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2. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
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adatainak módosítása, az Alapellátás körébe tartozó szolgáltatások Szakmai
Programjának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
8. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. év első negyedévi
gazdálkodásának alakulásáról
9. Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
10. Dévaványán biztosított szakrendelések
11. Nyári napközis ellátás biztosítása



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

12. TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat
13. Katona J. utca 54. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása
14. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2016. május 12.

Ágostonné Farkas Mária s.k.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Paraizs Tamás rendőr parancsnok
Paraizs Tamás rendőr parancsnok
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. évi munkaprogramjában a május havi ülésére tervezett napirendek
között szerepel a város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató, a rendőrségi beszámoló megvitatása.
Az önkormányzat nevében Polgármester úr felkérte Paraizs Tamás r. alezredest, a Gyomaendrődi Rendőrőrs
parancsnokát a beszámoló elkészítésére és Képviselő-testület elé történő beterjesztésre.
A felkérésnek Őrsparancsnok úr eleget tett és a mellékletben szereplő beszámolót terjesztette a T. Képviselőtestület elé, melynek kéri megvitatását és elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Gyomaendrőd Város 2015. évi közbiztonságárak helyzetéről, valamint
intézkedésekről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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a Szarvasi Rendőrkapitányság
a közbiztonság érdekében tett

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X.
29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2016. márciusi ülésén kezdeményezte a
helyi lakásrendelet felülvizsgálatát, a bérlakások pályázati feltételrendszerének tekintetében. A Képviselő-testület
203/2016.(IV. 28.) Gye. Kt. határozatában úgy döntött, hogy szükségesnek tartja a lakások és helyiségek bérletéről
és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítását, új rendelet megalkotását az alábbi
tartalommal:
A bérlakások pályázati feltételrendszeréből hatályon kívül helyezi a jövedelmi és vagyoni jogosultsági
feltételeken felüli szempontrendszert.
Kezelő szervezet változása miatt a rendelet függelékében található kezelési szerződés, bérleti szerződések
aktualizálása
Az átruházott hatáskör pontosítása a bérleti szerződéseken.
Az elmúlt három év jogalkalmazási gyakorlata alapján további pontosítások elvégzése - alcímek beszúrása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy az önkormányzati rendelet normaszövegét a képviselő-testület 2016. májusi testületi ülésére a
rendelet megalkotása céljából készítse elő. A hivatal előkészítette a rendelet normaszövegét, a rendelet tervezet a
döntési javaslatban olvasható.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.
Hatásvizsgálat:
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet társadalmi hatása, hogy az
Önkormányzat a különböző élethelyzetbe került személyek lakhatási problémáinak megoldásában tud átmeneti
segítséget nyújtani, önkormányzati bérlakások bérbeadásával hozzá tud járulni a település szakember
ellátottságának javításához. A rendelet gazdasági és költségvetési hatása hogy a rendelet megteremti az
Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való eredményesebb gazdálkodás feltételrendszerét.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet közvetlenül nem generál adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
rendelet megalkotásával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi felhatalmazásnak és
szabályozásnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abból következő igazgatási tevékenységet
a szervezetben már alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
/2016. (….) önkormányzati rendelet
Általános indokolása
A helyi rendelet megalkotásának célja a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénnyel (továbbiakban: Ltv.) összhangban –a polgári jog alapelveit szem
előtt tartva- az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való eredményesebb gazdálkodás feltételeinek
megteremtése.
Részletes indokolás
1-2. § Az általános rendelkezések rögzítik a tulajdonosi, bérbeadói jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő
szerveket s feladataik meghatározását.
3-8. § Az általános rendelkezések között kerültek meghatározásra a lakásbérlet létrejöttével kapcsolatos általános
feltételek, melyeket bérbeadás jogcímétől függetlenül minden önkormányzati bérlakás esetében alkalmazni kell.
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9-11. § A szociális helyzet alapján bérbe adható lakásokkal kapcsolatos szabályok közül hatályon kívül helyezi a
jövedelmi és vagyoni jogosultsági feltételeken felüli szempontrendszert, így biztosítva az egyéni élethelyzet
figyelembe vételét az objektív jövedelmi és vagyoni keretek között.
12-13. § Külön szakaszba került a szolgálati jellegű bérlakásokkal kapcsolatos szabályozás, a huzamosabb ideje
üresen álló szolgálati lakások rövidtávú költségalapú bérbeadására vonatkozó rendelkezések három éve kerültek
szabályozásra, az elmúlt időszak tapasztalat azt mutatja, hogy ezen bérbeadási jogcím javítja a szolgálati lakások
kihasználtságának arányát.
14-16. § Külön szakaszba kerültek a költségalapú bérlakásokra vonatkozó előírások, melyeket három szakaszban
szabályoztunk, közös rendelkezések, illetve külön-külön a fiatalok és az időskorúak számára kiutalható lakásokra
vonatkozó szabályozások. A rendelet hatályon kívül helyezi a jövedelmi és vagyoni jogosultsági feltételeken felüli
szempontrendszert, így biztosítva az egyéni élethelyzet figyelembe vételét az objektív jövedelmi és vagyoni keretek
között.
17. § A közérdekű célból történő bérbeadás szintén három éve bevezetésre került rendelkezés, mely a szolgálati
bérlakásokra jogosultak körét bővíti, tekintettel arra a napjainkra kialakult helyzetre, hogy csökkent az igény a
szolgálati lakásokra. Az elmúlt időszak tapasztalat azt mutatja, hogy ezen bérbeadási jogcím javítja a szolgálati
lakások kihasználtságának arányát.
18. § A lakbér mértékének meghatározásakor rögzítésre került, hogy mind az egyedi lakásfelújítást követő, mind az
évente végzett bérleti díj felülvizsgálat során a lakbérek értékállóságát biztosítani kell.
19-27. § A 7. alcím tartalmazza a bérbeadó és bérlő jogait és kötelezettségeit, az eredeti szabályozás a törvényi
előírásoknak megfelelt, egy új kötelezettséget írtunk elő a bérlők részére, negyedévente kötele igazolni a lakbér és
közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését. A bérbeadó és a bérlő közötti lakásfelújítással kapcsolatos
megállapodások körét is a kialakult gyakorlathoz igazította a rendelet szövege.
28. § A lakbértámogatás intézményét továbbra is megtartja önkormányzatunk, pénzbeli támogatást biztosítva a
szociális bérlakásban élők arra rászoruló személyek számára.
29-38. § A helyiséggazdálkodás szabályaival kapcsolatos rendelkezések a jelenleg hatályos rendeletben
szabályozottak szerint kerültek meghatározásra.
39-44. § Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos rendelkezések a jelenleg hatályos
rendeletben szabályozottak szerint kerültek meghatározásra.
45. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
II. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beterjesztett rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal:
Tervezet
…/2016. (…….) önkormányzati rendelet
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A tulajdonosi jogokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület), valamint átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) és a Polgármester gyakorolja.
(2) A Bizottság átruházott hatáskörben
a) dönt a szociális célú és költségalapú bérlakás bérbeadásáról, kijelöli a Bérlőt,
b) megállapodást köt a Bérlővel a bérleti jogviszony szünetelésére, és másik lakást ajánl fel,
c) véleményez valamennyi Képviselő-testületi előterjesztést lakásgazdálkodás tárgyában.
(3) A Polgármester átruházott hatáskörben
a) előkészíti és meghirdeti a pályázati felhívásokat lakások bérbeadására,
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b) kezdeményezi lakás szolgálati jellegű valamint közérdekű bérbeadását,
c) rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő életkörülmények kialakulása esetén sürgős elhelyezést igénylő esetben a bizottság és a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - dönt az üres, rendelkezésre álló bérlakások
pályázati eljárás lefolytatása nélküli, soron kívüli biztosításáról,
d) aláírja az önkormányzat nevében a bérlakások bérlőkijelölésével kapcsolatos megállapodásokat,
e) évente felülvizsgálja a lakbértámogatásban részesülők szociális és anyagi helyzetét és dönt a támogatás
biztosításáról, módosításáról vagy megvonásáról,
f) gyakorolja a felmondás jogát.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati lakások kezelői jogát a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek
(továbbiakban: Kezelő) átadja és felhatalmazza a Kezelőt és a Bérbeadót a rendeletben nem szabályozott
kérdésekben a Bérlővel történő megállapodás tartalmának meghatározására.
(2) A bérbeadói kötelezettségek teljesítésében a Kezelő a rendelet 1. függelékében szabályozott kezelési szerződés
alapján közreműködik.
3. § (1) Lakásbérleti szerződés azzal a nagykorú természetes személlyel köthető, aki a (2) bekezdésben felsorolt
jogcímek alapján önkormányzati bérlakásra jogosult.
(2) Lakás bérbe adható
a) szociális helyzet alapján,
b) szolgálati jelleggel,
c) költségalapon,
d) bérlőkijelölésre, vagy bérlőkiválasztásra jogosult döntése alapján,
e) lakáscsere esetén,
f) bérleti jogviszony folytatása címén,
g) a rendeletben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében
h) elhelyezési kötelezettség jogcímén.
(3) Bérbeadó a Bérlővel a rendelet függeléke szerinti, az adott bérlakás típusra vonatkozó bérleti szerződést köti
meg. Közérdekű célból történő, illetve a 13. §-ban foglalt bérbeadás esetén a szolgálati bérlakásra vonatkozó
szerződést kell megkötni. Az 1. § (3) c) pontjában foglalt bérbeadás esetén a szociális bérlakásra vonatkozó
szerződést kell megkötni.
4. § (1) A Bérbeadó - a törvényben, illetőleg a rendeletben meghatározott lakásgazdálkodási feladatok ellátásához
szükséges lakások kivételével - köteles pályázatra meghirdetni az üresen álló, illetőleg a megüresedett szociális célú
valamint a költségalapú önkormányzati bérlakásokat, a pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétől számított 30
napon belül, de legkésőbb negyedévenként köteles kifüggeszteni.
(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, (szobaszám, alapterület, komfortfokozat),
b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét,
c) a lakás lakbérének összegét,
d) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételeivel meghirdetett lakás esetén az
elvégzendő munkák megjelölését és költségeit,
e) a pályázat benyújtásának határidejét.
f) tájékoztatást a szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetén a lakbér megfizetéséhez a rendeletben
szabályozott lakbértámogatás igénylésének lehetőségéről.
(3) A Bérbeadó, a benyújtott pályázatokat, a rendelet szabályainak figyelembevételével köteles elbírálni.
(4) Bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést, valamint rangsort felállítva dönt két
további pályázóról a nyertes pályázó visszalépése esetére.
(5) A 1. § (3) bekezdés c) pontjában szabályozott sürgős elhelyezést igénylő esetben szociális bérlakás biztosítására
irányuló bérleti szerződés maximum 6 hónapra köthető.
(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, egyedül álló meghatározására a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § (1)
bekezdésében foglaltak az irányadóak, azzal hogy az egy főre jutó átlagjövedelem kiszámításánál a pályázat
benyújtását megelőző hat havi jövedelmet kell alapul venni.
5. § (1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.
(2) Önkormányzati lakás albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.
6. § (1) A Bérbeadó a Bérlő és a vele együttlakó házastársa közös kérelmére - a házastárs lakásba való
beköltözésének időpontjától függetlenül - Bérlőtársi szerződést köteles megkötni.
(2) A Bérlő - a törvényben meghatározott eseteken kívül - lakásába a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása
esetén befogadhatja:
a) közeli hozzátartozóját (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja),
b) élettársát.
(3) Szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetében nem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha az (1)
és (2) bekezdésben említett hozzátartozó, az önkormányzat területén másik beköltözhető lakással rendelkezik.
(4) A Bérlőnek vagy hozzátartozójának lakását akkor kell nem beköltözhetőnek tekinteni, ha az ingatlan más javára
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szóló haszonélvezettel terhelt, illetve műszaki állapota nem megfelelő, lakhatásra nem alkalmas, és ezt az
építéshatóság igazolja.
(5) A megüresedett társbérleti lakrészben új társbérlet nem létesíthető.
7. § (1) A bérleti szerződés megkötésekor óvadék megfizetése kötelező a lakás rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban - beleértve az esetleges lakbér és közüzemi díjhátralékok kiegyenlítését is - történő
visszaadásának biztosítékául. Az óvadék összege lakásonként a 2. és 3. mellékletben került meghatározásra.
(2) Az óvadék megfizetése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési számlájára történik, melyet az
Önkormányzat elkülönítetten kezel.
(3) Amennyiben a szerződés megszűnésekor a Bérlő a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja
át, az óvadék összegét 8 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadó írásbeli felszólításában
megadott 15 napos határidőben nem teszi meg a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotához
szükséges intézkedéseket, a határidő eredménytelen eltelte után a szerződéskötéskor fizetett óvadék felhasználásra
kerül.
8. § (1) A 9-16. §-ban meghatározott szempontok érvényesülésének elősegítése céljából a pályázó köteles a maga
és vele költözők
a) személyazonosító adatairól,
b) állandó lakcíméről,
c) tartózkodási engedélyének időtartamáról,
d) jövedelmi viszonyairól,
e) ingó és ingatlan vagyoni helyzetéről adatot szolgáltatni.
(2) Az adatok a rendeletben meghatározottak szerint az önkormányzati lakások bérletével, illetőleg elidegenítésével
kapcsolatban kerülnek felhasználásra.
2. Szociális helyzet alapján történő bérbeadás
9. § (1) Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás az 1. mellékletben található szociális bérlakás.
(2) A szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati lakásra való jogosultságot a pályázó és a vele közös
háztartásban együttlakó és költöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyainak, valamint szociális helyzetének
vizsgálata alapján a 1. § (2) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg.
(3) Jövedelmi viszonyai szerint az a család (személy) tekinthető rászorulónak, akinek családjában - a vele együtt
költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő személy esetén két és félszeresét.
(4) A szociális helyzet alapján - az egy főre jutó jövedelemtől függetlenül - nem adható bérlakás annak, aki a vele
együtt költöző személyeket is figyelembe véve
a) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak
jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja, a nyugdíjminimum ötvenszeresét,
b) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó
forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült személy gépkocsi tulajdonát.
(5) A rászoruló személynek bérbe adható lakásnagyság - a vele együtt költözők számától függően, valamint a
rendelkezésünkre álló lakásállományokat figyelembe véve - a következő:
a) két személyig: 1-2 lakószoba,
b) három személy esetén: 1,5-2,5 lakószoba,
c) négy személy esetén: 2-3 lakószoba,
d) minden további költöző esetén: + fél szoba.
10. § (1) A rászoruló személlyel megkötött szociális bérlakás lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított, határozott
időre szólhat. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező Bérlő lakáscseréjére.
(2) A Bérbeadónak a Bérlő kérelmére indult eljárás során a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül meg kell
állapítania, hogy a Bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján változatlanul rászoruló személynek minősül-e.
(3) Rászorultság fennállása esetén, a Bérlő kérésére, a lakásbérleti szerződést
- a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül - újabb határozott időtartamra, 5 évre lehet
meghosszabbítani a 3. § (3) bekezdésében meghatározott szerv döntése alapján.
(4) Ha a Bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján nem minősül rászoruló személynek, akkor a határozott idő
lejártával a bérleti jogviszonya megszűnik, s a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt ki kell költöznie,
azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az üzemeltetőnek át kell adnia. Ennek elmulasztása
esetén jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.
11. § Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén óvadék nem köthető ki.
3. Szolgálati jelleggel történő bérbeadás
12. § (1) Szolgálati jelleggel bérbe adandó lakás a 2. mellékletben található szolgálati bérlakás.
(2) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak a személynek adható bérbe, aki az Önkormányzat intézményeivel
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban áll.
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(3) A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltató véleményét ki kell kérni.
(4) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent, ha a munkavállaló
a) súlyosan rossz lakáskörülmények között él,
b) felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen történő helyrehozatalát, a
Bérbeadóval e tárgyban kötött megállapodás keretei között,
c) hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
d) településünkön való letelepedése a település érdekét szolgálja.
(5) Szolgálati bérlakás a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának időtartamára adható
bérbe. Szolgálati bérlakást elcserélni, a bérleti jogviszonyát folytatni nem lehet.
13. § (1) Két hónapja üresen álló szolgálati bérlakás - amennyiben szolgálati jelleggel illetve közérdekből a
bérlakásra nincs igény - egy évre bérbe adható.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben az a gyomaendrődi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező
személy pályázhat,
a) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
(3) A pályázatok elbírálása a 3. § (2) bekezdésében meghatározott Bizottság hatáskörébe tartozik.
4. Költségalapú bérbeadás
14. § (1) A költségalapú bérlakás az az önkormányzati bérlakás, melyet a bérlakás állomány növelését szolgáló
központi költségvetési előirányzatból alakít ki az önkormányzat. Költségalapon bérbe adandó lakás a 3. mellékletben
található költségalapú bérlakás.
(2) A költségalapú lakásra való jogosultságot a 3. § (2) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg a 15. és
16. §-ban meghatározott jogosultsági feltételek alapján.
15. § (1) A 3. melléklet 2. és 3. sorában meghatározott Magtárlaposi úton lévő költségalapú bérlakásokra az a
gyomaendrődi állandó lakos pályázhat:
a) aki a 35. életévét még nem töltötte be,
b) aki - és a vele együtt költöző személy- forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
c) aki legalább 5 éves lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését a
szerződéskötéstől számított 30 napon belül vállalja,
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított határozott időre szólhat, melyet a
Bérbeadó által méltányolható esetben egy alkalommal maximum három évvel lehet meghosszabbítani.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki:
a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát
javítja,
b) a költségalapú bérlakások Bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy rövidebb idejű bérleti
szerződés megkötését vállalja,
c) azok a fiatal házasok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját háztartásukban.
16. § (1) A 3. melléklet 4. és 5. sorában meghatározott az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a
gyomaendrődi állandó lakos pályázhat
a) aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18. életévét betöltötte és
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét és
c) aki egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
(2) Sikeres pályázóval a lakásbérleti szerződést határozatlan időre lehet megkötni.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki az Idősek Klubjában
tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül.
5. Közérdekből történő bérbeadás
17. § (1) Jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetüktől függetlenül meghatározott időre, illetve feltételhez kötötten
lakásbérleti szerződést kell kötni
a) a város gazdasági életében fontos szerepet játszó gazdálkodó szervezeteknél, más közérdekű feladat ellátása
érdekében foglalkoztatott - elsősorban felsőfokú végzettségű - szakemberekkel, valamint
b) a város kulturális és sport életében jelentős szerepet betöltő személyekkel.
(2) A lakásbérleti szerződést, az elhelyezést kérő szerv által megnevezett személlyel kell megkötni. A szerződés
időtartamát, az elhelyezést kérő szerv kérelmében foglaltak figyelembevételével a Képviselő-testület határozza meg.
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(3) A közérdekű célból bérbe adott lakások bérleti díja szociális kedvezményekkel nem csökkenthető.
(4) Közérdekű célra bérbe adható lakás a szolgálati valamint a költségalapú bérlakás, kivéve az Endrődi u. 5-7.
szám alatt található bérlakásokat.
6. A lakbér mértéke
18. § (1) A Bérbeadó a rendelet 1., 2. és 3. mellékletében közölt lakbérek alapján akkor köt bérleti szerződést, ha ezt
a jövőbeni Bérlő elfogadja.
(2) A bérleti szerződés külön kitételként tartalmazza, hogy a Bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása
esetén - a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó
részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú
hónapot megelőző 90 nappal.
(3) Amennyiben a Bérlő a módosított díjjal nem ért egyet, az Ltv. 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A bérlakások egyedi felújítását követően felül kell vizsgálni az adott lakás bérleti díját. Mind az egyedi
lakásfelújítást követő, mind az évente végzett bérleti díj felülvizsgálat során a lakbérek értékállóságát biztosítani kell.
7. A felek jogai és kötelességei
19. § (1) A Bérbeadó és a Bérlő - a Kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak arra vonatkozóan,
hogy a lakást
a) a Bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá,
b) a lakásban a bérlő elvégez olyan karbantartási, felújítási munkálatokat, mellyel a lakás műszaki állaga javítható,
szinten tartható.
(2) A szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az elvégzendő munkákat,
a kezdés és a befejezés időpontját és a mindkét fél által elfogadott szakértő által készített költségvetés szerinti
bekerülési összeget, valamint tételes - igazolt számlák alapján történő - elszámolás szabályait.
(3) A Bérlő ráfordításait lakbérének szüneteltetésével, vagy mérséklésével nyerheti vissza (lelakás).
(4) Amennyiben a Bérlő ráfordításainak teljes összegét a (3) bekezdés szerint nem tudja érvényesíteni - lejár a
meghatározott időtartamú bérleti szerződése -, a fennmaradó összeget a Bérbeadó a Bérlő részére - a bérleti
szerződés lejártát követő 8 napon belül egy összegben megtéríti.
20. § A Bérbeadó és a Bérlő - a Kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak abban, hogy
amennyiben a Bérlőnek nem felel meg a lakásban lévő berendezés, felszerelés, burkolat, pedig egyébként az
rendeltetésszerű állapotban van, a Bérlő saját költségére elvégeztetheti a berendezés, felszerelés, burkolat cseréjét,
felújítását, de annak költségeit a Bérbeadó nem vállalja át. Az elvégzett munka végeredménye a lakás részét képezi,
a lakásban marad a bérleti jogviszony megszűnését követően.
21. § A Bérbeadó és a Bérlő - a Kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak abban, hogy a Bérlő a
lakást átalakíthatja, korszerűsítheti. Bérbeadó a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ez
által növekedett. Bérlő egyúttal vállalja a lakás új besorolásának megfelelő lakbér fizetését. Amennyiben a Bérbeadó
a korszerűsítési és átalakítási munkákhoz hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérlő igényt tarthat
a megállapodásban foglalt értéknövelő beruházásai megtérítésére, a megállapodástól függően, de mindenképpen a
bérlet megszűnésétől számított 1 éven belül, egy összegben.
22. § (1) A Bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és ablakainak, valamint berendezéseinek
karbantartásáról, felújításáról. A lakbér rendeleti megállapítása e kötelezettség figyelembevételével történik. Ettől
eltérő megállapodás esetén a Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy lakbérét a Bérbeadó által elvégzett fenti munkák éves
összegével emelten állapítsa meg az önkormányzat rendelete.
(2) Kertes házban lakó Bérlő köteles gondoskodni a lakáshoz tartozó melléképületnek és a kerítésnek az állag
megóvásáról. Köteles az udvart, az épülethez tartozó közterületet és a járdát rendben tartani.
(3) A Bérlő kötelezettsége, hogy negyedévente a Kezelőnél igazolja a lakbér és a közüzemi szolgáltatások díjának
megfizetését a befizetett számlák bemutatásával.
23. § (1) A lakás leadásakor kötelezően elvégzendő munkák az alábbiak:
a) az átvételkori, vagy a Bérbeadó hozzájárulása esetén a leadáskori állapotnak megfelelő falfestés, (meszelt,
enyves, tapétás, stb.)
b) fentiek szerinti mázolás,
c) lakásberendezések kijavítása,
d) lakáshoz tartozó helyiségek kiutaláskori állapotának megfelelő helyreállítása, (rendelő, gépjárműtároló és egyéb
helyiségek)
e) a közművek állagának, állapotának igazolás alapján történő átadása. (víz-, villany-, gázhálózat, stb. működőképes
átadása)
(2) A felek, akár a szerződéskötéskor, akár megszűnésekor megállapodhatnak abban, hogy a lakás visszaadásakor
a lakást és a lakásberendezéseket a Bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a kölcsönösen
elfogadott Bérlői költségtérítés fejében.
(3) A Bérbeadó a Kezelővel rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítését évente egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról a Bérlőt legalább 8 nappal előbb, előzetesen
8

írásban értesíteni kell.
24. § A lakást jogcím nélkül használó személy a használat első két hónapjában a rendelet szerinti lakbérnek
megfelelő használati díjat, két hónap eltelte után 50 %-kal növelt összeget, ezt követően minden további eltelt két
hónap után az előző lakbér 10 %-kal emelt összegét köteles megfizetni.
25. § Amennyiben a Bérlő a szociális helyzet alapján bérbeadott lakás bérleti jogviszonyát cserelakás biztosítása
nélkül felmondja pénzbeli térítésként korábbi éves lakbére háromszorosára tarthat igényt, ha a lakásbérleti
jogviszonya legalább három évig fenn állt.
26. § (1) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakásra cserélhető el abban az esetben, ha a
lakástulajdonos vállalja a cserepartner bérlakására vonatkozó szerződési feltételeket.
(2) A Bérlők önkormányzati lakásuk bérleti jogát térítésmentesen elcserélhetik az önkormányzat előzetes
hozzájárulásával, szolgálati bérlakás esetén a Képviselő-testület, szociális bérlakás esetén az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) Költségalapú bérlakásokra a (2) bekezdés nem alkalmazható.
27. § (1) A szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy - más jogszabályokban meghatározott
kivételektől eltekintve - másik lakásban való elhelyezésére nem tarthat igényt.
(2) A szociális intézményből elbocsátott személy, ha azt megelőző lakásbérleti jogviszonyáról az önkormányzat
javára pénzbeli térítés ellenében mondott le, újabb bérlakás igénylése esetén csak szükséglakás igénylésére
jogosult.
(3) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a Bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű állapotban a Bérbeadónak visszaadni.
8. A lakbértámogatásra való jogosultság feltételei
28. § (1) Azt a szociális bérlakásban lakó Bérlőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, kérelmére az önkormányzat
lakbértámogatásban részesíti.
(2) A lakbértámogatás havi összege:
a) 2.000,-Ft, ha a lakbér mértéke a Bérlő és a vele közös háztartásban élők összjövedelmének 20%-át eléri, vagy
azt meghaladja.
b) 1.000,-Ft, ha a lakbér mértéke a Bérlő és a vele közös háztartásban élők összjövedelmének 10%-át meghaladja.
(3) A megállapított lakbértámogatást az önkormányzat havonta, utólag a Kezelő számlájára utalja.
(4) A képviselő-testület a lakbértámogatás megállapítására és folyósítására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre
átruházza.
9. A helyiségbérlet szabályai
29. § (1) A Polgármester rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható helyiségekről.
(2) A Bérbeadó üres, nem lakáscéljára szolgáló helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után adhat bérbe.
30. § A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a bérbeadásra meghirdetett helyiség fekvési helyét (település, kerület, utca, házszám), alapterületét,
rendeltetését, felszereltség állapotát,
b) a helyiség felhasználásának célját (üzlet, műhely, stb) és az abban folytatható tevékenység megjelölését,
c) a bérleti szerződés időtartamát,
d) a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges a leendő Bérlő által saját költségen elvégzendő építési
munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettségét,
e) a pályázni jogosultak körét (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb)
f) a fizetendő bérleti díj mértékét,
g) a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét, továbbá a tárgyalás megtartásának helyét és
időpontját.
31. § (1) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét és címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,
b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
(2) A pályázat akkor érvényes, ha legalább két pályázó nyújtotta be igényét. Érvénytelen pályázat esetén a pályázati
kiírást 30 napon belül meg kell ismételni.
(3) Amennyiben a megismételt pályázat eredményeként ismét csak egy igény érkezik be, úgy a két pályázati eljárás
különböző pályázói közül kell választani, vagy azonos pályázó estén az egyedüli igénylővel kell szerződést kötni.
32. § (1) A pályázati tárgyaláson, csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és
tartalommal benyújtotta.
(2) A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
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33. § (1) A Bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, leltár alapján köteles
a Bérlőnek átadni.
(2) A Bérlő nem követelheti a bérbe adótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenység)
megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze.
34. § (1) A Bérlő köteles gondoskodni:
a) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védő/elő-/tető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezések
karbantartásáról,
b) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg cseréről,
c) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a Bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart
üzemben,
d) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról és megvilágításáról, a
nem háztartási szemét elszállításáról, amely a Bérlő tevékenységével függ össze.
(2) A Bérbeadó az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott munkálatok elvégzését átvállalhatja, ha a Bérlő a
munkák értékével emelt bér megfizetését vállalja.
(3) A Bérlő a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről - előzetes engedélyezés alapján gondoskodhat, melynek számlával elismert költségeit a bérleti díjban érvényesítheti.
35. § A Bérlő, a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási állapotban és felszereléssel köteles
átadni.
36. § A bérbeadásra kijelölt szervet a mindenkori vagyonrendelet határozza meg.
37. § Helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott és határozatlan időre is köthető.
38. § Önkormányzati helyiség bérleti jogának átruházásához, vagy cseréjéhez hozzájárulás nem adható.
10. Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítése
39. § (1) A vételi jog gyakorlása esetén a vételár hátralékot és a Ptk.-ban meghatározott kamatait a vevők 25 év alatt
havi egyenlő részletekben kötelesek megfizetni. A megvásárolt, de még ki nem fizetett lakás elidegenítéséhez az
eladó abban az esetben köteles hozzájárulni, ha a jogviszonyba belépő személy az adósságot átvállalja.
(2) A vételár 25 %-ának megfelelő összegű árengedményt kap az a vevő, aki vállalja a vételár teljes összegű
kiegyenlítését a szerződés aláírásakor.
(3) Azt a vevőt, aki vállalja, hogy a vételárhátralékot, a szerződés aláírásától számított 6 éven belül kiegyenlíti, azt a
teljes vételárhátralék megfizetésének időtartamára kamatmentesség illeti meg.
(4) Aki a (3) bekezdésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, annak az (1) bekezdésben körülírt kamattal
növelt összeget kell megfizetnie a teljes vételárhátralékra.
(5) Aki a vételárhátralékát 6 évnél hosszabb időtartamra (25 év) vállalta megfizetni, de a vállalt határidőnél azt
korábban egyenlíti ki, azt a fennmaradó vételárhátralékból 15 % kedvezmény illeti meg.
(6) Aki a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, az a kedvezményeket elveszíti, és a vételárhátralék egy
összegben válik esedékessé.
40. § Az a Bérlő, aki az elővásárlási jog alapján vásárolja meg a bérlakását, arra a Ptk. idevonatkozó rendelkezései
az irányadók.
41. § (1) Az eladási ár alapja a szakértői becslés, amelytől lefelé csak második pályáztatás (licitálás) esetén lehet
eltérni, amennyiben az első eredménytelen volt.
(2) Az adásvételi szerződés megkötésére, a bérbeadásra egyébként kijelölő szerv jogosult.
42. § Az önkormányzat a kényszerbérlő részére a rendelkezésre álló bérlakás állományból legalább az előző
lakásának megfelelő komfortfokozatú lakást ajánl fel.
43. § Az önkormányzati bérlakás állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból kialakított
önkormányzati tulajdonú bérlakás a használatbavételtől számított 20 évig nem idegeníthető el.
44. § (1) Az önkormányzati helyiség vételára - melyet a Bérlő az elővásárlási jog alapján vásárolhat meg - a forgalmi
érték.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza azokat a helyiségeket, amelyekre nem vonatkozik a Bérlő elővásárlási joga.
11. Záró rendelkezések
45. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet.
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1. melléklet a /2016. (
) önkormányzati rendelethez
Szociális jellegű bérlakások
A
B
C
D
E
1 Bérlakás címe
Komfortfokozat
m² Szobaszám
Lakbér összege (Ft/hó)
2 Vízmű sor 2/E
Komfort nélküli
31 1
3.880
3 Vízmű sor 2/G
Komfort nélküli
41 1
5.140
4 Vízmű sor 2/H
Komfort nélküli
30 1
3.760
5 Vízmű sor 2/J
Komfort nélküli
35 1
4.390
6 Vízmű sor 2/K
Komfort nélküli
29 1
3.640
7 Vízmű sor 2/L
Komfort nélküli
31 1
3.880
8
Október 6. ltp. A/12
Komfortos
55 1,5
11.320
9
Október 6. ltp. B/2
Komfortos
58 2
11.940
10 Október 6. ltp. B/5
Komfortos
58 2
11.940
11 Október 6. ltp. B/6
Komfortos
55 1,5
11.320
12 Október 6. ltp B/11
Komfortos
58 2
11.940
13 Október 6. ltp B/12
Komfortos
55 1,5
11.320
14 Október 6. ltp. B/13
Komfortos
58 2
11.940
15 Fő u. 133.
Komfort nélküli
90 2
11.290
16 Apponyi u. 24/A
Összkomfort
60 2
15.650
17 Apponyi u. 24/C
Összkomfort
56 2
14.610
2. melléklet a
/2016. (
) önkormányzati rendelethez
Szolgálati jellegű bérlakások
A
B
C
D
E
F
G
H
KomfortSzobaGarázs Lakbér összege Garázs bérleti díj Óvadék
1 Bérlakás címe
m²
fokozat
szám
m²
Ft/hó (nettó)
ÁFÁ-val Ft/hó
összege Ft
2 Álmos u. 11
Összkomfort 64
2
16.680
50.000
3 Hősök u. 39/B
Komfortos
59
2
12.140
50.000
4 Fő u. 45/1.
Összkomfort 59
2
15.390
50.000
5 Fő u. 45/2.
Összkomfort 59
2
15.390
50.000
6 Apponyi u. 24/B Összkomfort 65
2
16.940
50.000
7 Népliget u. 1/A
Összkomfort 72
2
18.770
50.000
8 Népliget u. 1/B
Összkomfort 61
2
15.910
50.000
Október 6 ltp.
9
Komfortos
58
1,5
11.940
50.000
A/2
Október 6ltp
10
Komfortos
58
1,5
11.940
50.000
A/13
11 Október 6 ltp B/8 Komfortos
58
2
11.940
50.000
Október 6. ltp
12
Komfortos
55
1,5
11.320
50.000
B/3
Október 6. ltp.
13
Komfortos
58
1,5
17.750
50.000
B/10
14 Vásártéri ltp. ¼ Komfortos
57
2,5
11.730
50.000
15 Fő út 210.
Összkomfort 80
2,5
28.980
50.000
Magtárlaposi út
Lakótér +2
16
Összkomfort 80,79
18
29.100
1.540
50.000
1-3./I.
szoba
Magtárlaposi út
Lakótér
17
Összkomfort 80,32
18
28.900
1.540
50.000
1-3./II.
+1,5 szoba
Magtárlaposi út
Lakótér
18
Összkomfort 68,37
24.610
50.000
1-3./III.
+1,5 szoba
Magtárlaposi út
Lakótér +1
19
Összkomfort 56,94
20.500
50.000
1-3./IV.
szoba
Magtárlaposi út
Lakótér
20
Összkomfort 72,03
25.930
50.000
1-3./V.
+1,5 szoba

A
1 megnevezés

B

3. melléklet a
/2016. (
Költségalapú bérlakások
C
D
E
F

Komfortfokozat m²

Szobaszám
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) önkormányzati rendelethez

G
H
Garázs
Óvadék
Garázs Lakbér bérleti
összege
m²
Ft/hó díj ÁFÁ-val

Magtárlaposi úti 4 db A-típusú
bérlakás egyenként
Magtárlaposi úti 4 db B-típusú
3
bérlakás egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 14 db C-típusú
4
bérlakás egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 2 db D-típusú
5
bérlakás egyenként
2

1.
2.
3.
4.
5.

Lakótér+2 fél
szoba
Lakótér+2 fél
Összkomfortos 74,07
szoba
Összkomfortos 70,10

Ft/hó

Ft

15

19.860 1.540

50.000

15

20.770 1.540

50.000

Összkomfortos 33,93 1 szoba

-

12.980 -

100.000

Összkomfortos 35,70 1 szoba

-

13.630 -

100.000

A
Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.
Gyomaendrőd, Fő u. 173-179.
Gyomaendrőd, Apponyi úti helyiség
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.
Gyomaendrőd, Szabadság téri buszmegálló

4. melléklet a
HELYISÉGEK

KEZELÉSI SZERZŐDÉS

/2016. (

) önkormányzati rendelethez

B
1 bérlemény
1 bérlemény
1 bérlemény /tejkimérés/
1 bérlemény
1 bérlemény /üzlethelyiség/

1. függelék

amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. , képviseli:
……………..… polgármester, továbbiakban: Tulajdonos)
másrészről a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. képviseli: ………..…..
ügyvezető, továbbiakban: Kezelő) között alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások kezelési feladatait 2016. áorilis 30. napjáig a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. látta el. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint alapító 2016. május 1. napjától a
bérlakások kezelési feladatával bővítette a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tevékenységi körét. Szerződő felek
az önkormányzati bérlakások kezelésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek vonatkozásában megkötik a jelen
szerződést.
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy …/2016. (…) önkormányzati rendeletben meghatározott bérlakások
vonatkozásában a Kezelő ellátja a bérlakások folyamatos kezelését, melynek keretében a Kezelő köteles:
a) A Tulajdonos által adott eseti rendelkezés szerinti önkormányzati lakások bérlőitől a bérleti díjat beszedni, a
bérbeadót megillető jogokat gyakorolni - kivéve a bérleti szerződés megkötését, felmondását -, valamint a bérbeadót
terhelő kötelezettségeket teljesíteni.
A bérleti jogviszonyok létesítéséhez szükséges bérleti díjak meghatározására, a bérlő kiválasztására, a bérleti
szerződés megkötésére és megszűnésének megállapítására a Tulajdonos, amennyiben jogkörét szervére
átruházza, úgy a rendeletében meghatározott szerv jogosult.
b) Üzemeltetési feladatok:
- A Kezelő valamennyi lakás üzemeltetésével kapcsolatban mindennemű feladatot elvégez, vagy elvégeztet,
- az üresen álló lakások rendszeres ellenőrzése ezek bérbeadásig terjedően,
- a bérleti szerződés megkötését követően a lakás birtokbaadása, azok rendszeres és folyamatos ellenőrzése,
évente egy alkalommal a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal lakásgazdálkodási ügyintézőjének
részvételével,
- a bérleti jogviszony megszűnése esetén a lakás birtokba visszavétele,
- a Ltv. 24. §-ában meghatározott esetekben határidőben kezdeményezi, a bérbeadó által történő aláírásra
előkészíti, majd kibocsájtja a Ltv. 25. §-ában meghatározott figyelmeztetéseket, felhívásokat és a felmondásokat,
- a bérleti díjak beszedése, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése,
- évente karbantartási, felújítási terv készítése,
- beszámoló készítése a karbantartási, felújítási terv végrehajtásáról, a lakbérek beszedéséről, felhasználásáról és a
lakbérhátralékokról,
- folyamatos adatközlés a közreműködési kötelezettség teljesítése során tett intézkedésekről.
c) Karbantartási feladatok:
A Kezelő gondoskodik az épületek központi berendezései állagának és rendeltetésszerű használhatóságának
biztosításáról, ennek érdekében a szükséges megelőző és javítási munkák elvégzéséről.
d) Gyorsjavító tevékenység:
A Kezelő az épületek, illetve azok központi berendezéseinek karbantartási, felújítási, pótlási és cserekötelezettsége
körében az azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégzéséről gondoskodik.
e) A tervezhető, illetve a nem tervezhető karbantartási, felújítási, pótlási és cserekötelezettsége körébe tartozó
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munkák elvégzése.
4.) Szerződő felek kifejezetten és külön rögzítik, hogy az Endrődi u. 5-7. szám alatti és a Magtárlaposi úti 14-16.
szám alatti költségalapú bérlakások vonatkozásában a Kezelő köteles a lakások állagát, állapotát fokozott
gondossággal szem előtt tartva ellenőrizni. Köteles ezen ingatlanok vonatkozásában az általa észlelt, vagy a bérlők
által jelzett minden - a rendeltetésszerű használat során jelentkező - minőségi kifogást a tulajdonossal
haladéktalanul közölni.
Szerződő felek rögzítik, hogy a költségalapú bérlakások ellenőrzése, karbantartása során észlelt hibák,
hiányosságok vonatkozásában a Kezelő külön nyilvántartást is köteles vezetni. Ezen nyilvántartásnak kötelezően
tartalmaznia kell az ellenőrzések időpontját, az észlelt hiányosságokat, minőségi kifogásokat, valamint az ellenőrzést
végző és a bejegyzést készítő személy adatait.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Kezelő költségalapú bérlakások vonatkozásában szükség szerint, a lakók
jelzései alapján, de legalább negyedévente egy alkalommal köteles ellenőrző bejárását megtartani és azt a fentebb
hivatkozott külön nyilvántartásba bejegyezni.
Szerződő felek megállapodnak, hogy az önkormányzat megkeresésére a Kezelő köteles a betekintést a Tulajdonos
részére lehetővé tenni.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlakások éves felülvizsgálatának kötelezettsége a Kezelőt terheli.
Szerződő felek megállapodnak, hogy az költségalapú bérlakások bejárási és ellenőrzési kötelezettségének
elmaradásából eredő károk megtérítéséért a Kezelő tartozik felelősséggel és köteles az esetleges mulasztásából
eredő károk megtérítésére. A Kezelő kijelenti, hogy az Endrődi úton található bérlakások esetében a bérlőkkel való
kapcsolattartás elősegítése érdekében a Térségi Szociális Gondozási Központnak a bérlakások üzemeltetésével
kapcsolatos bejelentését soron kívül megvizsgálja és a szükséges intézkedést megteszi.
5.) Szerződő felek megállapodnak és a Kezelő tudomásul veszi, hogy a Magtárlaposi úti bérlakások és garázsok
bérlőinek, továbbá az Endrődi úti bérlakások bérlőinek bérleti díját elkülönített számlára fizeti be, ahonnan a Kezelő
köteles az önkormányzat elkülönített számlájára átutalni, melyről csak az önkormányzat írásos hozzájárulását
követően hívhat le pénzt.
6.) Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy azt a Kezelő nem, a Tulajdonos bármikor
indokolás nélkül felmondhatja.
Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzat a
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendelete, valamint a lakások és helyiségek
bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Gyomaendrőd,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tulajdonos

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit KFT.
Kezelő

BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOCIÁLIS ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA

2. függelék

mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint Bérbeadó (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.,
továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint Bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint Bérlőtárs (továbbiakban: Bérlő, Bérlőtárs) között
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság …/2016. (…..) önkormányzati rendelet
1. § (1) bekezdése alapján átruházott hatáskörben eljárva ……………………számú határozata alapján az alábbi
feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, ………………………………. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
áll, kezelője Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei:
……………………………………………………………………..…
A lakás alapterülete: ……..m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: ……………………………….……
……………………………………………………………………………………………….
A közös használatú helyiségek és területek:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
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2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket 5 év
időtartamra.
3.) A Bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
Bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: ……….………..Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja:…………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………
Bérlő és Bérlőtárs minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat
Kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. …………………… számú, elkülönítetten kezelt bankszámlájára.
bérleti díjként
……………….…………. Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért
………………………….. Ft-ot,
összesen:
………………….………. Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4. ) A Bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a Bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
5.) Bérbeadó átadta, Bérlő/Bérlőtárs átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és
leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
birtokába vette 20... év ………….. hó…….. napján.
6.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
7.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
8.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
9.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése Bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a Bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (Kezelő) megnevezésével a Bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a Bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 24. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, Bérlőtárs részéről:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról való gondoskodás
azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, Bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..
10.) A Bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a Bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a Bérlő, Bérlőtárs más személyt nem fogadhat be
az alábbiak kivételével: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, élettárs.
- a beköltöző házastárs csak akkor válik Bérlőtárssá, amennyiben a Bérbeadóval erre vonatkozóan Bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a Bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a Bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
13.) A szerződés a 2. pontban meghatározott idő elteltével megszűnik. Bérlő a szerződés megszűnésekor
cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
14.) Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a Bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha:
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- a bérlemény Bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a Bérlő Bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az
ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
15.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a Bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
16.) Bérlő illetve Bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé
egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:
_____________________________
Bérbeadó

Bérlő, Bérlőtárs részéről:
___________________________
Bérlő, Bérlőtárs

3. függelék
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, selyem
u. 124. képviseli ………………… polgármester), mint Bérbeadó (továbbiakban, Bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint Bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint Bérlőtárs (továbbiakban: Bérlő, Bérlőtárs) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, ………………………………. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
áll, Kezelője Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei:
……………………………………………………………………..…
A lakás alapterülete: ……..m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: ……………………………….……
……………………………………………………………………………………………….
A közös használatú helyiségek és területek:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket a
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának időtartamára.
3.) A Bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
Bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: ……….………..Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja:…………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………
Bérlő és Bérlőtárs minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat
Kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. …………………… számú, elkülönítetten kezelt bankszámlájára
bérleti díjként
……………….…………. Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért
………………………….. Ft-ot,
összesen:
………………….………. Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4.). A Bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a Bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
5.) Bérbeadó átadta, Bérlő/Bérlőtárs átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és
leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
15

birtokába vette 20... év ………….. hó…….. napján.
6.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
7.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
8.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
9.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése Bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a Bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a Bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a Bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, Bérlőtárs
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról gondoskodás azon
időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, Bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..
10.) A Bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a Bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a Bérlő, Bérlőtárs más személyt nem fogadhat be
az alábbiak kivételével: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, élettárs.
- a beköltöző házastárs csak akkor válik Bérlőtárssá, amennyiben a Bérbeadóval erre vonatkozóan Bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a Bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a Bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem
cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
13.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
14.) Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a Bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha:
- a bérlemény Bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a Bérlő Bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az
ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
15.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a Bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
16.) Bérlő illetve Bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé
egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:
Bérlő, Bérlőtárs részéről:
_____________________________
___________________________
Bérbeadó
Bérlő, Bérlőtárs
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BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA

4. függelék

(Magtárlaposi u. 14-16.)
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint Bérbeadó (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.,
továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint Bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint Bérlőtárs (továbbiakban: Bérlő, Bérlőtárs) között
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság …/2016. (…..) önkormányzati rendelet
1. § (1) bekezdése alapján átruházott hatáskörben eljárva ……………………számú határozata alapján az alábbi
feltételekkel:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Magtárlaposi út ………
( emelet/ajtó ) szám alatt található ………m² területű lakásingatlan, melynek Kezelője a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: ……………………………………………………………………………..
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek:
…………………………………………………………………………………………………..
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek:
…………………………………………………………………………………………………..
2.) Bérbeadó bérbe adja, bérbevevő pedig bérbe veszi határozott - 5 éves - időtartamra az 1. pontban részletesen
meghatározott lakásingatlant.
3.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti lakás bérleti díja:…… Ft/hó, mely összeget a Bérlő
minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat Kezelő Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. …………………… számú, elkülönítetten kezelt bankszámlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4.). A Bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a Bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
5.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található felszerelés,
berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával Bérlő azok hiánytalan átvételét elismeri.
6.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra ……. napján kerül sor.
7.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
8.) Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és kizárólagosan a
Bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett beruházások, átalakítások
vonatkozásában minden kárveszélyét a Bérlő köteles viselni.
Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyet Bérlő jelen szerződés
aláírásával is elfogad és tudomásul vesz.
9.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
10.) Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- Bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt Kezelő a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. megnevezésével a
Bérlőt írásban értesíteni,
- Bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és ezzel
összefüggésben használati díj - R. 24. § -ában meghatározott összeg - érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról való gondoskodás
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azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, Bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás
megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
11.) Bérlővel együtt költöző (név, személyes adatok):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a Bérbeadó hozzájárulása nélkül Bérlő, Bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az alábbiak
kivételével: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, élettárs.
- beköltözött házastárs csak akkor válik Bérlőtárssá, amennyiben a Bérbeadóval ere vonatkozóan Bérlőtársi
szerződés is megkötésre kerül,
- a Bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a Bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés a határozott időtartam elteltével megszűnik. Bérlő a
szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
14.) Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a Bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény Bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a Bérlő Bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot illetve ilyen személyt az
ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja.
- Bérlő nem igazolja, hogy a jelen bérleti szerződés megkötésének feltételét jelentő önkormányzati pályázatban
meghatározott előtakarékossági szerződést megkötötte.
- Bérlő nem igazolja, hogy évente a lakás előtakarékossági szerződésben meghatározott kötelezettségének eleget
tett, vagy nem ad hozzájáruló nyilatkozatot a Bérbeadónak, hogy erre vonatkozóan közvetlen információt szerezzen,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
15.) Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás kori
állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe véve - azt
visszaadni.
16.) Bérlő és Bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé
egyetemleges felelőséggel tartoznak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:
Bérlő, Bérlőtárs részéről:
_____________________________
___________________________
Bérbeadó
Bérlő, Bérlőtárs
5. függelék
BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA
(Endrődi u. 5-7.)
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint Bérbeadó (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.,
továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint Bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint Bérlőtárs (továbbiakban: Bérlő, Bérlőtárs) között
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság …/2016. (…..) önkormányzati rendelet
1. § (1) bekezdése alapján átruházott hatáskörben eljárva ……………………számú határozata alapján az alábbi
feltételekkel:
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1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. (
emelet/ajtó ) szám alatt található …..m² területű lakásingatlan, melynek Kezelője a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Kft.
A lakás helyiségei: ………………………………………………………………………….
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek:
……………………………………………………………………………………………….
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek:
………………………………………………………………………………………………..
2. Bérbeadó bérbeadja, bérbevevő pedig bérbeveszi határozatlan időtartamra az 1. pontban részletesen
meghatározott lakást.
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti ingatlan bérleti díja…… Ft/hó, mely összeget a Bérlő
minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az Önkormányzati lakásokat Kezelő Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. …………………… számú, elkülönítetten kezelt bankszámlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4. A Bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a Bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található felszerelés,
berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával Bérlő azok hiánytalan átvételét elismeri.
6. Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra ……... napján kerül sor.
7. Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
8. Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és kizárólagosan a
Bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett beruházások, átalakítások
vonatkozásában minden kárveszélyét a Bérlő köteles viselni.
Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyet Bérlő jelen szerződés
aláírásával is elfogad és tudomásul vesz.
9. Bérlő az 1 .pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
10. Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- Bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (Kezelő) megnevezésével a Bérlőt írásban értesíteni,
- Bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és ezzel
összefüggésben használati díj - R. 24. § -ában meghatározott összeg- érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról való gondoskodás
azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, Bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás
megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
11. Bérlővel együtt költöző személy (név, személyes adatok):
…………………………………………………………………………………………………..
12. A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a Bérbeadó hozzájárulása nélkül Bérlő, Bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az alábbi
kivételével: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, élettárs.
- beköltözött házastárs csak akkor válik Bérlőtárssá, amennyiben a Bérbeadóval ere vonatkozóan Bérlőtársi
szerződés is megkötésre kerül,
- a Bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a Bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
13. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik szerződő fél 3 hónapos felmondási idővel
felmondhatja. A bérleti jogviszony megszűnése miatt a Bérlő sem cserelakásra sem pedig kártalanításra igényt nem
tarthat.
14. Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a Bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény Bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
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- a Bérlő Bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot, ill. ilyen személyt az
ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
15. Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás kori
állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe véve - azt
visszaadni.
16. Bérlő és Bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé
egyetemleges felelőséggel tartoznak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat
rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:
_____________________________
Bérbeadó

Bérlő, Bérlőtárs részéről:
___________________________
Bérlő, Bérlőtárs

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása I. forduló
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) rendelkezései szerint az önkormányzatok 2016.
június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból:
- törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés,
- valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben
rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
Emellett további rendelkezések beépítése szükséges a szerződésbe az új koordináló szervre vonatkozóan. A
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban NHKV), valamint a Békés Megyei
Kormányhivatal a módosításokkal kapcsolatban ajánlásokat adott ki, a közszolgáltatási szerződésünk
felülvizsgálása, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi rendeletünk módosítása ezen munkaanyagok
figyelembe vételével történik. Azonban a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásával – továbbiakban Társulás –
közös, hulladékkezeléssel kapcsolatos projektek, megállapodások is figyelembe veendők a döntés meghozatalakor,
erre vonatkozóan széleskörű egyeztetés indult meg a Térségben. A hatályos jogszabályoknak, valamint a Társulási
viszonyoknak is megfelelő közszolgáltatási szerződés kialakítása folyamatban van.
Első körben a hulladékgazdálkodási rendelet törvény által előírt kötelező módosításait eszközöljük, második
fordulóban pedig a – remélhetőleg már – szakmai véleményekkel alátámasztott közszolgáltatói szerződést is
tárgyalni tudja a T. Képviselő-testület.
Az NHKV ajánlása a módosításokat illetően az előterjesztés mellékletét képezik.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban Hör.) Ht. által meghatározott módosítással érintett részei – a Közszolgáltató
személyén kívül – a következőek:
Hatályos szöveg:
1. § …
(2a)1 Az (1) bekezdésben megnevezett közszolgáltatóval kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
a hulladékról szóló törvényben és a végrehajtási jogszabályokban meghatározottakon kívül a következőket
tartalmazza:
a) a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi
szerződések kezelésének módját;
b) a közszolgáltató felhatalmazását a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére;
Javasolt módosítás:
1. § …
(2a)1 Az (1) bekezdésben megnevezett közszolgáltatóval kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
a hulladékról szóló törvényben és a végrehajtási jogszabályokban meghatározottakon kívül a következőket
tartalmazza:
a) a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi
szerződések kezelésének módját;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének rendjét és módját;
Hatályos szöveg:
4. § (1)8 A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és az ingatlanhasználó szerződést köt az 5.
mellékletben foglalt tartalommal.
(2) A szerződésben meg kell jelölni:
a)a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;
b) a teljesítés helyét;
c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény fajtáját, űrtartalmát és
darabszámát;
d) a gyűjtés időpontját;
e)9 a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak
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díját;
f)10 a közszolgáltatási díj megfizetésének módját;
Javasolt módosítás:
4. § (1)8 A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és az ingatlanhasználó szerződést köt az 5.
mellékletben foglalt tartalommal.
(2) A szerződésben meg kell jelölni:
a)a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;
b) a teljesítés helyét;
c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény fajtáját, űrtartalmát és
darabszámát;
d) a gyűjtés időpontját;
e)9 a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak
<a koordináló="" szerv="" felé="" a=""> megfizetésének díját;
<a koordináló="" szerv="" felé="" a="">f)10 a közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének
módját;
Hatályos szöveg:
4. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
8. § Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a 9. §-ban foglaltak szerint alacsonyabb mértékben állapítja meg, a
különbséget díjkülönbözet térítés formájában megtéríti a közszolgáltatónak
Javasolt módosítás:
4. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
8. § Ha a közszolgáltatási díjból az Önkormányzat a 9. §-ban foglaltak szerint díjkedvezményt vagy mentességet ad,
a különbséget díjkompenzáció formájában a közszolgáltatónak megtéríti. Abban az esetben, ha az önkormányzat
díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal
meg nem fizetett összegét az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet számára az
önkormányzat megtéríti.
Hatályos szöveg:
4. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez23
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről
Felajánlás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …./2013. () rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT, mint Közszolgáltató az alábbi
feltételek szerint végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya) ……………………………, lakcíme:
……………………………………………………………; szolgáltatás helye:
……………………………… …………………………………..
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 80 literes tartály
… db; 110 vagy 120 literes tartály … db; 240 literes tartály … db, elkülönített települési hulladék gyűjtő zsák ..... db.
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT. heti …… alkalommal települési vegyes
hulladékgyűjtést fog végezni.
6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente ……napon történik.
7. Gyűjtőedényt a 2. pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a szolgáltatást legalább hetente
egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj ….utólag esedékes, melyet a tulajdonos
készpénzben/csekken/átutalással köteles megfizetni.
8. A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a közszolgáltatónak
történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen
helyezheti el. Házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a szolgáltató havonta egyszer fogadja az elkülönítetten
gyűjtött települési hulladékot.
Dátum
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Megrendelő
Javasolt módosítás:
4. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez23
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről
Felajánlás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 38. § (1) értelmében az ingatlanhasználó –
ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához
szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
Továbbá a Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az
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ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési
hulladékot – azaz a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól
összegyűjti és elszállítja.
A Ht. 32/A. § kimondja, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam beszedi a
közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért
felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat, az állam többek között e feladatat ellátására koordináló
szervezetet hoz létre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …./2013. () rendelete (továbbiakban Hör.) alapján a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele a Hör. által megállapított rendelkezések szerint kötelező az
ingatlantulajdonos számára.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint
végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Megrendelő (közszolgáltatást igénybe vevő) tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya)
……………………………, lakcíme: ……………………………………………………………; szolgáltatás helye:
……………………………… …………………………………..
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 60 literes tartály
…×, 80 literes tartály … db; 110 vagy 120 literes tartály … db; 240 literes tartály … db, elkülönített települési
hulladék gyűjtő zsák ..... db.
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság heti …… alkalommal települési vegyes hulladékgyűjtést fog végezni.
6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente ……napon történik.
7. Gyűjtőedényt a 2. pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a szolgáltatást legalább hetente
egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetése az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan,
számla ellenében történik.
8. A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a közszolgáltatónak
történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen
helyezheti el. Házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a szolgáltató havonta egyszer fogadja az elkülönítetten
gyűjtött települési hulladékot.
Kelt:
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Megrendelő
×Kedvezményt megállapító határozat száma
Hatályos szöveg:
5. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
Közszolgáltatási szerződés
települési szilárd hulladék szállítására
mely létre jött egyrészt Gyomaközszolg Kft (Székhely: ……………………………….. Adószám: ……………………,
számlaszám: ……………………………… képviseli: ……………………………………
mint Szolgáltató
másrészt
Név:
……………………………………… Lakcím/Székhely:……………………………………………….
Születési helye és ideje: .………………………………………Anyja neve.:……………………………………….
Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………
Mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2013. (…/…) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a
Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy
ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a
közszolgáltatást heti ………………………. alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ……………………………………………………..
A szolgáltatás nyújtásának napja: …………………………………………………………….
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ……………………………………………………………
Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………
A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú …….…..űrtartalmú
gyűjtőedényét.
A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.
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A szolgáltató a szolgáltatás díját
a kötelező közszolgáltatás esetén a Rendeletnek megfelelően …………Ft/ürítés;
a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés árban határozza meg.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját
az üzletszabályzatában határozza meg.
Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját készpénzben/csekken/átutalással teljesíti. A tulajdonos tudomásul veszi,
kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire
terjedhet ki, melyek a Rendelettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem
módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan
használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó
szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék
ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény, a Ptk., a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.
(III.28.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló …/2011. (…/…) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
20… . …………… hónap ….. .
Gyomaközszolg ……………………………….
Mint Szolgáltató Tulajdonos
Javasolt módosítás:
5. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
Közszolgáltatási szerződés
települési szilárd hulladék szállítására
mely létre jött egyrészt GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely: ……………………………….. Adószám: ……………………, számlaszám: ………………………………
képviseli: ……………………………………
mint Szolgáltató
másrészt
Név:
……………………………………… Lakcím/Székhely:……………………………………………….
Születési helye és ideje: .………………………………………Anyja neve.:……………………………………….
Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………
Mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2013. (…/…) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a
Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy
ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a
közszolgáltatást heti ………………………. alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ……………………………………………………..
A szolgáltatás nyújtásának napja: …………………………………………………………….
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ……………………………………………………………
Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………
A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú …….…..űrtartalmú
gyűjtőedényét.
A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.
A szolgáltató a szolgáltatás díját a kötelező közszolgáltatás esetén a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013.
évi LIV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően alakított …………Ft/ürítés;
a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés
díjban határozza meg.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját
az üzletszabályzatában határozza meg.
Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetését az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az
állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, számla ellenében
teljesíti.
A tulajdonos tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó
köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire
terjedhet ki, melyek a Rendlettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem
módosítható különösen a közszolgálati díjra, annak megfizetésére és módjára, ürítési napokra, ürítési helyre
vonatkozó rendelkezések.
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Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan
használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó
szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék
ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékról szóló 2012.. évi CLXXXV. törvény, a Ptk., a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm.
Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013.
(XI.29.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
Kelt:
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Mint Szolgáltató
Tulajdonos
A rendeletmódosítással kapcsolatos I. fordulós tárgyalások tehát jelen pillanatban a Ht. által meghatározott
végrehajtási elemeket érintik. A II. fordulóban a Közszolgáltató kiválasztására is javaslat készül.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a döntési javaslat elfogadását!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet
tervezetet II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak találta.
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás rendelettervezetét a Képviselő-testület 2016. júniusi ülésére terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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AJÁNLÁS
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/B § (2) bekezdése kimondja:
Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy
azokból
törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés,
valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási
szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
A Ht. 32/A § (1) bekezdés i) és j) pontja kimondja továbbá:
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam
i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
meghatározott szolgáltatási díjat,
j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (Kr.) hatályos rendelkezései 4 § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezések értelmében a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2)
bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.
A fentiekkel összhangban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kr. 25 § (8) bekezdés alapján 2016. április
30. napjáig teljesítendő adatszolgáltatás részeként a Kr. 22 § (1) bekezdés d) pont alapján benyújtandó
közszolgáltatási szerződés valamint annak módosítása, általánosságban a megkötött szerződésre és
annak módosítására vonatkozó előírás, mely nem írja felül a Ht. 92/B. § (2) bekezdésében foglalt
határidőt. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2)
bekezdés szerinti módosítása esetén is előírás, hogy az ellátásért felelősnek azt haladéktalanul, de

legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton meg kell küldenie a Koordináló szerv részére.
A közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B § (2) bekezdésében foglaltak szerinti módosításának egyes
tartalmi elemei:
A fentiekkel is összhangban a közszolgáltatási szerződés a Ht. 92/B § (2) bekezdésében foglaltak
szerinti módosítást követően nem tartalmazhat azzal ellentétes, összhangban nem áló rendelkezéseket
a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezésekkel ellentétes, azokkal összhangban nem álló a
közszolgáltatási díjbeszedéssel és a kintlévőség-kezeléssel kapcsolatos feltételeket, rendelkezéseket
abból törölni kell.
Emellett a szerződésben rögzíteni kell a Ht. 92/B § (2) bekezdés alapján előírt követelményeket a Kr.
előírásaival is összhangban, melynek megfelelhet a közszolgáltatási szerződés meghatározza:
- A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a
közszolgáltatónak
a
közszolgáltatási
szerződésben
rögzített
feladataiért
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által
meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében
keletkező kintlévőségeket.
Mindezek mellett a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a 2016. április 1. napjától hatályos 4 § (1)
bekezdés f) pontja alapján a közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell az állami
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt feltételeket.

Ennek megfelelően a közszolgáltatási szerződésben javasoljuk a módosítás során a fenti
jogszabályhelyre tekintettel szükséges módosításokat is átvezetni, mely megfelelhet a hivatkozott
rendelkezéseknek az alábbi rendelkezések beépítése esetén:
- 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes
közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv
gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv
által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő
bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
- A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés
szerinti megfelelőségét vizsgálja.
- A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
- A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem
megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező
díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező
közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő
esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
- A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem
megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a
közszolgáltatót terheli felelősség.
- A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási
díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az
illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.
- Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
- Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
- A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.
A fentieken túl a felhívjuk a figyelmet a Ht. 32/A § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakkal
összhangban, hogy az OHKT tervezete a Koordináló szerv és a Kormány honlapján keresztül is
elérhető. Az OHTK meghatározza többek között a közszolgáltatás ellátásának optimális területi

lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat. Az
közszolgáltató tevékenysége OHKT-nak való megfelelőségét a Koordináló szerv vizsgálja.
Javasoljuk a szerződésbe beépíteni mindezekkel összhangban azt is, hogy ha a 2016. április 1jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a Ht. által előírt határidőig nem rendelkezik, a
települési önkormányzat az előírt határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e
kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében
vizsgálja. Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy a módosítás során az OHKT-t és az arra

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, valamint Ht. 88 § (3) bekezdés b) pont bh) pontban
foglalt felhatalmazás alapján megalkotásra kerülő rendeletet, továbbá a helyi rendeletek
szabályait is szíveskedjenek figyelembe venni.
A jelen ajánlásban foglaltakkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Koordináló szerv a Kr.
alapján a közszolgáltatási szerződés megfelelőségének utólagos vizsgálatára jogosult. Felhívjuk
továbbá a figyelmet arra, hogy a jelen dokumentum ajánlásnak minősül, kötelező érvényű

iránymutatásnak, útmutatásnak nem tekinthető és nem mentesíti a közszolgáltatási szerződést kötő
feleket a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése alól, a jogszabályi rendelkezések értelmezése
minden esetben az érintett jogalanyok saját felelőssége. A közszolgáltatási szerződés jogszabályi
rendelkezéseknek való megfelelőségéről minden esetben a közszolgáltatási szerződést megkötő
feleknek feladata és felelőssége gondoskodni. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a jelen ajánlás
a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezésekre tekintettel került meghatározásra, a
közszolgáltatási szerződés további jogszabályi előírásoknak történő megfeleléséről szintén a
szerződést megkötő feleknek feladata és felelőssége gondoskodni. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra,
hogy a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek összhangjáról szintén a szerződést megkötő
feleknek feladata és felelőssége gondoskodni, ennek megfelelően javasoljuk a módosítások során
megvizsgálni, és biztosítani, hogy a módosítások eredményeként a közszolgáltatási szerződés
ellentétes, ellentmondó, összhangban nem álló rendelkezéseket ne tartalmazhasson.
A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos, és ismert jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat iránymutatás, útmutatás
kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen válaszban foglaltak
értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben a kérdést feltevők saját felelőssége.

AJÁNLÁS
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 38. § (1) értelmében az
ingatlanhasználó – ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató
részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
Továbbá a Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a
közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot – azaz a háztartási és a háztartási hulladékhoz
hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja.
A Ht. 32/A. § kimondja, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az
állam beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,
az állam többek között e feladatat ellátására koordináló szervezetet hoz létre.
A szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendelet tervezet szerint a közszolgáltatási díjbevétel és
a haszonanyag bevétel együttesen képezik a közszolgáltatási díjat, melyet úgy kell felosztani,
hogy az fedezetet nyújtson a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra –ideértve a helyi
közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díjat is -, továbbá az önkormányzati, és az állami
hulladékgazdálkodási közfeladatra.
A jogszabályi előírások érvényesítése érdekében javasoljuk valamennyi gazdálkodó
szervezet - a vegyes települési hulladék tekintetében – mielőbbi kötelezést a
közszolgáltatás igénybevételére és a közszolgáltatási díj megfizetésre, tekintettel arra,
hogy ez a díjbevétel a közszolgáltatók részére fizetendő szolgáltatási díj fedezetét képezi.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek
részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelete 25. § (9) alapján
a közszolgáltatók a 2016. év első negyedévének hónapjaira vonatkozó közszolgáltatási díjról
kiállított számlákhoz a Koordináló szerv által részükre biztosított, az ingatlanhasználókhoz
szóló tájékoztatást kötelesek mellékelni.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezésében, 2016.03.07.-én tartott, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos rendezvényen adott tájékoztatás szerint
azon közszolgáltató, aki a számlázás időpontjában rendelkezik az ingatlanhasználók részére
szóló tájékoztatással, azt köteles mellékelni. Amennyiben a tájékoztató nem áll
rendelkezésére, a számlázást és számlák kiküldését a tájékoztató nélkül is megteheti.
Fentiek figyelembevételével javasoljuk, a számlázás elvégzését és a számlák
haladéktalan kiküldését, valamint felhívjuk a figyelmet, hogy a számlázás
elmaradásából eredő károkért az NHKV Zrt. felelősséget nem vállal.
A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos, és ismert jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat iránymutatás, útmutatás
kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen válaszban foglaltak
értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben a kérdést feltevők saját felelőssége.

AJÁNLÁSOK
1. TELJESÍTÉS IGAZOLÁS
Az ellátásért felelős – települési önkormányzat, vagy települési önkormányzatok társulása (a
továbbiakban: önkormányzat) - a Koordináló szerv által meghatározott módon és formában
elektronikus úton kell, hogy igazolja az adott időszak tekintetében a közszolgáltatónak a
közszolgáltatási szerződés előírásai szerinti teljesítését.
Ezzel kapcsolatban – a szolgáltatási díjmegfizetés hatékony és gyors ügyintézése
érdekében – javasoljuk, hogy az önkormányzat, jelöljön ki kapcsolattartó személyt, aki
jogosult a teljesítés igazolás kiállítására és elektronikus rögzítésére a Koordináló szerv NHKV Zrt. - honlapján.

2. HASZONANYAG KÉSZLET, tárolt mennyiésg
A szolgáltatási díj megállapításának és megfizetésének egyik feltétele az adatszolgáltatás
teljesítése a haszonanyagok mennyiségről és az értékesítésükből származó bevételről.
A fenti kötelezettség teljesítése - mint a szolgáltatási díjmegfizetés feltétele–, valamint a
pontos pénzügyi elszámolás érdekében javasoljuk, hogy közszolgáltatónál 2016. március
31.-én és 2016. június 30.-án a haszonanyag készletek felmérését és a Koordináló szerv
felé történő megküldését a mellékelt útmutató alapján
3. ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben (zsákban) gyűjtött, háztartásban képződő
zöldhulladék összegyűjti és elszállítja. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet - szabályozza, hogy a települési szilárd hulladék esetében az egységnyi díjtételek tartalmazzák
a hulladék begyűjtésének, szállításának költségét is.
Fentiek figyelembe vételével megállapítható és javasolt, hogy amennyiben a
közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtésre – mint kötelező közszolgáltatási résztevékenység
– zsákot biztosít az ingatlanhasználók számára, úgy ezért semmilyen ellenértéket nem
kérhet.
4. TÖBBLETHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK
A többlet hulladék gyűjtésére szolgáló zsák eladás bevétele is – amelynek ára tartalmazza a
szolgáltatást (gyűjtés, szállítás, kezelés stb.)- a Koordináló szervet illeti meg, mint a
közszolgáltatási díj bevétel.

Az ingatlanhasználók folyamatos kiszolgálása érdekében 2016. április 1.-től javasoljuk,
hogy a többlethulladék gyűjtőzsákot az ingatlanhasználók ne számla, hanem bizonylat
(pl.: szállítólevél) ellenében vegyék át. A bizonylatnak tartalmaznia kell a
közszolgáltatási díj számlázásához szükséges adatok. Így a Koordináló szerv a bizonylat
alapján a közszolgáltató részére a szolgáltatás elvégzését elismeri, a közszolgáltatási
díjat pedig az ingatlanhasználó részére kiszámlázza.
5. AZ IDŐLEGESEN HASZNÁLT INGATLANOK /ÜDÜLŐ/ HASZNÁLÓINAK
BIZTOSÍTOTT ZSÁK
Tekintettel arra a gyakorlatra, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatási díj megfizetése esetén
zsákot biztosít üdülőingatlan használók számára, valamint hogy ezen zsákok átvétele
jellemzően március-április hónapban kezdődik, ezért az ingatlanhasználók igényeinek
folyamatos kiszolgálása érdekében az alábbiakat javasoljuk:
Amennyiben az ingatlanhasználó átvette a zsákokat, azaz már befizette a 2016. április
1.-t követő időszakra vonatkozó közszolgáltatási díjat, úgy ezt a Koordináló szerv és a
közszolgáltató külön adatszolgáltatás alapján egyedileg rendezi.
Amennyiben a 2016. április 1.-t követő időszakra vonatkozó díj még nem került
befizetésre, úgy az ingatlanhasználók ne számla, hanem bizonylat (pl.: szállítólevél)
ellenében vegyék át a zsákot. A bizonylatnak tartalmaznia kell a közszolgáltatási díj
számlázásához szükséges adatok. Így a Koordináló szerv a bizonylat alapján a
közszolgáltató részére a szolgáltatás elvégzését elismeri, a közszolgáltatási díjat pedig az
ingatlanhasználó részére kiszámlázza.

6. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZÁMÍTÁS
Az utóbbi napokban több olyan információ és elektronikus dokumentum került a Koordináló
szervhez, hogy ismeretlen személyek elkészítették a szolgáltatási díj számítására alkalmas
szoftvert/kalkulátort.
Figyelembe véve, hogy a Koordináló szerv ilyen hivatalos szoftvert/ kalkulátort,
számolótáblát stb. nem bocsátott ki, valamint, hogy a szolgáltatási díjról szóló miniszteri
rendelet nem került kihirdetésre így a fenti módon számított díjért és a számításból
eredő károkért a jogalkotó és a Koordináló szerv felelősséget nem tud vállalni.
Megerősítjük, hogy szükség esetén az NHKV Zrt. munkatársai közreműködnek és
segítséget nyújtanak az előzetes díjkalkuláció elvégzéséhez.

Az NHKV Zrt. útmutatója a haszonanyag készlet felvételére
A közszolgáltatási díjra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közszolgáltatási
díj tartalmazza a hulladék hasznosításából, vagy hasznosítás céljára történő értékesítéséből
származó bevételt, amely bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
A közszolgáltatási díjbevétel és a haszonanyag bevétel együttesen képezik a közszolgáltatási
díjat.
Haszonanyag: valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hasznosítható hulladék.
Hasznosítható hulladéknak tekinthető különösen:
1) csomagolási papírhulladék és egyéb papírhulladék (újságpapír, kartonpapír,
társított italoskarton, vegyes papír stb.)
2) csomagolási műanyag hulladék: PET palack (víztiszta, kék, zöld, vegyes), fólia,
HDPE palack, PP palack, láda-rekesz, hordó-kanna, egyéb kemény műanyagok
3) csomagolási fém hulladék: ónozott vasfém, alu doboz, spree flakon (amennyiben
hasznosítása biztosított)
4) csomagolási üveghulladék (víztiszta, színes, vegyes)
5) nem csomagolási műanyag hulladékok: kerti bútor, vödör-lavór, lökhárító, stb.
6) nem csomagolási fém hulladék: lemez kategória, sredderre való fém hulladék,
mechanikai leválasztás fém hulladéka
7) építési-bontási hulladék: beton, kevert építési-bontási, föld, üveg (amennyiben
hasznosítása biztosított)
8) elektronikai hulladék: kis háztartási, nagy háztartási, képernyős, hűtő stb.
9) hulladékká vált gumiabroncs hulladékudvaron, gyűjtőponton, átvételi helyen történő
gyűjtésből, vagy lomtalanításból
10) biológiailag lebomló hulladék, zöld hulladék
11) rongy, ruha, textil hulladék
12) egyes veszélyes hulladékok: fénycső, izzó, elem, akkumulátor, fáradt olaj, étolaj,
csomagolási veszélyes hulladék, egyéb (amennyiben hasznosítása biztosított)
13) lom hulladék (amennyiben hasznosítása biztosított)
14) kezelés utáni, energetikai hasznosításra alkalmas hulladék:
 elkülönített gyűjtés utáni válogatás maradéka (energetikai hasznosítás)
 hulladékkezelő létesítményekből származó közelebbről nem meghatározott
mechanikai kezelésből származó éghető hulladékok 19 12 10 azonosító kód
 hulladékkezelő létesítményekből származó egyéb, a veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékoktól különböző
hulladékok közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésével nyert
hulladékok 19 12 12 azonosító kód
Továbbá ide tartozik minden olyan hulladék, amelyen a hasznosítás, vagy a hasznosítást
megelőző előkezelés elvégezhető, biztosított.

Hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos
célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként
valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a
hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb
körű gazdaságban betölthesse.
Előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.
2016. április 01-től a közszolgáltatás teljesítéséhez a közszolgáltató részére biztosított
költségvetési, illetve önkormányzati támogatás mértékét, illetőleg a közszolgáltatónál
képződő a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek - így különösen
a hulladéklerakó gáz, komposzt- hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásából
származó bevételt a szolgáltatási díjban a Koordináló szerv érvényesíti. Jelen bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kell érvényesíteni a haszonanyaggal kapcsolatban a
közszolgáltatónál keletkező bevételt is.
2016. július 01-től tervezetten ha a Koordináló szerv azt állapítja meg, hogy a közszolgáltató
nem adta át valamennyi haszonanyagát a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek, úgy a
Koordináló szerv az erre vonatkozó írásbeli értesítést követő szolgáltatási díjfizetési
időszakban a közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díjból levonja az át nem adott
haszonanyag mennyiségére vetített, a Koordináló szerv és a haszonanyag átvételére jogosult
szervezet között létrejött szerződése alapján megállapított összeget.
Fenti szabályok teljesítéséhez szükséges a közszolgáltatónál 2016. március 31-én a
haszonanyag készletek felmérése annak érdekében, hogy a Koordináló szerv 2016. április 01.
után pontosan rendelkezzen a haszonanyagok mennyiségéről és az abból származó bevételek
elszámolásáról.

Kitöltendő készletjelentés mintája:
Készlet mennyiségi felvételének időpontja, fordulónapja: 2016. március 31.
A készlet jelentésbe szerepeltetni kell a beírtakon túl valamennyi hulladékot, amely megfelel
a haszonanyag fent részletezett bemutatásának és a fordulónapon a közszolgáltató birtokában
van. Nem kell a készletek között feltüntetni a hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő pont,
átvételi hely gyűjtőedényeiben a fordulónapon lévő hulladék mennyiségét.
Eredet esetén meg kell jelölni a készletbe felvett mennyiség származását legalább az alábbi
csoportok szerint: lakossági, intézményi, gazdálkodói, stb., amennyiben eredet több helyről
származik akkor be kell írni valamennyi származási helyet. Ha származási hely nem ismert
akkor a „NI” megjelölést kell alkalmazni.
Amennyiben valamely hulladékáram meghatározása pontos mért adatokkal nem lehetséges,
úgy a közszolgáltató köteles az adatot szakmai becsléssel megadni és az ilyen adatot
tartalmazó cellát sárga háttérrel jelölni.

Amelyik sorba adattal nem rendelkezik a közszolgáltató azt nullával jelölje, de minden nullás
érték mellé a megjegyzéshez köteles a nulla okának megadására.
A megadott sorok nem módosíthatóak, amennyiben a közszolgáltatónak kiegészíteni valója
van, azt plusz sorként a táblázat végén rögzítse.

Telephelyek szerint

Eredet

Válogató
EWC 150102 PET
víztiszta BÁLA
kék BÁLA
zöld BÁLA
vegyes BÁLA
EWC 150102 PP/HDPE BÁLA
EWC 150102 fólia (színes) BÁLA
EWC 150102 ömlesztett műanyag
EWC 150101 papír BÁLA
kartonpapír BÁLA
vegyes papír BÁLA
EWC 150101 papír ömlesztett
EWC 150105 társított papír BÁLA
EWC 150104 fém BÁLA (alumínium)
EWC 150104 válogatott konzervdoboz
EWC 150104 ömlesztett fém
Ömlesztett csomagolási válogatásának
hulladéka EWC191212
EWC 150107 üveg csomagolási hulladék

Mechanikai-optikai -biológiai hulladékkezelés
EWC 191210 kódszámú hulladék BÁLA
EWC 191212 kódszámú hulladék BÁLA
Manipulációs téren tárolt EWC 200301
kevert települési hulladék
Manipulációs téren tárolt EWC 200307
lomhulladék
Manipulációs téren tárolt EWC 200301 és
EWC 200307 kódszámú hulladékoktól
eltérő hulladék
Kezelés alatt lévő EWC 200301 kódszámú
hulladék
Kezelés alatt lévő EWC 200301 kódszámú
hulladéktól eltérő hulladék

Mennyiség
(kg)

Megjegyzés

Komposztálás
Manipulációs téren tárolt hulladék
Komposztálás alatt lévő hulladék
Keletkezett rostaalja / komposztálás
hulladéka
Félkész komposzt

Egyéb, átmenetileg tárolt hulladék
EWC 160103 hulladékudvarokban
keletkezett termékként tovább nem
használható gumiabroncs

Hulladékudvarban gyűjtött egyéb hulladékok (fordulónapi készlet)
EWC 160103 hulladékká vált
gumiabroncsok
EWC 170101 beton
EWC 170107 beton,tégla,cserép és
kerámia vagy azok keveréke
EWC 200136 kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések
EWC 200139 mûanyagok
EWC 200140 fémek
EWC 200201 biológiailag lebomló hulladék
EWC 200307 lomhulladék

Átrakóállomásokon gyűjtött hulladékok (fordulónapi készlet)
EWC 200301 kevert települési hulladék
EWC 200201 biológiailag lebomló hulladék
A készlet felvételét és a végleges nyilvántartás összeállítását 2016. április 5-ig el kell készíteni és a
számviteli bizonylatoknak megfelelő hitelesítő aláírás után legkésőbb 2016. április 10-ig meg kell
küldeni PDF formában és excel formában elektronikusan az NHKV Zrt. részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megfelelő fordulónapi készlet jelentés a pontos, negyedéves
szolgáltatási díj elszámolás alapja.

A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos, és ismert jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat iránymutatás, útmutatás
kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen válaszban foglaltak
értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben a kérdést feltevők saját felelőssége.

A Koordináló szerv álláspontjai egyes közszolgáltatással kapcsolatos kérdések tekintetében
I.
A Koordináló szerv álláspontja a gazdálkodó szervezetek háztartási hulladékhoz hasonló
hulladékának közszolgáltatóknak történő kötelező átadásával kapcsolatban
A Koordináló szerv álláspontja szerint a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a vegyesen gyűjtött,
háztartási hulladékhoz hasonló hulladékukat kötelesek a közszolgáltatónak átadni és arra a
közszolgáltatást igénybe venni. A gazdálkodó szervezetek esetén a Ht. eltérést csak a 39 § (3)
bekezdésében szereplő esetkörben enged, ami a fentiek szerinti kötelezettséget nem érinti.
A fenti megállapítás egyértelműen levezethető a Ht. ingatlanhasználó fogalmából, mely nem tesz
különbséget természetes személy és gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó között, továbbá a Ht.
azon rendelkezéséből mely szerint az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő
települési hulladékot csak a Ht.-ben foglalt kivételek esetében nem köteles a közszolgáltatónak
rendszeres időközönként átadni.
Jogszabályi háttér, az állásfoglalás alátámasztásához:
A fentiekkel összefüggésben felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ht. 2013. július 12. napjától bevezette az
ingatlanhasználó fogalmát, mely a következők szerint került meghatározásra: Ht. 2. § (1) bekezdés 34.
pontja szerint a törvény alkalmazásában ingatlanhasználónak minősül, „az ingatlan birokosa,
tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező
jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként
rendelkezésére áll”
A Ht. 2. § (1) bekezdés 43. pontja szerint a törvény alkalmazásában települési hulladéknak minősül „a
háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék”
A Ht. 2. § (1) bekezdés 22. pontja szerint a törvény alkalmazásában háztartási hulladékhoz hasonló
hulladéknak minősül „az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartáson kívül
képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló”
A Ht. 39. § (1) bekezdése előírja, hogy az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő
települési hulladékot gyűjti, és azt – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a közszolgáltatónak
rendszeres időközönként átadja.
A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat, iránymutatás,
útmutatás kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen
válaszban foglaltak értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben az érintettek
saját felelőssége.

II.
A Koordináló szerv álláspontja a közszolgáltató által esetileg, nem rendszeresen teljesített
szolgáltatásokkal kapcsolatban
A Koordináló szerv álláspontja szerint a természetes személy ingatlanhasználók és a nem
természetes személy ingatlanhasználók számára esetileg, nem rendszeresen teljesített szolgáltatás
elszámolása kizárólag közszolgáltatási díj ellenében történhet meg. Ez alól csak a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladéknak a közszolgáltató által
üzemeltett hulladékkezelő létesítményben történő kezelése kivétel. További kivétel nincs.
A 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezések értelmében a közszolgáltatási díj beszedésére a
Koordináló szerv jogosult.
A Ht, 38 § (1) bekezdése alapján az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe
veszi. A Ht. 38 § (2) bekezdése alapján az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.
A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3 § (3) bekezdése alapján a közszolgáltató - ha a Ht.-ban
meghatározott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésével kapcsolatos kötelezettségeinek
teljesítését nem veszélyezteti - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
körébe nem tartozó hulladék kezelését végezheti az általa üzemeltett hulladékkezelő létesítményben.
Tehát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladéknak a közszolgáltató által
üzemeltett hulladékkezelő létesítményben történő kezelésén kívül a közszolgáltató csak
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat láthat el, ennek megfelelően a természetes személy
ingatlanhasználók és a nem természetes személy ingatlanhasználók számára esetileg, nem
rendszeresen teljesített szolgáltatást is csak hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében láthatja
el, kizárólag közszolgáltatási díj ellenében. A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv jogosult
beszedni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez valamennyi a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékfrakcióra
kiterjedő kötelezettség. Ennek megfelelően a közszolgáltatónak átadott zöldhulladékra, továbbá a
nem természetes személy ingatlanhasználóktól közszolgáltatás keretében átvett hulladékra is
irányadó,. Ezen szolgáltatások ellenértéke is csak a közszolgáltatási díj alkalmazásával és annak
díjában kerülhet kifizetésre, és megtérítésre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Koordináló szerv általi díjbeszedéshez szükséges adatszolgáltatás
helytállósága és megfelelősége a közszolgáltatók feladata és felelőssége, javasoljuk, hogy a fentiek
szerinti esetkörbe tartozó teljesítésekre bizonylat (pl.: szállítólevél) ellenében kerüljön sor, melyet a
közszolgáltatók kötelesek az adatszolgáltatás részeként benyújtani a Koordináló szerv részére.
A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat, iránymutatás,
útmutatás kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen
válaszban foglaltak értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben az érintettek
saját felelőssége.

III.
A Koordináló szerv ajánlása az közszolgáltató és az ingatlanhasználó között megkötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződések módosításával
kapcsolatban
A Koordináló szerv álláspontja szerint a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (Ht.) 2016. április 1.
napjától hatályos rendelkezéseire tekintettel a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között létrejött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására irányuló szerződések azon rendelkezései,
melyek a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezéseknek nem felelnek meg, és mint a 2016. április
1. napjától teljesített szolgáltatásra vonatkozóan a továbbiakban alkalmazhatatlan feltételek
semmisnek tekintendők. Tehát ezen szerződések módosítása álláspontunk szerint szükséges.
Tekintettel a jogszabályváltozásokra az egyedi szerződések közszolgáltatási díj megfizetésére
vonatkozó rendelkezései között álláspontunk szerint ajánlott feltüntetni:
- A 2016. április 1. napjától teljesített szolgáltatásért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjat a Koordináló szerv szedi be.
- A közszolgáltatási díj beszedése jogszabály alapján meghatározott gyakorisággal kiállított
számla alapján történik a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján.
E lényegi feltéteken kívül természetesen a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezésekkel
összhangban álló további rendelkezések beépítése is lehetséges.
Az ingatlanhasználók számára esetileg, nem rendszeresen közszolgáltatás keretében teljesített
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetén javasoljuk a közszolgáltatók számára, hogy a
jogszabályváltozásokra tekintettel az egyedi szerződések módosítása során törekedjenek az
adminisztratív terhek csökkentése érdekében negyedéves elszámolásra áttérni. A közszolgáltatási díj
beszedéséhez szükséges adatszolgáltatásnak az alapja ebben az esetben az adott időszakban
teljesített közszolgáltatási feladatok összessége lehet. Figyelemmel a 69/2016. (III. 31.) Korm.
rendelet 26 § (2) bekezdésében foglaltakra a fentiek alkalmazása esetén elkerülhető, hogy akár
egyedi szerződésenként kelljen adatot szolgáltatni a díjbeszedéshez, tehát csökkenthetők az
adatszolgáltatások gyakoriságából adódó többletterhek.
A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat, iránymutatás,
útmutatás kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen
válaszban foglaltak értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben az érintettek
saját felelőssége.

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Átfogó értékelés a 2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
Keresztesné Jáksó Éva, Pál Jánosné, Paraizs Tamás rendőr parancsnok
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében a
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
Az értékelést meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban:
Hivatal). A Hivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat
felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Hivatal javaslatait és állásfoglalásáról,
intézkedéséről tájékoztatja.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10.
számú melléklete meghatározza az átfogó értékelés tartalmi követelményeit, melynek megfelelően készült el a
beszámoló.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat
szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Átfogó értékelés a 2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:
Gyomaendrődön a születések száma az előző négy évben az alábbiakban alakult:
2012
108 fő

2013
100 fő

2014
114 fő

2015
105 fő

KSH adatok - állandó lakosságszám alapján

A 0-18 éves korosztály a következőképpen oszlik meg:
0-18
éves
korosztály
0-3 éves korig:
4-6 éves korig:
7-14 éves korig
15-18 éves korig

2012
fő
397
347
1102
589

2013
fő
386
338
1094
544

2014
fő
411
319
1070
543

2015
fő
418
285
1045
460

KSH adatok - állandó lakosságszám alapján

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A támogatás feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt), továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer)
szabályozza. A Gyvt. 18. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hatáskört a gyámhatóság
gyakorolja.
A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság 1 év időtartamra megállapítja a gyermek, vagy
nappali oktatás munkarendje szerint középfokú, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal
felnőtt (maximum 25 éves korig) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban:
kedvezmény) való jogosultságát.
Abban az esetben állapítható meg a gyermek, vagy fiatal felnőtt kedvezményre való
jogosultsága, amennyiben:
a) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
– 2015. évi szabályozás szerint -:
aa) családban nevelkedő gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át (2015. évben 37.050,- Ft)
ab) illetve az alábbi esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140
%-át
(2015. évben 39.900,- Ft)
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be
b) az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, a Gyvt-ben meghatározott értékhatárt.
Vagyoni feltételek:
- A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók
vagyonára.
- Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell
érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a
tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely
az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre
tekintettel fenntartott gépjármű.
A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek
szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt-ben, másrészt egyéb jogszabályokban
meghatározott kedvezmények igénybevételére. Ezek közül a legjelentősebb az évi két
alkalommal, augusztus és november hónapban folyósított pénzbeli/természetbeni támogatás, a
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a tankönyvtámogatás.
A pénzbeli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 2013. óta 5.800,- Ft, fedezetét
100 %-ban a központi költségvetés biztosította. Jogszabályi változás, hogy 2012. októberétől
a pénzbeli támogatást felváltotta a természetbeni támogatás, melyet Erzsébet utalvány
formájában kaptak a támogatásra jogosult személyek.
Az alábbi táblázatban 2012. és 2015. évek vonatkozásában mutatjuk be a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok és gyermekek számát, az évente kifizetésre
kerülő pénzbeli/természetbeni támogatás összegét:
év

2012
2013
2014
2015

családok száma

gyermekek száma

(tárgy év december 31-i
adat - fő)

(tárgy év december 31-i
adat - fő)

550
475
419
351

984
872
777
649

ebből
nagykorú pénzbeli
ellátás/természetbeni
tanulók száma

támogatás összege/év
(Ft)

87
53
33
31

11.269.400
10.173.200
9.309.000
7.505.000

A csökkenés oka elsősorban az, hogy a nagykorú tanulók számára a jogosultsági feltételek
szigorodtak, továbbá, hogy a közfoglalkoztatott személyek esetében nem alkalmazható a
szociális törvényben rögzített szabály, mely szerint a közfoglalkoztatási bérből jövedelemként
22.800.-Ft/hó összeg vehető figyelembe pénzbeli és természetbeni támogatások
megállapításánál. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a tényleges
közfoglalkoztatási bérrel kell számolni.
A 2015. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
5 %-a olyan családban él, melyben az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének a felét (14.250.-ft/hó), 48 %-a olyan családban él, melyben az egy főre
eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, mindössze a gyermekek 47

%-a él olyan családban ahol az egy főre eső jövedelem eléri illetve meghaladja az öregségi
nyugdíj legkisebb összegét.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
létszámának alakulását 2014 és 2015. évben:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek létszáma (fő)
hátrányos helyzetű gyermekek létszáma (fő)
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma (fő)

2014. 12. 31.
777

2015. 12. 31.
649

306

177

169

144

A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámának csökkenése a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek létszámának
csökkenéséből adódik.
2015. év folyamán 35 esetben került elutasításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapítása iránti kérelem. Az elutasítás okai:
- 2 esetben kérelmező az 1997. évi XXXI. törvény 20. § (2) bekezdése alapján nem jogosult:
nem teljesül az a feltétel, hogy az egyéb feltételek fennállása mellett a nagykorúvá válását
megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti
időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult,
- 27 esetben az egy főre eső jövedelem meghaladta a jövedelemhatárt,
- 6 esetben kérelmező családja nem felelt meg a vagyoni feltételeknek.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2012-2015. évi ügyiratforgalma:
2012
2013
2014
Főszámon iktatott ügyirat
643
583
518
alszámon iktatott ügyirat
1392
1690
2384

2015
414
1522

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre
nem került sor.
Óvodáztatási támogatás
A Gyvt. 2009. január 01. napjával vezette be az óvodáztatási támogatást. A települési
önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, a gyermek óvodai beíratását
követően pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele,
hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő
gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes
nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás
összege, amennyiben a gyermek óvodai beíratására 2009. január 01. napját követően került
sor, 2010. évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és
gyermekenként tízezer forint.

