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény változásából adódó új
formának is meg kellett feleltetni az okiratot. A módosítás tartalmazza még a kormányzati funkciókódok változását is.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácstól az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását
a Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okirat módosításával kapcsolatban.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Társulási Tanács
számára.

1. döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Térségi Szociális Gondozási Központ alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI.

/2015.

Módosító okirat

A Térségi Szociális Gondozási Központ a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
által 2014. április 28. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján – a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás …../2015. (……...) számú
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.
2. Az alapító okirat 4. pontja – mely a módosított alapító okiratban 4. pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
„4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1
881000
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
Idősek, fogyatékos személyek nappali ellátása intézményben: idősek klubja, fogyatékosok klubja. A nappali ellátás a
saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem
értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
- 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
- 5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6.
- 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
- 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 31.
- 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.
4.3.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
A szociális alapszolgáltatások a szociálisan rászorulók részére biztosítanak lehetőséget saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában:
– Szociális étkeztetés
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6.
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
5555 Hunya, Rákóczi út 31.
– Házi segítségnyújtás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
– Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.
– Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
4.3.3. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Családsegítés
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek és
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
-5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
4.3.4. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
- 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
- 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5621 Csárdaszállás, Petőfi S. utca 17.
- 5555 Hunya, Rákóczi F. utca 19.
4.3.5. Egyéb bentlakásos ellátás – Helyettes szülői ellátás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:
A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - a működtető és a helyettes
szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba
foglalt megállapodás alapján létrejövő szolgáltatás.
- 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
- 5500 Gyomaendrőd, Mikszáth K. utca 30.
4.3.6. Idősek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori
étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön
jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról való gondoskodás:
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
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5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6.
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8.
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6.
4.3.7. Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás - Gyakorlótelep biztosítása
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
4.3.8. Egyéb vendéglátás
Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók, elkülönült étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.
5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 3.
4.3.9. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
Támogató Szolgálat keretén belül végzett szállítási tevékenység
4.3.10. Közfoglalkoztatás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
2
101221
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
3
107051
Szociális étkeztetés
4
107052
Házi segítségnyújtás
5
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
6
101222
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
7
107055
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
8
107054
Családsegítés
9
104042
Gyermekjóléti szolgáltatások
10
104012
Gyermekek átmeneti ellátása
11
102021
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
12
102022
Időskorúak, demens betegek átmeneti viadala
13
095020
Iskolarendszeresen kívüli egyéb oktatás, képzés
14
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
15
096030
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
16
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
17
045150
Egyéb szárazföldi személyszállítás
18
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
19
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Az intézmény alaptevékenysége szerint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás –Hunya Intézményi Társulás közigazgatási területe.
Ellátási terület: Az államilag ellátandó alaptevékenységeit- kivéve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
tanyagondnoki szolgáltatás, idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása - a társult önkormányzatok
közigazgatási területén látja el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát Gyomaendrőd Város Közigazgatási
területén látja el. Az étkeztetés feladatát Hunya Község Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város
Közigazgatási területén látja el. A tanyagondnoki szolgáltatás feladatát Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén
Gyomaendrőd Város 001. tanyagondnoki körzetében látja el. Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátásának
feladatát Magyarország közigazgatási területén látja el.
A szociális alapellátásokat gyomaendrődi székhellyel, és a társult önkormányzatok közigazgatási területén működő
telephellyel, míg a szakosított ellátást gyomaendrődi székhellyel működő többcélú közös igazgatású, egységes
szervezetű és irányítású intézmény közös fenntartásával oldják meg.”
3. Az alapító okirat 6.1. pontja elhagyásra kerül.
4. Az alapító okirat 8. pontja – mely a módosított alapító okiratban 5.1. pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
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„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el
kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói
jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés, visszavonás) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás gyakorolja a Társulás Társulási Megállapodásában megfogalmazottak és a Kjt. 1992. évi
XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.”
5. Az alapító okirat 9. pontja – mely a módosított alapító okiratban 5.2. pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1
közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2
munkavégzésre irányuló jogviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
közfoglalkoztatási jogviszony
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
3.
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
6. Az alapító okirat 13. pontja – mely a módosított alapító okiratban 1.2.2. pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
1.2.2.telephelyei:
telephely megnevezése
telephely címe:
1.
Rózsakert Idősek Otthona
5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6.
2.
Szent Imre Idősek Otthona
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
3.
Őszi Napsugár Idősek Otthona
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8.
4.
Rózsakert Esély Klub
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.
5.
4. számú Idősek Klubja
5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
6.
Idősek Klubja
5555 Hunya, Rákóczi utca 31.
7.
Család- és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
8.
Általános Iskola Tálalókonyha
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
9.
Kollégium Tálalókonyha
5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.
10.
Általános Iskola Tálalókonyha
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 3.
7. Az alapító okirat 14. és 15. pontja valamint az 1. számú melléklete elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2015. október 29.
P.H.
Toldi Balázs
társulási elnök
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okirata módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Térségi Szociális Gondozási Központ alapító
okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.

/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Azállamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Térségi Szociális Gondozási Központ alapító
okiratát a következők szerint adom ki:
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1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

2.1.

A költségvetési szerv
megnevezése: Térségi Szociális Gondozási központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
rövidített neve: Térségi Szociális Gondozási központ
A költségvetési szerv
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
telephelyei:
telephely megnevezése
telephely címe:
Rózsakert Idősek Otthona
5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8.
Rózsakert Esély Klub
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.
4. számú Idősek Klubja
5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
Idősek Klubja
5555 Hunya, Rákóczi utca 31.
Család- és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Általános Iskola Tálalókonyha
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
Kollégium Tálalókonyha
5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.
Általános Iskola Tálalókonyha
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 3.
2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. 05. 01.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A költségvetési szerv fenntartójának
megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4.
4.1.
4.2.
1

A költségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata: Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
881000
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
Idősek, fogyatékos személyek nappali ellátása intézményben: idősek klubja, fogyatékosok klubja. A nappali ellátás a
saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem
értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
- 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
- 5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6.
- 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
- 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 31.
- 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.
4.3.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
A szociális alapszolgáltatások a szociálisan rászorulók részére biztosítanak lehetőséget saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában:
– Szociális étkeztetés
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6.
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
5555 Hunya, Rákóczi út 31.
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– Házi segítségnyújtás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
– Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.
– Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
4.3.3. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Családsegítés
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek és
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
-5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
4.3.4. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
- 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
- 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5621 Csárdaszállás, Petőfi S. utca 17.
- 5555 Hunya, Rákóczi F. utca 19.
4.3.5. Egyéb bentlakásos ellátás – Helyettes szülői ellátás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:
A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - a működtető és a helyettes
szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba
foglalt megállapodás alapján létrejövő szolgáltatás.
- 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
- 5500 Gyomaendrőd, Mikszáth K. utca 30.
4.3.6. Idősek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori
étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön
jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról való gondoskodás:
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6.
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8.
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6.
4.3.7. Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás - Gyakorlótelep biztosítása
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
4.3.8. Egyéb vendéglátás
Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók, elkülönült étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.
5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 3.
4.3.9. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
Támogató Szolgálat keretén belül végzett szállítási tevékenység
4.3.10. Közfoglalkoztatás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
9

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
2 101221
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
3 107051
Szociális étkeztetés
4 107052
Házi segítségnyújtás
5 107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
6 101222
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
7 107055
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
8 107054
Családsegítés
9 104042
Gyermekjóléti szolgáltatások
10 104012
Gyermekek átmeneti ellátása
11 102021
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
12 102022
Időskorúak, demens betegek átmeneti viadala
13 095020
Iskolarendszeresen kívüli egyéb oktatás, képzés
14 096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
15 096030
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
16 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
17 045150
Egyéb szárazföldi személyszállítás
18 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
19 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Az intézmény alaptevékenysége szerint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás –Hunya Intézményi Társulás közigazgatási területe.
Ellátási terület: Az államilag ellátandó alaptevékenységeit- kivéve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
tanyagondnoki szolgáltatás, idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása - a társult önkormányzatok
közigazgatási területén látja el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát Gyomaendrőd Város Közigazgatási
területén látja el. Az étkeztetés feladatát Hunya Község Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város
Közigazgatási területén látja el. A tanyagondnoki szolgáltatás feladatát Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén
Gyomaendrőd Város 001. tanyagondnoki körzetében látja el. Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátásának
feladatát Magyarország közigazgatási területén látja el.
A szociális alapellátásokat gyomaendrődi székhellyel, és a társult önkormányzatok közigazgatási területén működő
telephellyel, míg a szakosított ellátást gyomaendrődi székhellyel működő többcélú közös igazgatású, egységes
szervezetű és irányítású intézmény közös fenntartásával oldják meg.
5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el
kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói
jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés, visszavonás) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás gyakorolja a Társulás Társulási Megállapodásában megfogalmazottak és a Kjt. 1992. évi
XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2.
1
2
3.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
munkavégzésre irányuló jogviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
közfoglalkoztatási jogviszony
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
6.

Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április
28. napján kelt alapító okiratát visszavonom.
Gyomaendrőd, 2015. október 29. napján

P.H.
Toldi Balázs
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2015. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításának
kezdeményezése
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási Tanács 2015. szeptember 29-i ülésén megismerte a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
integrálásával kapcsolatos jogszabályi háttért, a 2016. január 1. napjával hatályba lépő törvényi szabályozást, mely
alapján úgy döntött, hogy 2016. január 1. napjával a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Család- és
Gyermekjóléti Központ megnevezéssel a Térségi Szociális Gondozási Központ szervezeti és szakmai szempontból
önálló intézményegységeként működteti tovább.
A települési önkormányzatoknak/társulásoknak 2015. november 30-ig kell dönteniük a feladat-ellátás új
rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatok módosítását. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell
tekintetni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenn jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.
A Társulás 2015. szeptemberi ülésén már részben eleget tett a törvényi előírásoknak, felülvizsgálta a feladat-ellátást
és döntött annak módjáról. A Társulás jelen ülésén tárgyalja az alapító okirat módosítást, illetve kérelmezi a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását, így határidőn belül eleget tesz a törvényi
szabályozásnak.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácstól az előterjesztés megtárgyalását és a Térségi Szociális Gondozási Központ a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosításának kezdeményezését.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Társulási Tanács
számára.

Döntési javaslat
"A Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításának kezdeményezése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi
Szociális Gondozási Központ fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92/K. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás iránti kérelmet terjeszt elő Békés
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása
okán. Az integrált feladatot 2016. január 1. napjától az intézmény szervezeti és szakmai szempontból önálló
intézményegysége a Család- és Gyermekjóléti Központ látja el.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Toldi
Balázs társulási elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2015. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Térségi Szociális Gondozási Központ keretében működő Család- és Gyermekjóléti
Központ Szakmai Programjának fenntartói jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási Tanács 2015. szeptember 29-i ülésén megismerte a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
integrálásával kapcsolatos jogszabályi háttért, a 2016. január 1. napjával hatályba lépő törvényi szabályozást, mely
alapján úgy döntött, hogy 2016. január 1. napjával a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Család- és
Gyermekjóléti Központ megnevezéssel a Térségi Szociális Gondozási Központ szervezeti és szakmai szempontból
önálló intézményegységeként működteti tovább.
A települési önkormányzatoknak/társulásoknak 2015. november 30-ig kell dönteniük a feladat-ellátás új
rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatok módosítását. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell
tekintetni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenn jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.
A Társulás 2015. szeptemberi ülésén már részben eleget tett a törvényi előírásoknak, felülvizsgálta a feladat-ellátást
és döntött annak módjáról. A Társulás jelen ülésén tárgyalja az alapító okirat módosítást, illetve kérelmezi a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását, így határidőn belül eleget tesz a törvényi
szabályozásnak.
A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása iránti kérelemhez mellékelni kell a Család- és
Gyermekjóléti Központ szakmai programját, mely dokumentumon az intézményvezető átvezette a törvényi
változásokat.
Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a szakmai végrehajtási rendeletek még nem jelentek meg a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat integrálásával kapcsolatban, a rendeletek megjelenését követően
szükség lehet ismét a szakmai program módosítására.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácstól az előterjesztés megtárgyalását és a Család- és Gyermekjóléti Központ
Szakmai Programjának fenntartói jóváhagyását.
Döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ keretében működő Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának
fenntartói jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi
Szociális Gondozási Központ fenntartója, a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény
92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja a Családsegítő- és Gyermekvédelmi Központ Szakmai
Programját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

13

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel:66/284-603,:66/386-991/108 Fax:66/386-991/107
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Tel: 66/282-560 Fax:66/282-560
E-mail: csaladsegito.gye@gmail.com

Szakmai program
Család-és
gyermekjóléti
központ

I.