2010. évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény
elfogadásával egyidejűleg dönt. A támogatás bevezetése óta eltelt időszakban a támogatás
összege nem változott.
A törvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletében előírhatja, hogy
első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére
természetbeni támogatás nyújtható.
Településünk élt ezen lehetőséggel, az első alkalommal járó óvodáztatási támogatást vásárlási
utalvány formájában biztosítja a támogatásra jogosultak részére.
2013. év szeptember 1. napjától a jogalkotó megváltoztatta a hátrányos-, illetve halmozottan
hátrányos helyzet megállapításának jogosultsági feltételeit. Ez a változás az alábbiakban
érintette az óvodáztatási támogatás szabályozását:
- 2013. szeptember 1-től azon halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után igényelhető a
támogatás, aki legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik
életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem
benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.
Az alábbi táblázatban 2012. és 2015. évek vonatkozásában mutatjuk be az óvodáztatási
támogatásra jogosult családok és gyermekek számát, az évente kifizetésre kerülő
pénzbeli/természetbeni támogatás összegét:
év
2012
2013
2014
2015

családok száma
41
43
39
18

gyermekek száma
52
51
46
22

pénzbeli ellátás/természetbeni
támogatás összege/év (Ft)

990.000
890.000
670.000
240.000

2012. évben 1 szülő, 2013. évben 2 szülő, 2014. évben 3 szülő kérelme került elutasításra,
mivel nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, (pl.: a gyermek nem halmozottan hátrányos
helyzetű, még bölcsődei nevelésben vett részt). 2015. évben nem született elutasító döntés.
Tárgyév május és december hónapjában vizsgálni szükséges a gyermek rendszeres óvodába
járását. Amennyiben az óvodáztatási támogatásra való jogosultság feltételei továbbra is
fennállnak, gondoskodni szükséges a szülők részére a támogatás kiutalásáról, mindaddig,
amíg a gyermek óvodai nevelésben való részvétele megvalósul. A támogatás fedezetét 100 %ban a központi költségvetés biztosította.
Az óvodáztatási támogatás 2015. szeptember 1. napjával a 3. életévtől kötelező óvodába járás
hatályba lépésével egyidőben megszűnt. 2015. évben csak június hónapban került sor
támogatás kifizetésére.
Óvodáztatási támogatás 2012-2015. évi ügyiratforgalma:
2012
2013
Főszámon iktatott ügyirat
57
56
alszámon iktatott ügyirat
189
136

2014
54
139

2015
50
55

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre
nem került sor.

Önkormányzati segély/települési támogatás – gyermek jogán
2014. január 1. napján átalakult az átmeneti segélyezés rendszere, a gyermekek részére
nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatási forma megszűnt, beolvadt az önkormányzati
segélyezési rendszerbe. Önkormányzatunk a gyermekek részére adható támogatási formákat
nem szüntette meg, azokat változatlan formában biztosítja az arra rászoruló gyermekek illetve
családjaik részére. 2015. március 1. napjától a szociális törvény változása miatt az
önkormányzati segély elnevezése módosult, ettől az időponttól az önkormányzat települési
támogatás néven biztosít rendszeres és rendkívüli támogatásokat. Önkormányzatunk a
törvényi előírásoknak megfelelően ismételten átalakította, kialakította a települési
támogatások rendszerét, azonban a gyermekek részére adható támogatási formákat nem
szüntette meg, azokat változatlan formában biztosítja az arra rászoruló gyermekek illetve
családjaik részére.
Célja: Rendkívüli élethelyzetből adódó többletkiadás enyhítése.
A jogosultság feltétele jövedelemfüggő, s vizsgálni kell a családban együtt élők vagyoni
helyzetét is.
Helyi rendeletünk értelmében elismert többletkiadások:
 tanévkezdési kiadások (tankönyv, tanszer),
 felsőfokú oktatási intézményben tanulók tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése,
 átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
 családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó, kórházi gyógykezelése,
 családban nevelkedő gyermek MEP által teljes egészében nem finanszírozott egészségügyi
szolgáltatási díjának megfizetése.
 magas gyógyszerköltség enyhítésére.
Helyi rendeletünk értelmében nem részesíthető a gyermek támogatásban, még a jövedelmi
viszonyok megfelelése esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban
élőnek Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyona van.
A fentebb ismertetettektől eltérően, támogatás állapítható meg, a nappali tagozatos tanulói,
hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt részére, a helyi autóbusz
közlekedésben érvényes bérlet vásárlásához.
Az alábbi táblázatban 2012-2015. évekre vonatkozóan mutatjuk be rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban, illetve a gyermek jogán megállapított önkormányzati
segélyben részesülő gyermekek létszámát, a kifizetett támogatást:
év
2012
2013
2014
2015

támogatásban részesült gyermekek
létszáma (fő)
379
304
324
252

támogatás/év (Ft)
2.048.575
1.443.000
2.012.000
1.700.000

2012. évben 39 család, 2013. évben 28 család, 2014. évben 11 család, 2015. évben 2 család
vonatkozásában elutasításra került a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem. Az
elutasítások legfőbb oka, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a
jogszabályban meghatározott értékhatárt.

Helyi rendeletünkben elismert többletkiadásként meghatározott tanévkezdési kiadásokra a
támogatási kérelmeket a Hivatal által közzétett időszakban, míg egyéb esetekben a
többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A
határidők elmulasztása jogvesztő.
Önkormányzati segély/települési támogatás gyermek jogán ügyiratforgalma:
2012
2013
2014
Főszámon iktatott ügyirat:
333
222
273
alszámon iktatott ügyirat
384
248
299

2015
252
358

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre
nem került sor.
Gyermekétkeztetés
statisztikai adatok

megoldásának

módjai,

kedvezményben

részesülőkre

vonatkozó

Az ingyenes gyermekétkeztetés szabályai 2015. szeptember 1. napjával módosultak, a 100 %os kedvezményre való jogosultság kibővült:
- azon gyermekek körére, akik olyan családban élnek, melyben a szülő nyilatkozata alapján az
egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át,
- nevelésbe vett gyermekre továbbá
- az utógondozói ellátásban részesülő tanulóra.
Valamint egyes jogcímek esetében nőtt a kedvezmény összege is: 50 %-ról 100 %-ra.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a gyermekétkeztetés kedvezményének változását:

bölcsődei
ellátásban
részesülő
gyermekek

óvodai
nevelésben
részesülő
gyermekek

1-8.
évfolyamon
tanulók

1-8.
évfolyamon
felül tanulók

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3 vagy több gyermek
szülői nyilatkozat alapján jövedelemhatár alatt
nevelésbe vették
fogyatékos gyermekek nappali intézményben
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3 vagy több gyermek
szülői nyilatkozat alapján jövedelemhatár alatt
nevelésbe vették
fogyatékos gyermekek nappali intézményben
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
nevelésbe vették
fogyatékos gyermekek nappali intézményben
3 vagy több gyermek
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
nevelésbe vettek
utógondozói ellátásban részesül
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
3 vagy több gyermek
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

2015.01.01.
2015.09.01.
kedvezmény %-a
100
100
50
100
50
100
100
100
100
100
100
100
50
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
100
100
50
50
50
50
50
50

Gyomaendrődön a 0-23 éves korosztályt tekintve az étkezési térítési díj kedvezményben
részesülők százalékos megoszlása jogcímenként:
2012. évben
Teljes összegű
tér. díjat fizet
(%)

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)

Bölcsőde

60

0

9

31

Óvoda

42

7

9

41

Ált. iskola

29

7

9

55

Középiskola

59

3

11

32

Település
összesen

36

7

9

2

Teljes összegű
tér. díjat fizet
(%)

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)

Bölcsőde

54

2

6

38

Óvoda

36

5

7

52

Ált. iskola

34

5

10

51

Középiskola

44

6

11

39

Település
összesen

38

5

8

3

Teljes összegű
tér. díjat fizet
(%)

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)

Bölcsőde

58

0

4

38

Óvoda

45

4

11

40

Ált. iskola

36

4

11

49

Középiskola

42

6

13

39

Település
összesen

40

4

11

3

Étkezést
biztosító
intézmény

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv. 100 % kedv.
(%)
(%)

46

2013. évben
Étkezést
biztosító
intézmény

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv. 100 % kedv.
(%)
(%)

46

2014. évben
Étkezést
biztosító
intézmény

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv. 100 % kedv.
(%)
(%)

42

2015. évben
Tartós beteg*
Étkezést
biztosító
intézmény

Teljes összegű
tér. díjat fizet
(%)

3 vagy
többgyermekes
család*

(%)
(%)

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
(%)

100 % kedv.
(%)

Szülői
nyilatkozat
alapján
100 % kedv.
(%)

Nevelésbe
vették
100 %

Bölcsőde

13

0

8

25

54

0

Óvoda

9

2

11

37

41

0

Ált. iskola

39

5

11

45

Középiskola

44

8

7

29

Település
összesen

27

4

10

3

0
12

42

13

1

*Bölcsőde és óvoda esetében a kedvezmény összege 50 %, 2015. 09.01. napjától 100 %. Általános és
középiskola esetében a kedvezmény összege 50 %.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
A fenntartó által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, működésének tapasztalatai:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1998. január 1-vel indította be a gyermekjóléti
szolgáltatást az akkori Városi Családsegítő Központban. Az intézmény látta el a családsegítés,
a nevelési tanácsadás és a logopédiai intézet feladatait is.
2006. szeptember 1-től az intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya intézményi
társulás fenntartásába került Térségi Humánsegítő Szolgálat néven. A gyermekjóléti
szolgáltatás biztosítása ebben az integrált intézményben történt 2012. december 31-ig.
2013. január 1-től az intézmény szétvált, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
beintegrálásra került a Térségi Szociális Gondozási Központba.
A gyermekjóléti szolgálat feladatait a 2015-ös évben 3 fő családgondozó végezte, akik
Gyomaendrődön, Hunyán és Csárdaszálláson látták el feladatukat.
A három településen összesen 102 család 189 gyermekét gondozzuk. Bár a gondozott
gyermekek száma csökkent, a családok száma nőtt, így a gondozási tevékenység több családot
érint. 2015. évben nagy számban voltak jelen a családokban a szülők közötti súlyos
konfliktusok.
Alapellátás keretében Védelembe vétel
gondozott
keretében gondozott
125
31

Ideiglenes hatállyal
elhelyezett
0

Átmenti nevelt
33

Új gondozási esetként ebben az évben 12 gyermek került a gyermekjóléti szolgálat
látókörébe, többnyire a jelzőrendszer által küldött jelzések alapján.
2015–ben összesen 529 jelzés érkezett intézményünkhöz, kb. 15%-kal több, mint tavaly.
Ezek jelzőrendszeri tagok szerinti megoszlását az alábbi ábra mutatja.

57

Egészségügyi szolgáltató
26

170

Szociális szolgálat
Köznevelési intézmény
Rendőrség
Pártfogó
159
Állampolgár

62
Önkormányzat, jegyző,
gyámhivatal

2
53

A jelzőrendszer működtetésére továbbra is különösen nagy hangsúlyt fektetünk, erre a 2016.
január 1-től hatályba lépő jogszabályok is kiemelt figyelmet fordítanak.
Rendszeres esetkonferenciák mellett aktuális kérdésekben szakmaközi megbeszéléseket
szervezünk (pl. iskolai hiányzás, jogszabályi változások stb.)
A jelzőrendszer tagjai általában eljönnek a megbeszélésekre, illetve alkalmanként javasolnak
is témákat.
A családjukból kiemelt gyermekek szüleinek gondozása folyamatosan történik. Cél, hogy a
szülő képessé váljon arra, hogy gyermekét újra nevelje. Fontos, hogy addig is rendszeres
legyen a kapcsolattartás a szülő és a gyermek között, hogy a kötődés megmaradjon.
Az általunk gondozott kiskorúak vonatkozásában a legtöbb esetben anyagi, illetve
gyermeknevelési problémák merültek fel. Az általunk ellátott gyermekek szülei továbbra is
nagy számban vesznek részt közmunka programban, ezzel bevételeik emelkednek.
A már említett problémák mellett nagy számban jelentkeznek a családi konfliktusok, melyek
több esetben voltak súlyosnak mondhatók, ezek egy részében szerepük van a
szenvedélybetegségeknek, többek között az alkoholizmusnak, valamint egyre több esetben
érkezett jelzés drogfogyasztásról is, mely leginkább a szegényebb rétegeket érinti.

Családion
belüli
bántalmazás
4%

Ellátott gyermekek a fő probléma szerint
Fogyatékosság,
retardáció
5%

Szülői
elhanyagolás
10%

Szenvedélybetegs
ég
6%

Anyagi
15%

Gyermeknevelési
21%
Életviteli
11%
Beilleszkedési
6%
Családi konfliktus
16%

Magatartászavar,
teljesítményzavar
6%

2015-ben 2 bántalmazott gyermeket tartottunk nyilván, az egyik kislányt fizikailag, míg a
másikat szexuálisan bántalmazták, mindketten családon belül szenvedték el az erőszakot.
Az elhanyagolt gyermekek száma ebben az évben a következőképpen alakult: 36 esetben
merült fel fizikai elhanyagolás, 39 esetben pedig lelki elhanyagolás.
Ebben az évben 1 bűncselekményt elkövetett kiskorúról érkezett jelzés, szabálysértést 7
kiskorú követett el, mely jelentős emelkedés az elmúlt évhez képest.
Hunya:
Hunyán 2015-ben összesen 4 család 11 gyermekét gondoztuk.
Alapellátásban 3 gyermeket, védelembe vétel keretében 5 gyermeket, nevelésbe vétel
keretében pedig 3 gyermeket gondozunk.
A gondozott családoknál felmerült probléma az alacsony jövedelem, a munkanélküliség, a
szülők között lévő konfliktus és az alkoholfogyasztás. A közmunkaprogramban több szülő
vesz részt, ez valamelyest enyhít a családok anyagi problémáján. Rendszeres kapcsolatot
tartunk a település óvónőjével és a védőnővel is.
Csárdaszállás
A csárdaszállási gondozottjaink száma 2015-ös évben 12 fő volt (5 család). Ebből 1
gyermeket védelembe vétel keretében (deviáns magatartásforma miatt), 11 gyermeket pedig
alapellátás keretein belül gondoztuk (elégtelen lakáskörülmények, családon belüli konfliktus,
iskolai beilleszkedési-, magatartási problémák miatt.)
A 2015-ös év folyamán 2 családban következett be olyan pozitív változás, ami a
veszélyeztetettség jelentős csökkenéséhez vezetett, így 4 gyermek (2 család) gondozási esete
lezárásra került. A gondozottak száma 2015. december 31-én 7 fő. Ebből 1 kiskorút
védelembe vétel keretében, 6 gyermeket pedig alapellátás keretében gondozunk.

Munkatársunk folyamatosan kapcsolatot tart a településen megtalálható jelzőrendszeri
tagokkal, akik az intézményünk által szervezett szakmaközi megbeszéléseken is részt
vesznek.
Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása
A gyermekek átmeneti gondozására településünk Kiss Péterné helyettes szülővel kötött
együttműködési megállapodást.
2015-ben nem került gyermek a helyettes szülőhöz.
Gyermekjóléti szolgálat ellenőrzése 2015-ben, megállapítások bemutatása
2015. szeptemberében történt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál ellenőrzés, ahol
mindent rendben talált az ellenőrző hatóság.
További tervek
2016. január 1-től jelentősen megváltozott az intézményünk tevékenységi köre és ellátási
területe.
Család-és Gyermekjóléti Központként ellátási területünk kiterjed a járás minden településére.
A szervezeti átalakulás megtörtént, a feladatok végzése folyamatos, a színvonal emelése
érdekében rendszeresen szakmai napokon, továbbképzéseken veszünk részt.
Idén a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elkészítettük az éves cselekvési tervünket,
melyben kiemelt szerepet szánunk a prevenciós programoknak. Csoportok indítását tervezzük
pénzkezelési és gyermeknevelési témakörökben, valamint drogprevenciós órákat a helyi
iskolákban.
2015-ben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat koordinálásával megalakult a
Gyomaendrődi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, mely még tavaly sikeresen pályázott. A
projekt keretében 2016-ban felmérésre került a településen tanuló 7-14. évfolyamos diákok
szociológiai háttere illetve drogokkal kapcsolatos attitűdje is. Ez a tanulmány megfelelő
szakmai hátteret ad nemcsak a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, hanem intézményünk
tevékenységei számára is.
Folyamatosan vizsgáljuk a kliensek részéről jelentkező újabb igényeket
Nagy hangsúlyt helyezünk a prevencióra, ezáltal megelőzve a veszélyeztetettség kialakulását
a családokban.
Jelzés esetén a legrövidebb időn belül megvizsgáljuk a jelzés tartalmát és megtesszük a
szükséges intézkedéseket.
Célunk, hogy nőjön a jól funkcionáló családok száma.
Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, hogy szolgáltatási palettánkat tovább tudjuk
bővíteni.
Meglátásunk szerint az intézmény betölti azt a szerepet, amit a jogszabályok és a szakmai
módszertani elvek irányoznak elő. A város lakosai – a gyermeket nevelő családok bizalommal fordulnak hozzánk, hiszen széles körben ismertek a lakosok alapvető biztonságát,
jólétét segítő szolgáltatásaink.
VI. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és
a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a
bűnelkövetés okainak bemutatása:

Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete 1999-ben fogadta el a település bűnmegelőzési
koncepcióját, melyet a 2007. évben felülvizsgáltak, aktualizáltak, illetve további szervek
véleményezése után ismételten a testület elé került elfogadásra.
Az azóta eltelt időszakban jelentős változás következett be abban a környezetben, melyen
belül az önkormányzatnak a közbiztonsággal és ezen belül a bűnmegelőzéssel foglalkozni
kell. Ezek a körülmények az alábbiakban foglalhatók össze:
1.) Az önkormányzati koncepcióval párhuzamosan elkészült a megyei bűnmegelőzési
koncepció
2.) Elfogadásra került a bűnmegelőzési nemzeti stratégája és cselekvési programja
3.) Önálló elérhetősége van az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak, melyről a
bűnmegelőzéssel kapcsolatos minden lényeges dokumentum elérhető
4.) Az ország uniós csatlakozását követően megnyíltak azok az uniós lehetőségek, mind a
pályázati lehetőségek, mind a tapasztalatok átvétele terén melyek segíthetik a hazai
bűnmegelőzés helyzetének javítását
5.) Rendszeresen jelennek meg a bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati felhívások
6.) Folyamatosan jelennek meg és jelentek meg azok a jogszabályok, melyek a közélet
tisztaságát hivatottak javítani, pl. üvegzseb tv, összeférhetetlenségi jogszabályok
7.) Elfogadásra került az önkormányzat ciklus programja, az idegenforgalmi koncepció
elkészült, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat képviselő-testülete nagyobb
szerepet szán a jövőben a turizmusnak.
A gyermek- és ifjúságvédelem területén jelentős változások következtek be, melyek
központjában a Térségi Szociális Gondozási Központ áll. Helyi szinten az ifjúságvédelemmel
kapcsolatos legfontosabb koordinációs szervvé vált az elmúlt időszakban. Tevékenységéről
rendszeresen beszámol az önkormányzatnak. Munkáját a fenntartó jónak ítélte meg.
A gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés területén az alábbi prioritásokat fogalmazza
meg az önkormányzat:
1.) Erősíteni kell a Térségi Szociális Gondozási Központ koordinációs szerepét a települési
gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervek vonatkozásában, melyet folyamatosan figyelni kell
az intézmény éves beszámolójában.
2.) Javítani kell a szórakozóhelyek, a közterületek ellenőrzését, egyrészt alkohol, másrészt a
kábítószer fogyasztás megelőzése, harmadrészt a közterületek állagának, rendjének megóvása
érdekében a rendőrség, a közterület-felügyelet, a családsegítők, a hatóság szakembereinek
bevonásával, különösen a késő esti órákban.
3.) A felnőtt gondozásban érdekelt személyek bevonásával mindent meg kell tenni a családon
belüli erőszak felderítése érdekében.
A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsének tájékoztatása alapján:
A 2015-es évben
- a 0-14 éves gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények száma: 2 (szexuális erőszak
bűntette) nyomozás befejezésének módja: Nyomozás megszüntetése büntethetőséget kizáró
ok (gyermekkor) miatt.
- a 14-18 éves fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma: 25 (lopás vétség)
nyomozás befejezésének módja: vádemelési javaslat.
- a 0-14 éves gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma: 8 (zaklatás
bűntett, könnyű testi sértés , szexuális erőszak bűntett , szexuális kényszerítés bűntett, lopás
vétség) nyomozás befejezésének módja: feljelentés elutasítás, nyomozás megszüntetés - mivel
a cselekmény nem bűncselekmény, illetve büntethetőséget kizáró ok ( gyermekkor ) miatt.

- a 14-18 éves fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma: 8 (szexuális
kényszerítés bűntett, súlyos testi sértés bűntett, lopás vétség) nyomozás befejezésének módja:
nyomozás megszüntetés - mivel a cselekmény nem bűncselekmény, nyomozás
felfüggesztése), illetve 1 eljárás jelenleg is folyamatban van.
-Családon belüli erőszak adatai: 2015. évben a Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi
Rendőrőrs illetékességi területén családon belüli erőszak összesen 8 büntetőeljárásban merült
fel, melyeket az alábbiak szerint osztályoztunk:
- vele egy háztartásban élő sérelmére: 4
- más háztartásban élő hozzátartozója sérelmére: 1
- volt házastárs, élettárs sérelmére : 2
- egyéb családon belül történt erőszak: 1
Áldozat minden esetben nő, ebből gyermekkorú : 4
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII.
törvény hatálybalépését követően a távoltartás feltételeire vonatkozó információkért egyre
többen fordulnak a rendőrséghez. A legtöbb családon belüli erőszak kétség kívül ott történik,
ahol az egymástól függő személyek életvitelszerűen tartózkodnak (lakás, az esetek több mint
90%-ban). A családon belüli erőszakkal kapcsolatos cselekmények áldozatai leginkább a nők,
a gyermekek és az idősek közül kerülnek ki, mivel áldozattá válásukban speciális szerepet
játszik a gyengébb fizikai és sérülékenyebb pszichikai adottságuk. Értékelve a beszerzett
adatokat a szubjektív okok közül kiemelkedik az óvatosság hiánya, de hasonló helyet foglal el
a kiszolgáltatottság is.
A fiatalkorú, és gyermekkorú elkövetők cselekményeit vizsgálva továbbra is
megállapítható, hogy családi hátterük a legtöbbször rendezetlen, sok esetben tapasztalható a
szülői elhanyagoló, illetve antiszociális magatartás, melynek következménye, hogy a
fiatalkorú ezt a magatartásformát fogja követni, aminek legsúlyosabb következménye, ha ő
maga is bűncselekményt követ el.
A szülőknél megfigyelhető továbbá, hogy különböző okok miatt – akár munkahelyi
probléma, akár magánéleti (családi), vagy szociális konfliktus okán -, de kevesebb időt
töltenek, és kevesebb figyelmet fordítanak serdülő korú gyermekeikre. Ugyancsak jellemző
okként állapítható meg a bűncselekmények elkövetésénél a rossz baráti környezet, a
befolyásolhatóság, a rábírás tényezője.
A problémák megoldásában kiemelt jelentőségű a megelőzés, és ezen belül állandó
prioritást élvez az ifjúságvédelem, és a kábítószer elleni küzdelem.
Ezt valósítja meg az egyre inkább elfogadott, pedagógusok és szülők körében is
támogatott „Iskola rendőre” program, melynek fontosságát, szükségességét, és egyben
jótékony hatását a bűnügyi és közbiztonsági helyzetben egyaránt tapasztaljuk.
A rendőrség feladata a bűnmegelőzésen túl, hogy a már bekövetkezett
bűncselekményeket felderítse, a bűnelkövetőket elfogja, és az igazságszolgáltatás elé állítsa,
illetve lehetőség szerint a bűncselekménnyel okozott kár megtérüljön. A kármegtérülésre a
büntetőeljárásban szabályozott közvetítői eljárás lefolytatásával, a zár alá vétel
foganatosításával nyílhat lehetőség, illetve a sértettek, főként vagyon elleni bűncselekmény
kapcsán - krízishelyzet fellépésekor - azonnali pénzbeli támogatásban is részesülhetnek,
emellett egyes bűncselekményi kategóriák esetén kárenyhítésben, vagy okmányok pótlása
kapcsán érdekérvényesítésben is.
A fentieken túlmenően kiemelt hangsúlyt fektetünk a gyámhatóság, a pártfogói szolgálatok,
az ügyészség, a családsegítő szolgálatok, az egyházak, és a kisebbségi önkormányzatok

közötti jelzőrendszer zavartalan működésére, mely a bűnmegelőzés, és a már elkövetett
bűncselekmények felderítésében is fontos szerepet játszik.
Kapitányságunkon bűnmegelőzési munkaterv 2015. évben nem került kidolgozásra,
illeszkedünk a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatervéhez.
A Szarvasi Rendőrkapitányság fő célkitűzései
I. Az állampolgárok együttműködési készségének, önvédelmi mechanizmusának
erősítése a bűncselekmények megelőzése érdekében. Tovább kell fejleszteni az
együttműködést
a
társszervekkel,
polgárőrszervezetekkel,
kisebbségi
önkormányzatokkal, és egyéb társadalmi szervezetekkel.
II. A bűnmegelőzés kiterjesztésével, valamint a társadalmi és civil szervezetek
együttműködésével törekedni kell a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában, és a
Nemzeti Drogellenes Stratégiában megfogalmazott szemlélet erősítésére.
III. A fiatalkorúak, gyermekkorúak bűnelkövetővé, és áldozattá válásának megelőzése.
IV. A bűnmegelőzésre kommunikációjának folyamatos fejlesztése, közvetlen lakossági és
intézményi tájékoztatás.
V. A kiemelt kockázatú csoportok (nők, időskorúak, gyermek- és fiatalkorúak) sértetté
válásának megelőzése.
VI. A bűnügyi helyzet ismeretében a lakosság széleskörű felvilágosítása, az áldozattá
válás megelőzése és elkerülése érdekében.
VII.
A bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelése érdekében jól bevált
projektek, programok folytatása.
VIII.
A családon belüli erőszak csökkentése, az időskorúak védelme, a gyermek- és
fiatalkori bűnözés korlátozása, visszaszorítása érdekében a bűnmegelőzési,
áldozatvédelmi, áldozatsegítő tevékenység teljesebbé tétele.
IX. Lakossági-, intézményi tájékoztatás, kommunikációs stratégia folytatása.
2016. évben az alábbi feladatok végrehajtását tervezzük
I. Gyermek- és ifjúságvédelem
Feladatok:
- Továbbfolytatjuk a rendőrség jelenleg is működő az "Iskola-rendőre”, és az „Iskolai
Bűnmegelőzési Tanácsadó” programját a kiemelten veszélyeztetett célcsoportokra
koncentrálva.
- Szorosabb együttműködésre törekszünk a kapitányság illetékességi területén lévő
gyermekotthonnal az áldozattá-elkövetővé válás, valamint az eltűnések számának
visszaszorítása érdekében.
- Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat eredményes, széles
körű működtetésére.
- Fokozott figyelmet fordítunk a „Szülők és családok a Rendőrség kiemelt partnerei a
kábítószer-bűnözés megelőzésében” programtervben meghatározott feladatok végrehajtására,
működtetésére.
II. Drog-prevenció
Feladatok:
A kábítószer-ellenes tevékenységben a felderítés mellett a megelőzésre is ugyanolyan
hangsúlyt kell fektetni, szélesítve a felvilágosító tevékenységet. A lehetőségek függvényében,
illetőleg igény szerint kábítószer-ellenes kiállításokat, rendezvényeket, propaganda

előadásokat kell szervezni a tanuló ifjúság számára. Folytatni kell az együttműködést a
kábítószer ellen fellépő társadalmi szervezetekkel.
Nagyon fontos feladat a drogok iránti kereslet csökkentése, a fogyasztói igények
kialakulásának megelőzése, valamint az illegális szerek előállításának, forgalmának,
szállításának, és terjesztésének szűkítése.
Folyamatosan értékelni-elemezni kell a drogfogyasztás és a kábítószer-bűnözés alakulását.
Elemezni kell az érintett és veszélyeztetett korosztályok, csoportok jellemzőit, továbbá a
legelterjedtebb drogok megjelenési formáit és alkalmazási specifikumait.
III. Időskorúak védelme
Feladatok:
-Figyelemmel kell kísérni az időskorú sértettek számának alakulását, a sértetté válás okait,
objektív és szubjektív tényezőit, az elkövetési magatartásokban bekövetkező esetleges
változásokat. Amennyiben a számadat emelkedő tendenciát mutat, úgy kiemelt figyelmet kell
fordítani a veszélyeztetett csoportra.
-Kiemelt figyelmet kell fordítani a szépkorúakkal történő közvetlen kapcsolat kialakítására
számukra tartott preventív jellegű előadások megtartásával
-Szorosabb együttműködést kell kialakítani a történelmi egyházak képviselőivel.
IV. Családon belüli erőszak megelőzése, kezelése
Feladatok:
-Törekedni kell a családon belüli erőszak minél korábbi felismerésére, az időben történő
beavatkozásra, a segítségnyújtás lehetőségének megteremtésére, az érintettek e tárgyú
felvilágosítására, és a társszervek felé történő jelzésadási kötelezettség teljesítésére.
-Fokozott figyelmet kell fordítani a családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények
Robotzsaru rendszerben történő megfelelő rögzítésére.
-Szinten kell tartani a gyermekjóléti szolgálatokkal való együttműködést, és az
adatszolgáltatás folyamatosságát.
-Védőnői szolgálattal való szorosabb együttműködés a korai családon belüli erőszak
felismerése érdekében (elhanyagolás, kiskorú veszélyeztetése).
-Esetmegbeszéléseken történő részvétel, szükség szerint esetmegbeszélések kezdeményezése
a gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb elvégzése érdekében.
V. Áldozatvédelem
Feladatok:
-Folytatni kell a fokozottan veszélyeztetett csoportok (így a gyermek-, fiatal-, és időskorúak)
körében végzett felvilágosító munkát az áldozattá válás elkerülése, megelőzése érdekében. Az
eddig kialakított kapcsolat-rendszerek nyújtotta lehetőséget kihasználva törekedni kell arra,
hogy az aktuális veszélyeztetettségi körülmények még szélesebb körben ismertté váljanak.
-A rendőrség tudomására jutott mindazon bűncselekmények esetében, melyek kapcsán az
áldozatsegítés, az érdekérvényesítés, illetőleg a kárenyhítés lehetősége felmerül, különös
gondot kell fordítani az érintettekre vonatkozó, az egyéni körülményeinek megfelelő és
színvonalas
tájékoztatásra, valamint a szükséges dokumentumok (igazolás) gondos
kiállítására.
-A rendőrség tudomására jutott azon bűncselekmények esetében, ahol az áldozatsegítés
lehetősége felmerül, különös gondot kell fordítani az egyéni körülményeknek megfelelő
tájékoztatásra.
-Az áldozatvédelem területén további szoros együttműködés a Békés Megyei Kormányhivatal
Áldozatsegítő Szolgálatával.

-A rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense folyamatosan kísérje figyelemmel és
rendszerezze az illetékességi területeken előforduló jellemző áldozati magatartásokat a
bűncselekmények létrejöttét elősegítő okokat, körülményeket.
-Az áldozattá vált személyek „azonnali” tájékoztatása érdekében a járőr autókban aktuális
szóróanyagok elhelyezése.
VI. Vagyonvédelem
Feladatok:
Szükséges az illetékességi területen működő vagyonvédelmi vállalkozásokkal, valamint a
polgárőrszervezettel történő kölcsönös tájékoztatáson alapuló munkakapcsolat fenntartása.
Tömegkommunikáció útján folyamatos tájékoztatást kell adni a vagyon elleni bűnözés
jellemzőiről, formáiról, az egyes bűncselekmények elkövetését elősegítő okokról, és azok
megszüntetéséről, az új elkövetési, és áldozati magatartásokról.
VII. Állami, civil és társadalmi szervezetekkel való együttműködés
Feladatok:
-Az önkormányzatokkal, járási hivatalokkal, civil szervezetekkel történő szoros
együttműködés fenntartása, a bűnmegelőzésre irányuló törekvéseink érvényesítése, lakossági
és intézményi tájékoztatás , a kommunikációs stratégia folytatása.
-Az önkormányzatokkal, járási hivatalokkal és társzervekkel, a civil és társadalmi
szervezetekkel történő együttműködésben rejlő lehetőségek eredményesebb kiaknázása, a
kialakított kapcsolatrendszer sikeres működtetése és továbbfejlesztése.
-Lakossági, intézményi tájékoztatás szélesítése.
VIII. Kisebbséggel való együttműködés
Feladatok:
A lehetőségek függvényében szélesíteni, fenntartani szükséges a kapitányság közigazgatási
területén működő roma szervezetekkel kialakított kapcsolatokat, az együttműködés során
alkalmazva a párbeszédre törekvés, a konfliktuskezelés lehetséges speciális megoldásait.
IX. Fiatalkorú eltűntekkel kapcsolatos felülvizsgálati tevékenység
Feladatok:
Továbbra is szükséges a körözési tevékenység jogi hátterének megfelelő alkalmazása, a
hatékonyabb felülvizsgálati tevékenységgel a kiskorú eltűntek nagyobb arányú, illetve
gyorsabb felkutatásának elősegítése. Folyamatos kapcsolattartás lakás és gyermekotthonok
intézményeivel.
X. Médiatevékenység
Feladatok:
Továbbra is ki kell használni a média nyújtotta lehetőségeket. Folyamatos felvilágosító
munkát kell végezni annak érdekében, hogy az állampolgárok megismerjék azt a prevenciós
eszköztárat, mellyel megvédhetik saját magukat és értékeiket. Rendszeresen fel kell hívni a
figyelmet az aktuális, adott időszakhoz köthető bűnelkövetési formákra és a megelőzés
lehetőségeire.
VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek, alapítványok közötti együttműködés
keretében a következő feladatok, szolgáltatások ellátásában az alábbi szervezetek vesznek
részt (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció, stb):

-

-

-

2015. május 20. napján Gyomaendrőd Város részt vett a Kihívás Napján, ahol 2.
helyezést ért el. Ezen a programon nagy létszámmal vettek részt a város
sportszervezetei.
A „Gól-Suli” Alapítvány 2015. decemberében már 18. alkalommal rendezte meg a
nemzetközi gyermek labdarugó tornát (Szaloncukor Kupát)
A városi rendezvényeken rendszeresen részt vesz a Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány, a Színfolt Majorette Csoport, a Kner Tánc Sport Egyesület és a Rumba
Táncsport Egyesület,
Varga Mihály („Cibere”) szervezésében 40. alkalommal megrendezésre került a
Besenyszegi Gyermeknap,

Összegzés:
Gyermekvédelmi területen az állami feladatok ellátása jelentősen megnövekedett, jelentős
feladatot kapott az állami intézményrendszer. Teljes körű, átfogó kitekintésre ez a beszámoló
mindezek miatt nem alkalmas.

Gyomaendrőd, 2016. május 26.

Toldi Balázs
polgármester

5. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
2015. évi gazdálkodásáról
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának elnöke Dr. Frankó Károly elkészítette az
alapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját - melynek részét képezi a gazdálkodást bemutató
közhasznúsági jelentés, a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, valamint eredmény kimutatás, továbbá 2015.
évi szakmai beszámoló -, és jelen előterjesztéssel kéri Gyomaendrőd Város Önkormányzatától a beszámoló
elfogadását, tekintettel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat, zárórendelkezések 12.3. pontjában foglaltakra:
"12.3. A Közalapítvány kuratóriuma minden év április 30.-ig köteles beszámolni az előző év gazdálkodásáról. A
Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a 12.2. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra kell hozni."
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat alapján
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2015. évi gazdálkodásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalapítvány
Közgyűjteményeiért 2015. évi gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd

Város

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Közhasznúsági jelentése 2015. évről
Statisztikai számjel: 19058733-9499-561-04

I. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege.
2015. évről
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése
Előző évi Előző év(ek) Tárgyév
módosítása
15071
14838
18
0
15053
14838

A. Befektetett eszközök
I. Inmateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékbecslése
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

1

1006

1795

11

10

995

1785

16077

16633

9658
700
8689

9658
700
8958

269

781

6419
16077

6194
16633

A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása
2015. évről
A tétel megnevezése

A. Összes bevétel közhasznú tevékenység bevétel
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. központi költségvetéstől
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevételek
5. Egyéb bevételek
6. Pénzügyi műveletek bevételei
7. Rendkívüli bevételek
8. Aktivált saját teljesítmény értéke
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Árbevételek
2. Egyéb bevételek
3. Pénzügyi műveletek bevételei
4. Rendkívüli bevételek
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordítása
6. Rendkívüli ráfordítások
7. Aktivált saját teljesítmény értéke
F. Összes tevékenység ráfordításai (D+E)
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

adatok E Ft-ban
Alapítványi tevékenység
Előző év Előző év(ek) Tárgyév
helyesbítései
2770
3467
2721
3437
1485
1904
1236
1533

43

26

6

4

2770
2501
790
1386
292
33

3467
2686
945
1464
276
1

2501

2686

269

781

Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltségek
a. megbízási díjak
b. tiszteletdíjak
2. Személyi jellegűk egyéb költségek
3. Személyi jellegű költségek közterhei
B. Nyújtott támogatások
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

1386
774
14
386
212
-

2

1386
1253
43
37
174

2. A költségvetési támogatás felhasználása
Az alapítvány központi költségvetési támogatásban: munkaügyi központ által folyósított támogatásban
részesült: 1.307.280,-Ft, melyet teljes mértékben felhasznált munkabér kifizetésre.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A Közalapítvány vagyona az alapító okirat szerint 4 000 000,- Ft azaz Négymillió 00/100 forint, amely
a gyomaendrődi 209. tulajdoni lapszámú és 115. hrsz.-ú, valamint a 210. tulajdoni lapszámú és 116.
hrsz.-ú, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kossuth út 11. szám alatti
ingatlanból áll. Az alapító átruházta a kezelői jogát az alapítványra és hozzájárult a földhivatali
bejegyzéshez.
4. A célszerinti juttatások kimutatása
A Közalapítványnak nem feladata a célszerinti juttatás, így fennállása óta ilyen feladatot nem látott el.
5. A központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő–testülete, mint alapító biztosította a működés
feltételeit. Működési költségre a Civil Alap kötött felhasználású részéből 700 ezer Ft támogatást
nyújtott. Az előző évről áthozott pénzmaradvánnyal a működést biztosítottuk. A Képtár szakmai
munkájához a Civil Alap pályázatán 200 ezer Ft támogatást nyertünk.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A kuratórium tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai az alapítvány fennállása óta sem anyagi, sem
természetbeni juttatásban nem részesültek.
7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A közalapítvány célja az alapító okirat szerint a következő:
- Támogatást nyújtani színvonalas képzőművészeti alkotások létrehozásához, Gyomaendrőd Város
művészeti értékeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése, kiállításának biztosítása, különös tekintettel a
gyomai és endrődi származású művészek alkotásaira.
- A Gyomaendrőd, Kossuth út 11. szám alatti ingatlan állagának megőrzése, bővítése, további kiállítási
lehetőségek biztosítása kortárs helyi művészek részére, a Corini és Vidovszky gyűjtemény, valamint a
Vidovszky emlékszoba tárgyainak elhelyezése, ezek állandó gyarapítása, állagmegóvása és folyamatos
kiállítása.
Az alapító okirat záró rendelkezéseinek 12.1. pontja szerint:
- A közalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik a képző- és ipar- és fotóművészet már
működő, vagy a jövőben létrejövő állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel és
alapítványokkal.
- A fenti célok és rendelkezéseknek a közalapítvány elsősorban a használatba adott Kossuth út 11.
szám alatti épületben létrehozott Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény működésével tesz eleget.
Az épület állagvédelme
2015. állagvédelmet nem végeztünk forráshiány miatt.
Az önkormányzat által az utcafronton lévő lukas ereszcsatorna egy szakasza kicserélésre került.
A rosszul záródó ablakok miatt az épület hőleadása igen nagy, amely plusz anyagi terhet jelent az
emiatt keletkezett magas fűtési költség kifizetésénél. A nyílászárók cseréje jelentős anyagi
megtakarítást eredményezne. A párás környezet veszélyezteti a kiállított műtárgyak épségét is.
Tárgyi eszközök gyarapodása
2015.-ben 43.650.-Ft értékben került beszerzésre 1db. Hewlett Packard Laser Jet típusú
lézernyomtató.
Egyéb tárgyi eszközgyarapodás nem történt.
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Biztonságtechnikai helyzet
A közalapítvány továbbra is a gyomaendrődi székhelyű, Nagy Péter biztonságtechnikai vállalkozóval
áll szerződésben.
A vállalkozó 2500.- Ft/hó +ÁFA ügyeleti díj ellenében 24 órás ügyeletet és kellő biztonságot nyújt a
gyűjtemény védelmére. Ez az összeg a szükséges karban tartás és az esetleges hibaelhárítás költségeit
is tartalmazza.
A nyár folyamán a nagy teremben található mozgás érzékelők akkumlátorának a cseréje vált
szükségessé, mivel azok nem megfelelően működtek, több alkalommal tévesen riasztottak.
A csere óta kifogástalanul üzemelnek.
Személyi feltételek
Az alapítvány pénzügyeit továbbra is (2012 február 01.óta) Szabó Mihály Ferencné könyvviteli
vállalkozó végzi, számla ellenében havi 20.000.-Ft juttatásért.
A közalapítvánnyal és a gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztratív teendőket, a kiállítások szervezését,
a Képtár folyamatos nyitva tartását és az épület belső helyiségeinek takarítását Cser Diána végzi, aki a
munkaügyi központ által először 85%-os, majd 100%-os bértámogatásban részesült.
A kiállítások rendezését szükség szerint, megbízási szerződéssel Hevesi-Nagy Anikó rajtanár,
festőművész végzi térítésmentesen.
A szakmai feladatok elvégzésére (szükség esetén gyűjtemény értékbecslése, restaurálás) Banner
László művészettörténészt lett megbízva.
A 2015.évben az udvart rendben tartását (fűnyírás, lombhulladék gyűjtés és elszállítás, sövény vágás),
az épület előtt lévő utcai rész rendben tarását, az Önkormányzat által kijelölt közmunkások végezték.
2015. évi szakmai beszámoló
1. Kiállítások
Állandó kiállítások:
- Vidovszky Béla festményei és személyes emlékei.
- Corini Margit a párizsi éjszaka festője.
- Illéssy Péter történelmi grafikái
- Pásztor János szobrai a Magyar Nemzeti Galériától
- Holló László festményei és tanulmányai.
Időszaki kiállítások:
A Békéstáji Művésztársaság tagjainak önálló kiállítása és textilkép /nemez munkák/ kiállítás.
-április 08.-május 29.-ig Szappanos István festőművész kiállítása.
- június 01.- június 17.-ig saját festményekből kiállítás.
- június 20. – szeptember 18.-ig Bobály Katalin textil művész kiállítása.
- október 02. – november 13.-ig Sallai Lajos festőművész kiállítása
2. A szakmai munka támogatása
A Civil alapból 2015.-ben a Közalapítvány 200.000 Ft kapott a kiállítások megvalósítására.
Munkájával,(térítésmentesen) hozzájárult a kiállítások megrendezéséhez Hevesi Nagy Anikó.
Szappanos István és Bobály Katalin munkáinak a szállításához, továbbá a Gyulán megrendezésre
került Corini Margit emlékkiállításra a festmények szállításához Szerető Zoltán biztosította a
gépjárművet. Segítségüket köszönjük.
3. További szponzorok, akik segítették munkánkat
Egyéb támogatásokat az alapítvány nem kapott.
4. A gyűjtemény állagmegóvása
2015. évben restaurálás nem történt.
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5. Gyűjteménygyarapodás
2015. évben gyűjteménygyarapodás nem történt.
6. TV és sajtóközlemények
A kiállítások megnyitóján a Körös Tv több alkalommal vett részt.
A helyi rendezvény naptárban a Gyomaendrod.com weboldalon, minden alkalommal megjelentek a
kiállítások megnyitói.
A helyi újságokban Gyomaendrődi Hírmondó, Gyomaendrődi Híradó és a Szó Beszédben is jelent
meg tájékoztatás és cikk is a kiállításokkal kapcsolatban.
A Művészet és Barátai folyóiratban is közzé tételre kerültek a kiállításokkal kapcsolatos információk.
7. Látogatottság
Összesen: 893 fő
Ebből :657 fő gyomaendrődi diák térítés mentesen látogatta meg a Képtárat.

Gyomaendrőd, 2016. március 21.