A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye;

Az intézmény elnevezése: Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya
Az intézmény rövid neve: Térségi Szociális Gondozási Központ
Az intézmény székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Telefon/fax száma:
66/ 386-991 66/ 284-603 Fax: 66/386-991/107
E-mail címe:
gondozasikp@gyomaendrod.hu
Telephely:
Térségi Szociális Gondozási Központ Család-és
Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd Fő u. 2.
Tel./fax: 66/282-560

II.

Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői;

Az ellátandó célcsoport jellemzői
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére jogosultak Gyomaendrőd,
Csárdaszállás és Hunya települések állandó vagy bejelentett lakosai és az itt
tartózkodó hajléktalanok.
A család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak a
Gyomaendrődi Járás településein (Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Dévaványa
és Ecsegfalva) állandó vagy bejelentett lakcímmel rendelkező lakosai és az itt
tartózkodó hajléktalanok.
A klienskör jellemzői:
- hátrányos családi helyzet
- alacsony iskolai végzettség
- megfelelő szakképzettség hiánya
- testi és lelki egészségkárosodás
- alacsony jövedelem
- életvezetési problémák
- lakhatási problémák
- életkori sajátosságok
A klienskör sajátosságai és veszélyeztető tényezői
- szocializációs hiányok
- diszkrimináció (etnikai hovatartozás miatt)
- elszigetelődés, családi diszharmónia
- szenvedélybetegségek és egyéb más deviáns viselkedésformák
(alkoholizmus, bűnözés, öngyilkosság, depresszió)
- önbizalomhiány
- passzivitás
A nehéz gazdasági helyzet a középrétegek körében is leszakadást idézett elő. Az
igénybe vevők száma nőtt, elsősorban az eseti segítségnyújtás és ügyintézés
vonatkozásában.

Ellátottak problémái:
Jellemző, hogy leggyakrabban a gyermeknevelési problémákkal találkoznak, de
nagyon hasonló az arány az anyagi nehézségekre vonatkoztatva is.
A mikro térségben is jellemző a magas munkanélküliség, kevés a munkalehetőség,
különösen azoknak a munkahelyeknek az aránya, ahol alacsony végzettségű
munkaerőt foglalkoztatnának. Gyakori, hogy a családok csak transzferjövedelemmel
rendelkeznek. Emiatt már eleve nagy feszültséget okoz a mindennapi megélhetés
gondja, és erre rakódnak rá az egyéb problémák.
A szülők gyakran túl nagy szabadságot adnak gyermekeiknek, kevés a
kötelezettségük, túl sok a szabadidejük, amit csavargással, esetenként törvénybe
ütköző cselekedetekkel ütnek el. Amikor aztán a kamaszkorból adódó természetes
lázadás időszaka eljön, az addig csak „rosszalkodó, eleven” gyermekből hirtelen
„kezelhetetlen” fiatal válik, amikor már a szülő is elismeri tehetetlenségét, csakhogy
ekkor már nagyon nehéz a folyamatok visszafordítása.
A szülők illetve a család életvitele is nagy gondot jelent. Nagyon sokszor éppen a
rossz életvitelből jönnek a nevelési problémák.
Sajnos magas a szülői elhanyagolás illetve a családi konfliktusok aránya is.
Elhanyagolásról akkor beszélünk, ha a szülő nem elégíti ki a gyermek életkorának
megfelelő szükségleteit, különösen az étkezés, ruházkodás illetve gondozás terén.
Ennek a problémának gyökere lehet abban is, hogy alapvetően kevés a háztartás
összjövedelme, de gyakoribb az, hogy a bevételek nem a megfelelő helyre mennek
el, hanem inkább alkoholra esetleg dohányárura költik a szülők. Gyakori az is, hogy a
szülőknek nincs mintájuk arra vonatkozóan, hogyan kellene nevelniük gyermekeiket.
A családi konfliktusok leggyakrabban az anya-apa között zajlanak, de időnként
egyéb családtagok is bevonódnak, különösen a nagyszülők, illetve a gyermek
növekedésével megnő a szülő-gyermek konfliktusok aránya is.
Kisebb számban, de előfordul fogyatékosság problémaként, ilyenkor előfordulhat,
hogy a szülő is alacsonyabb intelligenciával rendelkezik, illetve nem tud segíteni
gyermekének a mindennapi életvitelben illetve a tanulási hátrányok behozásában.
A szülők vagy egyéb családtagok szenvedélybetegsége is jelentős problémákat
okozhat. A szenvedélybetegségnél elsősorban az alkoholfüggőség jelentkezik, de
egyre gyakrabban találkozunk olyan családokkal, ahol elsősorban az apa, de
időnként az anya játékgépezik, ezzel elszórva a család jövedelmét, illetve akár
adósságot is felhalmozva.
Külön kiemelendő a családon elüli erőszak, ami mindig nagyon nehezen dolgozható
fel, hiszen a gyermek éppen abban a közegben, a családjában sérül, amelynek a
biztonságról, a feltétel nélküli elfogadásról kellene szólnia.
Az ellátandó terület jellemzői
a. Család-és gyermekjóléti szolgálat által ellátott települések
-

Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya

b. Család-és gyermekjóléti központ által ellátott települések
-

Gyomaendrőd
Csárdaszállás

-

Hunya
Dévaványa
Ecsegfalva

Gyomaendrőd bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekszik, a Hármas-Körös bal partján.
1982-ben jött létre Gyoma és Endrőd községek egyesüléséből. Városi rangot 1989ben kapott. A település csendes nyugodt alföldi kisváros. Budapesttől 160
kilométerre fekszik, autóval a 46-os főközlekedési útvonalon Mezőtúr és Mezőberény
felől érhető el, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros felől, valamint a 4es főútról Kisújszállás és Dévaványa irányából.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási,
szociális, egészségügyi, sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán
értelmiség számára.
A település egészségügyi ellátását 7 háziorvos, 3 gyermekorvos, 7 védőnő, és
szakrendelések biztosítják.
Az idősgondozást a Térségi Szociális Gondozási Központ végzi, mely foglalkozik
bentlakásos idősellátással, idősek klubjával, házi segítségnyújtással, étkeztetéssel,
és felnőtt fogyatékosok nappali ellátásával. A településünkön található még:
Rendőrőrs, Munkaügyi Központ, Mentőállomás, Művelődési Ház, Könyvtár.
A városban 2 bölcsőde, 4 óvoda, 2 önkormányzati és 1 egyházi általános iskola, 1
zene- és művészeti iskola és 2 középiskola működik. Megtalálható még két
középiskolai és egy általános iskolai kollégium, ahová a külterületen lakók gyermekei
járnak.
Településünk állandó lakosainak száma 2015. január 1. napján 13.950 fő a
munkanélküliek aránya közel 10% (kb. 1200 fő).
A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű, ám számottevő
Gyomaendrődön a magukat német (sváb) nemzetiséghez tartozónak vallók száma,
valamint a cigány etnikumhoz tartozók. A cigány közösség 1995 óta, a német pedig
1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi önkormányzattal.
Gyomaendrődön a gyermekek, és az aktív korú személyek száma csökken, míg a
nyugdíjas korú személyek száma stagnál. Nyolc év alatt 503 fővel 18 %-kal csökkent
a 0-17 lakosok száma, valamint 11 %-kal csökkent az aktív korú lakosok száma. A
60-69 éves korosztályt vizsgálva létszámuk a fenti időszakban 18 %-kal nőtt, az
idősebb korosztálynál viszont stagnálást tapasztalunk, a nyugdíjas személyek
várható életkora nem mutat településünkön növekedést. A városunkban jelentős a
külterületi lakosok száma, akik számára a közszolgáltatások elérhetőségét kell
folyamatosan biztosítani.
A két településrészen közel azonos ütemben figyelhető meg a lakosság elöregedése,
a különbség a lakosság anyagi és szociális helyzetében van, az endrődi
településrészen jóval több család szorul az önkormányzat segítségére.
Az elmúlt tíz évben évente átlagosan 130 fővel csökkent a település lakosainak a
száma, minden évben átlagosan 100 fővel többen haltak meg a településen, mint
amennyien születtek. A népesség lélekszámának visszaesése közel negyvenéves
folyamat, mely az ország területein különbözőképpen megy végbe, a természetes
fogyás tekintetében Békés Megye népessége a két utolsó népszámlálás között 9,5

%-kal – országosan legnagyobb arányban – tovább fogyott, így 2011-ben nagyjából
annyian élnek a megyében, mint a 19. század végén.
Sajnos a megyei tendencia településünkön is megjelenik, hiszen az elmúlt 10 év alatt
8,5 %-kal csökkent a településünkön élő személyek száma. A népesség számának
csökkenése mellett jelentősen változott a magyar lakosság korösszetétele, a
gyermekkorúak számának csökkenése mellett, nő az idős korosztály létszáma. Ez az
idősödési folyamat szintén megfigyelhető településünkön, mely nagy terhet ró az
önkormányzatra, hiszen az idősek ellátásáról fokozottabban kell gondoskodnia. A
lakosságszám alakulásában jelentős szerepet játszik még az el és bevándorlás. A
település külterületeire (Öregszőlő, Nagylapos) figyelhető meg nagyobb arányú
bevándorlás az alacsony ingatlanárak miatt. Az ide beköltözők nagy része anyagilag
és szociálisan rászorult személy illetve család.

Csárdaszállás bemutatása
Csárdaszállás Békés megyében, Gyomaendrődtől kb. 15 km-re található kisközség.
A falu mellett vezet el a 46-os számú főközlekedési útvonal, valamint a BékéscsabaBudapest vasúti fővonal. Csárdaszállás, mint község 1952. január 1. óta önálló
közigazgatási értelemben, a közeli Köröstarcsa tanyáiból alakult ki.
A lakosság lélekszáma 436 fő. A településen található 1 óvoda és 1 orvosi rendelő.
A településen alsó tagozat működik, a felső tagozatos gyermekek iskolajárattal jutnak
be a gyomaendrődi általános iskolákba.
A problématípusok közül a legkiemelkedőbb a munkanélküliség, emiatt sok család él
rossz anyagi körülmények között. A fiatalok iskolai tanulmányaik befejezése után
jellemzően nagyobb városokban telepednek le, a lakosság elöregedő.

Hunya bemutatása
Hunya Békés megyében, Gyomaendrődtől kb. 17 km-re található kisközség.
Megközelíthető a Gyomaendrődről Kondoros felé vezető úton autóval.
A településen található 1 óvoda és 1 orvosi rendelő. A településen lakó gyermekek
általános iskolába Gyomaendrődre járnak, ahova iskolabusz juttatja el őket.
A lakosság lélekszám 657 fő.
A problématípusok közül a legkiemelkedőbbek a munkanélküliség és az anyagi
problémákhoz kapcsolódóan a szenvedélybetegség, elsősorban alkoholizmus. A
település tömegközlekedéssel nehezen megközelíthető.

Dévaványa bemutatása
Dévaványa jellegzetes alföldi település, a Körös és a Berettyó által határolt síkságon
fekszik, Békés megye északi részén, a Nagykunság és a Nagy-Sárrét találkozásánál.
Közigazgatási határa egyben Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye határa is. A
Berettyó, a Kettős-, valamint Hármas-Körös közötti síkság jellegzetes alföldi
települése.
Közúton a 4. sz. főútról a kisújszállási, a 47. sz. főútról a körösladányi, a 46. sz.
főútról a gyomaendrődi leágazással érhető el. Békéscsabától 52 km távolságra
fekszik. A vasúti kapcsolatot a Budapest-Békéscsaba-Arad fővonalról leágazó
Gyomaendrőd-Körösnagyharsány szárnyvonal biztosítja.

Állandó lakosok száma: 7837 fő.
A településen található 1 óvoda, 1 általános iskola, 1 középiskola, védőnői,
háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálat, idősotthon, pedagógiai szakszolgálat,
gyermekotthon, művészeti iskola valamint család-és gyermekjóléti szolgálat.
A település jellemző problémái: alacsony iskolázottság és szocializáció,
munkanélküliség, ehhez kapcsolódó anyagi problémák.
A település elöregedő, a fiatalok munka reményében elvándorolnak nagyobb
településekre illetve külföldre. A település legnagyobb foglalkoztatója az
önkormányzat, jellemzően közfoglalkoztatás keretében. A település elsősorban
mezőgazdasági jellegű, a termelőszövetkezet felbomlása után 1-2 mezőgazdasági
vállalkozó telepedett meg, akik humán erőforrást nem igényelnek.