Megyeriné Csapó Ildikó
titkár

Dr. Frankó Károly
elnök
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról
Benéné Szerető Hajnalka
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2016 (I. 28) Gye. Kt határozatában döntött arról, hogy
2016. évtől kezdődően a kulturális, közösségi vagy turisztikai szempontból kiemelt önkormányzati rendezvénynek
minősíti a Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált.
A Képviselő-testület a 32/2016 (I. 28.) Gye Kt. határozatával döntött arról, hogy ezen rendezvényre 4,7 M Ft-ot
biztosít.
A Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának elfogadásával az intézmény feladatkörébe került a Nemzeti
ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése.
A Képviselő-testület a 34/2016 (I.28) Gye. Kt. határozatával felkérte a 2016. február 1-el kinevezésre kerülő Kállai
Ferenc Kulturális Központ vezetőjét, hogy a XVIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál programját terjessze a
Képviselő-testület februári soros ülésén a testület elé. A programot a Képviselő-testület a februári majd a márciusi
ülésén is jóváhagyta.
A rendezvény megvalósulását követően Benéné Szerető Hajnalka intézményvezető elkészítette a 2016. április 29május 1- között megrendezett XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál beszámolóját, melyet
elfogadásra benyújtott a Képviselő-testület elé.
Beszámolójában kérte a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy már most döntsön a 2017. évi rendezvény
időpontjáról. Tekintettel arra, hogy 2017-ben május 1-e hétfői napra esik, célszerűnek tűnik a rendezvény időpontjául
a 2017. április 29- május 1. (szombat-hétfőig) közötti időpont megjelölése.
Az intézményvezető kérte továbbá, hogy tekintettel arra, hogy a rendezvény pénzügyi egyenlege pozitív a
fennmaradó összeget csoportosítsa át a Képviselő-testület a 2017. évi Sajt és Túrófesztiválra, mely összeget már
most zenekari fellépő lefoglalásához használna fel.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, döntéseiek meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kállai Ferenc Kulturális Központ XVIII.
Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. döntési javaslat
"Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
időpontjának a 2017. április 29- május 1. közötti időszakot határozza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a XVIII. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
megrendezéséhez biztosított összegből pozitív egyenlegként jelentkező 500.246 Ft-ot a XIX. Nemzetközi Sajt és
Túrófesztivál megrendezésére csoportosítja át, melyet a zenekari fellépő lefoglalásához használhat fel a Kállai
Ferenc Kulturális Központ.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatainak módosítása, az Alapellátás körébe tartozó
szolgáltatások Szakmai Programjának, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 2015. évi módosításai következtében szükségesnek tartja a szolgáltatói nyilvántartásba történt adatok
(működési engedély) módosítását, ezért az alábbi kérésekkel fordul a Tisztelt Fenntartóhoz (a kérelem teljes
terjedelmében az előterjesztés mellékletét képezi):
1.
A 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről- 28.§ (1) bek. g) pontjában foglaltak értelmében a
fenntartónak a házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának tartós csökkenése miatt működési engedély
módosítás iránt kérelmet kell előterjesztenie. A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok tényekhez történő
igazítása, valamint a jogszabályi elvárásnak való megfelelés érdekében kéri a fenntartót, hogy szíveskedjen az
engedélyező hatóság felé a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok 90 főről 70 főre történő módosítását
kérelmezni.
2.
Az Intézményben a Nagylaposon működő idősek nappali ellátását végző 4. számú Idősek Klubjának 30 főre
van működései engedélye. A településrészen lakó idősek száma évről évre csökken, így a nappali ellátást igénybe
vevők száma is évről évre csökken. A működési engedély módosítása a folyamatosan csökkenő ellátotti létszám
miatt a továbbiakban nem kerülhető el.
A jogszabályi elvárásokkal ellentétben a személyi feltételeket jelenleg nem a működési engedélyben meghatározott
ellátotti létszámnak megfelelően biztosítjuk, mivel az ellátást igénybe vevők létszáma azt nem indokolja. (viszont a
szakmai ellenőrzést végző hatóság a működési engedélyben meghatározottak szerint kéri azt) A rendelkezésre álló
létszám elegendő 15 fő ellátott hét öt napján történő ellátásához.
3.
Az 5. számú Idősek Klubja vonatkozásában is szükséges a szolgáltatói nyilvántartásba történt adatok módosítása,
ellátható személyek számának csökkentése iránti intézkedést tenni, tekintettel arra, hogy a nappali ellátást végző
klub kihasználtsága az elmúlt öt év átlagában 86,4 % ami átlagosan 43 fő klubtagot jelent. A klub 50 fő ellátására
engedélyezett. A személyi feltételeket mindenkor a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatokhoz kell
biztosítanunk. A rendelkezésre álló személyi feltételek 44 fő ellátott heti hat napon történő ellátásához elegendőek.
A tényleges igénylői létszám, valamint a jogszabályi elvárásokkal való összhang megteremtése érdekében az
intézményvezető kéri a fenntartót, hogy
a 4. sz. Idősek Klubja Gyomaendrőd Mester u. 19. szám alatti idősek nappali ellátását végző egység
működési engedélyében az ellátható személyek számának 30 főről 15 főre történő módosítása, valamint
a Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6. sz. alatt működő 5.számú Idősek Klubja működési engedélyében az
ellátható személyek számának 50 főről 44 főre történő módosítása
iránti a kérelmet szíveskedjen az illetékes hatóság elé terjeszteni.
Előzőekben kért intézkedésekkel az intézmény megfelel a szakmai jogszabályok elvárásainak.
Az intézkedés az intézmény költségvetési gazdálkodásában nem okoz változást, mivel a működési engedélyek
módosítása után ellátható létszám az elmúlt időszakban mért adatokhoz van igazítva. 2016. évben - az elmúlt év
tényadatait alapul véve - egyik ellátási formánál sem terveztünk 100%-os igénybevétellel, tehát normatíva kiesése az
intézménynek az intézkedés kapcsán nem keletkezik.
4.
A jogszabályi változásokat követve az intézményvezető elkészítette az alapszolgáltatások egységes szerkezetbe
foglalt szakmai programjainak, továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálását. A
dokumentumokban a szükséges változtatásokat elvégezte, az SzMSz-t a Család és gyermekjóléti Központ és a házi
segítségnyújtás új munkaköreivel kiegészítette.
Kérem a Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 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 házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatok: az ellátható létszám 90 főről 70 főre
történő módosítása,
a 4. sz. Idősek Klubja 5502 Gyomaendrőd Mester u. 19. szám alatt idősek nappali ellátását végző egység
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok:a férőhely 30 főről 15 főre történő módosítása,
a Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6. sz. alatt idősek nappali ellátását végző egység szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok:a férőhely 50 főről 44 főre történő módosítása okán.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ Alapellátás körébe tartozó szolgáltatások Szakmai Programjának, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 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 határozat mellékletét képező, az Alapellátás körébe tartozó
szolgáltatások Szakmai Programját, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

Iktsz: X
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/2016.

Tárgy: működési engedélyek ,SzMSz,
Szakmai program módosítása
iránti kérelem

Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya
Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
Toldi Balázs
elnök
5500 Gyomaendrőd
Selyem u. 124.
Tisztelt Elnök Úr ! Tisztelt Társulási Tanács !
Az intézmény feladatait szabályozó 1993. évi III. Szoc. tv és 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi tv. 2015.
évi módosításai jelentős változtatásokat írnak elő a feladatellátás, illetve a feladatok ellátásához rendelt
személyi elvárások tekintetében. A jogszabályi változások tükrében megvizsgáltam az általam vezetett
intézmény szakfeladatait és a hozzá tartozó személyi feltételeket. Törekedve minden téren a jogszabályi
előírásoknak való megfelelésre, illetve a hatékony takarékos működésre, a szociális alapszolgáltatások
körében több ellátási formában szükségszerűnek tartom a szolgáltatói nyilvántartásba történt adatok
(működési engedélyek) módosítását, ezért az alábbi kérésekkel fordulok a Tisztelt Fenntartóhoz:
1.
A 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet – a szociális , gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről- 28.§ (1) bek. g) pontjában foglaltak
értelmében a fenntartónak a házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának tartós csökkenése miatt
működési engedély módosítás iránt kérelmet kell előterjesztenie. Intézményünknek jelenleg 90 fő ellátására
van működési engedélye. Ahogy azt korábban a szakmai beszámolómban jeleztem 2015. évben átlag 71 fő
vette igénybe a házi segítségnyújtást. Jelenleg a megállapodások száma 70-73 között változik. A személyi
gondozásra és a szociális segítésre jogosultak aránya 90 - 10 %. 2016. év első negyedévében, a KENYSZI
rendszerbe naponta jelentett igénybevevők átlag létszáma 63 fő / gondozási nap.
Az elmúlt öt év számadatai folyamatosan csökkenő igénybevételi adatot mutatnak (2015. évben átlagosan 71
fő ), ami a településen jelen lévő több szolgáltató jelenléte és a fogyó népesség mellett azzal is
magyarázható, hogy a magas gondozási szükséglettel rendelkező idősek a házi segítségnyújtás helyett az
idős otthoni ellátásban jelennek meg.
A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok tényekhez történő igazítása, valamint a jogszabályi
elvárásnak való megfelelés érdekében kérem a tisztelt fenntartót, hogy szíveskedjen az engedélyező hatóság
felé a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok 90 főről 70 főre történő módosítását kérelmezni.
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Tájékoztatom a Tisztelt Fenntartót, hogy a tényleges igénybevételi adatok alapján történő szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása a feladatokra előírt személyi feltételek biztosítása tekintetében
is elengedhetetlen. Házi segítségnyújtás vonatkozásában a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) Sz.Cs.M .rendelet 2.sz.
melléklet Alapszolgáltatások alcím 2. pontjában meghatározott létszámminimum szerint 5 személyi
gondozásra jogosult ellátottanként 1 fő szakképzett gondozót kell biztosítani.
Az intézményben jelenleg a házi segítségnyújtásban részesülők közvetlen gondozását 12 fő végzi ami a
jogszabály szerint 60 fő személyi gondozásra jogosult ellátott ellátásához elegendő. Intézményünknél
jelenleg a 73 fő házi segítségnyújtást igénylő ellátottból 67 fő rendelkezik személyi gondozásra szóló
megállapodással, amelyből napi átlagban 63 fő veszi igénybe az ellátást. A személyi minimum feltételeket
szabályozó rendelet elvárásai szerint 13,4 fő szociális gondozót kellene a feladathoz rendelni. A rendelet
118.§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében a szociális gondozók létszámára vonatkozó szabálynak
legkésőbb 2016. december 31-ig kell megfelelni.
A szociális segítéshez nem rendel személyi feltételt a jogszabály. A szociális segítés körébe tartozó
feladatokat a közfoglalkoztatottak, illetve szakmai képesítéssel nem rendelkező dolgozók is végezhetik.
Tapasztalataink és számadataink alapján elmondható, hogy az összes ellátást igénylőből általánosan 90 % nak van személyi gondozásra megállapodása. A személyi gondozásra jogosultak közül pedig 95% veszi
igénybe minden nap az ellátást. Amennyiben a személyi gondozást igénylő jogosultak száma növekszik - a
jogszabálynak megfelelően - a gondozók számát is növelnünk kell.
2.
Intézményünkben a Nagylaposon működő idősek nappali ellátását végző 4. számú Idősek Klubjának 30
főre van működései engedélye. A településrészen lakó idősek száma évről évre csökken, így a nappali
ellátást igénybe vevők száma is évről évre csökken. A szakmai beszámolómban említést tettem ezen ellátó
egység kihasználtságának alacsony szintjéről. Az elmúlt években a kihasználtság nem érte el az 50 %-ot. A
kihasználtság csökkenése kapcsán- fenntartói hatáskörben hozott döntéssel- az egység nyitvatartási idejének
módosítása 2012. évben heti hat napos nyitva tartásról, heti öt napos nyitva tartásra és napi 6 órára
megtörtént. A működési engedély módosítása a folyamatosan csökkenő ellátotti létszám miatt a
továbbiakban nem kerülhető el.
A jogszabályi elvárásokkal ellentétben a személyi feltételeket jelenleg nem a működési engedélyben
meghatározott ellátotti létszámn ak megfelelően biztosítjuk, mivel az ellátást igénybe vevők létszáma azt
nem indokolja. ( viszont a szakmai ellenőrzést végző hatóság a működési engedélyben meghatározottak
szerint kéri azt)
Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet az alábbi személyi feltétel biztosítását írja elő idősek nappali ellátásánál :
 nappali ellátásvezető 1 fő
 szociális gondozó 30 férőhelyre vetítve 1 fő
 6 napos vagy folyamatos nyitva tartás esetén szociális gondozó (30 férőhelyre vetítve) 1 fő
Tényleges létszám a 4.sz. Idősek Klubjában, :
 0,5 fő vezető
 0,8 fő szociális gondozó
A rendelkezésre álló létszám elegendő 15 fő ellátott hét öt napján történő ellátásához.
3.
Az 5.számú Idősek Klubja vonatkozásában is szükséges a szolgáltatói nyilvántartásba történt adatok
módosítása, ellátható személyek számának csökkentése iránti intézkedést tenni, tekintettel arra, hogy a
nappali ellátást végző klub kihasználtsága az elmúlt öt év átlagában 86,4 % ami átlagosan 43 fő klubtagot
2

jelent. A klub 50 fő ellátására engedélyezett. A személyi feltételeket mindenkor a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatokhoz kell biztosítanunk.
A jogszabályi elvárások alapján 50 fő ellátására heti hat napos nyitva tartás esetén
 1 fő vezető
 3,3 fő gondozó szükséges.
A rendelkezésre álló létszámunk:
 0,5 fő vezető
 2,8 fő szociális gondozó
A rendelkezésre álló személyi feltételek 44 fő ellátott heti hat napon történő ellátásához elegendő.
A tényleges igénylői létszám, valamint a jogszabályi elvárásokkal való összhang megteremtése érdekében
kérem a Tisztelt fenntartót, hogy a 4.sz. Idősek Klubja Gyomaendrőd Mester u. 19. szám alatti idősek
nappali ellátását végző egység működési engedélyében az ellátható személyek számának 30 főről 15 főre
történő módosítása, valamint a Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.sz. alatt működő 5.számú Idősek Klubja
működési engedélyében az ellátható személyek számának 50 főről 44 főre történő módosítása iránti a
kérelmet szíveskedjen az illetékes hatóság elé terjeszteni.
Előzőekben kért intézkedésekkel az intézmény megfelel a szakmai jogszabályok elvárásainak.
Az intézkedés az intézmény költségvetési gazdálkodásában nem okoz változást, mivel a működési
engedélyek módosítása után ellátható létszám az elmúlt időszakban mért adatokhoz van igazítva. 2016.
évben -az elmúlt év tényadatait alapul véve - egyik ellátási formánál sem terveztünk 100%-os
igénybevétellel, tehát normatíva kiesése az intézménynek az intézkedés kapcsán nem keletkezik.
4.
A jogszabályi változásokat követve elkészítettem az alapszolgáltatások egységes szerkezetbe foglalt
szakmai programjainak, továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálását.
A dokumentumokban a szükséges változtatásokat elvégeztem. Az SzMSz-t a Család és gyermekjóléti
Központ és a házi segítségnyújtás új munkaköreivel kiegészítettem. Kérem a Tisztelt Fenntartót,
szíveskedjen megtárgyalni az intézmény SZMSZ-ét és az Alapszolgáltatások átdolgozott szakmai
programját.

Gyomaendrőd, 2016. május 11.
Tisztelettel: Mraucsik Lajosné s.k.
intézményvezető
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Az intézmény alapellátási formáinak szakmai programjaiba foglalt szolgáltatási tartalom és
célkitűzések, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény, Gyomaendrőd
Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója és Békés Megye Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójában megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban kerültek meghatározásra.
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM
rendelet 5/A § (1) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az alap ellátások szakmai
programját.

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A SZAKMAI PROGRAM HATÁLYA
Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya települések önkormányzatai a szociális ellátás biztosítása
érdekében Intézményi Társulást hoztak létre 2007. március 1. napjával.
Az Intézményi Társulás jogutódjaként 2013. július 1. napjától Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya
Települési Önkormányzati Társulás- önálló jogi személyként - tartja fenn a TÉRSÉGI SZOCIÁLIS
GONDOZÁSI KÖZPONT-ot.
A szakmai program az intézményt fenntartó Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyását követő napon lép hatályba.
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén módosítani
kell.
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az alap ellátást igénylő ellátottakra, valamint az intézmény
szakmai működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő valamennyi személyre.
A szakmai program területi hatálya az intézmény egyes ellátási formáiban meghatározott működési
területre terjed ki.
2. A SZAKMAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA
A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen
történik:
 ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ kifüggesztésre kerül az intézmény székhelyén valamint az ellátást
nyújtó telephelyek hirdetőtábláin
 SZÓBELI TÁJÉKOZTATÓ az ellátást igénybe vevők részére felolvasásra kerül,
munkaértekezlet alkalmával felolvasásra kerül
A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell.

3. MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZERVEZETI ADATOK
Az intézmény élén intézményvezető áll, aki az intézményegységek tekintetében gyakorolja a vezetéssel
kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezető vonatkozásában az alapvető munkáltatói jogokat
Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja.
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A szakmai és technikai feladatokat az egységvezetők a szervezeti hierarchiában közvetlenül fölöttük álló
szakmai vezető iránymutatásai alapján koordinálják, irányítják. Az egyes munkakörökben a távollévő
dolgozók helyettesítésének rendje az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában illetve a
munkaköri leírásokban kerül meghatározásra, illetve az intézményvezető aktuális intézkedése és írásbeli
megbízása alapján történik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatai, a
működés személyi és tárgyi feltételei az 1/2000.(I.7.) SZ.CS.M. rendeletének megfelelően biztosított.
Különböző munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók tevékenységüket a Szervezeti és Működési
Szabályzatban, illetve a munkaköri leírásban meghatározottak szerint végzik.
A szociális területen dolgozó szakemberek és technikai dolgozók etikus és humánus magatartása
alapvető követelmény. A törődésnek és gondoskodásnak szakértelemmel és magasrendű etikai
szemlélettel ötvöződő természetes készségnek kell lennie. Munkánk folyamán elengedhetetlen képesség
az empatikus viszonyulás az ellátottak felé.
Minden szervezeti egység alapvető feladata:
hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézmény működését
meghatározó szabályozásnak, így
o jelen szakmai programnak
o alapító okiratnak
o szervezeti és működési szabályzatnak – SZ. M. SZ.
o belső szabályzatoknak
o házirendnek, valamint
o a vonatkozó törvényeknek és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok által meghatározott szakmai
szempontoknak, az ott meghatározott feladat-ellátási követelményeknek.
4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Az alapszolgáltatás minden ellátási formájában a szakmai feladatokat szakképzett, gondozó
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók látják el. Minden munkavállaló névre szóló munkaköri
meghatározás alapján végzi feladatait. Az egységekben a működési engedélyben meghatározott
férőhelyszámhoz a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint
meghatározott minimum személyi feltételek biztosítottak.

5. MUNKATÁRSAK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE
A szociális szolgáltató szervezet, a munkavállalók szempontjából továbbképzésre kötelezettek - szociális
szakmai tevékenységet folytatók körében-, kredit pontszerzésre kötelezettek. Felsőfokú végzettségű
munkatárs esetén 80 kredit pontszerzésre, valamint alapfokú szociális
( egészségügyi) végzettségű dolgozók esetén 60 kredit pontszerzésére 6 éven belül
( szakképzettséget követően)- a kötelezettség erre vonatkozik. 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.
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6. TÁRGYI FELTÉTELEK
Az alapszolgáltatási feladatok ellátásához a dolgozók részére munkaruhát, védőeszközöket és minden a
gondozáshoz szükséges alapvetően szükséges eszközt biztosít az intézmény.
Az alapellátásban dolgozók részére az ellátottakkal való közvetlen kapcsolattartás, a problémák hatékony
és gyors megoldása érdekében az önkormányzati mobilflotta mobiltelefonjának használtára jogosultak
a dolgozók, melynek hívó száma nyilvános.
A telefonhasználatra az intézményben lefektetett szabályok érvényesek. A hivatalos telefonról
bonyolított hívásokat hívásnaplóban köteles regisztrálni.
A gondozó egységekben lehetőség van a házi segítségnyújtásban részesülő, vagy személyi segítést
igénybe vevő és a nappali ellátást igénylők ruházatának, textíliáinak mosására, vasalására, javítására,
melyhez a szükséges eszközök rendelkezésre állnak.
A szolgáltatást biztosító egységek épületei, tárgyi környezete a működési engedély kiadásának
időpontjában hatályos jogszabályokban előírt alapvető tárgyi feltételeknek megfelelnek.
7. ELLENŐRZÉSI TECHNIKÁK
A jól kidolgozott ellenőrzési rendszer rendet és stabilitást jelent. A dolgozók szeretik tudni, mit várnak el
tőlük és milyen jól teljesítenek. Az ellenőrzés tehát információ csere, visszajelzés és eredmények
összevetése a célokkal. Az ellenőrzés képzési, fejlesztési szükségletek megállapításának, a dolgozók
motiválásának alapja. A dolgozók nem mindig kedvelik ha munkájukat ellenőrzik, de elismerik az
ellenőrzési rendszerek hasznosságát, szükségességét. Az ellenőrzés célja az egyén és a szervezet szintjén
egyaránt a megfelelő szintű teljesítmény biztosítása és állandó javítása.
Az intézménynél a dolgozók teljesítményét rendszeresen értékeljük. Az értékelés lehetővé teszi
számukra, az elvárás szerinti teljesítés megerősítését, a hiányosságok feltárását és a korrekciós
módszerek megfogalmazását.
Az ellátottak körében kérdőíves módszerrel mérjük az elégedettséget. A lehető legmagasabb színvonalú
ellátásra törekedve a vizsgálat eredményének tükrében megbeszéléseket tartunk a hiányosságok
korrigálása érdekében.

8. SZOLGALTATÁSOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJAI
A szolgáltatásról a következő forrásokból értesülhet a lakosság
 Gyomaendrőd Város Önkormányzat honlapja
 Helyi írott sajtó
 Kábel TV
 Közmeghallgatás
 Lakossági fórum
 Személyesen, területi önkormányzati képviselő, szociális feladatot ellátó személyek útján
 Intézmény által készített ismertető szórólapok
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I./A ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.

Az alapszolgáltatások igénybevételének módja

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátási formák igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő
saját kezdeményezésére vehető igénybe. Ezen kívül kezdeményezheti még a törvényes képviselő, (
szülő, gondnok) háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult
személyt észlel.
Az igénylők – a tanyagondnoki szolgálat kivételével -, az ellátásra vonatkozó kérelmüket szóban vagy
írásban a Térségi Szociális Gondozási Központhoz nyújtják be. Az igénylő - az ellátásra való jogosultság
megállapításához - a kérelem előterjesztésekor köteles mellékelni a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.
§-ában az általa igényelt ellátási formára meghatározott iratokat, továbbá - mennyiben nem tesz az
intézményi térítési díj megfizetésére vonatkozó külön nyilatkozatot- a rendszeres havi jövedelem
igazolását szolgáló iratot.
Tanyagondnoki szolgálat igénybevételére irányuló igényt a lakosok közvetlenül a tanyagondnoknak
jelzik szóban, vagy írásban.

Tanyagondnoki szolgálat kivételével a szolgáltatás iránti kérelemről a Térségi Szociális Gondozási
Központ intézményvezetője a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, az elbíráláshoz szükséges
becsatolt iratok alapján dönt. Ezt követően az intézményvezető megállapodást köt a jogosulttal /
törvényes képviselőjével, melyben meghatározza a szolgáltatás biztosításának kezdő időpontját, majd a
megállapodás mellékletét képező értesítésben közli a fizetésre kötelezettel a fizetendő személyi térítési
díj összegét.

2.

Intézményi térítési díj megállapításának módja

Az alapszolgáltatás körébe tartozó ellátási formákban az aktuálisan alkalmazott intézményi térítési díj
meghatározása az 1993. évi III. Sztv. 115.§-ában foglaltaknak megfelelően önköltségszámítás alapján
történik. Az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díj tárgy évre vonatkozó összegét minden
év március 31-ig a fenntartó Települési Önkormányzati Társulás határozza meg.
3.

Személyi térítési díj megállapításának módja
(tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában nem releváns)

Amennyiben az ellátásért térítési díjat kell fizetni, a térítési díj megállapítása, az 1993. évi III. Szoc.
törvény rendelkezései, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának „ A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló” 2/2009. (I.30.)
Gye. Kt. rendelete alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993.(II.17.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.
A tárgy évre megállapított intézményi térítési díjakat és az ellátottak rendszeres havi jövedelmét
figyelembe véve a személyi térítési díjat minden év március 31-ig felülvizsgálja az intézmény. A
felülvizsgálat során állapítja meg az ellátást igénylő részére a tárgy évben fizetendő személyi térítési
díjat.
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4.

Alapellátási formákban alkalmazott dokumentumok
a) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez.
b) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.)
SZCSM rendelet 1. sz. melléklet I. II. részében az alapszolgáltatásokban releváns dokumentumok
c) Megállapodás az 1993. évi III. Szoc. Törvény 94/C § (1) bek. alapján
d) Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM 4. sz.
melléklete szerint
e) Tanyagondnok tevékenységnaplója 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. sz. melléklete szerint
f) Látogatási és esemény napló nappali ellátásban 1/2000. (I.7.) SzCsM 10. sz. melléklete szerint
g) Házi segítségnyújtás tevékenységi napló1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklete
h) Gondozási szükséglet és a vizsgálat eredményének igazolásához kiállított értékelő adatlap
36/2007.(XII.22.) SzMM rendelet 3. számú melléklete
i) Egyéni nyilvántartás 1993. évi III. törvény 18. § - 20. §-ban foglaltak szerint.
j) Támogató szolgálat vonatkozásában a finanszírozási szerződés mellékletében meghatározott
kötelezően vezetendő dokumentumok

5.

Tájékoztatási kötelezettség teljesülése:
(tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában nem releváns)

A szociális alapszolgáltatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőt /vagy törvényes képviselőjét
tájékoztatjuk az ellátás feltételeiről:
 az intézményi ellátás tartalmáról, feltételeiről
 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
 a panaszjog gyakorlásának módjáról
 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről
 a fizetendő térítési díjról, annak módjáról
 az ellátott jogi képviselő igénybevételének lehetőségéről

6.

Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogai, azok védelmével kapcsolatosszabályok

6.1 Ellátottak jogai:
A szolgáltatást oly módon végezzük, hogy figyelemmel legyünk az ellátást igénybe vevőket
megillető Alaptörvényben lefektetett jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös
figyelemmel – az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészség meglétéhez
kapcsolódó jogra.
 Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és egyéni
szükségletei alapján nyújtott szolgáltatáshoz
 A fogyatékos személyt fogyatékosságából kifolyólag semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem
érheti az ellátás során
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 Az ellátottnak és törvényes képviselőjének joga van az intézmény működésével és
gazdálkodásával kapcsolatos-jogszabályokban meghatározott mértékű tájékozódáshoz
 Az ellátást igénybe vevőnek joga van az őt megillető alapvető emberi jogok tiszteletben
tartásához, különös figyelemmel az élethez az emberi méltósághoz, a testi épségének
védelméhez, testi lelki egészséghez, valamint személyes adatainak védelméhez a magánéletével
kapcsolatos titokvédelemhez.
 Joga van a szabad mozgásra, személyes tulajdonát képező tárgyaival való rendelkezésre, azok
használatára.
 Joga van panaszjogának gyakorlásához, panaszának kivizsgálásához,
Az intézmény minden dolgozója felel azért, hogy az ellátást igénybe vevő adatairól-, magánéletére-,
egészségi állapotára-, személyes körülményeire-, jövedelmi viszonyaira-, szociális rászorultság tényére
vonatkozó információkról illetéktelen személy, vagy más ellátást igénybe vevő ne szerezzen tudomást.
Valamennyi munkavállaló feladata az ellátást igénybe vevők esetében az egyéni bánásmód
követelményeinek tiszteletben tartása. Az intézmény valamennyi dolgozója a szociális munka etikai
kódexének megfelelően bizalmasan kezeli a személyes információkat, az ellátottak iratanyagát és
személyes dokumentumait megfelelő módon tárolják.
6.2 Panaszkezelés
Az alapszolgáltatást igénybevevők, panaszukkal az intézményvezetőhöz fordulhatnak, aki köteles az
előterjesztett panaszt kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről írásban
értesíteni.
A panaszt tevő panaszával az intézmény fenntartójához Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsához fordulhat, ha a panasz kivizsgálására elsődlegesen
jogosult intézményvezető, határidőben nem intézkedik, vagy az általa megtett intézkedéssel a panaszos
nem ért egyet.
Az ellátottak jogainak védelme érdekében az ellátott jogi képviselő közreműködését is kérhetik. Az
intézmény vezetője az ide vonatkozó adatvédelmi törvényeket maradéktalanul köteles betartani.
Minden egységben jól látható helyen ki van függesztve a területileg illetékes ellátott jogi képviselő neve
és elérhetősége.
7.

Intézményi jogviszony megszűnésének módjai
(tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában nem releváns)

Az ellátotti jogviszony megszűnik:
 Az ellátásra jogosult kérelme alapján,
 A jogosult halálával,
 Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
 Az ellátás határozott idejének lejártakor
 a megállapodás felmondásával a következők szerint
Az intézményi jogviszony kezdetekor kötött megállapodást felek az alábbiak szerint
mondhatják fel:
a) az ellátott illetve törvényes képviselője indokolás nélkül
b) Az intézményvezető az alábbi esetekben kezdeményezheti a megállapodás
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felmondását:
ba)
ha az ellátott a házi rendet súlyosan megsérti
bb) az ellátott , a törvényes képviselő vagy aki vállalta a térítési díj megfizetését, a fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget és a térítési díj tartozás miatt jelzálogjog bejegyzés nem
történt a kötelezett ingatlan vagyonára
Akkor nem tesz eleget a kötelezett a térítési díj fizetési kötelezettségének, ha:
- 6 hónapon át folyamatos térítési díj tartozása áll fenn és az a 6. hónap utolsó napján a két
havi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
- vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
- amennyiben a vagyoni, jövedelmi viszonyok oly mértékben változnak, hogy a kötelezett a
térítési díj megfizetésére való kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni.
- amennyiben a kötelezett nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni,
hogy a
vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
c)
Az intézményvezető a kötelezettet írásban köteles tájékoztatni a felmondás lehetőségéről,
annak kezdő időpontjáról, valamint arról, hogy nem kérte a jövedelemvizsgálat lefolytatását,
ha 3 hónapon át térítési díj tartozása áll fenn.
d)
A felmondási idő 15 nap
8.

Szociális szolgáltatást végzők jogai:

Az intézmény dolgozói munkájukat az etikai kódexben lefektetett alapelvek mentén végzik.
Munkavégzésük során felelősségük, hogy saját kompetenciájukon belül a legjobb tudásuk szerint
végezzék munkájukat. Ezért megilleti őket, hogy az ellátottak részéről is megkapják a munkavégzéshez
kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiség jogaikat, munkájukat
elismerjék.
Munkatársaink jogorvoslatért az intézmény vezetői testületéhez, vagy a Szociális Szakmai Szövetség
keretén belül működő Etikai Kollégiumhoz fordulhatnak abban az esetben, ha az ellátottak velük
szemben erkölcstelen magatartást tanúsítanak, minősíthetetlen hangnemet használnak, fenyegetéssel
vagy más eszközökkel félelemben tartják őket. Az intézményben munkaviszony keretében
foglalkoztatott munkavállalók jogos érdekeik védelme miatt az intézmény vezetőjéhez, a
Közalkalmazotti Tanácshoz fordulhatnak. A felmerült panaszt írásban kell benyújtani, melynek
kivizsgálásáról illetve a megtett intézkedésről az illetékes szerv írásban tájékoztatja a panaszost.
Az intézménnyel munkaviszonyban álló személyeknek biztosítjuk, hogy:


Munkájuk során a közfeladatot ellátó munkavállalóknak kijáró megbecsülést megkapják



Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat



Munkájukat elismerjék



a munkavégzéshez szükséges megfelelő munkavégzési körülmények rendelkezésre álljanak.
9. A Szolgáltató és az ellátást igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja

Az ellátásban részesülővel / vagy törvényes képviselőjével az ellátási formában feladatot ellátó
gondozók, a vezetőgondozó, közvetlen, rendszeres, akár napi kapcsolatot tart fenn.
A társult településeken működő intézményekkel a kapcsolattartás elsősorban a telekommunikáció
eszközeivel történik. Természetesen amennyiben szükséges létrejönnek közös megbeszélések, szakmai
eszmecserék, levelezés.
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10. A szakmai programokban megfogalmazott célok elérése érdekében kapcsolatot tartunk - a
teljesség igénye nélkül alábbiakban sorolt - hivatalokkal, egészségügyi és szociális
intézményekkel, civil és társadalmi szervezetekkel:
 Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya települések önkormányzatai, polgármesteri hivatalai
 Térségi Szociális Gondozási Központ gondozó egységei
 Városi Egészségügyi Intézet
 Háziorvosok, körzeti nővérek
 Otthonápolási Szolgálat
 Civil szervezetek: - Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
- Hétszínvirág Tüskevár Bt.
 Békés megyében és azon kívül működő Kórházak, Rehabilitációs intézmények
 Egyházak: -Református Egyház Lelkészi Hivatal, Szeretetotthon
-Római Katolikus Egyház
-Evangélikus Egyház
 Területileg illetékes Ellátottjogi, Betegjogi, Gyermekjogi képviselő
 Hajléktalan ellátó intézmények
 Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya
 Békés megyei Kormányhivatal Járási Foglalkoztatási Hivatala
 Szociális Szakmai Szövetség
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
 SZIME Békés Megyei Tagozat
 Békés Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
 Fogyatékkal élők érdekvédelmi és más társadalmi szervezeti
 Békés megyei Fogyatékosokat képző Oktatási Intézmények
 Európai Uniós és hazai pályázat kezelő szervezetekkel

II. ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
1. ÉTKEZTETÉS
1.1 Ellátási terület
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási területe.
1.2 Szolgáltatás célja, feladatai
Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás,
akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Jogosultak az étkezés igénybe vételére azok is akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek
az étkezésről más módon gondoskodni.
1.3 Ellátottak köre
Intézményünkben Gyomaendrőd; Csárdaszállás és Hunya község közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorultaknak biztosítunk étkeztetést, akik a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ hatálya illetve Gyomaendrőd
Város
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Önkormányzatának „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint térítési díjakról szóló” 2/2009. (I.30.) Gye KT. rendelete alá tartozó természetes személyek.
1.3.1 Az ellátotti kör szociális és demográfiai jellemzői
A Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott települések /Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya /
lakosságán belül egyre több az időskorúak száma. Az aktív korú lakosságon belüli 18-20 % azon
személyeknek a száma, akik semmilyen foglalkoztatási formában nem vesznek részt. A lakosság
megélhetési gondjai, az alacsony jövedelmek mindinkább szükségessé teszik az étkeztetés szolgáltatás
kiterjesztését.
A három társult településen megfigyelhető, hogy a 60 év feletti lakosok száma évről évre nő az össz
lakosságon belül. Az idősek, a halmozott hátránnyal küzdők, többnyire egyszemélyes háztartásokban
élnek és azon belül a nők vannak többségben. Az igénylők jelentős hányada csak segítséggel képes
alapvető szükségleteit – az élelmezést is - kielégíteni. Az étkeztetés igénybe vétele nyújtja számukra a
koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő (diétás) ételhez jutást, biztosítva ezzel az egyik alapvető
szükséglet kielégítését.
1.4 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége
A feladat ellátását az intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával végzi.
Igény szerint biztosítunk normál és diétás étkeztetést.
Gyomaendrődön az intézmény központi főzőkonyhájáról az ételt gépkocsival szállítjuk, az alábbiakban
megjelölt nappali ellátást biztosító klubok tálaló konyháira, ahol az étel kiadagolása történik.
Az alábbi telephelyeink tálalókonyhájáról történik az étkezők részére étel kiszolgálása:








1. számú Idősek Klubja Gyomaendrőd. Mirhóháti u. 1-5. sz.
3. számú Idősek Klubja Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. sz.
5.számú Idősek Klubja Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6. sz.
Esély klub (Fogyatékos nappali ellátás) Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-17.
Főzőkonyha Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz.
Hunya község főzőkonyhája Hunya Rákóczi u. 16. sz.
Csárdaszállás község polgármesteri hivatal Csárdaszállás Petőfi S. u. 17.

Gyomaendrődön a nappali klubokban helyben fogyasztással, elvitellel, kiszállítással történik az ételek
kiszolgálása. Az étel házhoz szállítását házi gondozónők, társadalmi gondozók, az intézmény gépkocsija
végzi, így a város egész területén biztosított, hogy az ételt a fogyasztó 11-13 óra között megkapja.
Az étkeztetés a hét mindennapján - ünnepnapokon is - igénybe vehető Gyomaendrődön. Vasárnap és
ünnep napokon az étel kiszolgálása a főzőkonyhán, illetve a tartós bentlakást nyújtó egységekből
történik.
Hunya községben az önkormányzat által fenntartott főzőkonyhán készül az ebéd és a házi segítségnyújtás
keretében a házi gondozók által kerül kiszállításra, illetve önálló elvitellel innen vihetik el az étkezők az
ebédet. Hunyán a hét öt napján vehetik igénybe az étkeztetést az ellátottak.
Csárdaszállás községben az étel ételhordókba szedve a polgármesteri hivatal kijelölt helységébe
szállítjuk, ahová az igénylők saját maguk érte mennek, vagy a falu gondnok közreműködésével kerül
kiszállításra a házakhoz az ebéd.
10

A helyben fogyasztás kivételével az ebéd kiszolgálása az igénylők saját ételhordójába történik.
Amennyiben az ellátottnak nincs saját ételhordója az intézmény biztosítja azt.
Az ételhordók tisztántartása az étkeztetési feladatokban résztvevő munkavállalók feladata.
1.5 Személyi feltételek
A szervezeti integráció előnyeit kihasználva, az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az előzőekben
sorolt telephelyeken a szociális segítő, a nappali klubokban foglalkoztatott szociális gondozók, a házi
gondozók, a kisegítő feladatot ellátók, valamint társadalmi gondozók végzik.

1.6 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
Az étkeztetési szolgáltatás színvonalának fejlődése érdekében folyamatosan keressük az anyagi források
lehetőségeit. (pályázatok, fenntartói támogatás, adományok) A házigondozók és társadalmi gondozók
mellett az intézmény pályázaton nyert DACIA DUSTER gépkocsija végzi az ebédek házhozszállítását .
A gépkocsival való szállításnak több előnye van:
 egyszerre több étel szállítható, kevesebb idő alatt
 az étel nem hűlik el, időben érkezik az ellátotthoz
 hatékonyabb munkaerő kihasználtság
 a házi segítségnyújtásban dolgozóknak nem kell ”kiállniuk” a gondozási tevékenységből
Azok az étkeztetést igénylők, akik saját elvitellel, vagy helyben fogyasztással veszik igénybe az
étkezést, naponta bejönnek a nappali klubokba, így az étkeztetés mellett a nappali ellátást is igénybe
tudják venni. A közösséghez tartozás élménye segít megőrizni a lelki egészséget, megelőzi az izolálódást
és segíti a szociális problémákkal való megküzdést.
A fejlődés érdekében minden pályázati lehetőséget kihasználunk amivel akár tárgyi akár személyi
feltételeink gyarapodhatnak. Az igénylők számának növelése elsődleges célkitűzés, hiszen ez által a
munkahelyek stabilizálódnak, illetve újak is keletkezhetnek. A fogyasztók véleményét figyelembe véve
nagy hangsúlyt fektetünk az ételek minőségére. Nyitottak vagyunk a változásokra, mindenkor
rugalmasan alkalmazkodunk a folyamatosan változó igényekhez.
1.7 A szolgáltatás működtetésének, fejlesztésének várható következményei, az
ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése
A településeken élő idős, szociálisan rászorult személyek egészségi állapotának megfelelő egyszeri
meleg étellel való ellátása elengedhetetlen. A családtagok sok esetben nem tudják vállalni az idős
hozzátartozó korának megfelelő mindennapi egyszeri meleg élelem biztosítását. Ezen túl a
jövedelemhiány miatt kialakult szociálisan hátrányos helyzet is jelen van az igénylők körében. Egyre
több az olyan idős, magányos ember, vagy szociálisan rászorult személy, akik a napi egyszeri meleg ételt
csak az étkeztetés igénybevételével tudják biztosítani önmaguk számára. Igyekszünk minden igényt
kielégíteni és a lehető legmagasabb színvonalon kiszolgálni ellátottaink részére az étkeztetést, hiszen
ezáltal alapvető emberi szükségletet elégítünk ki. Az életkornak, illetve a betegségnek megfelelő diétás
táplálkozás biztosítása nagyban hozzájárul az egészség megőrzéséhez, esetenként annak
helyreállításához.
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Étkeztetés szakfeladat személyi feltételei
munkakör

létszám

szociális segítő
segítő

0,5 fő
1 fő

Szakmai képesítés
szociális gondozó és szervező
nincs, B kat.jogosítvány

2. NAPPALI ELLÁTÁS
2.1 Idősek nappali ellátása – Idősek klubja
A Térségi Szociális Gondozási Központ időseket ellátó nappali intézményi egységei:






1.számú Idősek Klubja
3.számú Idősek Klubja
4.számú Idősek Klubja
5.számú Idősek Klubja
6.számú Idősek Klubja

30 fh.
25 fh
15 fh
43 fh
30 fh

Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.
Gyomaendrőd Mester u. 19.
Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.
Hunya Rákóczi u. 31.

A szolgáltatási forma működését a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak
végrehajtására kiadott rendeletek szabályozzák.
Az ellátást- a 4 sz. Idősek Klubja kivételével - hétfőtől – péntekig 7.30-15.30 óra között szombaton 8-14
óra között vehetik igénybe az ellátottak. A 4.számú idősek klubja a hét öt napján hétfőtől-péntekig 7.30
- 13.30. óra között tart nyitva.
2.1.1 ) A szolgáltatás célja, feladata
A társult településeken élő hajléktalanok és elsősorban saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket
betöltött ellátásra jogosult személyek részére a személyes gondoskodás keretében szociális és mentális
támogatás nyújtása.
Feladat: nappali ellátást keretében az ellátást igénybe vevők egészségi, pszichés állapotának és
szociális helyzetének megfelelő, komplex, személyre szóló ellátás biztosítása.
2.1.2 Ellátottak köre
A Települési Társulás területén élő bármely időskorú, és/vagy egészségügyi, szociális helyzete miatt
rászorult személy kérheti a nappali ellátás szolgáltatásainak biztosítását.
2.1.3 Demográfiai jellemzők
A szolgáltatást nagyobb részt a 65 év felettiek veszik igénybe. A 65. életévüket betöltött személyek
száma a településen 3170 fő. Ebből nő 2110 fő, férfi 1060 fő.
A település demográfiai jellemzői kivetülnek a nappali ellátást igénylők összetételére is. Ellátottaink 1/ 3
része férfi, 2/3 része nő. Ellátottaink 90 %-a özvegy.
2.1.4 A szolgáltatás szakmai tartalma, elemei, módja, rendszeressége
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A szolgáltatás feladata, hogy az intézmény alapdokumentumában – alapító okiratában – meghatározott
nappali ellátást biztosítson az igénylők részére. A társult települések közigazgatási területén, élő ellátást
igénylő személyek részére nappali ellátás keretében bio-pszicho-szociális állapotuknak megfelelő ellátás
nyújtása.
A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevő részére szociális, egészségi, mentális
állapotának megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi ellátásokat szervez.
Az ellátást igénybe vevőkkel együttműködve az ellátás kezdetét követő egy hónapon belül gondozási
tervet készítünk melynek végrehajtására felelős gondozót jelölünk ki. A gondozási terv végrehajtását a
felelős gondozó értékeli a vezetőgondozóval együtt. A terv végrehajtásának ellenőrzését, illetve a
szükséges változtatásokat az ellátást igénybe vevővel együtt a tervet készítő végzi. Az ellenőrzés a
vezetőgondozó feladata.

Szükségletek:
Az ellátottak szükségletei eltérőek, egyénenként változóak, így a szükségletek kielégítése
középpontjában az egyén áll. A gondozó az ellátottak szükségleteit, képességeit, készségeit, egészségifizikai állapotát, kreativitását, érdeklődését, szokásait figyelembe véve gondozási tervet készít. A
gondozó a gondozási terv mentén végzi segítő munkáját, mellyel hozzájárul :
 az aktivitás növeléséhez, megőrzéséhez
 életcélok kitűzéséhez
 pozitív személyközi kapcsolatok megtartásához, kialakulásához
 életminőség javításához
 egészséges önértékelés kialakításához
 érdeklődési kör bővítéséhez
 a mási ember, a környezethez való nyitottsághoz
Feladatvégzésünk során komplex ellátást nyújtunk az igénylők részére, mely magában foglalja :

a) Fizikai ellátás
A személyi higiéné folyamatos fenntartását, személyes ruházat tisztántartása.
A klubtag megbetegedése esetén szükség szerint segítjük az ápoló családtagot az ápolás kivitelezésében.
Szükség esetén másellátási forma igénybevételével a lakáson segítséget nyújtunk a gyógyulásban, hogy
mielőbb visszatérhessen a klubtag a közösségbe.
b) Egészségügyi ellátás
Megszervezzük az alap illetve szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Rendszeresen ellenőrizzük
ellátottaink testsúlyát , vérnyomását, szükség esetén az orvos által előírt gyógyszereket napi, heti
adagolóba rakjuk és ellenőrizzük azok pontos bevételét.
Segítséget nyújtunk segédeszközök beszerzésében, azok használatának megtanításában.
Helyben végezhető szűrővizsgálatokkal, tanácsadással illetve az egészséges életmódra neveléssel
segítjük ellátottainkat az állapotuknak megfelelő legoptimálisabb egészség fenntartásában.
Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk ellátottaink egészségmegőrzését szolgáló
felvilágosításról, rendszeres orvosi ellenőrzéséről, szakorvosi ellátáshoz jutásáról, kórházi kezeléshez
jutásról.
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c) Mentális gondozás
Egyéni és csoportos foglalkozások szervezésével segítünk megőrizni, vagy helyreállítani a klubtagok
lelki egyensúlyát. Segítjük a családi, baráti kapcsolatok fenntartását, helyreállítását. Különböző
rendezvényeink alkalmával megünnepeljük a név és születésnapokat, nemzeti ünnepeinket illetve az
adott társadalmi csoporttal kapcsolatos megemlékezéseket. Szervezzük és biztosítjuk a kulturális
rendezvényeken való részvételt.
A mentális egészség megőrzését prioritásként kezeljük, hiszen tudjuk, hogy a pszichikus működés
zavarai nyomán gyakran szomatikus tünetek jelennek meg.
d) Foglalkoztatás
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az ellátotti csoport érdeklődési körének megfelelő
sajtótermékek, társas játékokat illetve olyan eszközöket biztosítunk melyekkel az idős személy
képességei, készségei fejleszthetők vagy szinten tarthatók. Lehetőség van TV, Videó, DVD nézésre.
Kívülállók részvételi lehetőségét biztosító programok szervezése által igyekszünk ellátottaink társadalmi
kapcsolatait erősíteni.
A foglalkoztatás keretében segítjük azon képességek fejlesztését , melyek a mindennapi életben való
eligazodást, az alapvető szükségletek lehető legszélesebb körének önálló kielégítését segítik elő.
Minden ellátott rendelkezik valamilyen pozitív képességgel , készséggel, így ennek megfelelően a
foglakoztatások egy részét a „ki mire képes” alapon szervezzük, hiszen ezzel nő a sikerélmény
lehetősége. Ehhez megfelelő eszközöket biztosítunk.
A foglalkoztatás Foglalkoztatási terv alapján történik, melyet a gondozónők készítenek el egész
évre vonatkozóan havi, illetve napi bontásban. Elkészítésénél prioritásként jelenik meg az egyéni
gondozási tervbe foglalt célkitűzés, mely az egyént tükrözi. A Foglalkoztatási terv az idősek nappali
ellátásában résztvevő valamennyi ellátott szükségletét, készségét, képességét, érdeklődését, igényét
figyelembe véve készül. Betartásáért a klubgondozónő felel.
Az Egyéni gondozási terv és a Foglalkoztatási terv tartalmi elemeinek megvalósítása hozzájárul az
ellátottak rehabilitációjához, képességeik megtartásához, értékeik felismeréséhez.
Eredményessége az ellátottak aktivitásán, összetartásán, és új szükségletek megjelenésén mérhető le, ez
legyen akár az egyén vagy a csoport szükséglete.
Idősek nappali ellátásának állandó programjai:
 Január:
Pótszilveszter
 Február:
Fánk sütés-Farsangi mulatságok
 Március:
Nőnap-Teadélután
 Április:
Locsolónap
 Május:
Anyáknapja
Tavaszköszöntő Majális
 Június:
Kirándulások
 Július:
Nyársalás
 Augusztus: Szent István napi ünnepimegemlékezés, Kenyérszentelés
Kulturális seregszemle keretében Ki-Mit-Tud megrendezése
 Szeptember: Őszi kirándulás
 Október:
Idősek napja
Szüreti Bál
Bográcsolás
 November: Mindenszentek napi megemlékezés
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 December:

Télapó várás
Mézeskalács készítés
Karácsonyi ünnepség
Idősek Városi Karácsonya

e) Érdekvédelem
Ellátottainknak és törvényes képviselőiknek folyamatos tájékoztatást nyújtunk az elérhető
szolgáltatásokról, segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében. Naprakész tájékozottsággal segítjük
klubtagjainkat abban, hogy mindenféle ellátáshoz és szolgáltatáshoz hozzáférjenek, amire jogosultak.
f) Szállító szolgáltatás
Az időseket ellátó nappali klubjainkba az önállóan bejárni nem tudó vagy távol lakó igénylőket az
intézmény gépkocsijával szállítjuk be. Ezen szállító szolgáltatásunkat vehetik igénybe a csárdaszállási
lakhellyel rendelkező klubtagok is.

2.2 Fogyatékos nappali ellátás ( Esély Klub)
2.2.1 Ellátottak köre, demográfiai mutatók, szociális jellemzők, ellátási szükségletek
Intézményünkben Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási területén élő,
elsősorban nagykorú fogyatékos személyek részére biztosítunk nappali ellátást. Egyedi elbírálást
követően a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 65/F § (1-2) bekezdésében meghatározott 3 év
feletti kiskorú személyek is igénybe vehetik a szolgáltatást, akik oktatási nevelési intézménybe nem
járnak.
Fogyatékossági típusok és azok definíciója
1. Siketek és nagyothallók: akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás
útján történő megértésére segédeszközzel képesek
2. Vakok és gyengén látók: akiknek segédeszközzel vagy műtéti úton kis mértékben vagy
egyáltalán nem korrigálható a látóképessége vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal
rendelkeznek.
3. Értelmi fogyatékosok: akiknek az értelmi működése, akadályozottsága genetikai, illetőleg
magzati károsodás, vagy szülési trauma következtében, valamint a 14 év alatti életkorban
bekövetkezett súlyos betegség miatt enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság alakult ki.
4. Mozgásszervi fogyatékosok: akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetve funkciózavara miatt
a helyváltoztatáshoz valamilyen segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli,
vagy akiknek mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem
befolyásolható.
5. Autisták: Függetlenül az IQ értéktől autistának kell tekinteni minden olyan személyt, aki a
fejlődés átható zavarában szenved és az autonómia tesztek alapján állapota súlyos
6. Halmozottan fogyatékos személyek: akiknél legalább két fogyatékossági típus egyidőben van
jelen.
Gyomaendrőd lakosainak száma 2015. január 1-én 13950 fő. Az összes lakosságon belül a
fogyatékossággal élők számát nagyon nehéz pontosan meghatározni. Becslések szerint a lakosság kb 1,5
% -a él valamilyen veleszületett, vagy későbbi ételkorban kialakult fogyatékossággal. Hunya községnek
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649 lakosa van. A fogyatékkal élők száma 8 fő. Csárdaszállás lakosainak száma 443 fő, a fogyatékkal
élők száma 3 fő.
A fogyatékos nappali ellátást igénylők körében a különböző fogyatékossági típusok enyhe és
középsúlyos esetei fordulnak elő. Ellátottaink 90 %-a családjával él.
A fogyatékos gyermeket nevelő szülők, hozzátartozók - koruknál, betegségüknél fogva, vagy aktív
dolgozóként – többnyire segítségre szorulnak a fogyatékos családtag ellátásában.
A térségben magas a munkanélküliség, alacsonyak a jövedelmek, a fogyatékosokat gondozó családoknál
a speciális igények mentén a problémák fokozottabban jelentkeznek.
a fogyatékkal élők társadalmi integrációjának minél szélesebb körű megvalósulása érdekében
működtetjük a nappali klubot, ahol az ellátási szükségletek kielégítése egyéni gondozási terv alapján
történik, mely kiterjed a fizikai, mentális gondozásra, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás
biztosítására, foglalkozásokba , programokba való bevonásra és szükség szerint ügyintézésre.
A nők és a férfiak aránya megközelítőleg azonos. Az értelmi fogyatékosok száma jelentősen meghaladja
a mozgásfogyatékosokét, illetve a halmozottan sérültekét.
Korosztály szerinti összetétel : a nők kora 25-78 év között van,
a férfiak kora 19-66 év között van .
A fogyatékosság típusa nem különül el jellemzően nemek szerint.
A mozgás,-és /vagy értelmi fogyatékos személyek önálló közlekedésre nem képesek, ezért biztosítjuk
számukra az intézmény gépjárművével történő szállítást. Törekedve a közlekedés biztonságára, illetve a
területi távolságra ellátottainkat a klubba történő be, illetve hazaszállításban a támogató szolgálat
gépkocsijával segítjük.
2.2.2 Feladatellátás célja, szakmai tartalma
A szolgáltatás feladata, hogy az intézmény alapdokumentumában – alapító okiratában – meghatározott
nappali ellátást biztosítson az igénylők részére. Az ellátás komplex módon, a család egészét figyelembe
véve kell hogy megvalósuljon.
Az intézményi társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területén, fogyatékkal élő ellátást igénylő
személyek részére nappali ellátás keretében bio-pszicho-szociális állapotuknak megfelelő ellátás
nyújtása.
Ezzel egyidejűleg a fogyatékos személyt gondozó családtagok tehermentesítése, munkaerőpiacon való
részvételük segítése.
a) Fizikai ellátás keretében:
Igény szerint napi egyszeri étkezést, szükség szerint diétás étkezést biztosítunk. A személyi higiéné
folyamatos fenntartása, személyes ruházat tisztántartása.
A klubtag megbetegedése esetén szükség szerint segítjük az ápoló családtagot az ápolás kivitelezésében
illetve lakásán segítjük őt a gyógyulásban , hogy mielőbb visszatérhessen a közösségbe.
b) Egészségügyi ellátás:
Megszervezzük az alap illetve szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Rendszeresen ellenőrizzük
ellátottaink testsúlyát , vérnyomását, szükség esetén az orvos által előírt gyógyszereket napi, heti
adagolóba rakjuk és ellenőrizzük azok pontos bevételét.
Segítséget nyújtunk segédeszközök beszerzésében, azok használatának megtanításában.
Helyben végezhető szűrővizsgálatokkal, tanácsadással illetve az egészséges életmódra neveléssel
segítjük a fogyatékkal élőket az állapotuknak megfelelő legoptimálisabb egészség fenntartásában.
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c) Mentális gondozás:
Egyéni és csoportos foglalkozások alkalmával törekszünk arra, hogy megőrizzük, vagy helyreállítsuk
ellátottaink mentális egyensúlyát. Segítjük a családi, baráti kapcsolatok fenntartását, helyreállítását.
Különböző rendezvényeink alkalmával megünnepeljük a név és születésnapokat, nemzeti ünnepeinket
illetve az adott társadalmi csoporttal kapcsolatos megemlékezéseket. Szervezzük és biztosítjuk a
kulturális rendezvényeken való részvételt.
A mentális egészség megőrzését prioritásként kezeljük, hiszen tudjuk, hogy a pszichikus működés
zavarai nyomán gyakran szomatikus tünetek jelennek meg.
d) Foglalkoztatás-fejlesztés
Minden fogyatékkal élő személy rendelkezik olyan pozitív képességekkel , készségekkel, melynek
fejlesztését egyéni szinten kell megvalósítani. Ennek megfelelően a foglakoztatások egy részét a „ki mire
képes” alapon szervezzük, hiszen ezzel nő a sikerélmény lehetősége. Ehhez megfelelő eszközöket
biztosítunk.
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az ellátotti csoport érdeklődési körének megfelelő
sajtótermékek, társas játékokat illetve olyan eszközöket biztosítunk melyekkel a fogyatékos személy
képességei, készségei fejleszthetők vagy szinten tarthatók. Lehetőség van TV, Videó, DVD nézésre.
Kívülállók részvételi lehetőségét biztosító programok szervezése által igyekszünk ellátottaink társadalmi
integrációját erősíteni.
Az oktatási intézmények pedagógusaival, tanulókkal kapcsolatokat építünk, mellyel elősegítjük a
gyermekek mássághoz való viszonyulásának pozitív fejlődését.
A foglalkoztatás keretében segítjük azon képességek fejlesztését , melyek a mindennapi életben való
eligazodást, az alapvető szükségletek lehető legszélesebb körének önálló kielégítését segítik elő.

e) Érdekvédelem
Ellátottainknak és törvényes képviselőiknek folyamatos tájékoztatást nyújtunk az elérhető
szolgáltatásokról, segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében. Naprakész tájékozottsággal segítjük
ellátottainkat , hogy mindenféle ellátáshoz és szolgáltatáshoz hozzáférjenek, amire jogosultak.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a fogyatékossági csoportot képviselő területi regionális vagy országos
érdekképviseleti szervekkel.
A fogyatékkal élő emberek számára fontos, hogy hasonló emberekkel tarthassanak kapcsolatot. Az
ember sajátos tulajdonsága, hogy a hozzá hasonlók társaságát keresi. Ez a fogyatékkal élők esetében
fokozottan érvényesül. Ezért megragadunk minden alkalmat, hogy klubtagjainknak lehetőséget
biztosítsunk arra, hogy a térségben illetve az ország bármely részén működő fogyatékosokat ellátó
klubokkal közvetlen kapcsolatot alakíthassanak ki, s ezeket a kapcsolatokat ápolhassák.
f) Szállító szolgáltatást
A fogyatékosokat ellátó nappali klubbunkba az önállóan bejárni nem tudó vagy távol lakó igénylőket az
intézmény gépkocsijával szállítjuk be. Ezen szállító szolgáltatásunkat vehetik igénybe a társult
településeken élő klubtagok is.
A Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartásában működő Támogató szolgálat gépkocsija által
történő szállításért a 2/2009. (I.30.) GyeKt rendelet értelmében a fogyatékos személyeknek nem kell
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térítési díjat fizetniük abban az esetben, ha a szállítás a lakásukról a fogyatékosokat ellátó nappali klubba,
illetve onnan a lakásra történik.
2.3 Nappali ellátás személyi feltételei egységenként

Munkakör
Vezetőgondozó
Gondozónő
segédgondozó

1. SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD, MIRHÓHÁTI U. 1-5.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő Nyitva tartás : hét 6 napja
Létszám
Szakmai képesítése
0,5 fő
Szociális munkás
1 fő
Szoc.gondozó-ápoló
1fő
segédgondozó

Munkakör
Vezetőgondozó
Szociális gondozó

3. SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD, KONDOROSI U. 1.
Férőhely Működési engedély szerint: 25 fő Nyitva tartás : hét 6 napja
létszám
Szakmai képesítés
0,5 fő
szociális munkás
1 fő
Szociális gondozó-ápoló

Munkakör
vezetőgondozó
Szoc. Gondozó

4 .SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD (Nagylapos) MESTER U. 16.
Férőhely Működési engedély szerint: 15 fő Nyitva tartás : hét 5 napja, napi 6 óra
Létszám
Szakmai képesítés
0,5 fő
Szociális munkás
0,8 fő
Szoc. Gondozó-ápoló

Vezető gondozó
Szoc. gondozó

5.SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD BLHA LUJZA U. 2-6.
Férőhely Működési engedély szerint: 43 fő Nyitva tartás : hét 6 napja
Létszám
Szakmai képesítés
0,5 fő
Szociális munkás
3 fő
Szoc. gondozó-ápoló

Vezetőgondozó
Szociális gondozó

6.SZ. IDŐSEK KLUBJA
HUNYA RÁKÓCZI FERENC U. 31.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő Nyitva tartás : hét 6 napja
létszám
Szakmai képesítés
1 fő
szociális gondozó-szervező
1 fő
szociális gondozó-ápoló

Munkakör

munkakör

Munkakör
Vezetőgondozó
Terápiás munkatárs
Szoc. gondozó

ESÉLY KLUB
GYOMAENDRŐD MAGTÁRLAPOSI U. 17.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő Nyitva tartás : hét 6 napja
Létszám
Szakmai képesítés
1 fő
gyógypedagógus, pszichológus
1 fő
óvodapedagógus,
egészségfejlesztő
mentálhigiénikus
2 fő
Szoc. gondozó-ápoló

2.4 A nappali ellátás szolgáltatásainak fejlődését elősegítő célkitűzések
Az idősek nappali ellátását biztosító egység épületének infrastrukturális fejlesztése szükségszerű, hiszen
a megfelelő tárgyi környezet alapvető feltétele a minőségi ellátnak. Az önköltség alapú térítési díjak
csökkentésére törekedve fontos az energiafelhasználás csökkentése, oly módon, hogy az épületet
energiatakarékossá tesszük. Ezen túlmenően az ellátottak részére plusz szolgáltatásként az intézménybe
törtnő be és hazaszállítás lehetőségét is szeretnénk megvalósítani, így az idős kor mozgásszervi
megbetegedésében szenvedőknek sem kellene a közösségtől távol maradniuk.
A célkitűzések megvalósulásához szükséges pénzeszközöket pályázati támogatásból fenntartói
támogatásból illetve adományokból lehet előteremteni, ezért minden lehetőséget ki kell használnunk.
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2.4.1 A program megvalósításának várható eredménye
Az idős emberek jelentős hányada otthonukban magányosan él, és szükségleteiket több-kevesebb sikerrel
próbálják kielégíteni; meleg étel elkészítése, tisztálkodás, pihenés. Ezen szükségletek kielégítése nélkül
az ember nem képes létezni. Fontosak a családi kapcsolatok fenntartása, a szomszédokkal való
kapcsolattartás, vagy egy közösséghez való tartozás. A valahová tartozás érzése, az adott csoportban
betöltött szerep, mind megerősítés az idős és/vagy fogyatékos ember számára, hogy ő is fontos, hogy őrá
is szükség van. Így elkerülhető a pszichoszomatikus tünetek kialakulása, kevesebb gyógyszerre lesz
szüksége, feltöltődik energiával, életerős és vidám lesz.
A nappali klubok szolgáltatásaival, foglalkoztatásaival, programjaival igyekszünk az ellátottak
szükségleteit, speciális szükségleteit a legmagasabb szinten kielégíteni, az egyén és a csoport szintjén
egyaránt. A jól működő idős vagy fogyatékkal élő ember a társadalom értékes tagja maradhat, vagy azzá
válhat, és családjában sem szembesül a kirekesztettség, a tehetetlenség érzésével. A család terhei
csökkennek, hisz amíg a családtagok dolgoznak addig az a hozzátartozó kortárs közösségben felügyelet
alatt van, fejlődnek készségei, képességei, és a valahová tartozás szükségletei egyre magasabb szinten
kerülnek kielégítésre. Az ellátást igénybe vevők, ötleteikkel, képességeikkel a csoport aktív, értékes
tagjaivá válnak.
A szakmai program útmutatóul szolgál a feladatot ellátó szakemberek számára is, így az ellátást igénybe
vevő érdekében érthető, egységes értékek mentén megvalósítandó célkitűzéseket tartalmaz.

3. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
3.1 Ellátási terület
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya közigazgatási területe.
3.2 A szolgáltatás célja, feladata
Az ellátást igénybevevő fizikai, mentális és szociális szükségleteinek kielégítése saját környezetében,
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a területi vezetőgondozó megvizsgálja az igénylő
gondozási szükségletét. A szükséglet felmérés alapján az igénylő szociális segítésre, személyi
gondozásra, illetve 4 órát meghaladó gondozási szükséglet estén idős otthoni elhelyezésre lehet jogosult.
A személyi gondozásra jogosult igénybe vevők ellátása az egyénre szabott gondozási tervnek
megfelelően történik.
A gondozási szükségletről kiállított igazolásban meghatározottnál kevesebb időtartamú gondozás, csak
az ellátott vagy törvényes képviselőjének írásos nyilatkozatában foglaltak alapján lehet nyújtani.
A házi segítségnyújtás segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete
higiénés körülményeinek megtartásában, továbbá prevenciós szerepet tölt be a veszélyhelyzetek
kialakulásában.
A szolgáltatást elsődlegesen időskorú személyek veszik igénybe, azonban olyan nyugdíj korhatár alatti
nagykorú személy is igénybe veheti, aki bio - pszicho és szociális szükségleteinek kielégítésében
segítségre szorul, azt saját erőből nem képes kielégíteni és más nem gondoskodik róla.
A házi segítségnyújtás bázisai Gyomaendrődön az 5.sz Idősek Klubja ( Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 26.), és az 1.sz Idősek Klubja ( Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.), Hunyán a 6.sz Idősek Klubja.
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A házi segítségnyújtás keretében szociális segítés és/vagy személyi gondozás nyújtható, amelyeken belül
résztevékenységi feladatok vannak meghatározva.
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
 tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység
egyéb szakmai ismeretet igényel)
 télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
 kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
Személyi gondozás keretében biztosítjuk
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
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 beszerzésében való közreműködés,

való
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kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában
való segítségnyújtás
a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez
való kompetencia határáig)

3.3 Ellátottak köre
Az intézményi társulás településeinek közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
szociálisan rászorultaknak biztosítunk házi segítségnyújtást, akik a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63.§ hatálya illetve a helyi Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint térítési díjakról szóló” 2/2009(I.30.) GYe Kt rendelet alá tartozó természetes személyek.
3.3.1 Ellátottak szociális jellemzője és demográfiai mutatója:
A településeken élő időskorúak egészségi állapota fokozatosan romló tendenciát mutat. A természetes
támaszként szolgáló család, rokonok, nem, vagy nagyon nehezen tudják felvállalni az idős ember napi
rendszeres ellátását. Egyre több az olyan idős, magányos ember, akik önálló életvitelük fenntartásához
segítséget igényelnek. Az ellátási területhez tartozó településeken az idős emberek többségére a
szociálisan hátrányos helyzet is jellemző, mivel sokan kis nyugdíjból, régi komfort nélküli házakban
élnek. A házi segítségnyújtásban résztvevő ellátottak többsége étkeztetésben is részesül, mivel a napi
meleg étel előállítása is nehézségekbe ütközi.
Az étkeztetést és házi segítségnyújtást igénylők körében a 80 év feletti ellátottak az összes igénylő
közel 50 %-át teszik ki.
Fokozatosan nő azok száma akik az alapvető (fiziológiás ) szükségleteik mindennapi kielégítésében is
segítségre szorulnak, azon belül is azon igénylők száma, akiknél a gondozási feladatokon túl
alapápolási feladatokat is végezniük kell a házi gondozóknak.
A házi segítségnyújtást igénybe vevők 90 %-a személyi gondozást és szociális segítést vesz igénybe.
Az ellátottak több mint 25%-a 3-4 órás gondozási szükséglettel rendelkezik.
3.4 Személyi feltételek
Intézményünknél a házi segítségnyújtáson belül a személyi gondozást a területi vezetőgondozó
irányításával 12 fő szakképzett gondozó végzi. A szociális segítés körébe tartozó feladatokat képesítés
nélküli közalkalmazott és közfoglalkoztatottak látják el.
Törekszünk arra, hogy egy szakképzett gondozó naponta maximum 5 fő ellátott személyi gondozását
végezze. A házi gondozókat távollétük esetén a nappali ellátásban, a támogató szolgálatnál személyi
segítő munkakörben, illetve szakképzett társadalmi gondozók helyettesítik.
A szociális segítés körébe tartozó feladatokat elsősorban az intézménynél dolgozó közfoglalkoztatottak
végzik, aki részére az intézmény 100 órás tanfolyamot szervez melynek végén az intézményvezető a
tanfolyam elvégzéséről igazolást állít ki. Ezzel az igazolással végezhetik a szociális segítési feladatokat a
szakképzetlen munkavállalók, közfoglalkoztatottak.
3.5 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
A házi segítségnyújtás fejlesztése fontos célkitűzésünk, hiszen az önálló életvitel szükségletközpontú
segítése által akár elkerülhetővé válik, hogy az időseknek tartós elhelyezést kelljen igénybe venniük.
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A minőségi szolgáltatás biztosításához elengedhetetlen a megfelelő tárgyi eszközök megléte, melyekkel
az otthoni gondozási feladatok hatékonyan, kevesebb energiaráfordítással valósíthatók meg. Fontos,
hogy a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak, társas kapcsolatai megmaradjanak, felelevenedjenek.
Az otthoni komfort nélküli lakások miatti szociális hátrányok kompenzálására az ellátottak részére a
nappali klubokban fürdési lehetőséget biztosítunk, melyhez szükség esetén szállító szolgáltatást is
igénybe vehetnek. Biztosítani szeretnénk továbbá a gondozók részre a nappali klubokban a házi
segítségnyújtásban részesülők ruházatának és egyéb textíliáinak tisztántartásához a modern mosó, vasaló
berendezések használatát. Folyamatosan kutatjuk a pályázati lehetőségeket, amelyek által a feladatellátás
infrastruktúrája, tárgyi eszközei fejleszthetők, illetve a dolgozók munkája könnyebbé tehető.
.
3.5.1 A program megvalósításának várható eredménye
A Térségi Szociális Gondozási Központ a házi segítségnyújtással az esélyegyenlőség
megteremtését teszi lehetővé Hunya és Csárdaszállás községben élők számára is. Mind három
településen élő, rászoruló idős emberek a hét hat napján vehetik igénybe a szakszerű gondozást, ápolást
nyújtó házi segítségnyújtást. Az intézmény az ellátási területéhez tartozó településein élő rászorultak
számára egységesen magas szakmai színvonalú alapszolgáltatások biztosítására törekszik. Az ellátások
megvalósításával lehetővé válik a rászorulók számára, hogy minél tovább otthonukban maradhassanak.
Az ellátás keretében nyújtott szolgáltatáselemek szélesítése az ellátottak életminőségének javulását,
biztonság érzésének stabilitását eredményezné.
Házi segítségnyújtás személyi feltételei
munkakör
Területi vezető gondozó
Szociális gondozó

létszám
1
12 fő

Szakmai képesítés
szoc.gondozó szervező
szociális gondozó-ápoló

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
4.1 A szolgáltatás ellátási területe
A támogató szolgáltatás az intézményi társulás Gyomaendrőd és Hunya településein a Térségi Szociális
Gondozási Központ szervezetéhez integrált szolgálat által történik.
A Támogató szolgálat az integrált intézmény szervezetén belül önálló szakmai egységként látja el
feladatát.
4.2 A Támogató szolgálat célja feladatai
A szolgáltatás
fogyatékos személyek részére nyújt segítséget lakókörnyezetükben életvitelük
önállóságának megőrzéséhez. A szállító szolgáltatás elsősorban a közszolgáltatások elérését, a személyi
segítés pedig a lakáson belüli speciális szükségletek kielégítését segíti.
A szolgáltatásra való jogosultság a szociális rászorultság vizsgálata alapján kerül megállapításra. A
szociális rászorultság vizsgálatakor a fogyatékosság tényét, a szociális helyzetet és az egészségügyi
állapotot együtt vizsgáljuk.
A támogató szolgálat célja, Gyomaendrőd város és Hunya község közigazgatási területén a fogyatékkal
élők önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének segítése annak érdekében, hogy a megszokott
környezetükben élhessék önálló életüket. A segítő tevékenység kiterjed az érzékszervi,- mozgás,22

értelmi,- fogyatékosságban szenvedők az autisták és a halmozott fogyatékkal élő egyéni szükségleteinek
megfelelő szolgáltatás biztosítására.

4.3 Szolgáltatás elemei
a) Személyi segítő szolgálat működtetése
- segítjük a fogyatékos személy és családját az alapvető szükségletek kielégítésében
- információnyújtással, ügyintézésben való segédkezéssel, tanácsadással segítjük a
fogyatékkal élők társadalmi integrációját
- segítséget nyújtunk társas kapcsolataik ápolásában, építésében, továbbá a szabadidő
hasznos eltöltésére szervezett programok elérésében
A személyi segítő segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiéniás, életviteli, életfenntartási
szükségleteinek kielégítésében, alapvető ápolási gondozási feladatok elvégzésében, az ellátott egészségi
állapotának figyelemmel kísérésében, az egészséges életmód kialakításában, közreműködik az ellátott
háztartásának vitelében.
Mentális gondozás keretében részt vesz a krízishelyzet kialakulásának megelőzésében, segítséget nyújt a
környezettel való kapcsolattartásban, az izoláció elkerülésében.
b) Szállító szolgáltatás
Akadálymentesített gépkocsival segítjük ellátottaink önálló ügyintézését, közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi, szociális fejlesztő tevékenységekhez, kulturális, sport rendezvényekre való eljutását.

c) Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés:
A fogyatékkal élő személyek, vagy hozzátartozójuk személyes, vagy telefonon történő megkeresés útján
igényelhetnek az Őket érintő kérdésekben, problémákban információt.
A támogató szolgáltatásunkat úgy szervezzük, hogy annak tevékenysége az ellátási területen élő
valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjedjen, és szolgáltatásai – a háziorvos
javaslatának figyelembevételével – az egyéni szükségletekhez igazodjanak.

4.4 Ellátottak köre, demográfiai mutatóik, szociális jellemzőik, ellátási szükségleteik
Az intézményi társulás két településének lakosság száma:
 Gyomaendrőd 13950 fő
 Hunya 649 fő
Folyamatosan megfigyelhető mindkét településen a csökkenő lakosság szám, melynek az elvándorláson
túl oka még, hogy az elhalálozások száma meghaladja a születések számát.
Az összlakosságon belül kb. 1,5 % -ra tehető azoknak a személyeknek a száma, akik születésüktől fogva
és /vagy az életkoruk különböző szakaszában elszenvedett betegség, baleseti ártalom következtében
váltak fogyatékossá.
A támogató szolgálati ellátást az a Gyomaendrőd város és Hunya község közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel rendelkező személy veheti igénybe, aki a „A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról” szóló 1993.évi III. tv.”.65/C.§ (4)-(6) bekezdése alapján szociálisan rászorultnak minősül.
A szociális rászorultságot az igénybevevő a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka vagy a
magasabb összegű családi pótlék folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal illetve a
fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel tudja igazolni.
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Ellátási szükségletek
A település mérete miatt a közintézményekbe való eljutás okoz nehézséget. Ezért a személyi segítés
mellett a szállítási feladatok ellátása fontos szerepet tölt be a szolgáltatás működésében.

4.5 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége
A támogató szolgálat intézményünk keretein belül látja el feladatát önálló szakmai egységként működve.
Személyi segítés, szállító szolgáltatás, információnyújtás és tanácsadás által segítjük a fogyatékos
személyek szükségleteinek kielégítését, a különböző szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutását.
A támogató szolgálat keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen az 1993.évi
III.,Szociális tv. valamint
annak végrehajtásáról kiadott rendeletei és Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának a 2/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendeletében szabályozott módon végezzük.
A szolgáltatás nyújtása során érvényesülnie kell a szubszidiaritás, elvének mely szerint a fogyatékos
személyek a szükséges szolgáltatásokhoz a lakóhelyükön vagy ahhoz a lehető legközelebbi településen
jussanak hozzá, illetve, hogy a fogyatékos személyekkel kapcsolatos döntések és intézkedések helyi
szinten kerüljenek megfogalmazásra és megvalósításra. A szolgáltatás fő célja, hogy az igénybe vevők a
segítő tevékenység által, a társadalom ép tagjaihoz hasonló életvitel élhessenek.
4.6 Szolgáltatás elemei
A szakmai munkánk alapvető célja és feladata a fogyatékos személy egyéni szükségleteihez igazodó
segítség nyújtása, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló ember testi, lelki és
szociális állapota határozza meg.
A gondozás tehát egy komplex tevékenységi forma ahol a gondozás minden elemét együtt kell
alkalmazni, a gondozást tudatosan és tervszerűen kell szervezni és végrehajtani.
a) fizikai ellátás:
Célunk az alapvető fiziológiai szükségletek kielégítése - fogyatékosság jellegéből adódóan -mely a
szolgáltatást igénybevevő saját lakókörnyezetében történik.
b) egészségügyi ellátás:
A szolgáltatást igénybevevő egészségi állapotát rendszeresen figyelemmel kell kísérni,szükség esetén a
házi illetve szakorvost szükséges értesíteni.
A feladat ellátás során a gyógyszereket ki kell váltani és az orvos által előírt adagban pontosan adagolni.
c) mentális gondozás:
A fogyatékkal élő személyt személyiségének megfelelő mentális gondozásban részesítjük. Prioritást
élvez a szolgáltatás nyújtása során a családdal és a környezettel való kapcsolattartás elősegítése, mellyel
az izolálódás veszélye elkerülhetővé válik.
d) foglalkoztatás:
A testi lelki egészség érdekében az ellátott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása. Ezen
gondozási elem keretein belül gondoskodni kell a szolgáltatást igénybevevő szabadidejének hasznos
eltöltéséről , közös programok foglalkozások szervezéséről. Az aktív korúak munkavállalási
lehetőségeinek felkutatásáról.
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4.6.1 Személyi segítő szolgáltatás
A segítségnyújtás során a személyi segítők a fogyatékkal élő személy autonómiájának fenntartása
mellett biztosítják a saját lakókörnyezetben történő alapvető szükségletek kielégítésében történő
segítséget. A szolgáltatás nyújtása mindig személyre szabottan az egyéni speciális szükségletekre
szabottan történik.
A szolgáltatás nyújtása során célunk a
fogyatékkal élők
esélyegyenlőségének, társadalmi
integrációjának minél szélesebb körű megvalósítása, életminőségük javulása és önálló életvitelük
biztosítása.
A támogató szolgálat munkatársai a feladatellátáshoz az ellátást igénybe vevővel közösen egyéni
gondozási tervet készítenek, melynek megvalósulását a gondozási lapon vezetik.
A gondozási terv tartalmazza
 a szolgáltatást igénybevevő fizikai egészségügyi és mentális állapotát
 az állapotjavulás illetve megőrzés érdekében szükséges illetve javasolt feladatokat
 az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit
A gondozási tervben megfogalmazottak megvalósításáért felelős személy folyamatosan figyelemmel
kíséri a feladatellátást és évente - jelentős állapotromlás esetén annak bekövetkeztekor – átfogóan
értékeli az elért eredményeket, szükség esetén a tervet a megváltozott állapotnak illetve körülménynek
megfelelően az ellátottal egyetértésben módosítja.
A személyi segítők a szolgáltatás nyújtásakor gondozási naplót vezetnek munkájukról melyen az
igénybevevő és/vagy törvényes képviselője aláírásával igazolja a feladat elvégzését.
4.6.2 Szállító szolgáltatás
Szállító szolgáltatásunkat az igénybe vevők részére egy 9 személyes OPEL VIVARÓ
személygépkocsival biztosítjuk. A gépkocsi teljes felszereltséggel rendelkezik a fogyatékos személyek
szállításához. Kerekes székes személy gépkocsiba való beemeléséhez és szállítására alkalmas
emelőszerkezettel, 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, automata oldalfellépővel, valamint kisgyermekek
szállítására előírt biztonsági gyermeküléssel.
A szállító szolgálat célja a fogyatékkal élők szállítása, orvoshoz, kórházba való eljuttatása,
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Kulturális rendezvényekre és szabadidős programokra való
juttatás. Lehetőség van eseti, alkalmankénti illetve rendszeres szállítás igénybevételére.
Szükség esetén a személyi segítő kísérőként közreműködik.
4.6.3 Tanácsadás, információnyújtás
A szolgálat nyitvatartási idejében a támogató szolgálat vezetője tanácsadást, információnyújtást végez a
szolgáltatást igénybevevő kliensek számára. Az őket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, elérhető
juttatásokról. Segít a formanyomtatványok kitöltésében, hivatalos ügyek intézésében, kérelmek,
támogatások, speciális segéd eszközökhöz való hozzájutás elősegítésében, kérésre személyes
tanácsadással is szolgálnak.
4.7 A biztosított szolgáltatások rendszeressége
A személyi segítő és szállító szolgáltatást a hét 5 napján 8-16 óra között biztosítunk.
Indokolt esetben az intézményvezető döntése alapján a munkaidőn kívüli szolgáltatást is megszervezzük.
A szállító szolgáltatás mindenkor az igénylő szükségleteihez igazodva történik.
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A szállítást biztosítunk helybe és vidékre egyaránt. A szolgáltatás az ellátási területen élő szociálisan
rászorult egyéneknek nyújt segítséget.
Tanácsadás, információnyújtás az intézményi társulás településein élő fogyatékos személyek és
hozzátartozóik részére nyújtott szolgáltatás, melyet személyesen munkanapokon a Térségi Szociális
Gondozási Központ Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. alatti helységében, vagy telefonon a 06-66/386991-es telefonszámon vehetnek igénybe ügyfeleink. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez
például: fogyatékossági támogatás, pénzbeli, természetbeni szociális ellátások igénylésénél, gyógyászati
segédeszköz beszerzésénél.

4.8

Személyi feltételek

Munkakör
Tám.szolgálat vezető

1 fő

Létszám

személyi segítő
gépkocsi vezető

2 fő
1 fő

Szakmai képesítés
Szociális munkás, támogató szolgálatvezető
Szoc. gondozó-ápoló, személyi segítő
támogató szolgálati gépkocsivezető

A támogató szolgálat munkatársai együttműködnek a házi segítségnyújtást végzőkkel. Helyettesítés
vonatkozásban az intézményvezető engedélyével és hozzájárulásával a házi segítségnyújtásból a
megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező gondozókat időlegesen át lehet irányítani személyi segítő
munkakörbe. A támogató szolgálat személyi segítői is kötelezhetők a nem fogyatékos személyek házi
gondozásában való közreműködésre.

4.9 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
A személyi segítő által az ellátott egészségi állapotának ellenőrzéséhez használt tárgyi eszközök
bővítése. A személyi segítők közlekedését könnyítő, a közlekedési időt rövidítő elektromos kerékpárok,
mopedek beszerzésével az ellátó személyek terhei csökkennének.
4.9.1 A program megvalósításának várható eredménye
Az ellátottak vonatkozásában a magas színvonalú ellátás eredményeképpen megváltozik életminőségük,
kitágul a mozgásterük, közösségi életet élhetnek. Elkerülhetővé válik az izoláció, a további súlyos
betegségek kialakulása. Megvalósulhat társadalmi integrációjuk, beilleszkedésük. Nő a társadalmi
életben való részvétel és ezáltal az egészséges emberek életmódjához hasonló életvitel lehetősége. Nem
csak az egyedül élőknek segítség, hanem a családok életvitelét is megkönnyíti a szolgáltatás, hiszen a
segítő kapcsolatban megvalósuló mentális támogatás az ellátottnak és a családnak is támaszt nyújt.
Az ellátó-rendszer tagjaként e szolgáltatás a térségben segíti a fogyatékkal élők önálló életvitelének
megőrzését, az egészségügyi ellátásokhoz, az oktatáshoz, közösségi programokhoz való eljutást, növelve
ezzel a társadalmi részvételüket. Az aktív korúak számára biztosítja a munkába állás esélyének
lehetőségét. A lakókörnyezetben történő ellátásukkal megelőzhető a bentlakásos intézményekbe kerülés,
mely az ellátott, és az ellátó-rendszer szempontjából is pozitív hatással bír.
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5. TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT
A Tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére a tanyakörzetben élő minden állampolgár jogosult. A
szolgáltatás igénylése nem kötött írásbeli kérelemhez, illetve igénybe vételi jogosultság vizsgálata nélkül
nyújtjuk a szolgáltatást térítés mentesen.
5.1 A tanyagondnoki szolgáltatás célja, feladata
A tanyagondnoki szolgáltatás a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- CsárdaszállásHunya személyes gondoskodás nyújtó integrált intézményi ellátórendszerének tagjaként látja el feladatát
Gyomaendrőd 001-es 002-es tanya körzetében.
Ellátási területek meghatározása a 2/2009. (I.30.) Gye.Kt rendelet 1.számú mellélete szerint :
001 körzet ( Öregszőlő külterület)
 Álmosdomb,Bacsalaposi,Diófa,Kis ,Kör,Polyákhalmi,Szőlőskert,Ugariutcák, és Határ út
002 körzet ( Öregszőlő külterület)
 Iskola, Kondorosi, Páskumi utcák, Szarvasi út, Tanya II.ker., Tanya III. kerület.
A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületén, tanyáin élő idősek, egyedül élők, fogyatékkal
élők, hátrányos helyzetben lévő családok
alapvető szükségleteinek kielégítésében, életvitelük
segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz
való hozzájutás biztosítása.
Célunk a tanyákon élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása.
 Közreműködik a tanyagondnok a körzetben élő házi segítségnyújtást igénybe vevők
szükségleteinek kielégítésében.
 Szállítja a házi gondozót, bonyolítja a bevásárlásokat, egyéb beszerzéseket.
 Önálló feladatként végzi a tanyagondnok a lakosság egészére kiterjedően mindazon
tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő felvágás, hó
eltakarítás, apró háziállatok részére takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a háztartásban
előforduló szakértelmet nem igénylő kisebb javítási munkák.
 Részt vesz a körzetben élők étkeztetésének bonyolításában, az ebéd házhozszállításában
 Egészségügyi szolgáltatások elérésének segítése
 Tanyagondnok feladata a szociális információk szolgáltatása, hivatalos ügyek intézésének
segítése, a területen élők közösségi rendezvényeinek szervezésében, bonyolításában való
részvétel
 Lakosok szállítása
5.2 Ellátottak köre a tanyakörzetben lakók szükségletei, a településrész főbb jellemzői
Demográfiai mutatók (2016. január)
Utca név

házak
száma

001-es körzet
lakások komfortfokozata
összkomfort
félkomfort
k.nélküli

lakók
száma

Bacsalaposi
Ugari
Kis
Polyákhalmi
Szőlőskert
Álmosdomb
Diófa
Kör
Határ

7
11
7
16
15
12
11
28
1

0
4
1
1
2
3
0
3
0

21
24
17
27
30
28
21
71
1

2
4
3
7
6
5
8
15
0

5
3
3
8
7
4
3
10
1
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Összesen:

108

14

50

44

Életkor szerinti megoszlás
18-62 év
85 fő

0-18 év
92 fő

240

62-év fölött
63 fő

Jövedelmi viszonyok
Az összes lakosból 85 fő aktív korú. Az aktív korúak közül 67 főnek van munkahelye, 18 fő
munkanélküli.
Demográfiai mutatók
Utca név

házak
száma

002 körzet
lakások komfortfokozata
összkomfort
félkomfort
k.nélküli

lakók
száma

Iskola
Kondorosi
Páskumi
Szarvasi
TanyaII.ker.
Tanya III.ker.
Összesen:

40
21
11
18
45
13
148

13
8
6
5
17
1
50

80
40
25
34
86
25
290

0-18 év
73

19
7
4
12
13
7
62

Életkor szerinti megoszlás
18-62 év
136

3
6
1
1
21
4
36

62-év fölött
81

Jövedelmi viszonyok
Az összes lakosból 136 fő aktív korú. Az aktív korúak közül 102 főnek van munkahelye, 34 fő
munkanélküli.
Mindkét tanyagondnoki körzetben jelentős hányadot képviselnek az egyedül élő idős személyek.
Jellemző a lakosság összetételére továbbá, hogy nagy számban települnek ide sokgyermekes, halmozott
szociális hátránnyal küzdő családok, az általuk elérhetőbb olcsó ingatlanárak miatt.
Az itt élők jövedelmi viszonyaira általánosan jellemző, hogy alacsony – mezőgazdasási munkából
származó-, nyugdíjakból, illetve transzfer jövedelmekből élnek.
A jövedelmi viszonyok illetve a várostól való távolság jelentősen behatárolják az itt élők részére a
szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, a fogyasztás szabadságát, mivel a településrészen kevés
szolgáltató van jelen.
A településrészen a tömegközlekedési eszközök közül az autóbusz van jelen, melynek járatai gyérek.
Mind az idősek, mind az aktívkorú, gyermekeket nevelő családoknak nehézséget jelent a városba való
bejutás. Van ugyan kerékpár út, azonban az idősek többsége már nem használ kerékpárt közlekedési
eszközként. Az autóbuszok menetrendjéhez való alkalmazkodás megnehezíti akár az ügyintézést, akár a
szolgáltatások igénybevételét.
Az orvosi rendelés hiánya miatt az egészségügyi alap és járóbeteg szakellátásért a városba kell utaznia
az itt élőknek, mely szintén akadályokba ütközik a tömegközlekedési eszközök járatainak gyérsége miatt.
Ezen túlmenően az iskolás gyermekek számára a buszhoz való alkalmazkodás lehetetlenné teszi a
különböző iskolán kívüli képzéseken való részvételt.
A településrészen lakók esélyegyenlőségének növelése érdekében, a tanyagondnoki szolgáltatás által az
előzőekben említett hátrányok csökkenthetővé válnak, ami életminőség javulást is eredményez.
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A tanyagondnoki szolgálat részt vesz a tanyákon élő fokozott veszélyhelyzetben lévők
felkutatásában, szükség esetén a krízishelyzet azonnali kezelésében, a tüzelő berendezések és tüzelő
házhozszállításában.
5.3 A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre,
rendszeressége
A tanyagondnoki szolgáltatás intézményünk keretein belül látja el feladatát önálló szakmai egységként
működve. E feladatkörünkben segítjük a külterületen és tanyán élők alapvető szükségleteinek
kielégítését, a különböző szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és egyéb
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása által, továbbá közreműködünk az egyéni és közösségi
szintű szükségletek teljesítésében.
Tanyagondnoki szolgálatunk keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen az 1993.évi
III.,Szociális tv., illetve annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján szervezzük.
Ennek megfelelően a szolgálat közreműködik a körzetben élők étkeztetésben.
Az étkeztetésben való közreműködés magában foglalja a körzetben működő óvoda, illetve személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézményben ellátottak részére az intézménybe történő étel szállítását,
valamint az étkeztetésben részesülő idősek részére az ebéd házhoz szállítását.
Közreműködik a tanyagondnok a körzetben élő házi segítségnyújtást igénybe vevők szükségleteinek
kielégítésében. Szállítja a házi gondozót, bonyolítja a bevásárlásokat, egyéb beszerzéseket. Önálló
feladatként végzi a tanyagondnok a lakosság egészére kiterjedően mindazon tevékenységeket, melyekhez
nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő felvágás, hó eltakarítás, apró háziállatok részére
takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a háztartásban előforduló szakértelmet nem igénylő kisebb
javítási munkák.
5.3.1 Egészségügyi szolgáltatások elérésének segítése
A külterületen élő járóbetegek, kismamák, csecsemők, kisgyermekek családorvoshoz, szakorvoshoz,
szűrővizsgálatokra, gyógyszertárba, szállítása. Gyógyszerfelíratás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati
segédeszközök beszerzésében való közreműködés.
A szállítási feladatokat a területen élők mindenkori szükségleteinek megfelelően látja el tanyagondnok
úgy, hogy alkalmazkodik az orvosok rendelési idejéhez, a betegek számára előírt időpontokhoz és a
gyógyszertárak nyitvatartási idejéhez.
A tanyagondnok a betegek szállításakor kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi és szakápolói
kíséretet igénylő betegszállítást nem helyettesítheti.
A tanyagondnokok a biztonságos ellátás érdekében rendelkeznek alapvető elsősegély nyújtási
ismeretekkel.
Ezen túlmenően feladatkörébe tartozik a család, csecsemő és kisgyermek védelmet ellátó védőnők,
valamint a családsegítő szolgálat munkatársainak szállítása.
5.3.2 Szociális információk szolgáltatása, hivatalos ügyek intézésének segítése, közösségi
rendezvényekre történő szállítás
A tanyagondnok feladatkörébe tartozik, tájékoztatás, információk nyújtása a körzet lakosainak a
háziorvosi, szakorvosi rendelések időpontjáról, gyógyszertárak nyitvatartási idejéről, önkormányzat
ügyfélfogadási rendjéről, elérhető szolgáltatásokról, pénzbeli és természetbeni juttatásokról, azok
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igénybe vételének feltételeiről. Alapvető emberi szükségletek kielégítését lehetővé tevő akciókról.
(élelmiszer, ruha, stb.)
Információk közvetítése a kulturális, sport, szórakoztató rendezvényekről, az azokra való eljutás
megszervezése.
A tanyagondnok ügyintézési feladatai közé tartozik napi rendszerességgel a hivatali ügyek intézésében
való segítségnyújtás, postai szolgáltatások elintézése. A szolgáltatást igénybe vevő megbízása alapján
önállóan intézi a tanyagondnok a szolgáltatáskörébe tartozó ügyeket illetve elkíséri a szolgáltatást
igénybe vevőt az adott hivatali helyre.

5.3.3 Gyermekek szállítása
A körzetben élő családok óvodás és iskolás korú gyermekeinek oktatási intézménybe való szállítása.
A tanyagondnok napi szállítási feladatai körében ellátja a körzetben működő óvodába a kisgyermekek be
és haza szállítását, az óvodai csoportok részéről felmerülő szállítási igények kielégítését ( városi
rendezvényekre, kirándulásokra, uszodába, stb. történő szállítás).
A körzetben elő, de a városi oktatási intézményekbe járó gyermekek be illetve haza szállítását.
Az oktatási intézményekbe való gyermek szállítás elsődlegesen azon igények kielégítését célozza, ahol a
gyermekek a napirend, oktatási, szakköri foglalkozások időpontjai miatt a tömegközlekedési eszközt
nem tudják igénybe venni.
A csecsemőket és kisgyermekeket nevelő szülők és gyermekeik kötelező státuszvizsgálatra, illetve
szűrővizsgálatokra való szállítását.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretében a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz való hozzájutás
elősegítése.
A tanyagondnok tagja a gyermekvédelmi gondoskodás jelzőrendszerének. Munkája során a
gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó problémákat jelzi a területileg illetékes családsegítő vagy
gyermekjóléti szolgáltatást végző intézménynek.
5.3.4 Idősek szállítása
A külterületen idősek klubja működik 25 férőhellyel. Az ellátottak 1/3-a 80 év feletti idős személy. A
klubtól távol lakó idős embereknek ízületi betegségeik, az időskori kopások miatt nehézségekbe ütközik
a mindennapi bejárás, ezért ritkábban látogatják a közösséget. A tanyagondnoki gépjármű az idős
klubtagokat naponta beszállítja a klubba, lehetővé téve ezzel a közösség élményét, kapcsolataik
fenntartását, ami által preventív hatás érhető el az időskori izolálódás tekintetében.
Ezen túlmenően lehetővé tesszük, hogy az idős ember a tanyagondnok segítségével autonóm módon
maga végezze bevásárlásait, szabadon választhasson a fogyasztási cikkek széles palettájáról.
A pénzkezelés vonatkozásában a tanyagondnok a bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, postai csekkek
befizetése kapcsán átvételi elismervény fejében vesz át készpénzt a szociális alapszolgáltatást
igénybevevőtől és az elszámolásnál aláírásával igazolja az elszámolás megtörténtét.