Ecsegfalva bemutatása
Ecsegfalva a Körös-Sárrét északi peremén fekvő település, 1949 óta önálló község.
Határán folyik a Hortobágy-Berettyó főcsatorna.
Lakosainak száma: 1282 fő
A településen található egy óvoda és egy könyvtár. A család-és gyermekjóléti
szolgáltatás feladatait a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye Család-és Gyermekjóléti Szolgálata látja el.
Fő probléma a településen, hogy a munkanélküliek száma és aránya magas. A
fiatalok elvándorolnak, a lakosság elöregedő.

III.

A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei

A szolgáltatás célja
A többször módosított A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a
alapján:
A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A többször módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekjóléti alapellátásnak
hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének,
jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a
gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a

kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
A szolgáltatás alapelvei





IV.

Önkéntesség: A szolgáltatást mindenki önkéntesen veheti igénybe, kivéve az
együttműködésre kötelezettek.
Titoktartás: A Szociális Munka Etikai Kódexe alapján a szociális munkás az
általános adatvédelmi szabályokon túl is köteles biztosítani a titoktartást és
az információk felelős kezelését, de társadalmi felelőssége vagy egyéb
kötelezettségek módosíthatják ezt a felelősségét, amit mindenkor a kliens
tudomására kell hoznia. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és
képanyagra rögzített, és az azokból kikövetkeztethető információkra, az
esettanulmányokra, esetismertetésekre és publikációkra is vonatkozik.
Adatkezelés: Adatkezelésnél és nyilvántartásnál a Szociális Munka Etikai
Kódexe és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásai szerint járunk el,
különös tekintettel az adatok védelmére, a szolgáltatást igénybevevők és a
szolgáltatást nyújtók jogaira, és az adatvédelmi nyilvántartás vezetésére
vonatkozó előírásokra. Személyes adatokat csak kivételes esetekben
szolgáltatunk ki, pl. tudományos, vagy statisztikai célra ( 32. §, 32/A. §)

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a
létrejövő
kapacitások,
a
nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek leírása

a. Család-és gyermekjóléti szolgálat
A segítségnyújtás formái:
 Családgondozás, egyéni esetkezelés: a klienssel az ellátás kezdetén
együttműködési megállapodást kötünk, és gondozási tervet készítünk. A
gondozási tervben rögzítjük a megoldandó feladatokat, felelősökkel és
határidőkkel. Jellemzően ilyen tevékenység: családsegítés keretében végzett
családgondozás, adósságkezelés, együttműködés szociális segélyezettekkel,
pszichológiai tanácsadás.
 Csoportokkal végzett szociális munka: aktív korúak beilleszkedési programján
belül csoportokkal végzett szociális munka is folyik intézményünkben. E során
hasonló helyzetben levő, közös célokat megfogalmazó kliensekkel
foglalkozunk.
 Eseti segítségnyújtás: ilyen esetekben nem kötünk együttműködési
megállapodást a klienssel. Jellemzően az egyszeri segítségnyújtást követően
az igénybevevő önállóan intézi, rendezi problémáját és nem igényel további
segítséget. A klienssel közösen keressük meg a megoldási lehetőségeket.
 Ügyintézés: informális, adminisztratív tevékenység.
A segítség során pénzbeli ellátás nyújtására nincs lehetőség. A szolgáltatások
igénybe vétele térítésmentes.

Ellátási területünkön biztosított szolgáltatások:
-

-

-

-

a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működtetése (télen kiegészítve a kályhák esetleges
kihelyezésével Gyomaendrőd településen).
szociális, életvezetési, és mentálhigiénés tanácsadás
az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezése,
a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának
elősegítése,
felkérésre környezettanulmány készítése,
a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémával
küzdők, a fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, ill. egyéb szociálisan
rászorult személyek és családjaik részére tanácsadás nyújtása,
közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos
készségfejlesztés,
kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő
szolgáltatások,
a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást
igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének,
családban történő nevelésének elősegítése érdekében:
-

-

-

a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy
az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal
való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti
alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető
ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
szabadidős programok szervezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében
-

-

a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami
szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző
rendszerben,
a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat
készítése,
tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve
abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő
elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében
- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban:
családgondozás) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a
családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- kezdeményezni
o egyéb gyermekjóléti alapellátások,
o szociális alapszolgáltatások,
o egészségügyi ellátások,
o pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és
nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat végez.
Ennek keretében:
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális
helyzetét, veszélyeztetettségét,
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a
szükséges intézkedést,
- önálló helyettes szülőket foglalkoztat
- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
- felkérésre környezettanulmányt készít,
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
- részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum munkájában,
Az észlelő-és jelzőrendszer tagjai:
-

az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a
háziorvos, a házi gyermekorvos,
a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
a köznevelési intézmények,
a rendőrség,
az ügyészség,
a bíróság,
a pártfogó felügyelői szolgálat,
az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
a munkaügyi hatóság,
a javítóintézet,
a gyermekjogi képviselő.

Veszélyeztetettség észlelése esetén a jelzőrendszer tagjai a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek
egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

A gyermekjóléti szolgálat kliense a gyermek, az ő mindenek felett álló érdekét
képviseli. A családgondozás elsődlegesen ezt a célt szolgálja, a családgondozás
ebből az aspektusból történik. Ennek egyik fontos, de nem egyetlen eszköze, a
szülői képességek kiteljesítése, a szülői felelősség megerősítése.
b. Család-és gyermekjóléti központ
A család-és gyermekjóléti központ hatáskörében végzendő feladatai:
A család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján igénybe venni javasolt
szociális szolgáltatásokat meghatározó, a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra – a
jogosultsági feltételek fennállása esetén – kötelező szociális diagnózis készítése a
nem járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatót bevonva.

-

a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és
szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális
szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
o utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális
munkát,
o kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
o gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
o jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
o családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;

-

a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek
keretében
o kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú
veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését,
nevelésbe vételét,
o 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,
o együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó
felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság
elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
o 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,
o utógondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve
- a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
o védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési
tervet, családgondozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó
pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv)
készít;
szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti
szolgálatok számára.

Az itt felsorolt tevékenységeket a központ a gyomaendrődi járás minden településén
ellátja.

V.