5.4 A szolgálat személyi feltételei
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Mindkét tanyagondnoki körzetben egy-egy fő szakképzett tanyagondnok végzi a munkát.
A
feladatokat alapvetően a hét öt napján 40 órás munkarendben látják el a tanyagondnokok. Szükség esetén
a munkarend rugalmasan illeszkedik a lakosság igényeihez. A tanyagondnokok helyettesítését az
intézményvezető által megbízott személy végzi.
A tanyagondnokok önálló tevékenységét közvetlenül a szociális szervező irányítja. A munkáltatói
jogkört a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője gyakorolja.
munkakör
tanyagondnok

létszám
körzetenként 1-1 fő

Szakmai képesítés
tanyagondnok

5.5 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
Több pályázaton sikerrel vettünk részt, melyek által a tanyagondnoki szolgálat fejlesztését, tárgyi
eszközeinek modernizálását tudtuk végrehajtani. Tanyagondnokainknak minden eszköz és gép
rendelkezésére áll, amivel a lakosság életvitelét segíthetik.
A 001-es körzetben szintén pályázati pénzből a nagyon elhasználódott tanyagondnoki gépkocsit is
sikerült egy újra lecserélnünk 2015. évben.
Szükséges lenne a 002-es körzet gépkocsiját is lecserélni, amelyhez pályázati forrásra várunk.

5.5.1 A program megvalósításának várható eredménye
A tanyákon élőknek, főleg az idősebb korosztálynak az ellátás eredményeképpen megváltozik az
életminősége, tágul a mozgástere, lehetőségük adódik a közösségi életre. Elkerülhetővé válik az
elmagányosodás, nő a biztonság érzet. Elkerülhető a külterületen élők leszakadása a városi lakosoktól.
Nő a társadalmi életben való részvétel lehetősége. A tanyagondnoki szolgáltatást mindenki igénybe
veheti aki a tanyagondnoki körzetben lakik. Segíti a hátrányos helyzetű családok életvitelét, hiszen a
segítő kapcsolatban megvalósuló közvetlen interakciók révén az információk átadása folyamatos. A
szolgáltatások elérése a közlekedési nehézségek miatt nem ütközik akadályokba.
Az ellátó-rendszer tagjaként a
tanyagondnoki szolgáltatás a térségben élőket segíti önálló
életvitelükben, az egészségügyi ellátásokhoz, az oktatáshoz, közösségi programokhoz való eljutásban,
növelve ezzel a társadalmi részvételüket. Az aktív korúak vonatkozásában növeli az esélyt a
munkaerőpiacon való eredményes részvételben. Az idős személyek lakókörnyezetben történő
ellátásával elkerülhető,vagy kitolható a bentlakásos intézményekbe kerülés időpontja.

A szakmai programot Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a __________________ számú határozatával fogadta el.
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Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya
Szervezeti és Működési Szabályzata

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA,
JOGI ALAPJA és HATÁLYA
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya települések Önkormányzatai a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások és gyermekjóléti alapellátások biztosítása érdekében működtetik a Térségi
Szociális Gondozási Központot.
A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az
intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat
a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az SZMSZ az intézmény szakmai programjaiban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és
hatékony megvalósítását szabályozza.

2. Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai








1993. évi III. tv.
1997. évi XXXI. tv.
2011. évi CXCV. tv.
368/2011 (XII.31.) korm.rend.
1992. évi XXXIII. tv.
2012. évi I. tv.
2011. évi CXII. törvény




1999. évi CXXV. tv.
1/2000.(I.7.) SzCsM. r.



15/1998.(IV.30.)NM rendelet



257/2000. (XII.26.)Korm.r.



9/2000.(VIII.4SzCsM.r.



2/2009. (I.30.) GYe. Kt r.

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Az államháztartásról
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
A közalkalmazottak jogállásáról
A Munka Törvénykönyvéről
Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
A kereset kiegészítésről
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ,
gyermekvédelmi intézmények , valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
A Kjt. szociális valamint gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
A személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról
1

1.1

A Szabályzat hatálya

Az SZMSZ és a függelékét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása
kötelező érvényű az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses
jogviszonyban állókra.
Az SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése után a Közalkalmazotti Tanács
véleményezi. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.

2. AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE ÉS CÍM ADATAI
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
Az intézmény telephelyei:
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
5502 Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.
5502 Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.
5502 Gyomaendrőd Mester u. 19.
5502 Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-19.
5502 Gyomaendrőd Fő u. 2.
5502 Gyomaendrőd Fő u. 42.
5502 Gyomaendrőd Népliget u. 2.
5500 Gyomaendrőd Kossuth L. u. 3.
5555 Hunya Rákóczi u. 31.
3. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA IRÁNYÍTÁSA
Az intézmény alapítószerve

Alapításának ideje:
Alapító okirat kelte:
Alapító okirat azonosítója:
Nyilvántartási száma:
Intézmény típusa
fenntartó szerve

Felügyeleti irányító szerve:

Az intézmény jogállása:

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
1993. május 1. 53/1993. (III.23.) KT határozat
1993. április 15.
347983
347983
Többcélú-közös igazgatású, egységes szerkezetű és irányításúintézmény
Gyomaendrőd–Csárdaszálás- Hunya Települési Önkormányzati
Társulás
5500 Gyomaendrőd Selyem u. 124.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa
5500 Gyomaendrőd Selyem u. 124.
Az intézmény önálló jogi személy.
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Az intézmény gazdálkodási
jogköre:

Önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és
gazdálkodó intézmény vezetője , teljes munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az
intézményvezető , aki képviseli az intézményt és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.

Az intézmény ellátási területe:
 Alapszolgáltatás, időskorúak gondozóháza, Család és Gyermekjóléti Szolgálat
vonatkozásában: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya települések Közigazgatási területe
 Szakosított ellátás ( idősek otthona ) vonatkozásában : Magyarország területe
 Család – és Gyermekjóléti Központ hatáskörébe tartozó feladatellátás vonatkozásában a
Gyomaendrődi Járáshoz tartozó települések közigazgatási területe ( Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya)
Fő tevékenység államháztartási szakágazati besorolása:
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
Intézmény vezetője

881 000

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya élén álló intézményvezető vonatkozásában az kiemelt munkáltatói
jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd
Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető
vonatkozásában a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. A községek
telephelyein dolgozók vonatkozásában a munkáltatói jogkört az
intézmény vezetője gyakorolja, az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása
esetén erről köteles 8 napon belül írásban tájékoztatni a telephely szerinti
települési önkormányzat polgármesterét.

4. AZ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI
4.1 Idősek , fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
102030Idősek, demens betegek nappali ellátása
101221Fogyatékossággal élők nappali ellátása
4.2. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
107051szociális étkeztetés
107052házi segítségnyújtás
107053jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
101222Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
107055falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
104042Gyermekjóléti szolgáltatások
104043Család és Gyermekjóléti Központ
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4. 3 Időskor, demens betegek
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
102023102024102025-

időskorúak tartós bentlakásos ellátása
demens betegek tartós bentlakásos ellátása
időskorúak átmeneti ellátása

4.4 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
104012gyermekek átmeneti ellátása, helyettes szülő
4.5 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás- gyakorló terep biztosítása
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
095020iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés
4.6 Vendéglátás, étkeztetés
Nevelésbe, oktatásban, intézményen kívüli étkeztetésben résztvevők
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvodai intézményi
étkeztetés, iskolai intézményi étkeztetés, tanulók kollégiumi intézményi
étkeztetése
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben – rendezvényi
étkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás
104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
4.7 Közúti közlekedés
Támogató szolgálat keretén belül végzett szállítási tevékenység
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
045150egyéb szárazföldi személyszállítás
4.8 Általános munkaügyek
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
041231rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat.
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5. Az intézmény által használt bélyegzők
Hosszú bélyegzők:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Adószám: 15347983-2-04
Telefon: 06(66) 386-991

Térségi Szociális Gondozási Központ
Család-és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Telefon/fax: 06 (66 ) 282-560
Adószám: 15347983-2-04

Körbélyegző: Középen az ország címere. Címer körül az intézmény hosszú neve.

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
Hosszú bélyegző: intézményvezető, vezető beosztású munkavállalók, egészségügyi koordinátor,
szociális ügyintéző, gazdasági ügyintéző, műszaki csoportvezető, gépkocsi
vezetők,
Körbélyegző:
intézményvezető, gazdaságvezető, gazdasági ügyintéző, szociális szervező, Családés Gyermekjóléti Központ vezető
II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ALAP ELVEI
Az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szociális illetve gyermekjóléti alapszolgáltatásai által
nyújt segítséget mindazon szociálisan rászorult személyeknek, akik életvitelükben részleges vagy
teljes segítségre szorulnak.
1. Adekvát szolgáltatásnyújtás elve: Intézményhálózatunk, az alap és szakosított ellátási
formák összehangolásával, idős és/vagy fogyatékkal élő személyek, valamint a kiskorú
gyermekek bio - pszicho - szociális szükségletei kielégítésében nyújt részleges vagy teljes
segítséget szolgáltatásaival. Lehetőségeinkhez mérten mindenkor igyekszünk a segítségre
szoruló személy, család részére a szükségleteit legmegfelelőbben kielégítő ellátási formát
nyújtani.
2. Magasszínvonalú szolgáltatás nyújtás elve:Intézményünk, az ellátás lehető legmagasabb
színvonalú megvalósulása érdekében kapcsolatot tart mindazon társadalmi-, érdekképviseleti
szervezetekkel, társintézményekkel, illetve hatósági feladatot ellátó szervezetekkel melyeknek
együttműködése az ellátottak, kliensek életminőségének javulásához hozzájárulhat.
3. Emberi jogok védelmének elve: Segítő tevékenységünk végzése során minden munkavállaló
alapvető kötelessége maximálisan tiszteletben tartani az ember – mint önálló indivídum alaptörvényben elismert jogait. A törvényben megjelölt gyermeki, emberi, és szociális jogok
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4.

5.
6.

7.

8.

megvalósulása érdekében az intézmény munkatársai mindenkor az ellátott, kliens érdekeit
képviselve kötelesek tevékenykedni.
Törvényes képviselői jogok érvényesülésének elve: Mindenkor biztosítani kell, hogy a
korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen ellátottak/kliensek érdekeinek védelme
mellett a szülők, a gyám, illetve más törvényes képviselő felügyeleti jogköre sérelmet ne
szenvedjen.
Takarékosság elve: Működésünk során törekszünk humán erőforrásunk és pénzeszközeink
hatékony takarékos felhasználására.
Az önkéntesség és a kliens mindenek felett álló érdekvédelmének elve: az intézmény a
kliensekkel és családjukkal az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. Kivételt képez a
Gyvt. 68. §-ában meghatározott családgondozás és a rendszeres szociális segélyezettekkel
végzett munka.
Személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának elve: az
intézmény alkalmazottainak, a feladatvégzés során tudomására jutott, személyiségi jogokat
érintő adatok és tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan
kötelezően betartandó szabály A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek, A gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek, az 1993. évi III .Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvénynek, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexében
lefektetett elvárások.
Kompetencia határok betartásának elve: Az intézmény hatósági feladatokat nem végezhet
annak ellátásával nem bízható meg.

III.

ALAP ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ FELADATOK

III.1. SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ ELLÁTÁSI FORMÁK
1.Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)
A szolgáltatást elsősorban a saját otthonukban élő azon nagykorú személyek vehetik igénybe, akik
egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, de önmaguk
ellátására kis segítséggel képesek.
Napközbeni benntartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatra, alapvető higiénés szükségletek
kielégítésére szolgáló ellátási forma, melynek keretében fizikai-, egészségügyi-, mentális-,
segítséget, a szabadidő célszerű hasznos eltöltésére irányuló foglalkozást és érdekvédelmet
biztosítunk.
2.Fogyatékosok nappali ellátása ( Esély Klub)
A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek nappali ellátására szolgáló ellátási forma.
Az ellátottak részére lehetőséget biztosítunk a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatkora,
valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint napi egyszeri
étkezésre.
Ezen ellátotti csoport részére - az idősek nappali ellátásához hasonlóan-, speciális
szükségleteikhez alkalmazkodva biztosítjuk az összes gondozási elemet magában foglaló komplex
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ellátást. Fogyatékosok nappali ellátása magába foglalja - igény szerint - a napi egyszeri
étkeztetés, diétás étkeztetés biztosítását is .
Mindkét nappali ellátási formában nyújtott szolgáltatás magában foglalja
elemeket:

az alábbi

a) Fizikai ellátás
Segítjük a személyi higiéné folyamatos fenntartását, a személyes ruházat tisztítását. A klubtag
megbetegedése esetén lakásán segítjük őt a gyógyulásban az önálló életvitel fenntartásában, hogy
mielőbb visszatérhessen a közösségbe.
b) Egészségügyi ellátás
Megszervezzük az alap illetve a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Rendszeresen ellenőrizzük
ellátottaink testsúlyát, vérnyomását, szükség esetén az orvos által előírt gyógyszereket napi vagy heti
adagolókba rakjuk és ellenőrizzük annak pontos bevételét.
Az egészség megőrzése érdekében felvilágosító, ismeretterjesztő előadásokat szervezünk.
c) Mentálhigiénés ellátás
Egyéni és csoportos beszélgetések módszerével segítjük ellátottainkat lelki egészségük megtartásában.
Segítjük családi és más társas kapcsolatainak fenntartását, helyreállítását. Különböző rendezvényeink
alkalmával megünnepeljük a névnapokat, nemzeti, vallási és egyéb ünnepeinket. Biztosítjuk a
részvétel lehetőségét a városban megrendezett különböző kulturális rendezvényeken.
d) Szabadidő hasznos és célszerű eltöltésére irányuló foglakoztatás
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az adott kor és ellátotti csoportnak megfelelő
tevékenységeket szervezzük meg. Különböző eszközök, manuális és szellemi foglalkozáshoz alkalmas
anyagok biztosítása által igyekszünk motiválni a szabadidő hasznos eltöltését. Ehhez sajtótermékek,
társasjátékok, TV, DVD számítógép áll rendelkezésre.
A fogyatékos ellátottak vonatkozásában a képességek, készségek fejlesztése nagy hangsúlyt kap a
foglalkoztatás során.
Kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a foglalkoztatásnak, hiszen ezáltal megtarthatók a képességek, a
szunnyadó készségek felébreszthetők, idős korban az értelmi és fizikális hanyatlás lassítható.
e) Ellátottaink érdekvédelme
Tájékoztatást nyújtunk az elérhető szolgáltatásokról, segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében,
érdekvédő társadalmi csoportokba való bekerüléshez.
Naprakész tájékozottsággal segítjük ellátottainkat abban, hogy hozzáférhessenek minden olyan
szolgáltatáshoz, juttatáshoz, melyre jogosultak.
Idős ellátottaink biztonságos közlekedését segítve a kluboktól távol lakókat az intézmény
gépkocsijaival szállítjuk az ellátó egységekbe.
3. Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtásban azon személyek részesíthetők, akik részére az intézményvezető gondozási
szükségletet állapít meg. Az ellátásra jogosultak részére - az intézményvezető által a gondozási
szükséglet mértékéről kiállított igazolásban meghatározottak szerint - szociális segítést, vagy személyi
gondozást biztosítunk.
Az igazolásban meghatározottnál kevesebb időtartamú gondozás, csak az ellátott vagy törvényes
képviselőjének írásos nyilatkozatában foglaltak szerint nyújtható. A szolgáltatást igénybe vevő
személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt
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alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente- a hét egy vagy több
napján – összegvontan is igénybe veheti.
E szolgáltatás keretében az ellátásra jogosult személyeket a szociális segítés vagy személyi gondozás
körébe tartozó feladatok elvégzésével segítjük az önálló életvitel minél hosszabb ideig történő
fenntartásában. A szükségletekhez igazodó feladatok elvégzésével működünk közre:
 Szociális segítés keretében a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, illetve a háztartási
tevékenységekben. Segítséget nyújtunk továbbá a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és
a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
 Szükség esetén segítjük a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözést



Személyi gondozás keretében az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakításában és
fenntartásában, valamint a gondozási és ápolási szükségletek kielégítésében veszünk részt.
Az ellátott szakápolási szükségleteinek kielégítése érdekében kezdeményezzük az
otthonápolási szolgálat közreműködését


4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó
készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére nyújtott szolgáltatás, akiknél az önálló életvitel fenntartása mellett
krízishelyzetekkel lehet számolni. Az ellátási forma célja, a krízishelyzetek megelőzése,
elhárítása, megoldása.
5. Támogató szolgálat
Az ellátás célja a fogyatékkal élők segítése saját lakókörnyezetükben. Elsősorban a lakáson kívüli
közszolgáltatások elérésében való közreműködés, valamint az ellátottak
autonómiájának
biztosítása mellett saját otthonukban speciális szükségleteik kielégítésében való segítségnyújtás.
Személyi segítő szolgálat működtetése révén
- segítjük a fogyatékos személyt és családját az alapvető szükségletek kielégítésében
- információnyújtással, ügyintézésben való segédkezéssel, tanácsadással segítjük a fogyatékkal
élők társadalmi integrációját
- segítséget nyújtunk társas kapcsolataik ápolásában, építésében, továbbá a szabadidő hasznos
eltöltésére szervezett programok elérésében
Szállító szolgáltatás által
Segítjük ellátottaink önálló ügyintézését, közszolgáltatásokhoz, egészségügyi , szociális, fejlesztő
tevékenységekhez, kulturális, sport rendezvényekre való eljutását.
A támogató szolgáltatásunkat úgy szervezzük, hogy annak tevékenysége az ellátási területen élő
valamennyi fogyatékossági csoportba tartózó személyre kiterjedjen, és szolgáltatásai – a háziorvos
javaslatának figyelembevételével - az egyéni szükségletekhez igazodjanak.
6. Tanyagondnoki szolgálat
A tanyagondnoki szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- CsárdaszállásHunya személyes gondoskodást nyújtó integrált intézményi ellátórendszerének tagjaként látja el
feladatát Gyomaendrőd 001-es 002-es tanya körzetében.
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A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületén, tanyáin élők alapvető szükségleteinek
kielégítésében, életvitelük segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi
és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Célunk a tanyákon élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása.
Tanyagondnoki szolgálatunk keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen az
1993.évi III.,Szociális tv., az illetve annak végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet,
valamint a 2/2009. (I.30.) Gye Kt rendelet alapján szervezzük.
7. Étkeztetés
Étkeztetés keretében a szociálisan rászoruló személyeknek naponta egyszeri meleg ételt
biztosítunk, melynek kiszolgálása a nappali klubokból történik.
Az igénylők helyben elfogyaszthatják, önállóan elvihetik az ebédet, vagy szükség esetén a
gondozónők (tiszteletdíjas gondozók) házhoz szállítják azt.
Az Idősek nappali ellátását igénybe vevő klubtagoknak étkeztetés keretében biztosítjuk a klubban
történő étkezést.
8. Helyettes szülői hálózat

A gyermekjóléti alapellátások közül az átmeneti elhelyezést biztosító helyettes szülői
szolgáltatás célja, hogy a rászorultság mértékében segítse a családot a gyermeknevelésben. Ha
szükséges ideiglenesen pótolja a gyermek számára a szülői gondoskodást annak érdekében, hogy
erősödjön a család megtartó ereje.
Ne alakuljon ki a gyermekek veszélyeztetettsége, vagy ha az kialakult azt helyben a
szükségletelehez igazodva lehessen megszüntetni.
A szolgáltatás elősegíti a vérszerinti szülő akadályoztatása esetén a gyermekek meleg elfogadó
légkörben családias körülmények közötti gondozását.
9. Családsegítés (Család és gyermekjóléti szolgálat által végzett feladat)
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.
9. 1. Család – és gyermekjóléti Szolgálat a családok segítése érdekében nyújtott segítő
munkája során
a) Tájékoztatási feladatai körében
Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja
aa) a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő
tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában levő gyermeket
mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek
testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek
számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
ab) a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról,
támogatásokról és ellátásokról,
ac) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt
és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást
elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos
örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és
elérhetőségéről,
ad) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető
szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.
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b) Szociális segítőmunka keretében
ba) segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a
családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
bb) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező
erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb
problémák megelőzésébe,
bc) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban,
szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
bd) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a
közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes
megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család
problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő
személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével
esetkonferenciát szervez,
be) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő)
közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés
eredményességét,
bf) közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.
c) Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
ca) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti
szükségleteit,
cb) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében
együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások
igénylésében,
cc) a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén
a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
cd) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek
mielőbbi hazakerülését.
d) a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése
céljából
da) olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon
való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,
db) kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális
intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az a) pont szerinti programok
megszervezését.
e ) A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
ea) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
eb) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
ec) a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
ed) a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6)
bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről
és a családba való beilleszkedéséről.
Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását
igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés
szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.
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A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti központ
értesítése
mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
- A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik.
- A jelzés alapján a családsegítést nyújtó intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja
őket a családsegítés céljáról és tartalmáról.
f ) Családsegítés keretében biztosítjuk továbbá:
szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást,
Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátáshoz továbbá a
szociális szolgáltatóhoz való hozzájutás megszervezését,
A családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal
küzdők, fogyatékossággal élők és krónikus betegek, a szenvedélybetegek. A pszichiátriai
betegek, a kábítószer- problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és
családjaik részére tanácsadás nyújtását,
A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat,
segítő szolgáltatásokat
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek- a szolgáltatást igénybe vevő érdekében,
mások személyiségi jogainak sérelme nélkül- a szükséges mértékig ki kell terjednie az
igénybevevő környezetére, különösen családtagjaira.
menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi
beilleszkedés elősegítését, tekintettel arra, hogy Gyomaendrőd – mint járásszékhely település - a
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt település

III. 2. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSAINK
A gyermekjóléti alapellátás hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének,
a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a
megelőzéséhez.

1. Család és Gyermekjóléti központ
( Család-és Gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely
önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik)

1.1 A Család- és Gyermekjóléti Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya településeken élők
vonatkozásában a Család és Gyermekjóléti Szolgálat általános szolgáltatási feladatkörébe
tartozó feladatokat lát el.
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,
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-

-

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 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 inkubátorokról, illetve abba a gyermek
örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai
szociális munkát biztosíthat.
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális
segítőmunka) 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
 egyéb gyermekjóléti alapellátások,
 szociális alapszolgáltatások,
 egészségügyi ellátások,
 pedagógiai szakszolgáltatások 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,
- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről
1.2 A Gyomaendrődi Járás illetékességi területéhez tartozó települések – Gyomaendrőd, Dévaványa,
Csárdaszállás, Hunya, Ecsegfalva - vonatkozásában a Gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény40/A § által a Család- és gyermekjóléti központ belül
hatáskörébe utalt feladatokat látja el.
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 biztosítja:
 utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
 kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
12





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 szociális segítőmunkát
koordinál és 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 - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a területi
gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek családjába történő
visszailleszkedéséhez,
 védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szocilis
segítőmunkát koordinál és 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.

III. 3. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK
Idősek otthona és átmeneti elhelyezést( gondozó ház) biztosító egységek
Ápolást, gondozást nyújtó intézményeink olyan elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött személyek
gondozását-ápolását végző egységek, amely az egészségügyi intézeti (kórházi) kezelést nem igénylő,
de önmaguk ellátására átmenetileg vagy tartósan nem képes személyek részére nyújtanak
elhelyezéssel, komplex ellátást. Az ellátás magába foglalja a napi legalább háromszori étkeztetést,
szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, egészségügyi ellátást,
továbbá minden olyan szolgáltatást, amelyet az 1993. évi III. törvény és a végrehajtására kiadott
rendeletek előírnak a szolgáltatást nyújtó intézmény számára.

1. Átmeneti elhelyezés /Idősek gondozóháza/
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A nyugdíjkorhatárt elért idősek, valamint azon 18. életévüket betöltött beteg személyek részére nyújt
ellátást, akik egészségi állapotuk miatt, vagy más egyéb okból időlegesen önmagukról otthonukban
nem képesek gondoskodni.
Feladatunk az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának megfelelő, fizikai és
egészségügyi ellátás biztosítása, mentális gondozás, valamint célszerű és hasznos tevékenység
megszervezése. Cél, az ellátott önellátó képességének helyreállítása arra a szintre, ami által
visszatérhet saját környezetébe és ott az alapszolgáltatást igénybe véve képes az önálló életvitelre.
Átmeneti elhelyezés iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a külön
jogszabályban foglalt eljárás szerint határozott időre állapítja meg az ellátásra való jogosultságot.
2. Tartós elhelyezés /Idősek Otthona/
Idősek otthoni elhelyezés iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az
intézményvezetője a kérelem nyilvántartásba vételét követően megvizsgálja az elhelyezést igénylő
gondozási szükségletét és annak időtartamáról igazolást állít ki.
Tartós idős otthoni ellátásban azon személyek részesíthetők, akiknek napi gondozási szükséglete a 4
órát meghaladja, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények alapján megállapítható az
idős otthoni ellátásra való jogosultságot.

III. 3. SZINT ALAPJÁN NEM MEGHATÁROZHATÓ OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
1. Gyakorlóterep biztosítása
Az intézmény gyakorlóterepet biztosít a személyes gondoskodást nyújtó szociális segítő tevékenység
végzéséhez szükséges alap-közép és főiskolai szintű szakmai képzésben résztvevő hallgatók számára.
Ezen túlmenően gyakorló terepet biztosít központi főzőkonyháján szakács cukrász tanulók részére.
Ezt a tevékenységét a képzőhellyel történő megállapodásban, szerződésben lefektetett elvek alapján
végzi.
A terepgyakorlatokon részt vevő hallgatók gyakorlati képzését szakképzett főiskolai végzettséggel
bíró szakdolgozók végzik.
Az intézmény helyet ad a középiskolás tanulók számára előírt közösségi szolgálat teljesítésének is.
III.4. VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS
1. Gyermekétkeztetési köznevelési intézményben
E feladatkörben az intézmény üzemeltetésében működő központi főzőkonyháról a bölcsődei,
közoktatási és köznevelési intézményekbe járó bölcsődés, óvodás, általános és középiskolás
gyermekek részére biztosítunk étkeztetést.
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Ezen a jogcímen az intézmény munkavállalói illetve az intézménytől független külső szervezetek,
valamint magánszemélyek részére biztosítunk étkeztetési szolgáltatást.
3. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Ezen a címen a településen élő rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését látjuk el.
III. 5. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
Az intézmény 9 személyes személyszállító gépkocsijai ( támogató szolgálat, tanyagondnoki szolg. )
az alapfeladatuk maradéktalan elvégzése után fennmaradó szabadidejükben, illetve munkaidőn túl
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személyszállítást végezhetnek a helyi szociális rendelet térítési díjakról szóló mellékletében
meghatározott térítés ellenében.

IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA
(telephelyeken nyújtott szolgáltatások)
1. Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. Gondozási Központ
- szakmai irányító csoport
- gazdasági csoport
- központi konyha (élelmezési csoport)
- tanyagondnoki szolgálat (001,002)
Őszikék Idősek Otthona
1. sz. Idősek Klubja Étkeztetés Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató szolgálat székhelye
2. Gyomaendrőd, Mirhóháti u 8.

Őszi Napsugár Idősek Otthona

3. Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.

Rózsakert Idősek Otthona
Átmeneti Elhelyezést biztosító Egység
5.sz Idősek Klubja Étkeztetés Házi segítségnyújtás

4. Gyomaendrőd, Kondorosi u.1.

Szent Imre Idősek Otthona
3. sz. Idősek Klubja Étkeztetés

6. Gyomaendrőd, Mester u.19.

4.sz Idősek Klubja Étkeztetés

7. Hunya Rákóczi u. 31.

6.sz Idősek Klub Étkeztetés Házi segítségnyújtás

8. Gyomaendrőd Magtárlaposi u.11-19. Esély Klub (Fogyatékos nappali ellátás)
Támogató szolgálat részére nyitva állóhelység
9. Gyomaendrőd Fő u. 2.

Család- és Gyermekjóléti Központ

Közoktatási intézményekben tanulók étkeztetése:
10. Gyomaendrőd Népliget u. 2.
Általános Iskola tálalókonyha
11. Gyomaendrőd Fő u.42.
Diákotthon tálalókonyha
12. Gyomaendrőd Kossuth L. u. 3. Általános Iskola Tálalókonyha
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V. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK,
JOGÁLLÁSUK, ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE
A) SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS


Őszikék Idősek Otthona
Férőhely:
Nyitva tartás:



Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8.

42 fő részére tartós elhelyezés normál férőhelyeken
az év minden napján a nap 24 órájában

Rózsakert Idősek Otthona és
átmeneti elhelyezést biztosító egység
Férőhely:
Nyitva tartás:



56 fő részére tartós elhelyezés normál férőhelyeken
az év minden napján a nap 24 órájában

Őszi Napsugár Idősek Otthona
Férőhely :
Nyitva tartás:



Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.

50 fő részére tartós elhelyezés normál férőhelyeken
10 fő részére átmeneti elhelyezés
az év minden napján a nap 24 órájában

Szent Imre Idősek Otthona
Férőhelyek:
Nyitva tartás:

Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.

Gyomaendrőd, Kondorosi u 1.

20 fő részére tartós elhelyezés normál férőhelyeken
az év minden napján a nap 24 órájában

B) ALAP SZOLGÁLTATÁSOK
1)

1.számú Idősek Klubja
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.
Férőhelyek száma: - Idősek Klubja:
30 fő
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás ellátási területe: vasútvonaltól a volt
Ellátás ideje:

2)

gyomai rész felé eső terület
Hétfőtől - péntekig 7.30-15.30 óra között
Szombaton 8-14 óra között
- Étkeztetés:
Hétfőtől szombatig 11-13 óra között
szükség esetén vasárnap saját elvitellel
- Házi segítségnyújtás:Hétfőtől-péntekig 7.30-15.30 óra között
Szombaton:
8.00-14.00 óra között

- Idősek Klubja:

3. számú Idősek Klubja

Gyomaendrőd (Öregszőlő) Kondorosi u 1.
16

Férőhelyek száma:
Ellátás ideje:

- Idősek Klubja:
- Étkeztetés
- Idősek Klubja:
- Étkeztetés:

3)

hétfőtől – péntekig 7.30 – 13.30 óra között
hétfőtől – péntekig 11.00 -13.00 óra között

5 .számú Idősek Klubja
Gyomaendrőd Blaha L. 2-6.
Férőhelyek száma: - Idősek Klubja
44 fő
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás, ellátási területe a vasútvonaltól a volt
Ellátás ideje:

5)

hétfőtől-péntekig 7.30-15.30 óra között
Szombaton 8-14 óra között
hétfőtől-szombatig 11-13 óra között
szükség esetén vasárnap saját elvitellel

4. számú Idősek Klubja: Gyomaendrőd ( Nagylapos) Mester u. 19.
Férőhelyek száma: - Idősek Klubja:
15 fő
- Étkeztetés
Házigondozás:
igény esetén ellátandó
Idősek Klubja:
Étkeztetés:

4)

25 fő.

endrődi rész felé eső terület
hétfőtől-péntekig 7.30-15.30 óra között
Szombaton 8-14 óra között
- Étkeztetés:
hétfőtől –szombatig 11-13 óra között
szükség esetén vasárnap saját elvitellel
- Házi segítségnyújtás:hétfőtől-péntekig 8-16 óra között
Szombaton: 8.00-14.00 óra között

- Idősek Klubja:

6.sz Idősek Klubja Hunya Rákóczi u. 31.
Férőhelyek száma: Idősek Klubja
30 fő
Ellátás ideje:
hétfőtől-péntekig 8-16 óra között
szombat 8-14 óra között

-Házi segítségnyújtás : hétfőtől –péntekig 7.30-15.30
Szombaton:
8.00-14.00 óra között
ellátási területe Hunya közigazgatási területe
- Étkeztetés hét öt napján az Önkormányzat főzőkonyhájáról

6)

Fogyatékosok nappali ellátása - Esély Klub
Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-19.
Férőhelyek száma : 30 fő
Ellátás ideje :
hétfőtől-péntekig 7.30 – 15.30 óra között
Szombaton 8-14 óra között

7.)

Család-és Gyermekjóléti Központ

Gyomaendrőd Fő u. 2.

Ügyfélfogadás rendje: Hétfő:
de. 8.00 -12.00 du. 13.00 -16.00
Kedd:
de. 8.00 -12.00 du. -------------Szerda:
de. ------------- du. 12.30 -16.00
Csütörtök:
de. 8.00 - 12.00 du. --------------Péntek:
de. ----------- du. 12.30 - 16.00
 a hónap minden harmadik keddjén Hunya Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal kijelölt helységében Hunya Rákóczi út. 19.
du. 14.00-15.00 óra között
 a hónap minden második szerdáján Csárdaszállás Község
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Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kijelölt helységében
Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
du. 14.00-15.00 óra között

8.) Étkeztetés:

Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás területén biztosított a szolgáltatás
az idősek nappali ellátását végző klubok közreműködésével.
Az ebéd házhozszállítását az intézmény étkeztetés szakfeladaton dolgozó
gépkocsija, a házi gondozók és tiszteletdíjas gondozók végzik.

9.) Házi segítségnyújtás:

Intézményi társulás egész területére vonatkozóan az 1-es,
5- ös 6-os számú idősek klubjához integráltan működik
Engedélyezett ellátotti létszám: 90 fő

10.) Támogató szolgáltatás: Hét 5 napján Gyomaendrőd, Hunya településeken igény szerint,
az ellátotti létszám változó
személyi segítés:
H – P 7.30 - 15.30 óra között
szállítás:
H – P 6.00 – 16.00 óra között
10.) Tanyagondnoki szolgálat Hét öt napján hétfőtől-péntekig 7.30 -15.30 óra között
Gyomaendrőd 001, 002, tanya körzetében igény szerint, a
szolgáltatást igénybe vevők száma változó

11.) Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás: Mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálathoz integráltan Gyomaendrődön
10 jelzőkészülékkel
A belső szakmai egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek.

VI. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE
A Térségi Szociális Gondozási Központ szociális és gyermekjóléti alapfeladatot ellátó költségvetési
szerv – szociális intézmény. Munkavállalóinak engedélyezett létszáma: 152 fő. A munkavállalók által
betöltött munkakörök és létszámok egységenkénti jegyzékét az SZMSZ 1.számú függeléke
tartalmazza.
Ellátási formánként szakmai csoportok működnek. A csoportok vezetőjét az intézményvezető bízza
meg. Az egységvezetők irányítják és vezetik az adott szervezeti egységben dolgozók munkáját.
A szakmai feladatot ellátó egységek vezetőinek a feladata a gondozási - ápolási tevékenység operatív
szervezése által mindenkor a rendszerszemléletű egyéni szükségletekre adekvátan reagáló hatékony
gondozás megvalósulásának koordinálása. A rendelkezésre álló tárgyi, személyi és pénzügyi
feltételek mellett gondoskodni arról, hogy az ellátottak élelmezése, ruházata, mentális gondozása,
foglalkoztatása, szellemi és kulturális lekötöttsége koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő
legyen.
Az ápoló-gondozó személyzet valósítja meg a közvetlen gondozást, az ellátottak egészségügyi
ellátását és ápolását.
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Az egységek vezetői munkájukról az intézmény vezetőjének rendszeresen beszámolnak,
gondoskodnak a távollévő dolgozók helyettesítéséről. A különböző szolgáltatások között szükség
esetén a Gondozási Központ vezetője a dolgozói létszámot átcsoportosítja.
A szociális területen dolgozó szakemberek és technikai dolgozók etikus és humánus magatartása
alapvető követelmény. Ennek érdekében minden dolgozónak kötelező betartania a Szociális munka
etikai kódexében lefektetett alapvető normákat.
A szakmai vezetők jó munkaszervezéssel a napi események összegzésével – esetenként egyéni
megbeszéléssel – elősegítik a jó munkatársi kapcsolatok kialakítását.
A munkakörök betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény a
munkakörre előírt szakképesítés. A rendszeres továbbképzések lehetővé teszik azt, hogy a
gondozást irányító és végző dolgozók megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek.
A szolgáltatások integrációja, az alap és szakosított szolgáltatások egy szervezeti keretben történő
működtetése, a különböző ellátási formák egymásra épülésével, a részterületek együtt működésével
valósul meg.
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Térségi Szociális Gondozási Központ szervezeti felépítése
Gyomaendrőd,Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
(fenntartó)

intézményvezető
gazdasági vezető

szociális szervező
intézményvezető helyettes

Család-és
Gyermekjóléti központ
vezető

szociális ügyintéző
gazdasági ügyintézők

Idősek otthona, Gondozóház
Őszikék Idősek Otthona

élelmezésvezető

-központi főzőkonyha
-tálalókonyhák

ételszállító gépkocsi

karbantartók

Gye. Mirhóháti u.1-5.
Gye. Fő u. 2.
56 fő tartós elhelyezés
Őszi Napsugár Idősek Otthona
Gye. Mirhóháti u. 8.
42 főtartós elhelyezés
Rózsakert Idősek Otthona
Gye. Blaha u. 2-6.
50 fő tartós elhelyezés
10 fő átmeneti elhelyezés
Szent Imre Idősek Otthona
Gye. Kondorosi u. 1.
20 fő tartós elhelyezés

Család és
Gyermekjóléti
Központ

Család és
Gyermekjóléti
Szolgálat
Helyettesszülő
Gye. Fő út 2

Területi vezetőgondozó

Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Nappali ellátás
1.sz. Idősek Klub Gye. Mirhóháti u. 1-5.
30 fh
3.sz. Idősek Klub Gye. Kondorosi u. 1.
25 fh
4.sz. Idősek Klub Gye. Mester u. 19.
15 fh
5.sz. Idősek Klub Gye. Blaha u. 2-6.
44 fh
6.sz.Idősek Klub Hunya Rákóczi u. 33.
30 fh
Fogyatékos Nappali Klub
Esély Klub 30 fh
Gye.Magtárlaposi u. 11-19.
Támogató Szolgálat
Gye. Mirhóháti u. 1-5.
GYy.Magtárlaposi u. 11-19.
Tanyagondnoki szolgálat
Gyomaendrőd 001, 002 tanyakörzet
Gye. Mirhóháti u. 1-5.
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VI.1. MUNKAKÖRÖK
Az intézmény szakmai csoportjainak alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét az
intézményvezető készíti el és tartja karban.
A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek
elkészítéséért és naprakészségéért a személyügyi ügyintéző, és az egységek, csoportok vezetői
együttesen felelősek.
Az egységek, szakmai csoportokat vezetők munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért az
intézményvezető felelős. A munkaköri leírás átvételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával
igazolja.

VI.2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI, VEZETŐI SZINTJEI
Az intézmény vezető beosztású munkakörei:
Magasabb vezető munkakör: intézményvezető
gazdasági vezető
Vezető munkakörök:

szociális szervező /intézményvezető helyettes/
család- és gyermekjóléti központ vezető
idősek otthona vezető ápolói
nappali ellátást végző klubok vezetőgondozói
területi vezetőgondozó
támogató szolgálat vezető
élelmezésvezető

1.) Intézményvezető:
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya élén álló
intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás,
felmentés) Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a társulás székhelye szerinti tag önkormányzat
polgármestere gyakorolja a Társulási Megállapodás 11.pont 2. alpontja szerint.
Az intézmény vezetője rendes évi szabadságát az egyéb munkaáltatói jogkört gyakorló
polgármester engedélyével veheti igénybe. A szabadság nyilvántartása az intézményben történik.
Az intézmény vezetője az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási
kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. Az éves szabadság ütemtervének
egy példányát minden év március 31-ig, az igénybe vett szabadságáról pedig félévente köteles
írásbeli tájékoztatót küldeni a székhely önkormányzat illetékes ügyintézőjének.
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Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője a szervezetnek, munkáját a mindenkor
hatályos jogszabályok alapján végzi.

Az intézményvezető felelőssége:
Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek. Felel:
- a szakszerű és törvényes működésért,
- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
- a szakmai munkáért,
- az ellátottak érdekvédelmi feladatainak ellátásáért,
- a szociális munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
- a munkabalesetek megelőzéséért,
- a munkavállalók egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért.
Az intézményvezető jogköre
Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a Szociális Törvény, valamint a fenntartó
határozza meg.
Az intézményvezető kiemelt feladatai:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás irányítása és ellenőrzése,
- az integrált intézmény vezetése,
- az intézmény jogszerű működésének és gazdálkodásának biztosítása,
- az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a
vonatkozó jogszabályok és a rendelkezésre álló költségvetés alapján,
- a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör
gyakorlása,
- a szociális feladatot ellátó intézmény képviselete,
- a munkahelyi baleset megelőzésének irányítása,
- a döntés – az egyetértési kötelezettség megtartásával – az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe,
- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az intézményvezető köteles
ellátni az E-képviselő jogkörébe tartozó feladatokat .
- Az intézmény vezetője E képviselő és adatrögzítő feladatokat egyaránt ellát
- E képviselőként az intézményben kijelöli az adatszolgáltató munkatársakat és
gondoskodik azok felkészítéséről
- az adatszolgáltatással kapcsolatos részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza
Főbb feladatai:
a) Magasabb vezetői hatáskörében irányítja, koordinálja és ellenőrzi:
- az intézmény szakmai, gazdasági tevékenységét, működését
- munka és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását
- a szolgáltatást igénylők felvételével kapcsolatos ügyintézést,
- az intézmény működéséhez előírt szabályzatok elkészítését, betartását
- a munkavállalók továbbképzési tervének végrehajtását
- az intézmény belső ellenőrzési mechanizmusait
- a munkavállalók tájékoztatását
- a különböző szinteken történő munkaértekezletek megtartását
- a gondozási egységek közötti együttműködést
- a panaszok kivizsgálását
b) Munkáltatói hatáskörében:
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gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, melyeket az 1992.évi XXXIII. a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló, illetve a 2012. évi I.tv. a Munka törvénykönyve, illetve a végrehajtásukat
szabályozó rendeletek a hatáskörébe utalnak.
irányítja a munkavállalók feladatellátását,
biztosítja az intézményben dolgozók előírásszerű munkafeltételeit,
jóváhagyja a munkavállalók munkaköri meghatározását
vizsgálatot végez a felmerülő munkaügyi problémák, panaszok tisztázása, megoldása
érdekében
az intézmény vezetője közvetlenül - szóban és írásban – valamint telekommunikációs és
elektronikus levélben is adhat utasításokat minden munkavállaló részére

Helyettesítés rendje:
Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel a szociális szervező helyettesíti. Az
intézményvezető tartós távolléte esetén annak kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköreit is
gyakorolja. Tartós távollétnek minősül a legalább 30 napos, folyamatos távollét.
Mindkét vezető tartós távolléte esetén az intézményvezetőt gazdasági ügyekben a gazdasági vezető,
más területeken pedig az intézményvezető vagy a fenntartó által megbízott vezető beosztású
közalkalmazott helyettesíti a fentieknek megfelelően.
E képviselőt távolléte, szabadsága idején a Térségi Szociális Gondozási Központ szociális szervező
(intézményvezető helyettes) munkakörben foglalkoztatott, adatszolgáltatásra jogosult munkatársa
helyettesíti.

2.) Szociális szervező / intézményvezető helyettes /
Munkakör célja, az intézmény nyújtotta szolgáltatások folyamatos monitorozása által a minőségi
fejlődés elősegítése. Az ellátási területen élők életkörülményeinek figyelemmel kísérése és az
újonnan felmerülő szolgáltatási módszerek kifejlesztésének elősegítése. Pályázati lehetőségek
felkutatása. Az intézményben folyó szakmai tevékenység folyamatos kontrollálása, a szükséges
változtatások feltárása.
Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjének helyettese , munkáját közvetlenül
az intézményvezető irányításával végzi.
A szociális szervező a gazdasági vezető kivételével fölérendelt viszonyban van az intézmény
minden munkavállalójával.
Az intézmény vezető helyettesítésekor fölé rendelt viszonyban van a gazdasági vezetővel is.
Szociális szervező ( intézményvezető helyettes ) főbb feladatai
- saját feladatkörében az intézményvezető iránymutatásai alapján irányítja, koordinálja
a
területi vezetőgondozó, a bentlakást biztosító, a nappali ellátás,
a támogató szolgálat
valamint a tanyagondnoki feladatokat ellátó egységvezetők munkáját
- az intézményvezető megbízása alapján szakmai kontroll feladatokat lát el az egyes ellátási
formákban az intézmény egészére vonatkozóan
- figyelemmel kíséri a szakfeladatok tevékenységét és beszámolót készít arról.
- részt vesz az intézmény egészét érintő döntések előkészítésében.
- tájékoztatja a segítséget kérő klienseket az intézmény által nyújtható szolgáltatásokról
- figyelemmel kíséri az ellátottak szakfeladatonkénti létszámát
- a közvetlen irányítása alá tartozó ellátási formákban jelentkező
kérelmeket az
intézményvezető részére előkészíti döntésre
- koordinálja az intézményben ellátást kérők felvételével kapcsolatos tevékenységet
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intézményi elhelyezést kérők esetében nyilvántartásba veszi a kérelmeket, elvégzi az
előgondozást és arról tájékoztatja az intézményvezetőt
tartós elhelyezést igénylők esetében előkészíti a gondozási szükséglet vizsgálathoz szükséges
dokumentációt, elvégzi a kérelmező gondozási szükségletének vizsgálatát és az
intézményvezető elé terjeszti a döntéshozatalt megalapozó dokumentumokat
férőhely üresedése esetén az intézményvezetővel történő egyeztetés után értesíti a fogadó
intézményi egység vezetőjét és mentálhigiénés munkatársát az új ellátott érkezéséről
értesíti a kérelmezőt a beköltözés lehetséges időpontjáról, részt vesz az intézményi
áthelyezések, a gondnokság alá helyezés ügyintézésében
E képviselő által adott jogosultságnak megfelelően köteles a KENYSZI rendszerbe a
munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni.
A szociális szervező munkáját munkaköri leírás alapján, valamint az intézményvezető közvetlen
irányítása mellett végzi.
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, ezen túlmenően személyes
felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek. Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény
egész működésére és szakmai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az
intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére.
Az intézményvezető és a szociális szervező rendszeresen tanácskoznak.