Az intézményen belüli
együttműködés módja,

és

a. Intézményen belüli együttműködés

más

intézményekkel

történő

Az intézmény felépítését az alábbi ábra szemlélteti:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményvezetője

Térségi Szociális Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Központ
Szakmai egységvezetője

Család-és gyermekjóléti
szolgálat

3 fő családgondozó

Család-és gyermekjóléti
központ

Helyettes szülői tevékenység

3 fő családgondozó
1 fő tanácsadó
pszichológus

1 fő helyettes szülő
(megállapodásban foglaltak
szerint)

Esetmegbeszélés
A szolgálat segítő szolgáltatást nyújt, a szociális munka eszközeivel és módszerével,
ezen kívül szervezési és gondozási tevékenységet végez, egyének és csoportok
részére. A segítő munka hatékony ellátása érdekében esetmegbeszéléseket tart. Az
esetmegbeszélések havi
1-2 alkalommal
kerülnek megrendezésre.
A
megbeszéléseket vagy az egységvezető, vagy pedig az intézmény tanácsadó
pszichológusa vezeti le.
Esetmegbeszélések alkalmával a segítő munka esetvezetési kérdései kerülnek
megvitatásra.
Ezen megbeszélések elsődleges célja, a segítő munka során felmerülő dilemmák,
személyes érzések, problémák megértése a segítő munkát végző szakemberek
csoportjának részvételével. Az esetet hozó szakember lehetőséget kaphat az
érzelmi-indulati tényezők helyes kezelésére, illetve a konkrét esetvezetéssel
kapcsolatos, más szakemberektől jövő szubjektív, tárgyilagos nézőpontokról. A
probléma megoldásához instrukciókat kaphat, megoldási javaslatokkal gazdagodhat.
Az esetvezetéssel kapcsolatosan felmerülő sikertelenségek elemzésének az
elsődleges helyszínéül is szolgál az esetmegbeszélés.
Az esetmegbeszélés tartalmi elemei:
- Az esetet hozó szakember tájékoztatást ad a konkrét esetről.
Itt ismertetni kell az eset kezdetének az idejét, a szolgáltatás igénybevételének a
módját, mi a feltérképezett probléma, a kliens és családjának a viszonyulását a
problémához.
- A kliens és családjának bemutatása, jellemzése.
A szociális és családi háttér ismertetésével történik, megemlítve az
iskolázottságot, a foglalkozást, életkort, jövedelmi viszonyokat, lakás és
életkörülményeket.
- A család érzelmi kötelékeinek, viszonyulásának bemutatása.
Itt ki kell térni a családon belüli és a családon kívüli viszonyokra.
-

A kliensnek és családjának más intézményekkel való viszonyának
bemutatása.
Van-e, vagy volt-e már kapcsolata eddig más segítő intézménnyel?
Ha volt, az milyen eredménnyel zárult?

A fentiek ismertetése után az esethozó érzelmi, indulati viszonyulásait vázolja fel a
kollégáknak a konkrét eset vonatkozásában. A következőkben kerül megbeszélésre
a kompetenciahatárok meghúzása, és az ezektől várható változások felvázolása. (Ez
természetesen még csak elméleti feltételezés.)
A probléma megoldása érdekében szükséges a változtatásokhoz való
viszonyulásokat feltérképezni.
Az esetmegbeszélések alkalmával a változtatások jellegét és irányát, valamint az
esetleg szükséges más szakemberek bevonásának lehetőségét és indokoltságát kell
meghatározni. Figyelni kell, hogy milyen akadályok keletkezhetnek a
feladatmegoldás során, illetve ezeket milyen módon lehet kompenzálni.
A kialakult helyzetet és a megoldási lehetőségeket is több szempontból kell vizsgálni
és elemezni. Meg kell határozni a szociális segítő munka konkrét eszközeit és
módszereit a változás érdekében.

Az esetmegbeszélések alkalmával értékeljük az elhangzottakat, a jelenlevők
beszámolnak érzéseikről és a folyamat egészéről. A közvetlen szakmai
munkacsoport egységesítésének fő fórumául szolgálnak az esetmegbeszélések,
valamint a segítő szakemberek „kiégésének” megakadályozásában is
kulcsfontosságú szerepük van.
Ismertetésre kerül a már folyamatban levő családgondozás jelenlegi állapota, a
család együttműködésének felvázolása.
A szakemberek kérdéseket tesznek fel egymásnak, a problématerület teljes
feltérképezésének céljából.

b. Más intézményekkel történő együttműködés
A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés, valamint tevékenységük
összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetkonferenciát és
szakmaközi megbeszélést tart. Az elhangzottakról feljegyzést kell készíteni.
Az együttműködés történhet
- lehetőség szerint a családot és a családdal foglalkozó szakembereket
is bevonva, esetkonferencia, egy adott család ügyében tartott
megbeszélés
- a gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között,
előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal
megrendezésre kerülő szakmaközi megbeszélés keretében.
Az esetkonferencia állandó meghívottja az illetékes védőnő, bölcsőde, óvoda
munkatársa, iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a családsegítő szolgálat,
illetve a nevelési tanácsadó munkatársa.
Az esetkonferenciára a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét meg kell hívni, ha olyan
család ügyét tárgyalják, melynek bármely tagja fiatalkorúak pártfogó felügyelete alatt
áll.
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények
képviselőit szükség szerint kell meghívni, így különösen akkor, ha részvételük az
egyes gyermekkel kapcsolatos probléma megoldásához, illetve a gyermekek
nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési
terv kidolgozásához szükséges.
A szakmaközi megbeszélések előre meghatározott témákban
megrendezésre. A meghívottak körét az adott témában érintettek jelentik.

kerülnek

A család-és gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez,
amelyen
- a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan
értékelik a jelzőrendszer éves működését,
- áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi
formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására.
A jelzőrendszer tagjai:

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői
szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, kórházi szociális munkás,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a
családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok,
- a munkaügyi hatóság.
A gyermekvédelmi tanácskozásra meg kell hívni jogszabály alapján:
- a települési önkormányzatok polgármesterét, illetve a képviselő-testület
tagját (tagjait), vagy jegyzőit
- a gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltatások fenntartóit
- a településen gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító
intézmények képviselőit
- a jelzőrendszer tagjainak képviselőit
- a gyámhatóság munkatársait
- a településen működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltató
képviselőjét
- a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét
- a megyei gyámhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi
koordinátort

VI.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított
szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, valamint a
szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési,
fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja

A családok gondozásának elsődleges módszere az egyéni esetkezelés.
A klienssel történő kapcsolatfelvétel történhet a gyermekjóléti szolgálat irodájában,
vagy a kliens otthonában. A klienseknek csak egy része keresi meg saját maga a
segítő intézményt, sokan társintézmények átirányításával jönnek. A segítő munkával
kapcsolatos elképzeléseik bizonytalanok, akik nem önkéntesen keresik fel az
intézményt gyakran elutasítóak. A kapcsolatfelvétel során az első, legfontosabb
feladat oldani a feszültséget, támaszt nyújtani, megerősíteni abban, hogy gondjait
megfogalmazhatja. Az első találkozás a probléma megfogalmazása, feltárása, ebből
kell megérteni a helyzetét, az adott körülményeket. Az első interjú rendszerint
hosszabb időt vesz igénybe azért, hogy valamennyi lényeges eseményen
végigmenjünk, végül szóbeli megállapodással zárul. Ekkor válik a segítséget kérő
klienssé. A folyamat egésze során időről időre szükség van az egész
kapcsolatrendszer átgondolására.

Együttműködés esetén megfogalmazásra kerül a probléma. A megfogalmazott
problémákon túl, az irányított beszélgetés során a klienssel közösen meghatározásra
kerülnek azok a tényezők is, melyek a kialakult helyzetért felelősek. Ha a
családgondozó megítélése szerint a probléma megoldása érdekében egyéb
szolgáltatás igénybevétele is szükséges, erre javaslatot tesz, és közvetít a
szolgáltatás elérésében.
Az ügyféllel való kapcsolattartás történhet személyesen, az otthonában vagy az
intézmény irodájában, illetve telefonbeszélgetés útján.
A gondozási folyamat értékelése és ellenőrzése negyedévente történik az
egységvezető által.
Amennyiben a kitűzött cselekvési terv alapján nem sikerül megoldani a problémákat,
a sikertelenség okait felvázolva meg kell fogalmazni a szükséges változtatásokat.
Az eset lezárásánál közösen számadást készítünk arról, hogy mit értünk el, mi az,
amit a kliens hosszabb távon is hasznosítani tud, és mi az, ami nem oldódott meg.
Utóbbiak kapcsán olykor szükségessé válik az eset átadása, vagy a szerződés
újrafogalmazása és a segítő munka továbbvitele új feltételek között.
A gyermekjóléti szolgálat által végzett szociális segítő munka során sor kerülhet az
esetátadásra. Az esetgazda családgondozó esetei ilyenkor egy másik szakemberhez
kerülnek. Ennek oka lehet személyi változás, intézményen belüli átszervezés
valamint személyes okai is lehetnek a családgondozó váltásnak. Ez esetben a segítő
szakember esetleges bevonódásáról lehet szó, amely miatt úgy érzi, hogy nem tud
vagy nem képes szakmailag helyes lépéseket tenni az adott ügyben a személyes
érzései miatt. Ilyen esetekben a családgondozó ezt köteles jelezni az
intézményvezetőnek, mert a kialakult helyzet nagyban hátráltatja a szociális segítő
munka eredményességét. Az esetátadás előtt indokolt egy esetmegbeszélést tartani
a team tagjainak részvételével, ahol az eset ismertetésre és megbeszélésre kerül.
Ha a folyamat végeztével az esetet hozó szakember érzései változatlanok valamint a
munkacsoport tagjai véleménye szerint is indokolt egy másik családgondozó
kijelölése, akkor ez az intézményvezető hozzájárulásával történhet meg.
A családgondozó személyének változásáról a klienst korrekten tájékoztatni kell, és
az új segítő szakember bemutatása is meg kell, hogy történjen.
Az esetátadás előtt a távozó családgondozónak ismertetni kell az ügy jelenlegi
állását, az elért és a még megvalósításra váró feladatokat az új esetgazdával.
Az esetátadáson az egységvezető valamint a szolgálat érintett családgondozói
vesznek részt. Az eset átadását az esetnaplóban rögzíteni kell.
Amennyiben a gondozási terv alapján a feltérképezett problémák megoldódnak, az
elérhetőségek és további szolgáltatások megadásával az eset lezárásra kerül.
A lezárás az intézményvezető jóváhagyásával, az esetnaplóban dokumentálva
történik.
A segítség során pénzbeli ellátás nyújtására nincs lehetőség. A szolgáltatások
igénybe vétele térítésmentes.
Ellátási területünkön biztosított szolgáltatások:
-

a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működtetése (télen kiegészítve a kályhák esetleges
kihelyezésével Gyomaendrőd településen).

-

-

-

szociális, életvezetési, és mentálhigiénés tanácsadás
az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezése,
a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának
elősegítése,
felkérésre környezettanulmány készítése,
a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémával
küzdők, a fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, ill. egyéb szociálisan
rászorult személyek és családjaik részére tanácsadás nyújtása,
közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos
készségfejlesztés,
kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő
szolgáltatások,
a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást
igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat.

A szolgáltatások közvetítése és nyújtása során lehetőséget biztosítunk az
ügyfeleknek az ügyintézéshez szükséges telefon, fax, fénymásolás, internet
használatára. Dologi javak közvetítése során segítséget nyújtunk más
szervezeteknek az adományozás szervezésében, lebonyolításában.
A szolgáltatás biztosítása a többi ellátott településen:
A Szolgáltatás biztosítása a többi ellátott településen:
Az egyéni esetkezelés módja és folyamata minden település esetén megegyezik.
Hunya
Hunya község Gyomaendrődtől 20 km-re helyezkedik el. Megközelítése:
Gyomaendrődöt és Kondoros nagyközséget összekötő úton gépkocsival.
A gyermekjóléti szolgálat munkatársa minden hónapban előre egyeztetett időpontban
ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő családgondozó látja el.
A fogadóóra helyszíne: Hunya Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
kijelölt helyisége
Hunya Rákóczi út. 19.
A családgondozó a helyi önkormányzat épületében biztosítja a fogadóórát. A
feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
Az Önkormányzat a település központjában helyezkedik el, rendezett környezetben.
A településen a megjelenő főbb problématípusok a következők: munkanélküliségből
adódó rossz szociális helyzet, alkoholprobléma, kapcsolattartás.
Intézményünk családgondozója gyakran közvetít a rászoruló családok és a
Vöröskereszt között.
A kliensek az esetek nagy többségében felvilágosítást kérnek a helyi szociálpolitikai
lehetőségekről, és igen gyakran a nyomtatványok kitöltésében is kérik a
családgondozó segítségét.

Csárdaszállás
Csárdaszállás Gyomaendrőd és Mezőberény között fekszik félúton. A 46-os számú
út mentén lehet megközelíteni a községet gépkocsival.
A gyermekjóléti szolgálat munkatársa minden hónapban előre egyeztetett időpontban
ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő családgondozó látja el.
A fogadóóra helyszíne: Csárdaszállás Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal kijelölt helyisége
Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
A családgondozó a helyi önkormányzat épületében biztosítja a fogadóórát. A
feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
Az Önkormányzat épülete a település központjában helyezkedik el, jól
megközelíthető az ügyfelek számára és akadálymentesített.
A kliensek legtöbbször a helyi szociálpolitikai lehetőségekről kérnek felvilágosítást,
ügyintézésben kérnek segítséget.
A településen sajnos a munkalehetőségek igen behatároltak, ebből kifolyólag több
család rossz anyagi körülmények között él.
Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában a Térségi Szociális Gondozási Központ
kereteiben működtetett család-és gyermekjóléti központ feladatai kerülnek ellátásra.
Dévaványa
Dévaványa Gyomaendrődtől kb. 20 km-re fekszik. Megközelítése gépkocsival.
A gyermekjóléti szolgálat munkatársa minden hónapban előre egyeztetett időpontban
ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat épületében.
A városban a szolgáltatást 1 fő családgondozó látja el.
Helyszíne: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Dévaványa Eötvös u. 44.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi
rendelkezésre állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.

eszközök

Az épület jól megközelíthető az ügyfelek számára és akadálymentesített.
Ecsegfalva
Ecsegfalva Gyomaendrőd településtől kb. kilométerre helyezkedik el, Dévaványán
keresztül közelíthető meg gépkocsival.
A szolgálat munkatársa minden hónapban előre egyeztetett időpontban
ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő családgondozó látja el.
A fogadóóra helyszíne: Ecsegfalva Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal kijelölt helyisége
Ecsegfalva, Fő út 67.

A családgondozó a helyi önkormányzat épületében biztosítja a fogadóórát. A
feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
Az Önkormányzat épülete a település központjában
megközelíthető az ügyfelek számára és akadálymentesített.

VII.

helyezkedik

el,

jól

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevétele többnyire jelzések alapján történik. A jelzés érkezhet az
alábbiaktól:
- nevelési-oktatási intézmény,
- rendőrség,
- gyámhatóság,
- házi orvos,
- védőnő,
- más gyermekjóléti szolgálat,
- magánszemélyek.
A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója, vagy az
észlelő-és jelzőrendszer bármely tagja.
Magánszemélyek jelzése megtehető személyesen, telefonon, vagy írásban.
A jelzőrendszer tagjai jelzést csak írásban tehetnek. Krízishelyzet esetén telefonos
vagy személyes jelzés alapján is intézkedünk, de utólagosan itt is kötelező az írásbeli
jelzés.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, kivétel a gyámhatóság által határozatban a
családgondozás igénybevételére kötelezettek.

VIII.

A gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló
tájékoztatás helyi módja

A család- és gyermekjóléti központ a feladatkörébe tartozó tevékenységekről, azok
megkezdéséről, céljáról és tartalmáról, továbbá elérhetőségéről, valamint
szolgáltatásai
igénybevételének
módjáról
a
helyi
sajtóban,
települési
önkormányzatok honlapján, illetve a központ munkatársai által tájékoztatja a
települések lakosságát, továbbá a jelzőrendszer tagjait.

IX.

Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző
személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

A család-és gyermekjóléti központ munkatársai munkavégzésük során közfeladatot
ellátó személynek minősülnek, így joguk van a védelemhez (jogi, szükség esetén
fizikai védelem), a tájékoztatáshoz és az érdekvédelemhez.
A központ munkatársai a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok
maximális betartása mellett végzik munkájukat.
A szociális. gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottakat – a
külön jogszabályban meghatározott munkakörükkel összefüggésben – megilleti az a

jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat
tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék és elismerjék.
-

-

-

-

Az intézménnyel kapcsolatba kerülő állampolgár, család, közösség
tudta és beleegyezése nélkül semmilyen adat nem szolgálatható ki.
A központ munkatársa a család egy tagjának nyújtott segítséget a
család belső viszonyaira tekintettel kell, hogy biztosítsa. Arra törekszik,
hogy a belső és külső erőforrások fokozásával a család összetartó
ereje növekedjék, a hiányzó funkciók visszapótlódjanak.
Az intézménynek az egyén, a család problémájának vizsgálata során
egyedileg kell mérlegelnie a segítségnyújtás legcélszerűbb,
körülményeknek megfelelő módját.
Bűncselekmény gyanúja esetén a büntetőeljárási törvényben foglaltak
szerint kell eljárni.
Az intézmény birtokába került adatok kezelésekor a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. tv. szabályait kell alkalmazni.
A családgondozó köteles külön nyilatkozatot tenni az 1997. évi XXXI.
tv. 15. § (8) bekezdése alapján, mely nyilatkozat a szakmai program
mellékletében található.

A gyermekjogi és az ellátott jogi képviselő nevét és elérhetőségét az intézményben
jól látható helyen kell kifüggeszteni, az esetleges változások folyamatos
aktualizálásával.

X.

A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége
biztosításának módja, formái

A szociális szolgáltató szervezet, a munkavállalók szempontjából továbbképzésre
kötelezettek - szociális szakmai tevékenységet folytatók körében-, kredit
pontszerzésre kötelezettek. Felsőfokú végzettségű munkatárs esetén 80 kredit pont
szerzésére, valamint alapfokú szociális (egészségügyi) végzettségű dolgozók esetén
60 kredit pont szerzésére kötelezett a dolgozó 6 éves ciklusokban. Az intézménynél
a munkavállalók a továbbképzési tervben meghatározott ütemben vesznek részt a
kötelező továbbképzéseken.
Mind a szervezetnek, mind a munkavállalóknak e kötelezettségükkel a szolgáltatás
minőségi kiteljesedése biztosított.
A munkakör betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen
követelmény a munkakörre előírt szakképesítés.
Lehetőséget biztosítunk a
szakdolgozók részére, hogy továbbképző tanfolyamokon és továbbképző
előadásokon részt vegyenek.