Helyettesítés rendje:
A szociális szervezőt akadályoztatása, szabadsága, vagy tartós távolléte esetén az intézményvezető a
területi vezetőgondozó és /vagy a szociális ügyintéző helyettesítik.
A szociális szervező helyettesítését ellátó személy - az intézményvezető helyettesítéséhez kapcsolódó
feladatok kivételével - a szociális szervező munkakör feladatait végzi.
3.) Család és gyermekjóléti központ vezető
Felel az irányítása alá tartozó egység szakszerű és törvényes működéséért:
- Vezetői tevékenységét szakmailag önállóan az intézményvezető tájékoztatása, illetve annak
iránymutatásai alapján végzi.
- A jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezi és irányítja a családsegítők, esetmenedzserek és
tanácsadók munkáját.
- Összeállítja az egység éves beszámolóját.
- A munkáltatói jogokat érintő kérdésekben javaslattételi joggal él.
- Tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményegységben folyó munkát,
- Felelős a szakmai egység jogszabályi és intézményi elvárásoknak megfelelő működéséért,
-

-

Felelős a feladatok szakszerű, határidőben történő ellátásáért,
Köteles végrehajtani az intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, a felügyeleti
szervek határozatait, utasításait,
Előkészíti a működéshez kapcsolódó szabályzatokat, és jóváhagyás végett benyújtja az
intézményvezetőhöz
Határidőre elkészíti az egység munkájához kapcsolódó statisztikai jelentéseket
A feladatok magas színvonalú ellátása érdekében együttműködik és rendszeres kapcsolattartást
valósít meg az ellátáshoz kapcsolódó intézményekkel, önkormányzati hivatalokkal, az
illetékességi területén működő Család- és gyermekjóléti szolgálattal és minden, a szolgáltatást
igénybe vevő élethelyzetének javításában, problémájának megoldásában releváns szereplővel
Elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását és ellenőrzi az abban foglaltak
megvalósítását.
Az irányítása alá tartozó munkavállalók részére engedélyezi a szabadságot
24

-

- Felel a gazdasági, szakmai rendelkezések betartásáért
- Felel az irányatása alá tartozó egység tárgyi eszközeinek nyilvántartásáért, leltáráért
- Felel az intézményben a munkavédelmi-, tűzvédelmi előírások betartásáért,
- Szakmai ellenőrzési feladatokat végez az irányítása alatt álló szakmai egység munkájára
vonatkozóan.
- Szakmai konzultációt, esetkonferenciát vezet, az igényekhez igazodóan, szervezi, tervezi és vezeti
a szakmai megbeszéléseket
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében köteles ellátni az E-képviselő jogkörébe
tartozó feladatokat
Egységvezetőként E képviselő és adatrögzítő feladatokat egyaránt ellát
E képviselőként az egységben kijelöli az adatszolgáltató munkatársakat és gondoskodik azok
felkészítéséről, valamint az adatszolgáltatás ellenőrzéséről. Részletes feladatait a munkaköri leírása
tartalmazza
Helyettesítés rendje:
Az egységvezetőt távollétében a munkaköri leírásban erre felhatalmazott esetmenedzser helyettesíti.
Amennyiben az egység vezetője és a helyettesítéssel megbízott esetmenedzser együttes
akadályoztatása áll fenn, abban az esetben az intézményvezető általános helyettese, a szociális
szervező látja el a helyettesítési feladatokat.
3.) Területi vezetőgondozó
A munkakör célja, az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
koordinálásában való részvétel, a hatékonyabb feladatellátás érdekében.
A munkakör magában foglalja a házi segítségnyújtás vezetőgondozó feladatkört is.
Munkáját közvetlenül a szociális szervező irányításával végzi.
A munkakört betöltő feladata:
- az ellátási területen felmerülő hatáskörébe utalt alapellátási igények folyamatos figyelemmel
kísérése
- a hatáskörébe tartozó alapszolgáltatások, gondozási feladatok koordinálása
- a házi segítségnyújtás szakmai munkájának összehangolása, szervezési, vezetési feladatok
ellátása
- a szociális munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése
- az alapszolgáltatások iránt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelmek nyilvántartásba vétele
- házi segítségnyújtást igénylők esetében elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot és az
igazolás kiállítása végett az intézményvezető elé terjeszti
- előkészíti a felvétellel kapcsolatos dokumentációt és döntésre az intézmény vezető elé terjeszti
- a 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező házi segítségnyújtást igénybe vevő
ellátottak esetében szükség esetén javaslatot tesz szakosított ellátási forma igénybevételére
- ellenőrzi a szakfeladaton dolgozó munkavállalók tevékenységét, koordinálja a házigondozók
munkáját
- felel az ellátást igénybe vevők gondozási tervének elkészítéséért
- kijelöli a gondozási terv végrehajtásáért felelős gondozót
- a gondozási tervek végrehajtását, a tervben foglalt célkitűzések megvalósulását fél évente
ellenőrzi és részt vesz a gondozási tervek évenkénti értékelésében
- végzi, illetve kezdeményezi a gondozási szükségletek felülvizsgálatát
- koordinálja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásba bevont munkavállalók ügyeletellátását
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felelős a jelzőrendszerhez kapcsolódó dokumentáció előírásszerű vezetéséért, a szükséges
jelentések elkészítéséért
- feladata az étkeztetést igénylők részére biztosított napi egyszeri meleg étel kiszolgálásának
koordinálása Az igénybevétellel kapcsolatos dokumentáció kezelése. A szociális rászorultság
vizsgálatának lefolytatása. Jogszabályban meghatározott dokumentáció előkészítése döntésre.
- Igénybevételi naplók kezelése.
- részt vesz az intézmény egészét érintő döntések előkészítésében.
- Alapszolgáltatások vonatkozásában havonta elkészíti a normatíva igénylését megalapozó
összesítő jelentéseket
- A szociális regiszterbe történő időszakos jelentésekhez összesíti a hatáskörébe tartozó
adatokat
- E képviselő által adott jogosultságnak megfelelően köteles a KENYSZI rendszerbe a
munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni.
- figyelemmel kíséri a szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok változásait
- részt vesz a szakmai programok, házi rendek, szakmai szabályzatok aktualizálásában
Részletes feladat meghatározást a munkaköri leírás tartalmazza.
Helyettesítés rendje:
A területi vezetőgondozót akadályoztatása esetén a szociális szervező, illetve az 1-es, 5-ös, 6-os számú
Idősek Klubjainak vezetői helyettesítik.
4.) Idősek Otthoni vezető ápoló
A munkakör célja, a tartós és átmeneti elhelyezésben részesülő személyek komplex ellátásának
szervezése, irányítása. Munkáját közvetlenül a szociális szervező irányításával végzi.
A munkakört betöltő legfőbb feladatai:
- A különböző feladatokat ellátó munkavállalók tevékenységének irányítása, koordinációja,
ellenőrzése.
- Azon ügyviteli feladatok ellátása, amelyeket az intézményvezető a munkaköri
leírásban a hatáskörébe utalt.
- Felelős a vezetése alatt álló intézményegységben folyó gondozási-ápolási tevékenységért,
annak színvonaláért.
- Felelős az ellátást igénybe vevők gondozási – ápolási tervének elkészítéséért
- kijelöli a gondozási terv végrehajtásáért felelős gondozót
- A gondozási tervek végrehajtását, a tervben foglalt célkitűzések megvalósulását fél évente
ellenőrzi,
- Részt vesz a gondozási tervek évenkénti értékelésében
- Elkészíti a vezetett egység szakmai programjának és házi rendjének tervezetét, illetve ezen
dokumentumok évenkénti felülvizsgálatát és az intézményvezető elé terjeszti
- Az egység munkájáról az intézményvezető által meghatározott módon rendszeresen beszámol.
- Részt vesz az intézmény egészét érintő döntések előkészítésében.
- Felelős a közegészségügyi rendszabályok betartásáért, a HACCP rendszer egységen belüli
működéséért, az előírt dokumentáció vezetéséért
- E képviselő által adott jogosultságnak megfelelően köteles a KENYSZI rendszerbe a
munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni.
Helyettesítés rendje:
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Az idősek otthona vezetőápolóját akadályoztatása, szabadsága, vagy tartós távolléte
mentálhigiénés munkatárs vagy az egészségügyi koordinátor helyettesíti.

esetén a

5.) Nappali ellátást nyújtó klubok vezetőgondozói:
A munkakör célja, a nappali ellátást biztosító egységekben ellátottak részére a gondozási elemek
összehangolása által magas színvonalú szolgáltatás biztosítása. Ennek érdekében a munkavállalók
feladatainak irányítása, koordinálása. Munkáját közvetlenül a szociális szervező irányításával
végzi.
A munkakört betöltő főbb feladatai:
- Szervezi az egységben ellátottak komplex gondozását
- Irányítja és ellenőrzi az egységben folyó feladatellátást
- Tájékoztatja az ellátottakat az elérhető juttatásokról
- Vezeti az egység által biztosított alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentumokat végzi a
számára előírt egyéb ügyviteli és adminisztrációs feladatokat
- Elkészíti az irányítása alá tartozó munkavállalók havi, heti munkaprogramjait
- Felelős az ellátást igénybe vevők gondozási tervének elkészítéséért
- A gondozási terv végrehajtásáért felelős gondozót kijelöli
- A gondozási tervek végrehajtását, a tervben foglalt célkitűzések megvalósulását fél évente
ellenőrzi,
- Részt vesz a gondozási tervek évenkénti értékelésében
- Felelős a közegészségügyi rendszabályok betartásáért, a HACCP rendszer egységen belüli
működéséért, az előírt dokumentáció vezetéséért
- Rendszeres kapcsolatot tart a területi vezető gondozóval
- Részt vesz az intézmény egészét érintő döntések előkészítésében.
- E képviselő által adott jogosultságnak megfelelően köteles a KENYSZI rendszerbe a
munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni.
Helyettesítés rendje:
Nappali ellátást nyújtó klubok vezetőgondozóját akadályoztatása, szabadsága, vagy tartós távolléte
esetén a munkaköri meghatározásban megbízott szakdolgozó, a területi vezetőgondozó vagy az
intézményvezető által megbízott szakdolgozó helyettesíti.
6.) Támogatószolgálat vezető
A munkakör célja, a jogszabályok alapján támogatószolgálati ellátásban részesíthető személyek
részére a szükségleteknek megfelelő ellátás megszervezése, a feladatot végző személyi segítők és
szállító szolgáltatás irányítása, szervezése, ellenőrzése.
Munkáját közvetlenül a szociális szervező irányításával végzi.
Főbb feladatai:
- A szociális rászorultság megállapításához szükséges dokumentáció döntésre való előkészítése,
előterjesztése
- személyi segítők munkájának irányítása, koordinálása
- figyelemmel kísérni az ellátási területen élő fogyatékos lakosság körében felmerülő
igényeket
- a szolgáltatás működésével kapcsolatos dokumentáció, nyilvántartások vezetése
- Felelős az ellátást igénybe vevők gondozási tervének elkészítéséért
27

-

A gondozási terv végrehajtásáért felelős gondozót kijelöli
A gondozási tervek végrehajtását, a tervben foglalt célkitűzések megvalósulását fél évente
ellenőrzi,
Részt vesz a gondozási tervek évenkénti értékelésében
Feladata a személyi szállítások szervezése
Végzi a szolgálat működéséhez kapcsolódó dokumentumok előírásszerű vezetését.
A szolgálat munkájáról jelentéseket készít, adatszolgáltatást végez.
E képviselő által adott jogosultságnak megfelelően köteles a KENYSZI rendszerbe a
munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni.

Helyettesítés rendje:
Támogató szolgálat vezetőjét akadályoztatása, szabadsága, vagy tartós távolléte esetén a fogyatékos
nappali klub vezetője helyettesíti.
7.) Gazdasági vezető:
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya
Települési Önkormányzati Társulás fenntartásában
működtetett Térségi Szociális Gondozási Központ gazdasági vezetője vonatkozásában a kiemelt
munkáltatói jogokat ( kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) a Társulási Tanács gyakorolja.
Egyéb munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
Az intézmény gazdasági munkájának felelős vezetője a gazdasági vezető.
Feladatait közvetlenül az intézményvezető irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Munkáját a
mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett végzi.
Főbb feladatai:
 Irányítja a gazdasági, élelmezési és műszaki csoport munkáját
 Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért
 Felelős a költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások
helyességéért
 Gondoskodik a kifizetések időben történő teljesítéséről, az adó és egyéb kötelezettségek
betartásáról
 Gondoskodik arról, hogy az intézmény gazdálkodása a jóváhagyott költségvetés keretein
belül történjék
- Biztosítja az intézmény zavartalan működéséhez szükséges gazdasági feltételeket
- A karbantartó dolgozók munkáját szervezi, irányítja, ellenőrzi
- Feladata az intézmény épületeinek megelőző karbantartásának, védelmének, tisztán
tartásának megszervezése, ellenőrzése
- Koordinálja a karbantartáshoz szükséges anyagok, eszközök beszerzését, felügyeli
azok hatékony takarékos felhasználását
- Felelős a szükséges műszaki felújítások, épület karbantartások elvégzéséért
- Irányítja a kivitelezők munkáját
- Koordinálja az intézmény, eszközeinek kölcsönbeadását.
- Közvetlenül irányítja az élelmezésvezető munkáját
- Felügyeli és ellenőrzi az élelmezési csoport feladatellátását.
- Rendszeresen ellenőrzi a közoktatási intézmények megrendeléseivel, elszámolásaival,
számlaelőírásaival és térítési díj beszedésével foglalkozó élelmezési adminisztrátor
munkáját.
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Irányítja, szervezi az élelmiszer közbeszerzés lebonyolítását
Gondoskodik az intézmény számviteli, pénzgazdálkodási ügyrendjének
kidolgozásáról, figyelemmel kíséri a folyamatok szabályszerű működését
Gazdasági és pénzügyi kérdésekben külső szerveknél képviseli az intézményt
Az intézményvezető bérgazdálkodási jogköréhez kapcsolódó létszám és
bérgazdálkodási nyilvántartást vezeti, adatokat szolgáltat
Megszervezi, és folyamatosan ellenőrzi az intézmény vagyonvédelmét, a mindenkori
leltárt
Elkészíti a félévi és év végi beszámoló jelentést, a havi pénzforgalmi jelentést,
melyről hiteles másolatot készít a fenntartónak
Ellenjegyzési jogkörben a pénzgazdálkodás terén gazdasági kihatású
kötelezettségvállalásokat és intézkedéseket ellenjegyzi
Az utalványozási jogkört az intézményvezető és a szociális szervező gyakorolja,
ellenjegyzést a pénzügyi okmányokon a gazdaságvezető végzi
Gondoskodik a munkabérek és azok járulékainak kifizetéséről, annak szabályok
szerinti lebonyolításáról
Kapcsolatot tart a fenntartó önkormányzatoknál az intézmény gazdálkodó
munkájában illetékes Osztályokkal
Feladata az intézmény illetve a fenntartó által – az intézmény részére – benyújtandó
pályázatok gazdasági előkészítésében való részvétel
Feladata az intézmény pályázati úton nyert támogatási összegeinek elszámolásához a
gazdasági vonatkozású dokumentumok támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelő elkészítése, az elszámolások lebonyolítása.

Helyettesítés rendje: Közvetlen pénzügyi tevékenységet nem érintő ügyekben a
főkönyvi könyvelő helyettesíti.
8. ) Élelmezésvezető:
Munkáját közvetlenül a gazdaságvezető irányítása mellett látja el. Saját hatáskörében jár el az
élelmiszer beszerzés előirányzatának felhasználásában. Távolléte esetén az élelmezési
adminisztrátor helyettesíti.











Főbb feladatai:
Felelős az intézmény és az intézmény élelmezési szolgáltatását igénybe vevő minden szervezet
élelemellátásának zavartalan lebonyolításáért.
A gazdaságvezetővel együttműködve koordinálja az étkeztetés igénybe vevő szervezetek részére az
étel kiszállítását végző gépkocsi munkáját.
Gondoskodik a normál és diétás étrendek korcsoportoknak megfelelő összeállításáról, a nyersanyag –
felhasználás szabályainak figyelembevétel, az étkeztetéssel összefüggő szabályok naprakész
betartásával
Gondoskodik a konyha zavartalan, előírásszerű működtetéséről
Feladata a konyhai dolgozók az élelmezési adminisztrátorok irányítása, munkaidejük beosztása, a
munka megszervezése.
Az élelmezési adminisztrátorokkal együttműködve adatot szolgáltat a gazdasági csoport részére
vezeti az élelmezéssel kapcsolatos nyilvántartó programokat, előírt dokumentációkat
Rendszeres közvetlen kapcsolatot tart a közoktatási intézményekben a gyermekek, tanulók
étkeztetésével foglalkozó munkatársaival
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Koordinálja a közoktatási intézmények tálaló konyháin dolgozók munkáját
Szervezi az egyéb vendéglátás keretében a külső rendezvényeket
Részt vesz az intézmény élelmiszer közbeszerzésének lebonyolításában.
Felelős a főzőkonyha és az egységekben működő tálalókonyhák HACCP rendszer szerinti
működéséért
A vezetők részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, mely jelen szabályzat függelékét képezi.

Az intézményvezető közvetlen munkatársai
Az intézményvezető a feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Az intézményvezető közvetlen munkatársai:
Szociális szervező
Család- és gyermekjóléti központ vezető
Gazdasági vezető
Szociális ügyintéző
Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel és
beszámolási kötelezettséggel.

Az intézmény vezetősége, kapcsolattartás
Az intézmény vezetőjének munkáját (irányító, tervező, szervező, döntés előkészítő, értékelő
tevékenységet) a szociális szervező a területi vezetőgondozó, az egységek vezetői segítik
meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelességekkel.
Vezetői testület:
- intézményvezető,
- szociális szervező
- gazdasági vezető
Az intézmény szakmai irányításában, döntések előkészítésében tanácskozási joggal részt
vesz az egységvezetőkből álló munkaközösség.
VI.3. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGYSÉGEK MUNKAKÖREI
1 Vezető ápoló
Munkakör célja, jellemző feladatai ld. az intézmény vezetés címszó alatt.
2 Intézményi orvos (megbízási szerződés alapján ellátott feladatkör)
A munkakör célja, A tartós és átmenti elhelyezésben részesülő ellátottak orvosegészségügyi feladatainak ellátása.

Feladatai:
- elkészíti az intézmény gyógyszer alaplistáját
- figyelemmel kíséri az intézményben lakók egészségi állapotát
- irányítja és ellenőrzi az intézmény gyógyszerfelhasználását
- kapcsolatot tart a gyógyintézetekkel
- meghatározza a diétás élelmezésben részesülők körét.
- szakterületét érintő kérdésekben önállóan dönt
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részt vesz a gondozási-ápolási tervek elkészítésében

3 Mentálhigiénés munkatárs
Mentálhigiénés munkakör célja, az ellátottak lelki egészségének megőrzése, helyreállítása.
Munkáját közvetlenül a vezetőápoló irányításával végzi.
- alapvető feladata a lakók foglalkoztatásának és mentális gondozásának szervezése,
- kivitelezése, melyet éves-, havi-, heti munkaterv alapján végez
- előkészíti az új lakó fogadását
- a beköltöző lakót fogadja, tájékoztatja a házirendről, elkészíti személyi leltárát,
- segíti a beilleszkedést, fokozott figyelemmel kíséri és elősegíti a társas kapcsolatok
létrejöttét azok ápolását
- az ellátott beköltözését követ 30 napon belül összehívja a gondozási tervet készítő teamet és
elkészíti az egyénre szabott gondozási terveket
- elkészíti a rövid- közép és hosszú távú mentálhigiénés és foglalkoztatási tervet
- egyéni és csoportos irányított beszélgetéseket szervez
- a probléma megoldó modell segítségével kezeli a kialakult konfliktusokat
- felismeri a lakó krízis állapotát, melyet haladéktalanul jelez az intézmény orvosa felé
- segíti a lakók és dolgozók gyász feldolgozását
- vezeti a számára előírt dokumentációkat
- Részt vesz az ellátottak gondozási tervében kitűzött célok megvalósításában.
- Hosszú és rövid távú munkatervet készít
- A munkaterv megvalósulását folyamatosan figyelemmel kíséri, ha szükséges egyeztetés
után változtatásokat eszközöl.
- Vezeti a gondozási elemhez szükséges dokumentációt egyénre és csoportra vonatkozóan
egyaránt.
- Jelzéssel él, illetve folyamatosan tájékoztatja az intézmény vezetőjét a szükséges eszközök
biztosításának lehetőségiről.

4. Egészségügyi koordinátor
A tartós és átmeneti elhelyezésben részesülő ellátottak egészségügyi ellátását és annak szervezését
bonyolító munkakör.
Feladata:
- az ellátottak egészségügyi állapotával kapcsolatos feladatok végzése
- egészségügyi ellátás koordinálása
- ellátáshoz szükséges gyógyszer-, segédeszköz,- ápolási kellékek beszerzése
- intézményi orvos munkájának segítése
- szakorvosi ellátással kapcsolatos teendők elvégzése
- gyógyszer,- segédeszköz nyilvántartások vezetése
- orvosok által kért jelentések, nyilvántartások elkészítése
- kórházba, egészségügyi intézetbe utalt ellátottak utánkövetése, kapcsolattartás a kezelő
orvossal
- részt vesz a gondozási-ápolási tervek elkészítésében
- ápolási dilemmák esetén konzultál az illetékes orvossal
- Felelős a közegészségügyi rendszabályok betartásáért, a HACCP rendszer egységen belüli
működéséért, az előírt dokumentáció vezetéséért
5 Gondozó-ápolók
A munkakör célja az ellátottak szükségletközpontú gondozási-ápolási feladatainak elvégzése.
A komplex szolgáltatást jelentő gondozási elemek szakszerű kivitelezése. Munkájukat közvetlenül
a vezetőápoló irányítja.
Feladatai:
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elsődleges feladat, a gondozottak szükségleteinek felmérése és maradéktalan kielégítése
ellátnak minden olyan feladatot, amelyet az ellátottak egészségi állapota indokol, s
amely szakmai képesítésükből eredően kompetenciakörükbe tartozik
vezetnek minden dokumentációt, mely az adott munkakörben előírt
új dolgozó betanítása.
exit leltár előírásszerű felvétele
részt vesz a gondozási-ápolási tervek elkészítésében, végrehajtásában, szükség esetén
javaslatot tesz a terv módosítására

VI. 4. ALAP SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI MUNKAKÖREI
1. Nappali ellátás (Idősek Klubja, Esély klub) vezetőgondozó
Munkakör célja, feladatköre ld. az intézmény vezetése címszó alatt.
2. Szociális gondozók / nappali ellátásban /
Munkakör célja, az ellátottak szükségletközpontú gondozási feladatainak elvégzése. A
komplex szolgáltatást jelentő gondozási elemek szakszerű kivitelezése.
Munkájukat az egység ( idősek klubja, fogyatékosok klubja) vezetőgondozója irányítja.
Főbb feladatuk:
- A klubtagok legmagasabb színvonalú komplex ellátása.
- Étkeztetés, higiénés szükségletek kielégítésében való segédkezés, ügyintézés, pszichés
gondozás, egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok
- Részt vesznek a gondozási tervek kivitelezésében
- Vezetik az előírt dokumentációt
3. Terápiás munkatárs fogyatékosok nappali klubban
A munkakör célja: a fogyatékosokat is ellátó nappali klubban ellátottak részére a komplex gondozás
elemei közül a célszerű hasznos időtöltés megszervezése, a fogyatékosok képességeinek fejlesztése .
Főbb feladatai:
- alapvető feladata az ellátottak egyéni és csoportos foglalkoztatásának, célszerű hasznos
időtöltésének megszervezésében való részvétel, melyet éves munkaterv alapján végez
- szinten tartja illetve lehetőség szerint fejleszti az ellátottak meglévő képességeit
- munkája során figyelemmel kíséri az ellátottak életkorát és egészségi állapotát és ennek
- megfelelően szervezi meg részükre a hasznos időtöltést, mely lehet : munkavégzési célú,
terápiás célú
- terápiás célú foglalkoztatás esetén együttműködik az intézmény orvosával és a gyógy- tornásszal
4. Szociális gondozók / házi segítségnyújtásban /
A munkakör célja, saját környezetükben segítséget nyújtani azon személyek részére akik
önálló életvitelüket más módon nem képesek fenntartani és gondozási szükségletük nem
haladja meg a napi 4 órát.
Munkájukat elsődlegesen a területi vezetőgondozó, másodsorban a nappali ellátást
nyújtó egység vezetője irányítja és koordinálja.
Főbb feladatuk:
- A házi segítségnyújtásban részesülők szükséglet és igény szerinti ellátása,
- Ellátottak egészségi állapotának figyelemmel kisérése
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Személyi és közvetlen környezeti higiéne biztosításában való segítségnyújtás
Szükség esetén helyettesítik a személyi segítőket
Részt vesznek a gondozási tervek végrehajtásában
Vezetik a tevékenységhez előírt dokumentációt

5. Személyi segítők
A munkakör célja, olyan segítséget nyújtani a saját környezetükben élő mindazon
fogyatékossággal élő személy és családja részére ami által megőrizhetik szuverenitásukat,
illetve előremozdítható társadalmi integrációjuk.
Munkájukat közvetlenül a támogató szolgálat vezetője irányítja.
Főbb feladata:
- A támogató szolgáltatásban részesülő fogyatékos személyek higiénés, életviteli,
életfenntartási szükségleteinek kielégítésében való aktív közreműködés
- Szükség esetén helyettesítik a házigondozókat
- részt vesz a gondozási tervek elkészítésében, annak kivitelezésében, szükség esetén
javaslatot tesz annak módosítására
6. Támogató szolgálati gépkocsivezető
A munkakör célja a fogyatékos ember szállítására alkalmas, speciálisan akadálymentesített gépkocsi
által az ellátást igénybe vevők szállítása. A támogató szolgálati gépkocsi vezetője speciális
képesítéssel rendelkezik, így a szállítás folyamán a fogyatékosság jellegének megfelelően tudja
segíteni az utasát.
Főbb feladatai:
- A támogató szolgálat vezetője által felvett igények alapján a szállító tevékenység elvégzése
- A szállítás időtartama alatt felelős az utasokért
- A kísérő nélkül szállított fogyatékos személyek felett felügyeletet lát el a szállítás során
- Segíti a fogyatékkal élő személyt, közvetlenül az utazás előtt, alatt és a után személyes
szükséglete kielégítésében, illetve ügyei intézésében
- Köteles vezetni minden dokumentációt mely a személyek szállításával, a szolgáltatásért
fizetendő térítési díjak alapjául szolgál, illetve a gépjármű használatával kapcsolatos.
- Köteles a hónap végén a menetlevél feladatok szerinti összesítését elvégezni és a
meghatározott időpontig leadni a szolgálat vezetőjének illetve a gazdasági csoport
ügyintézőjének.
- postai küldemények ügyintézése, feladása
- Térítési díjak feladása pénzintézetbe
- Ügyiratok továbbítása az egységekbe

7. Tanya gondnok
A munkakör célja a 001-es és 002-es tanyakörzetben élők életvitelének segítése, idősek,
egyedül élők, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetben lévő családok alapvető szükségleteinek
kielégítésében, életvitelük segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Munkáját a szociális szervező irányításával végzi. Helyettesítését az intézményvezető által
megbízott személy látja el.
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Főbb feladatai:
- Egészségügyi szolgáltatások elérésének segítése
- Szociális információk szolgáltatása
- Hivatalos ügyek intézésének segítése
- Közösségi rendezvényekre történő szállítás
- Információk közvetítése a kulturális, sport, szórakoztató rendezvényekről, az azokra való eljutás
megszervezése.
- A tanyagondnok ügyintézési feladatai közé tartozik napi rendszerességgel a hivatali ügyek
intézésében való segítségnyújtás, postai szolgáltatások elintézése. A szolgáltatást igénybe vevő
megbízása alapján önállóan intézi a tanyagondnok a szolgáltatáskörébe tartozó ügyeket illetve
elkíséri a szolgáltatást igénybe vevőt az adott hivatali helyre.
- Önálló feladatként elvégzi a tanyagondnok a körzetben lakó igénylőknél mindazon
tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő felvágás, hó
eltakarítás, apró háziállatok részére takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a háztartásban
előforduló szakértelmet nem igénylő apró javítási munkák.
- Személyek szállítása
- postai küldemények ügyintézése, feladása
- Térítési díjak feladása pénzintézetbe
- Ügyiratok továbbítása az egységekbe
8. Szociális segítő étkeztetésben
A munkakör célja az étkeztetés keretében biztosított napi egyszeri meleg étel kiszolgálásának
megszervezése, az étkeztetésben részt vevő ellátottakkal való kapcsolattartás. Az étkeztetéshez előírt
dokumentáció naprakész vezetése, Adatszolgáltatás a KENYSZI rendszerbe történő jelentéshez.
Főbb feladatai:
- étkezők nyilvántartásának vezetése
- ételek ételhordóba történő kiadagolása
- az étel házhoz szállításának koordinálása
- ételhordók és szállító edények közegészségügyi előírás szerinti tisztántartásának szervezése,
- igénybevételi napló vezetése
- új igények felvétele, dokumentáció előkészítése döntésre az intézményvezető felé
9. Szociális segítő házi segítségnyújtásban
Közreműködik a házi segítségnyújtás keretében szociális segítésre jogosult igénylők önálló
életvitelének fenntartásában. Végzi az 1/2000. (I.7.) Sz.Cs.M. rendelet 5.sz. mellékletének II. részében
a szociális segítés körében tartozó feladatokat.
A munkakörbe tartozó feladatokat elsősorban közfoglalkoztatott munkavállalók végzik.
10. Családsegítő
Szociális segítőmunkát végez, melynek keretében:
 segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a
családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező
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erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb
problémák megelőzésébe,
 koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban,
szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 esetkonferenciát szervez,
 közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.
 A szociális segítőmunka során valamennyi család esetében legalább havi három személyes
találkozást szervez és dokumentál.
 segíti az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást
 együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások
igénylésében,
 a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
 segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti
gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi
hazakerülését.
A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
 szabadidős és közösségi programokat szervez, és
 kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális
intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél közösségi szabadidős programok
megszervezését.
A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
 segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
 a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít, és
 a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6)
bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről
és a családba való beilleszkedéséről.
 esetmegbeszélést kezdeményez.
 A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat
haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz
javaslatot a hatóság intézkedésére.
 Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
 A klienseket felvilágosítja a nekik járó juttatásokról.
 Szükség esetén segítséget nyújt a nyomtatványok kitöltésében, és kérvények, beadványok
írásában.
 Együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, egészségügyi, rendészeti, szociális és
társadalmi szervekkel, gyámhivatallal, civil szerveződésekkel, munkaügyi hatósággal.
 Felkutatja a segítségre szorulókat.
 Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű rétegek életét.
 Közreműködik a családok külső támogatórendszerének fejlesztésében, a családokkal
kapcsolatban lévő intézmények, társadalmi szervezetek, egyesületek és egyházi szervezetek
tevékenységének összehangolásában.
 A prevenció elősegítése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő- és jelző rendszert működtet.
 Segíti a konfliktushelyzetek megoldását.
 Szükség esetén hatósági beavatkozást kezdeményez.
 Szükség esetén kiemelési javaslatot készít.
35












Elvégzi az utógondozást.
Szerepet vállal az intézmény tevékenységeihez tartozó szakmai rendezvényeken, felkérésre
ismeretterjesztő előadást tart.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos pályázati lehetőségeket. Részt
vesz pályázatok megírásában, és az azokban megfogalmazott feladatok végrehajtásában.
Kapcsolatot épít és tart fenn a szakmai szervezetekkel.
A család- és gyermekjóléti központ E képviselője által adott jogosultságnak megfelelően
köteles a KENYSZI rendszerbe a munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot
szolgáltatni.
Végzi az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
szervezi a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben
élő családokat segítő szolgáltatásokat közvetít.

11. Esetmenedzser
Feladatai:
A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében
 a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális
szolgáltatások, programok nyújtása
o utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munka végzése,
o kapcsolattartási ügyeletet biztosítása, ennek keretében közvetítői eljárás, ide nem értve
a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,
o Észlelő és jelzőrendszer működtetésében aktívan részt vesz, mely lehetővé teszi a
gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, a veszélyeztetettség időben való
felismerését. A rendszer működtetése érdekében kapcsolatot tart a gyermekvédelmi
feladatkörrel rendelkező intézmények és szervezetek szakembereivel és vezetőivel.
o Szervezi és részt vesz az esetmegbeszéléseken, illetve a gyermekvédelmi
konferenciákon
o feladata a családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia szervezése
abban való részvétel
Ellátja a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket
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 ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását, együttműködik a pártfogó
felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése
érdekében,
o a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál
és végez
o utógondozást végez
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o védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális
segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék
természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít;
o szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

12. Tanácsadó pszichológus (megbízási szerződéssel ellátott munkakör)
- Problématípustól függően a klienseket - kompetencia határainak megtartása mellett - megfelelő
ellátásban részesíti (segítő beszélgetés, tanácsadás). A folyamatba szükség esetén bevonja a család
tagjait is.
- A gyámhatóság felkérésére pszichológiai vizsgálatot végez, teszteket vesz fel, és erről írásban
pszichológiai szakvéleményt készít.
- Amennyiben a kliens problémájának megoldása meghaladja a tanácsadás kompetenciahatárait, ill. a
pszichológus kompetenciáját, úgy a megfelelő szakellátásba irányítja.
- A családsegítők kérésére segítséget nyújt egy-egy esethez.
- Azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul megteszi a legszükségesebb intézkedéseket,
vagy arra másokat felkér.
- Felkérésre aktívan részt vesz az esetmegbeszéléseken .
- Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
- Minden kliens esetén személyes adatokat vesz fel, melyet a titoktartási kötelezettség értelmében
titkosan kezel.
- Amennyiben egy alkalomnál többször jelenik meg a kliens, minden esetben megkezdi az esetnaplót
vezetését. Amíg a kliens igénybe veszi a szolgáltatást, folyamatosan vezeti az esetnaplót.
- 4 havonta felkészül a belső szakmai monitorozásra.
- Vezeti a forgalmi naplót a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően.
- Együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, egészségügyi intézményekkel, szociális és
társadalmi szervekkel, gyámhivatallal, civil szerveződésekkel.
- Részt vesz a munkaértekezleteken, egyéni konzultációt vezet a családgondozók számára,
esetmegbeszélést vezet.
- A tevékenységét érintő jogszabályok ismeretében, az Etikai kódex szellemében jár el.
- Szerepet vállal az intézmény tevékenységeihez tartozó szakmai rendezvényeken, felkérésre
ismeretterjesztő előadást tart.
- Kapcsolatot épít és tart fenn a szakmai szervezetekkel.
13. Tanácsadó jogász (megbízási szerződéssel ellátott munkakör)
-

-

a család és gyermekjóléti központ kliensei részére jogi tanácsadást nyújt
Amennyiben a kliens problémájának megoldása meghaladja a tanácsadás kompetenciahatárait, ill.
a jogász kompetenciáját, úgy az esetmenedzserhez irányítja.
A családsegítők, esetmenedzserek kérésére segítséget nyújt egy-egy esethez.
Azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul megteszi a legszükségesebb intézkedéseket,
vagy arra másokat felkér.
Felkérésre aktívan részt vesz az esetmegbeszéléseken .
Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
Minden kliens esetén személyes adatokat vesz fel, melyet a titoktartási kötelezettség értelmében
titkosan kezel.
Amennyiben egy alkalomnál többször jelenik meg a kliens, minden esetben megkezdi az
esetnaplót vezetését. Amíg a kliens igénybe veszi a szolgáltatást, folyamatosan vezeti az
esetnaplót.
Vezeti a forgalmi naplót a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően.
Részt vesz a munkaértekezleteken, szükség esetén egyéni konzultációt, esetmegbeszélést vezet a
családgondozók, esetmenedzserek számára.
A tevékenységét érintő jogszabályok ismeretében, az Etikai kódex szellemében jár el.
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14. Szociális ügyintéző
Munkakör célja, az intézmény egészére vonatkozóan a szakmai munkához kapcsolódó
dokumentumok naprakészen tartása, adminisztrációs tevékenység végzése.
- Statisztikai adatok gyűjtése, dokumentálása, szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatások, felmérések
előkészítése, kivitelezése, szakmai feladatot végzők országos nyilvántartásával kapcsolatos ügyek
intézése. Munkáját közvetlenül az intézményvezető irányításával végzi
Főbb feladatai:
- hosszú és rövidtávú képzési és továbbképzési tervek elkészítése
- szakmai feladatot ellátó munkavállalók szakmai nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés,
- kredit szerzési kötelezettség nyomon követése,
- munkavállalók szakmai továbbképzésének koordinálása, a továbbképzéssel kapcsolatos
jelentések illetékes szervhez történő megküldése
- Nyomon követi a továbbképzési tervben foglaltakat, és évenként felülvizsgálja.
-

az egységek által beküldött jelentések összegyűjtése, azok illetékes ügyintézőhöz való
továbbítása
az intézmény külső-belső érkező és küldendő iratainak, leveleinek iktatása, postázása,
dokumentumok irattározása
részfeladatok elvégzése által segíti a területi vezetőgondozó és a szociális szervező munkáját
naponta adatot szolgáltat a KENYSZI rendszerébe az étkeztetési szolgáltatást igénybevevőkről
az E képviselő által adott jogosultságnak megfelelően az adatszolgáltató egységvezetők
távolléte esetén az alap és szakosított ellátás ellátottaira vonatkozóan adatszolgáltatást végez a
KENYSZI rendszerben

15. Tiszteletdíjas társadalmi gondozók
A társadalmi gondozók a társadalmi megállapodásba foglalt feladatok végzésével segítik a házi
segítségnyújtás keretében szociális segítést igénylő személyek életvitelét. Szükség esetén társadalmi
gondozók látják el a helyettesítési feladatokat az idősek otthoni ellátásban .
Ezen személyek az elvégzett feladatokért tiszteletdíjban részesülnek.
VI. 5. GAZDASÁGI CSOPORT MUNKAKÖREI
1 . Gazdaságvezető lásd: intézmény vezetése címszó alatt
2. Gazdasági ügyintézők
Feladatkörök:
- személyügyi ügyek intézése
- házi pénztár kezelés
- banki utalások, bevallások készítése
- könyvelés
- ellátottak gazdasági ügyeinek intézése, letétkezelés
- kis és nagyértékű tárgyi eszközök kezelése
- számlázás
A gazdasági csoport ügyintézői munkájukat közvetlenül a gazdaságvezető irányításával végzik.
Feladatuk az intézményi költségvetés összeállításával, annak az egységek közötti lebontásával, a
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kincstári gazdálkodás feltételeinek kialakításával és ellenőrzésével kapcsolatos tevékenység ellátása,
valamint az intézmény pénzügyi, munkaügyi és számviteli tevékenységének szervezése, irányítása és
összehangolása.
Ezen belül, a gazdasági ügyintézők a gazdaságvezető irányításával:
 Összeállítják az intézmény éves költségvetési előirányzatát
 Kezelik az éves előirányzat-módosításokat, ütemtervet készítenek az alap- és
többletfeladatok finanszírozására
 Elkészítik a negyedéves és éves zárlati munkálatokat, jelentéseket, összeállítják a
számszaki költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó szöveges beszámolókat
 A gazdaságvezető irányítja, összehangolja a felhalmozással, és felújítással
kapcsolatos feladatokat
 Gondoskodik a munkavállalók személyi anyagának nyilvántartásáról, annak
vezetéséről, fizetési fokozatának munkaköri besorolásának törvényszerűségéről
 Végzi az intézmény szintetikus és analitikus könyvelését, gondoskodik a
bizonylatok előírások szerinti megőrzéséről
A gazdasági csoport dolgozóinak részletes feladatait, a helyettesítés rendjét, továbbá a kompetencia
köröket részletesen a munkaköri leírások tartalmazzák.
VI. 6.
-

ÉLELMEZÉSI CSOPORT MUNKAKÖREI

élelmezésvezető
élelmezési adminisztrátor
Első szakács
Szakácsok
Cukrász
Konyhai kisegítők
Főzőkonyhai kisegítők
Tálalókonyhai kisegítők
Ételszállító gépkocsivezető

Az élelmezési csoport munkáját a gazdasági vezető iránymutatásai alapján közvetlenül az
élelmezésvezető irányítja. Feladatait lásd az intézmény vezetése címszó alatt
Élelmezési adminisztrátor
Főbb feladatai:
 beérkező bizonylatok analitikus nyilvántartása
 analitikus nyilvántartás alapján az élelmezési program naprakész vezetése
 a fogyasztók számítógépes étkeztetési adatnyilvántartásának kezelése
 napi étkezők létszámának begyűjtése, összegzése
 oktatási intézmények részére számlák kiállítása, térítési díjak beszedése
 kapcsolattartás a beszállítókkal, megrendelőkkel, fogyasztókkal
 élelmezésvezető távolléte esetén a beérkező áruk átvétele
 HACCP rendszer dokumentációjának naprakész vezetése
Első szakács
Főbb feladatai
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Az élelmezésvezető által előírt, étrenden szereplő ételekhez szükséges nyersanyagok
kimérésében az alapanyagok előkészítésében való részvétel, az ételféleségek előírásszerű
elkészítése, az elkészítés felügyelete
Megrendelők részére az ételek szakszerű kiadagolása a szállító jármű részére
Az ételek kiadagolása az őszikék idősek otthona tálaló konyhája számára
Felelős az ételek főzőkonyhai szintű kiszolgálásának előírásszerű mennyiségéért, minőségéért
és a tálalási hőmérséklet megfelelőségéért
Részt vesz a nyersanyagok szállítóktól való átvételében, megfelelő raktározásában
Figyelemmel kíséri a tárolt élelmiszerek állagát, azok megfelelő hőmérsékleten történő
tárolását
A főzés teljes időtartamában felügyeli a szakácsok és konyhai kisegítők munkáját és az
élelmezésvezetővel történt egyeztetés után szükség esetén változtatásokat eszközöl
Betanítja az új dolgozókat
Munkája során különös figyelmet fordít, az előírt higiénés rendszabályok betartására
Figyelemmel kíséri a HACCP minőségügyi rendszer által előírt dokumentáció vezetését,
valamint a számára előírt dokumentációt vezeti

Szakács – Cukrász
Főbb feladatai
 Az élelmezésvezető által előírt, étrenden szereplő ételekhez szükséges nyersanyagok
kimérésében az alapanyagok előkészítésében való részvétel, az ételféleségek előírásszerű
elkészítése,
 Az ételek kiadagolása szállításra
 Az ételek kiadagolása az őszikék idősek otthona lakói és az alkalmazottak részére
 Figyelemmel kíséri az ételek előírásszerű mennyiségét, minőségét és gondoskodik a tálalási
hőmérséklet megőrzéséről,
 Figyelemmel kíséri a tárolt élelmiszerek állagát, azok megfelelő hőmérsékleten történő
tárolását
 Irányítja és felügyeli a konyhai kisegítők munkáját
 Betanítja az új dolgozókat
 Munkája során különös figyelmet fordít, a higiénés rendszabályok betartására
 HACCP minőségügyi rendszer által a munkaköréhez tartozó dokumentáció vezetése
Főzőkonyhai kisegítő
Főbb feladatai
 Az ételeket a szakács irányításával készíti.
 A reggelit és a vacsorát önállóan is készíti.
 Gondoskodik az ételminta levételéről és annak megfelelő időtartamig történő szabályszerű
tárolásáról és megőrzéséről.
 Előkészíti a nyersanyagokat a főzéshez.
 Az előírt szabályoknak megfelelően gondoskodik az ételmintás üvegek sterilizálásáról
 Végzi a fekete és fehér edények szabályszerű tisztítását és tárolását.
 Feladata a konyha és az előkészítő helységek rendjének, tisztaságának folyamatos biztosítása, a
hűtők rendben tartása.
Tálalókonyhai kisegítő
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-

Fő feladata a tálalókonyhára érkező étel megfelelő mennyiségben, minőségben és
hőmérsékleten való kiadagolása a fogyasztók részére. A tálalókonyha közegészségügyi és
élelmiszerbiztonsági szabályok szerinti működtetése, azb ételek kiszolgálásához kapcsolódó
járulékos munkatevékenységek szabályszerű végzése.
A munkakörbe tartozó részletes feladatokat, a munkaidő beosztást a munkaköri leírás
tartalmazza.

Ételszállító gépjármű vezető
Munkáját közvetlenül az élelmezésvezető és/vagy a gazdaságvezető irányítja.
Főbb feladata:
 Az intézmény ételszállítási feladatainak teljeskörű ellátása
 Élelmezési adminisztrátor térítési díj beszedéssel kapcsolatos közlekedésének
segítése postai küldemények ügyintézése, feladása
 Térítési díjak feladása pénzintézetbe
 Ügyiratok továbbítása az egységekbe

VI. 7. MŰSZAKI CSOPORT
A csoport feladata:
 Az intézményi egységek épületének, berendezéseinek közvetlen környezetének
tárgyainak javítása, állag megóvása
 Az egységek udvarainak rendben tartása
 Szakmai képesítés szerinti munkák kizárólagos elvégzése
Munkakörei:
- Csoport vezető karbantartó
- Karbantartók

1 Műszaki-csoport vezető:
Munkáját közvetlenül a gazdaságvezető irányítja.
Feladata:
 Az intézmény karbantartó munkavállalóinak irányítása, feladatainak koordinálása és
végrehajtásuk ellenőrzése
 A karbantartói feladatok elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzése, a munka
megszervezése, lebonyolítása, az intézmény egészére vonatkozóan a kézi tűzoltó
készülékeinek felügyelete, szavatossági idejének, a készülékek töltésnyomás
ellenőrzése,
2 Karbantartók:
Munkáját közvetlenül a műszaki csoportvezető, illetve a telephelyek vezetői
irányítják.
Feladatai:
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Elsődleges feladata a munkaköri leírásában meghatározott munkavégzés helye
szerinti telephelyen felmerülő karbantartási munkák elvégzése, annak
munkanaplóba történő bejegyzése
Részvétel az intézmény egészére vonatkozó csoportos karbantartási munkálatokban

A munkakörök feladatainak részletes meghatározását a munkaköri leírás tartalmazza.
VI. 8. TECHNIKAI- KISEGÍTŐ DOLGOZÓK

Mosó-takarítók, kisegítők
Munkájukat közvetlenül az egységvezetők irányításával végzik
Feladataik:
- takarítási munkálatok végzése az adott intézményi egység egész területén,
és környezetében
- intézményi textiliák tisztántartása
- az egységben ellátottak ruházatának mosása, kezelése

VII. SZERVEZETI EGYSÉGEK SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK,
HELYETTESÍTÉSÉNEK RENDJE

A szervezeti integráció által megvalósul, hogy az intézmény saját keretein belül a szükségleteknek
megfelelően több ellátási típust biztosít az alapszolgáltatások, nappali és bentlakásos ellátások
egymásra épülésével.
A szervezeti integráció célja:
Hatékonyabb működtetés, komplex ellátás, egyéni életutak követése, átjárhatóság a szolgáltatások
között, egymásra épült ellátások.
A Térségi szociális Gondozási Központ integrált szervezetében az egyes ellátási formákban
párhuzamos feladatellátás folyik.
Szervezeti egységek együttműködése:
11 telephelyen biztosítjuk különböző szolgáltatásainkat. 7 telephelyen személyes gondoskodást nyújtó
szociális alap és szakosított ellátást, 1 telephelyen család és gyermekjóléti szolgáltatást, 3 telephelyen
pedig az oktatási intézményekben tanulók részére étkeztetést biztosítunk.
Az integrált intézmény egészére vonatkozó egységes elvek alapján nyújtjuk – az igénylők személyes
szükségleteihez igazodó - szolgáltatásainkat.
Az egymásra épülő ellátási formák az ellátottak / kliensek életkori sajátosságainak, egészségi, fizikai,
mentális állapotának megfelelően nyújtanak komplex segítséget, gondozást.
A különböző ellátási formák a szolgáltatások minőségére és mennyiségére tekintettel differenciáltak,
egymásra épülők és átjárhatók. Az intézményvezető az ellátott helyzetének, állapotának - a gondozási
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szükségletre vonatkozó kötelező érvényű megállapításának - megfelelően biztosítja a szociális
szolgáltatások igénybevételét a személyes gondoskodás keretében. Egy időben több szolgáltatás is
nyújtható a rászoruló igénybe vevőnek.
Az intézmény alkalmazottainak közvetlen szakmai együttműködése révén a különböző szolgáltatások
körébe tartozó feladatellátás zavartalan és zökkenőmentesen tud megvalósulni. Az eltérő
tevékenységet folytató szervezeti egységek munkájukat összehangolják.
Az intézményben foglalkoztatott alkalmazottak munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeit és
jogaikat a munka törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtási
rendeletei szabályozzák. Az alkalmazottak egy része szakma specifikus munkakörben végzi feladatait,
a többi dolgozó a szakmai munkát közvetlenül segítő nem szakma specifikus munkakört ellátó
alkalmazott.
Az alapszolgáltatást végző szakmai egységek feladatai egymásba kapcsolódnak, ezért ezen egységek
vezetői és munkavállalói - az ellátottak minél magasabb színvonalú és mindenkor az egyéni
szükségletek kielégítését célzó ellátás megvalósulása érdekében - személyes kapcsolatot tartanak
egymással.
E kapcsolattartás során messzemenően szem előtt tartjuk a szakmai etika elveit, az ellátottak
személyiségi és Alaptörvényben lefektetett jogait.
Tekintettel az ellátások egymásra épültségére és átjárhatóságára, az alapszolgáltatást végzők az
ellátottak érdekében kapcsolatot tartanak a szakosított ellátást végző egységekben dolgozókkal is.
A szakmai egységek vezetői kötelesek egymásnak átadni minden olyan információt és dokumentációt
az ellátottakkal kapcsolatban, mely a folyamatos, zavartalan ellátás biztosításához szükséges.
Helyettesítés rendje
A zavartalan ellátás érdekében az egységekben az egyes munkakörökben foglalkoztatott
munkavállalókat távollétük idején velük azonos, vagy magasabb szakmai képesítéssel rendelkező
munkatárs helyettesítheti. A távollévő dolgozók helyettesítésének megszervezése a szakmai egységek
vezetőinek feladata és felelőssége.
A támogató szolgálat személyi segítőit távollétük idején a házi segítségnyújtásban illetve a nappali
ellátásban foglalkoztatott szakképzett munkavállalók helyettesíthetik.
A támogató szolgálat személyi segítői munkaidejük jobb kihasználtsága érdekében a házi
segítségnyújtásban is végezhetnek feladatokat, illetve helyettesíthetik az ott dolgozókat.
A támogató szolgálat gépkocsi vezetőjét az intézményvezető által megbízott munkavállaló helyettesíti.
A tanyagondnokot távolléte esetén az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló - munkakör
betöltéséhez előírt gépjárművezetői engedéllyel rendelkező- az intézményvezető által megbízott
munkavállaló helyettesíti.
A család-és gyermekjóléti központban dolgozó családsegítőket a családsegítők, az esetmenedzsereket,
az esetmenedzserek helyettesítik.
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A gondozás folytonossága érdekében minden munkavállaló kötelessége szabadságának és egyéb előre
tervezett távollétének megkezdése előtt, az őt helyettesítő munkatársnak a gondozottal/klienssel és a
gondozási tevékenységével kapcsolatos részletes információkat átadni.
Az ellátásra jogosultak folyamatos, zavartalan ellátása érdekében az alap és szakosított feladatokat
ellátó egységekben dolgozó munkavállalók átirányíthatók – a szakmai végzettségüknek megfelelő más egységbe, más munkaterületre.
A munkavállalók telephelyek közötti átirányítása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

VIII. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK
1. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek
A költségvetés tervezésekor a Gazdasági vezető és a gazdasági csoport a Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi Osztályának útmutatásával dolgozik.
2. A gazdálkodás folyamatában gyakorolt hatáskörök, kötelezettségek és jogok
A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás
szabályait a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, valamint a 368/2011 (XII. 31.)
Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - határozza meg.
2.1. Kötelezettségvállalás
a) Kötelezettségvállaló
Az Ávr. 52. § (1) bekezdése alapján Intézményünk nevében kizárólag az intézmény vezetője
vállalhat kötelezettséget.
A kiadás teljesítése előtt meg kell győződni arról, hogy a kiadás teljesítésére rendelkezésre áll-e a
fedezet. Az intézmény vezetője kötelezettséget csak írásban vállalhat.
Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási
előirányzatok és az Áht. 20. § (1) bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott
pénzeszközök terhére fizetési kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett
jognyilatkozat.
Így különösen:
 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
 szerződés megkötésére,
 költségvetési támogatás biztosítására irányuló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat.
b) Kötelezettséget vállalni – az Ávr. 53. § (1) bekezdése szerinti kivételekkel – csak pénzügyi
ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
Intézményünknél kötelezettségvállalásra jogosult személy az intézményvezető, az ő
akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettes.
c) Az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az
olyan kifizetések teljesítéséhez, amely
 értéke a százezer forintot nem éri el,
 pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak,
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 az Áht. 36. § (2) bekezdése szerint egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az
előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi
körülmények között – az ésszerű gazdálkodás mellett – reális legmagasabb összegű kötelezettséget
kell feltételezni.
d ) Ha a kötelezettségvállalásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és a kötelezettségvállalás
dokumentuma a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 12. § b) pontjában vagy
14. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés, a
kötelezettségvállalás értéke megegyezik a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződésnek a Kbt. rendelkezései szerint számított értékével.
A közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a
költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek
összegeként kell meghatározni.
e) A kötelezettségvállalások nyilvántartását a Polisz könyvelési programban kell folyamatosan,
naprakészen vezetni.
A nyilvántartást a gazdasági csoport vezeti.
f ) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén haladéktalanul gondoskodni
kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről, valamint az Ávr. 46. § szerint
érintett évek szabad kiadási előirányzatai módosításáról.

2.2. Pénzügyi ellenjegyzés
A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik.
Az Ávr. 54. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést
megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Pénzügyi ellenjegyző
Az Ávr. 55. § (2) bekezdése alapján intézményünknél a kötelezettségvállalás pénzügyi
ellenjegyzésére a gazdasági vezető jogosult.
A kötelezettség vállalására csak ellenjegyzés után kerülhet sor. A gazdasági vezetőnek meg kell
vizsgálnia, hogy a pénzügyi fedezet a rendelkezésre áll e.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán az arra jogosult személy
aláírásával kell igazolni.
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben előírtaknak, a gazdasági vezetőnek
írásban tájékoztatni kell az intézményvezetőt.
Ha az intézményvezető a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a
pénzügyi ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint eljárni.
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Ebben az esetben a gazdasági vezető záradékolja a kötelezettség vállalást jelentő okmányt
„ellenjegyzés utasításra történt” záradékkal, és 8 napon belül tájékoztatja a felügyeleti szerv
gazdálkodási csoportját.
2.3. Teljesítés igazolás
Teljesítés igazolásra jogosult személyek
 Az intézménynél a teljesítésigazolással kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlására
az intézményvezető és a gazdasági vezető jogosult.
 Az intézményvezető és a gazdasági vezető minden számla vonatkozásában igazolhatja a
teljesítést.
 Az élelmiszerszámlákkal kapcsolatos teljesítésigazolást elsődlegesen az élelmezésvezető
látja el.
 A bentlakásos egységek gyógyszerszámláinak teljesítésének igazolását az Idősek Otthona
vezetőápolója látja el.
A teljesítés igazolása során meg kell győződni a szolgáltatás elvégzéséről, valamint a termék, áru,
készlet, stb. tényleges átvételéről.
A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell
 a kiadások teljesítésének jogosságát,
 a kiadások összegszerűségét,
 ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés
vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak
teljesítését.
A teljesítés igazolás
- a számlán elhelyezett „A teljesítést igazolom” bélyegző lenyomattal,
- a teljesítés igazolásának dátumával, és
- a teljesítés igazolásra jogosult személy aláírásával történik.

2.4. Érvényesítés
Az érvényesítés az Ávr. 59. § (2) bekezdése szerinti okmány utalványozása előtt történik.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell
 az érvényesítésre utaló megjelölést (érvényesítve),
 az érvényesítés dátumát és
 az érvényesítő aláírását.
Érvényesítő
Az Ávr. 58. § (4) bekezdése alapján érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat a főkönyvi könyvelő
látja el.
A kifizetések esetén a teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
 az összegszerűséget,
 a fedezet meglétét és azt, hogy
 a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló, többször módosított 249/2000.
(XII.24.) Korm. rendelet, továbbá az Ávr., valamint szervezetünk belső szabályzataiban
foglaltakat megtartották-e.
Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok
megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak.
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2.5. Utalványozás
Utalványozó
Az Ávr. 59. (1) bekezdése, valamint az Ávr. 52. § alapján a kötelezettséget vállaló jogosult
utalványozásra. (intézményünknél az intézményvezető)
Az utalványozó feladatai:
- a költségvetésben megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó kötelezettség
vállalások teljesítésének az elrendelése.
- az elrendelés utalvány rendelet alapján történik
- az utalványozás csak a gazdaságvezető ellenjegyzésével együtt érvényes
- az utalványozó fegyelmileg felelős a fedezet meglétéért, a szabályszerűség betartásáért.
A készpénzes fizetési mód kivételével – külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel
kell tüntetni:
 az „utalvány” szót,
 a költségvetési évet,
 a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét,
 a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
 a megterhelendő, és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését,
 a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
 az Ávr. 58. § (3) bekezdése szerinti érvényesítést,
 az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását.
Szervezetünknél a Polisz könyvelési program által előállított utalványt kell alkalmazni.
A bevételi és kiadási pénztárbizonylatra rávezetett rendelkezésen az Ávr. 59. § (3) bekezdés szerinti
adatokat kell feltüntetni, azzal, hogy az okmányon már szereplő adatokat nem kell megismételni.
Az Ávr. 59. § (5) bekezdése alapján nem kell utalványozni:
- a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából - számla, egyszerűsített számla, számlát
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint a közigazgatási hatósági
határozaton alapuló bevétel beszedését,
- a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető
által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat,
- az európai uniós forrásból nyújtott támogatások jogszabály szerinti lebonyolítási számláról
történő kifizetéseket és
- a fedezetkezelői számláról, valamint – a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén – az
építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.

2.6. Összeférhetetlenségi és nyilvántartási szabályok
a.) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, és teljesítés
igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. §-ának b.) pontja) vagy maga javára látná el.
b.) Az Ávr. 60. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
 a kötelezettségvállaló és pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet,
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 az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, az utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel
c.) A kötelezettségvállalásra, az pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolásra, az érvényesítésre,
utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a 2. számú melléklet szerinti
nyilvántartást kell naprakészen vezetni az Ávr. 60. § (3) bekezdése alapján.
A nyilvántartás vezetéséért a gazdasági vezető a felelős.

IX. KÉPVISELET RENDJE
1. Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el, akadályoztatása esetén a szociális
szervező. Az intézményvezető megbízása alapján gazdasági vonatkozású kérdésekben az
intézményt a gazdasági vezető képviseli. Eseti képviselettel az intézmény bármely dolgozóját
megbízhatja az intézményvezető.
2. A munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója az intézményvezető.
3. Az intézmény egységeinek vezetői képviseleti joggal az általuk irányított egység szakmai
munkájával összefüggő kérdésekben rendelkeznek.
4. Kiadmányozási jogkörrel az intézményvezető rendelkezik, távollétében a szociális szervező.
5. Cégszerű aláírásra jogosultak:
intézményvezető
szociális szervező
gazdaságvezető
jogkörrel munkaköri leírásban felruházott gazdasági ügyintéző
Cégszerű aláíráshoz minden esetben a pénzügyi szabályzatban megjelölt két személy együttes
aláírása szükséges.
6. Bankszámla nyitásra csak a felügyeleti fenntartó szerv jogosult.
7. Bankszámla feletti rendelkezési jogosultságot is csak cégszerű aláírással lehet
érvényesíteni.

X. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI SZINTJEI
1.) ÖSSZDOLGOZÓI MUNKAÉRTEKEZLET
Az intézmény vezető évente egy alkalommal összdolgozói munkaértekezletet hív össze.
Az értekezlet az intézményvezető beszámolója alapján megtárgyalja az intézmény eltelt időszak
alatt végzett munkáját, a következő időszak feladatait, az etikai helyzetet.
Az értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti.
Az értekezleten minden munkavállalónak kötelessége részt venni.
Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő és részmunkaidős dolgozóját, a
munkavállalók érdekképviseletét ellátó szervezet képviselőit és a felügyeleti szervet. Az értekezletről
emlékeztető feljegyzést kell készíteni
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2.) VEZETŐI MUNKAÉRTEKEZLET
Az intézményvezető hívja össze és vezeti az egységvezetők részére negyed év első hónapjában, illetve
ettől eltérően bármikor ha az aktuális helyzet azt megkívánja. Az intézményvezető e-mailben, vagy
telefonon értesíti az egységvezetőket az értekezlet időpontjáról és témájáról.
Megtárgyalja:
- az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket,
- folyamatosan értékeli az intézmény egységeinek munkáját,
- a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket,
- az intézmény bérgazdálkodási, munkaerő - gazdálkodási tevékenységet,
- az éves továbbképzési tervet,
- az intézmény munkafegyelmi helyzetét,
- mindazokat a kérdéseket, amelyeket az intézményvezetője vagy a vezetőség tagjai elé
terjesztenek.
Vezetői értekezlet során:
a vezetők beszámolnak a végzett munkáról, a munkacsoportok közötti együttműködésről,
munkamegosztásról,
- a munkafegyelem, a munkahelyi légkör alakulásáról,
- illetmény - jutalmazás jellegű kérdésekről,
- tárgyalnak az egységek előtt álló feladatokról, a végrehajtás módjáról, új módszerek,
technológiák bevezetésről, eredményéről.
-

3. ) SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉRTEKEZLETE
Negyedévente vagy szükség szerint sűrűbben az egységek vezetői által összehívott és vezetett
munkaértekezlet, melynek célja:
 A dolgozók tájékoztatása a vezetői munkaértekezlet állásfoglalásairól, döntéseiről, a Térségi
szociális Gondozási Központ aktuális helyzetéről.
 Értékelik az eltelt időszakban végzett munkát
 Feltárják a hiányosságokat és azok felszámolására megoldásokat, keresnek. Fejlesztő célú
javaslatokat dolgoznak ki.
Az értekezletekre az ott dolgozó munkatársakon kívül meg kell hívni az intézmény vezetőjét is. Az
értekezletről emlékeztető feljegyzést kell készíteni, melynek másolatát át kell adni az intézmény
vezetőjének.
Esetmegbeszélésre igény és szükség szerint kerül sor. A megbeszélésről feljegyzést kell készíteni.
4.) LAKÓGYŰLÉS / ELLÁTOTTAK ÉRTEKEZLETE
A lakógyűlést az elhelyezést nyújtó egységekben lakók részére évente egy alkalommal, illetve szükség
szerint kell tartani. A lakógyűlés tartalma az idősek otthona lakóit érintő intézkedések, esetleges
problémák megbeszélése.
A lakógyűlést az egységvezető hívja össze. Meg kell hívni valamennyi lakót, az intézmény vezetőjét.
Az ellátottak értekezletét az alapszolgáltatást nyújtó egységekben lehet összehívni szükség szerint.
Az értekezlet célja az ellátottak aktuális tájékoztatása, az egység mindennapi életéhez kapcsolódó
kérdések, problémák megbeszélése. Ellátottak véleményének megismerése.
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A lakógyűlésről és az ellátotti értekezletről feljegyzést kell készíteni, melynek egy példányát át kell
adni az intézmény vezetőjének.

5.) ÉRDEKVÉDELMI FÓRUM
Az ellátást igénylők érdekvédelmére a bentlakást nyújtó intézményekben egységenként - az
érdekvédelmi fórum szabályzatában rögzítettek szerint - érdekvédelmi fórum működik. Évente
egyszer kerül összehívásra, illetve probléma esetén szükség szerint.
Az érdekvédelmi fórum ülésére meg kell hívni az intézményvezetőt és az illetékes ellátott jogi
képviselőt. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek eredeti példányát az intézményi
egységben kell őrizni, egy másolati példányt pedig az intézményvezetőnek kell átadni.
XI. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE
Az intézmény munkája során együttműködik és folyamatos munkakapcsolatot alakít ki az állami,
társadalmi, egyházi és civil szervekkel.
Különösen:
 a fenntartó társult települések önkormányzataival
 járási hivatallal
 járáshoz tartozó önkormányzatokkal
 megyei kormányhivatallal
 hatósági feladatot ellátó intézményekkel
 módszertani intézményekkel
 szociális intézményekkel,
 egészségügyi hálózat intézményeivel,
 egyházakkal,
 civil szervezetekkel
 ellátottjogi, betegjogi képviselőkkel
Titoktartás
Az intézményben dolgozók tudomására jutott adtok és tények nyilvántartására, azok kezelésére,
valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére az 1992. évi LXIII. tv és az 1992.évi
LXVI. tv., az 1993. évi III.tv. a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az
egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az előzőekben nem szabályozott kérdésekben a Szociális munka etikai kódexében lefektetett elvek az
irányadók.
Az intézmény dolgozói, illetve közeli hozzátartozóik az ellátást igénylőkkel tartási, életjáradéki,
öröklési szerződést nem köthetnek. Ezen tiltás tudomásul vételét írásos nyilatkozatukkal igazolják.
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XII. ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉS A MUNKAVÁLLALÓK RÉSZVÉTELI JOGAI
A munkavállalói részvételi jogokat a munkavállalók közössége érdekében a Közalkalmazotti Tanács
gyakorolja. A Közalkalmazotti Tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét a Közalkalmazotti
Szabályzat tartalmazza.
XIII. MUNKAKÖRBE NEM TARTOZÓ TÖBBLET FELADATOK DÍJAZÁSA
A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítésről az 1992 évi XXXIII. tv (Kjt.) 77.§ 1-2-3
bekezdése rendelkezik.
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés intézményi szempontjai
1. A kereset-kiegészítés célja:
a) ösztönző hatású legyen
b)
az intézmény szakmai programjával összhangban levő feladatok – magas színvonalú, adott
esetben a munkavállaló szabadidejét is igénybe vevő – végzésének elismerését erősítse.
2
A kereset-kiegészítés elbírálási szempontjai
a) a mindenkori hatályos jogszabály
b) a szakmai munkaközösségek által kiemelkedőnek ítélt munkavégzés
c) az intézményi színvonal javulását, illetve az ellátást igénybe vevők érdekében, az intézmény
működését, feladatai ellátását segítő folyamatos munkavégzés
3. Az intézményvezető a döntésében támaszkodik
a) szakmai munka értékelésében az adott munkaközösség,
b) az egységvezetői munka értékelésében a vezetői testület tagjainak véleményére
c) saját tapasztalataira.
XIV. SZABÁLYZATOK
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatához kapcsolódnak az alábbi szabályzatok:
1. Tűzvédelmi Szabályzat.
2. Munkavédelmi Szabályzat.
3. Iratkezelési-ügyviteli Szabályzat,
4. Anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési Szab.
5. Számviteli Szabályzat.
6. Gépjármű üzemeltetési Szabályzat
7. Pénzkezelési Szabályzat
8. Önköltség számítási Szabályzat
9. Munkaruha, formaruha juttatás szabályzata
10. Vagyonvédelmi Szabályzat
11. Belső ellenőrzési Szabályzat,
12. Közalkalmazotti Szabályzat
13. Intézményi egységek házi rendje, szakmai programja
14. Érdekvédelmi fórum szabályzata
15. Korlátozó intézkedés Szabályzata
16. Dohányzási szabályzat
17. Munkaköri leírások
A szabályzatokat minden év május 31-ig felülvizsgáljuk és beiktatjuk az aktuális módosításokat.
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XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.
Az intézmény Sz.M.Sz-ét készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2016. május 9-i ülésén a Közalkalmazotti
Tanács megtárgyalta és azt a fenntartónak elfogadásra javasolja.
A Térségi Szociális Gondozási Központ ezen Szervezeti és Működési Szabályzatát Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a ____________számú
határozatával jóváhagyta.
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi első negyedéves
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2016. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2016. évi
első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások
összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
Tartalékok (műk.c.)
Műk.c. visszatér.tám.,
kölcsön ÁK
Működési kiadások össz.
Felújítások
Beruházások
Támogatás értékű felhalm.
kiadás és pénzeszk. átadás
ÁK
Felh.c. visszatér.tám.,
kölcsön ÁK
Tartalék (felh.c.)
Felhalmozási kiadások
össz.
Kiadások összesen
Intézményeknek nyújtott
támogatás
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése
Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elhelyezése
Kiadások mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

361911
53888

361996
53911

88178
13741

Telj / a mód. Ei %
ban
24,36
25,49

332125
712409

332125
740724

67178
213624

20,23
28,84

91632
5000

66612
5000

0
5000

0
100,00

1556965
25250
177252
22261

1560368
25250
178002
23761

387721
5905
30575
2850

24,85
23,39
17,18
11,99

6500

340

5,23

234879
459642

234879
468392

0
39670

8,27

2016607
277910

2028760
283623

427391
67893

21,07
23,94

32988

32988

100,00

401462
2294517

2345371

929734

39,64

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
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adatai időarányos teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és polgármester,
a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az
egyéb közfoglalkoztatás 2015. évről áthúzódó programelemei 2016. február 29-ével zárultak, így a vizsgált
időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%-ában teljesültek,
ugyanakkor a 2016. márciusában induló 9 új programelem betervezett bér és járulékkiadásához tényleges
teljesítés még nem kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 20%-os, ami kis mértékben időarányos alatti felhasználást mutat. Az
időarányos alatti felhasználás azzal indokolható, hogy a Start mintaprogram 9 programelemére betervezett
közel 58 millió forintos dologi keretből a vizsgált időszakban mindössze 10 millió forint összegű felhasználás
történt. 10 % vagy az alatti felhasználás jelentkezett az utak üzemeltetése, a település egészségügyi
feladatok, az ár-és belvízvédekezés, zöldterület gazdálkodás, temető üzemeltetés, hulladékgazdálkodás és
mezei őrszolgálat szakfeladatokon. A Fürdőtől szolgáltatás-vásárlásra betervezett közel 10 millió forint
összegű keretből csak a múlt évről áthúzódó 1 millió forint felhasználása történt meg a vizsgált időszakban.
Az oktatási vagyon működtetésére 9 millió Ft-ot költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret
15%-át jelenti. A szennyvíz-és ivóvízhálózaton a Vízművek Zrt. által végzett ad-hoc munkákra már több mint
7 millió forintot költött a település (a betervezett keret: 4.490 E Ft), így a rekonstrukciós munkákra betervezett
12 millió forintból mindenképpen szükséges lesz átcsoportosítani ezen eseti, de azonnal elvégzendő
javítások finanszírozására.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében
időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás részére
átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek több mint 33%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget
Fürdő Nonprofit Kft. március végéig 8,4 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására
betervezett 23 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet,
az önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, temető üzemeltetés működéséhez biztosított
támogatás időarányos összege. A Zöldpark Nonprofit Kft. részére is megtörtént az általuk ellátott feladatokra
(parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok működtetése, oktatási intézményekben munkát végző
technikai dolgozók) járó támogatás utalása. A technikai dolgozók bérére és járulékára a vizsgált időszakban
6,5 millió Ft-ot adott át az önkormányzat, mely összeg a rendelkezésre álló keret 25%-a. A GYÜSZ-TE
részére biztosítva lett az együttműködési megállapodás alapján a feladatellátáshoz meghatározott támogatás
3 havi összege. Megtörtént a Turizmus Zrt-től szúnyoggyérítési feladatokhoz elnyert 2015. évi támogatás
arányos részének továbbutalása a konzorciumi tagtelepülések részére. A Körös-szögi Társulás részére a
hulladékgazdálkodási feladatok végzéséhez 812 E Ft hozzájárulást utalt át a város. A segélyekre
megtervezett keretből 9.394 ezer Ft került felhasználásra, 18% a felhasználás mértéke.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 5.000 ezer Ft kiadás
teljesült, mely a Gyomaközszolg Kft. likviditásának biztosítása érdekében, múlt év végén hozott testületi
döntés alapján került átutalásra (a kölcsönt a Kft. a szerződésben rögzítettek szerint törleszti az
önkormányzat felé).
A tervezett felújításokból közel 6 millió Ft értékű munka valósult meg, melyből 2.496 ezer Ft a Népliget út 2.
szám alatti épület energetikai tervdokumentációjának elkészítése során merült fel, 3.410 ezer Ft pedig a
Pedagógiai Szakszolgálat részére történő irodakialakításhoz kapcsolódik a Mirhóháti úton.
A tervezett beruházások 30 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
a Start mintaprogram programelemeihez kis értékű, nagy értékű gépek, berendezések és jármű
vásárlás történt 7.591 ezer Ft értékben
Kerékpárút építéshez telekvásárlás, buszváró és járdaépítés történt 704 ezer Ft összegben
Elkészült a Németzugi szivattyútelep üzemeltetéséhez szükséges elektromos kapcsolószekrény 935
ezer Ft értékben
40 db padláb legyárttatása is megtörtént 452 ezer Ft összegben
Engedélyes tervek készültek az autóbusz-pályaudvar kialakításához és a településközpont
megújításához 3.556 ezer Ft értékben
Kis értékű gépek, berendezések vásárlása történt 221 ezer Ft értékben városgazdálkodási feladatok
ellátásához
Gépjármű vásárlásra került sor 5.100 ezer Ft összegben
Megtörtént a Zöldpark Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemelése 2.500 ezer Ft összegben
A műfüves pálya kialakításához biztosított önerő összege 8.250 ezer Ft
Beszereztünk hangtechnikai eszközöket 1.080 ezer Ft értékben (Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás pályázatának 2016. évi önerő terhére)
Kis értékű tárgyi eszközök (mosógép, porszívó, hangszerek) beszerzése az oktatási
intézményeinkbe 131 ezer Ft összegben
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre került sor a polgárvédelmi bázisra 55 E Ft összegben
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a KÖZOP-os
kerékpárút építéshez kapcsolódó támogatás visszautalás 2.595 ezer Ft összege, a fiatal házasok részére
nyújtott támogatás 160 ezer Ft összege, valamint 95 ezer Ft értékben történt pénzeszköz átadás a társulás
részére a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a az első lakáshoz jutók részére nyújtott visszatérítendő
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támogatás 340 ezer Ft összege.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Vagyoni típusú adók
Termékek és
szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bev.,
műk.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Önk-ok
műk.támogatása
Működési célú
maradvány
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Felhalmozási célú
maradvány
Lekötött bankbetétek
megszűntetése
Felhalmozási bevétel
összesen
Bevételek
mindösszesen

Eredeti ei.
79592

Módosított ei.
79592

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
16130
20,27

74000
293000

74000
293000

33473
121082

45,23
41,32

14000

14000

777

5,55

401540

401539

142874

35,58

877999

894242

260861

29,17

94544

129156

1834675

1885529

575197

30,51

41902

41902

5152

12,29

417940

417940

0
401462

459842

459842

406614

88,42

2294517

2345371

981811

41,86

A saját bevételek összességében kissé az időarányos alatt teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a
betervezett bérleti díj bevételek, földhaszonbér és holtág haszonbér bevételek nem havonta, azonos
részletben esedékesek, hanem esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van
megállapítva a fizetési határidő. A kamatbevételek 40 %-ban realizálódtak, itt jelenik meg a folyószámla után
kapott kamat és a rendelkezésre álló szabad forrás lekötéséből származó kamatbevétel (1.462 ezer Ft).
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 40%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel közel 45%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 41%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú
adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a
magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési
adó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az
iparűzési adóbevételünk 47%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 35 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 131.021 E Ft összege, a mezőőri támogatás 1.350 E Ft összege, a
vizsgált időszakban 2.660 E Ft összegű földalapú támogatás érkezett, továbbá a 2014. évi ÁROP 1.A.3
szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan 4.541 E Ft realizálódott. Csárdaszállás és Hunya Község
Önkormányzatai a hivatal 2015. november és december havi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés
összegét 1.812 E Ft összegben, továbbá Csárdaszállás biztosította az óvodai feladatellátás 2015. évi
kiegészítő támogatást 100 Ft összegben. Segély és köztemetés visszafizetés jogcímén 190 E Ft folyt be az
önkormányzathoz. A Gyomaközszog Kft. a likviditásának biztosításához átadott 5 millió Ft összegű kölcsönt
havonta, rendszeresen törleszti önkormányzatunk felé.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök több mint 5 millió
Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a DAOP 5.2.1/A-2011. belvizes projektekhez kapcsolódóan érkezett
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4.551 ezer Ft összegű támogatás, az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 21 ezer Ft, valamint a
csatorna érdekeltségi hozzájárulás 33 ezer Ft összege. A lakosság részéről a lakás-és belvízkölcsön
törlesztések 545 ezer Ft összegben teljesültek.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.c. támért.kiadás,
műk. célú Pénzeszk.
Átad.ÁK, segély kifiz.
Működési kiadások
össz.
Beruházás
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

139031
39972

139831
40189

31032
9125

Telj / a mód. Ei %
ban
22,19
22,71

41752
4572

39852
4722

10994
1181

27,59
25,01

225327

224594

52332

23,30

0
225327

2750
227344

575
52907

20,91
23,27

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a cafetéria keretből a vizsgált időszakban nem történt
felhasználás és a jubileumi jutalom terhére sem történt kifizetés 2016. március 31. napjáig.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése kis mértékben az időarányos felett alakult, ami elsősorban a
postaköltség időarányos feletti teljesítésével indokolható, valamint a köztisztviselők 2016. évi kötelező
továbbképzésére befizetett 578 E Ft összegű díjköltséggel.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a
Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai
Kirendeltségén havonta kifizetett 12.540 Ft összegű gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 575 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, szükségessé vált az ESET
biztonsági szoftver megújítása, egyéb (kiadvány és prezentáció készítő, földkönyv) szoftverek beszerzése és
a Dacia Duster gépjárműbe akkumulátor vásárlása.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi bevételek
Támogatás értékű
műk. bevétel
Felhalmozási bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
264

Módosított ei.
264

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
200
75,76

260
0

260
150

10
13

3,85
8,67

224803

1600
225070

1613
53644

100,81
23,83

225327

227344

55480

24,40

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál
jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege.
A felhalmozási bevételek között az Opel gépjármű, valamint használt számítógépek és monitorok
értékesítéséből származó bevételek realizálódtak.
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Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.
Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

8656
2270

8891
2317

2206
586

Telj / a mód. ei. %
ban
24,81
25,29

8254
19180
200
19380

8194
19402
200
19602

1301
4093
28
4121

15,88
21,10
14,00
21,02

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
A dologi kiadások teljesülése 15,88 %, időarányos alatt teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 1.880 ezer Ft-ból 729 ezer Ft-ot használt fel, azaz a
keret 38,78 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében,
hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére az év első három hónapjában a takarékos
gazdálkodás volt a jellemző, mely 10,28 %-on teljesült
A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, irodai szék és diktafon vásárlás jelent meg.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei
350

Módosított ei.
350

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
52
14,86

19030

19252

4508

23,42

19380

19602

4560

23,26

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek
bevételek.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányos alatt alakult a vizsgált időszakban.
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

11783
3181

11807
3188

3243
931

Telj / a mód. Ei. %
ban
27,47
29,20

12303
27267

16685
31680

2968
7142

17,79
22,54

0
0

318
318

153
153

48,11
48,11

27267

31998

7295

22,80
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Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos felett alakult. Ez azzal
indokolható, hogy 2016. január 31. napjáig az intézményhez tartoztak a február 1.-től új intézményként
működő Szent Antal Népház feladatai és itt kellett kifizetni az ezen feladatokat ellátók bér és járulék
költségeit is.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 17,79%-a került felhasználásra. A lapkiadásra elkülönített
2.827 ezer Ft keretből 656 ezer Ft a teljesítés. A művelődési ház dologi kiadása 20,41 %-os felhasználást
mutat.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz – sötétítő függöny és hangfal – beszerzésére került sor.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek össz.

Eredeti ei.
7600

Módosított ei.
7600

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
666
8,77

19667

24398

7373

30,22

27267

31998

8039

25,12

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 8,77 %-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 50 ezer
Ft-ból 40 ezer Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál a tervezett 7.400 ezer Ft-nak a 7 %-a folyt be, a
lapkiadási feladathoz kapcsolódóan 90 ezer Ft teljesült, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemeinél a
vizsgált időszakban 22 ezer Ft a kilátó belépőjéből származó bevétel.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege meghaladja az időarányos teljesítést, melynek oka a
bevételek elmaradása.
Szent Antal Népház
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

9457
2553

9460
2553

842
228

Telj / a mód. Ei. %
ban
8,90
8,93

3800
15810

3673
15686

799
1869

21,75
11,92

0

127
127

111
111

87,40
87,40

15810

15813

1980

12,52

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult. Ez azzal
indokolható, hogy az intézmény 2016. február 1.-től kezdte meg működését, így az első negyedévben egy
havi bérkifizetés jelenik meg.
A dologi kiadások teljesítése 21,75 %. A Szent Antal zarándokház dologi kiadása 36 %-os felhasználást
mutat, a túllépés oka, hogy a tálaló konyha engedélyezési eljárásához kapcsolódóan 90 ezer Ft plusz kiadás
jelentkezett, továbbá a NAV előírásait figyelembe véve online pénztárgép beszerzésére és üzembe
helyezésére került sor, melynek költsége 114 ezer Ft. A Népház dologi kiadásai szintén meghaladják az
időarányos tervezett összeget, ennek oka, hogy egyszeri jellegű kifizetésként jelentkezik a bejárati
kétszárnyú ajtó kicserélésének 200 ezer Ft költsége. Február hónapban a kisgyermekek részére színházi
előadás megtartása történt 25 ezer Ft-os összegben. A Tájház kiadását 6 %-on teljesítette, a szezonalitási
jelleg miatt a kiadása és a bevétele is minimális összegű.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz – pénztárgép – beszerzésére került sor.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
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Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
3400

Módosított ei.
3400

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
315
9,26

12410

12413

2369

19,08

15810

15813

2684

16,97

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 9,26 %-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800
ezer Ft-ból 105 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 800 ezer Ft-nak a 22,75 %-a folyt be, továbbá a
Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 18 ezer Ft, a Bárka látogató belépőjéből
származó bevétel 10 ezer Ft.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás a tervezettel közel azonosan alakult.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

84283
22756

84374
23287

20551
5649

Telj / a mód. Ei. %
ban
24,36
24,26

18589
125628

17322
124983

2888
29088

16,67
23,27

0
125628

760
125743

79
29167

10,39
23,20

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek.
A dologi kiadások az időarányos alatt teljesültek. A csárdaszállási telephelyen 10%, a gyomaendrődi
óvodákban 18% volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke. A dologi kiadásokon belül a
készletbeszerzések és a kommunikációs szolgáltatások teljesítése időarányosan, a szolgáltatások teljesítése
14%-on alakult.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök, hűtő és vízforraló beszerzése jelenik meg 78 ezer Ft
összegben.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.bev.
Államháztartáson
belülről pe.átvétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
91
4261

Módosított ei.
91
4261

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
124
136,26
3613
84,79

121276

121391

28446

23,43

125628

125743

32183

25,59

Az intézményi működési bevételből 15 ezer Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi
ellátási díj bevétel, 124 ezer Ft a Szabadság úti óvoda közüzemi díjainak továbbszámlázásából származó
bevétel.
Az államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszközök között 2 db pályázat megnyert
támogatási összege került megtervezésre, melyből „A Hulladék érték - Szelektáld! - Hasznosítsd!”
elnevezésű pályázat támogatása 3.613 ezer Ft összegben 2016. március 2.-án az intézmény
bankszámlájára megérkezett, felhasználására április hónapban kerül sor.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.
Városi Egészségügyi Intézmény
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Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

71151
19330

71537
19434

16118
4321

Telj / a mód. Ei. %
ban
22,53
22,23

76669
167150

76469
167440

19180
39619

25,08
23,66

0
167150

200
167640

182
39801

91,00
23,74

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányos előirányzat
alatt teljesültek. Ez azzal magyarázható, hogy a személyi változások hatására kevesebb volt a bérkiáramlás.
Intézményvezető váltás történt, a gyógytornász és védőnő táppénzes állománya miatt nem jelentkezett
bérkifizetés. A jubileumi jutalom kifizetésére a második negyedévben kerül sor, továbbá a kereset kiegészítés
összege a negyedik negyedévben kerül átutalásra.
A dologi kiadások teljesülése az időarányossal közel azonos. A dologi kiadásokon belül a szakmai és
üzemeltetési anyagbeszerzés 15,61 %-on teljesült, a villamos energia szolgáltatási díjak teljesítése 63,22 %.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök – informatikai eszközök és mosógép - beszerzése történt.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.bev.
Műk.c.támogatásértékű
bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
7767
157383

Módosított ei.
7767
157383

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
3289
42,35
40069
25,46

2000

2490

0

0

167150

167640

43358

25,86

A betervezett intézményi működési bevételből több mint 3,2 millió Ft realizálódott, mely összegből 1,5
millió Ft a vállalkozó orvos által megtérített összeg.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás a vizsgált időszakban nem került átutalásra az intézmény részére. A
módosított előirányzat összege meghaladja az eredeti előirányzat összegét, mely azzal indokolható, hogy a
bérkompenzációra megkapott támogatás összege beépítésre került az intézmény költségvetésébe.
Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)
Működési támogatás alakulása 2016. 01. 01.-2016. 03. 31. között (adatok e Ft-ban):
Megnevezés
Előirányzat
Teljesítés
Eredeti
382 268
119 437
Korrekciók (-)
Ker.kiegészítés fedezet teljesítése, ágazati pótlék,
közfoglalkoztatás
15 498
18 421
Megelőlegezett eszközbeszerzés egyéb támogatásokból
1 905
Időarányos támogatás összesen
366 770
99 111
Az intézmény 1-3 hónapban túlfinanszírozottságot mutat, mely egyrészt az év elején jelentkező szezonális energia
számlákkal indokolható, másrészt a gyermekétkeztetés is torzítja ezen időszak intézményfinanszírozását, mert a
megtervezett előirányzatok jó részét 10 és nem 12 hónappal szükséges tervezni. A gyermekétkeztetésből származó
látszólagos túlfinanszírozottság általában az év harmadik negyedévére éri el a valós finanszírozottság szintjét.
I.
BEVÉTELEK
Saját bevételek közül az intézményi ellátási díjak bevételének teljesítése közel a tervezettek szerint alakult a vizsgált
időszakban mind az alapellátás, mind a szakosított ellátás és élelmezés tekintetében. Ahol a tervezett szint alatti a
térítési díj bevétel, ott elsősorban a feladat időszakosságából adódik az eltérés (pl. külső étkeztetés, a táborok miatt
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nyáron várható a megtervezett bevétel nagy része).
II.

KIADÁSOK

1.
Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:
Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 152 fő. Ezen túl 2016. március 31-én 38 fő közfoglalkoztatott
munkavállaló volt foglalkoztatva intézményünknél.
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnek megfelelően alakultak a vizsgált időszakban,
azonban vannak olyan tételek, melyek mind az intézményfinanszírozást, mind személyi juttatások időarányos
teljesítését torzítja. Ilyen a Foglalkoztatási Hivatal által finanszírozott közfoglalkoztatottak bére, valamint az
intézmény közalkalmazottai számára kifizetésre kerülő kereset kiegészítés és szociális ágazati pótlékok összege.
2.
Dologi kiadások
A dologi kiadások időarányosan, a tervezett szinten kerültek teljesítésre. Mint minden évben most is megfigyelhető a
gázszolgáltatás szezonalitásából adódó túlfinanszírozottság, mely év végéig rendeződni fog.
3.
Fejlesztés
Intézményünk 2016. évben nem tervezett fejlesztést, felújítást. A 200 E Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése azonban ezen a jogcímen kerül elszámolásra, mely a vizsgált időszakban 1 903 E Ft összegben
jelentkezett. Ebben az összegben került beszerzésre a Család- és Gyermekjóléti Központ számára eddig közel 800
E Ft összegű tárgyi eszköz, melyhez az előirányzat még nem került beépítésre az intézményfinanszírozásba,
valamint közel 1 100 E Ft összegben kerültek eszközök beszerzésre a Foglalkoztatási Hivatal által a
közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatásból, melynek kifizetése az elszámolást követően fog megtörténni
intézményünk részére.
III.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2016. 1-3 hónapban a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a működéshez
elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását.
Az év eleji túlfinanszírozottság a gázenergia szolgáltatás szezonalitásából, másrészt az intézmény működésének
sajátosságából adódik.
Gazdálkodásunkat igen feszített költségvetési keretek között folytatjuk, melyben sem a bevételi, sem a kiadási
oldalon nincsenek olyan jogcímek, melyek kompenzálni tudnák ezen magasabb összegű kifizetéseket. Ha az
időarányos előirányzatot a teljesítés tükrében vizsgáljuk látszólagos túlfinanszírozás mutatkozik, mely év végére
kiegyenlítődik.
A vizsgált időszakban keletkezett túlfinanszírozottság tehát az év végre várhatóan megszűnik.
Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2016. május 9.) az önkormányzat főszámláján 384 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban
lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2016. december 31-én. Ezek közül néhány:
2016. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt
gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a
gazdálkodás során.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"2016.évi első negyedéves önkormányzati és intézményi gazdálkodási beszámoló elfogadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2016. első
negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 05. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Kovácsné Rácz Julianna
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Az oktatási vagyon működtetésének tapasztalatairól és a 2016. április végéiig terjedő időszakban elvégzett
feladatokról nyújtunk tájékoztatást a Képviselő-testület részére.
Az elmúlt időszakban megvalósult munkálatok intézményi bontásban:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium:
projektorok javítási és karbantartási munkálatai,
a kollégium részére ágynemű, mosógép, vasaló vásárlása,
16 számítógép erősáramú hálózatának kiépítése,
villámhárító javításának munkálatai,
labdafogó hálók rögzítésének munkálatai.
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola:
folyamatban van erősítő, MP3 lejátszók, mikrofon készlet vásárlása,
hangszerek pótlása valamint a hangszerek karbantartásához szükséges anyagok és eszközök beszerzései
folyamatban vannak,
megrendelésre kerültek a zongorák hangolási munkálatai.
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola:
projektorok javítási és karbantartási munkálatai,
Hősök úti telephely udvarán levő padozat karbantartása.
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye:
polcok, asztalok, székek beszerzése,
karnis, függöny beszerzése.
A 2016 évi nyári karbantartási munkálatok felmérésével kapcsolatban tervezett bejárás 2016. április 6-án és 2016.
április 7-én valósult meg. A bejáráson az oktatási intézmények és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
képviselői, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületének képviselője, illetve a meghívott
kivitelező szakemberek vettek részt. A bejárásról jegyzőkönyv készült, mely tartalmazza a tervezett karbantartási,
javítási munkálatokat. A jegyzőkönyv alapján árajánlatot kérünk be a karbantartási feladatok anyagköltségéről és a
hozzájuk kapcsolódó munkadíjakról. Ezt követően az oktatási intézményvezetők javaslatait figyelembe véve
Gyomaendrőd Város Önkormányzata dönt az ebben az évben végrehajtandó karbantartási munkálatokról.
A munkálatok ütemezése az alábbiak szerint történik:
I. ütem: 2016. június 20. – 2016. augusztus 19.
I./a ütem: 2016. június 27. – 2016. augusztus 2. (Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola)
Ajánlattételi kategóriák:
I. Ajánlattételi rész: festés
II. Ajánlattételi rész: villanyszerelés
III. Ajánlattételi rész: bádogozás
IV. Ajánlattételi rész: épületgépészet
V. Ajánlattételi rész: linóleum dilatációjának megszüntetése
A feladatok ütemezéséről a döntést követően tájékoztatást nyújtunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gyomaendrődi Tankerületi Igazgatósága és az oktatási intézmények részére.
A tisztasági festés előreláthatólag 2016. június második felében valósul meg az alábbi helyiségekben: vizesblokkok,
öltözők, étkezők, ezen munkálatokat az oktatási intézmény karbantartói állománya fogja kivitelezni.
Folyamatosan végezzük a tűzoltó készülékek karbantartását a Jozaf – TEAM Kft. tájékoztatásai alapján; illetve az
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érintés-, tűz-, villámvédelmi mérések, kazánok és kémények rendszeres felülvizsgálatát, jegyzőkönyvek
aktualizálását.
A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye 2015 decemberében nyújtotta be
helyiségigényére vonatkozó kérését. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2016. (I. 28.)
Gye. Kt. határozatában döntött a Mirhóháti u. 11. szám alatti épület földszinti részének átalakításáról, ingyenes
használatba adásáról a szakszolgálat részére. A Használati szerződés megkötése az intézmény fenntartójával, a
KLIK Békéscsabai Tankerületével (5600 Békéscsaba Kiss Ernő u. 3.) folyamatban van. Az átalakítási munkálatok
befejeződtek, a szakszolgálat igazodva ellátási kötelezettségeihez, várhatóan a szorgalmi időszak lezárása után
(2016. június 20.) költözik át új telephelyére. Az átalakítás költsége 3.410 ezer Forint volt.
A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény CXC. törvény 76. § (1) és (3) bekezdése 2015. január 1. napjával változott. A
fenti módosításokra hivatkozva 2015. január 2-án Gyomaendrőd Város Önkormányzata illetve a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületének képviselői egyeztető megbeszélést tartottak az eddig
vitatott tételek működtetőt vagy fenntartót terhelő költségének pontosítása céljából. Az egyeztetés során rögzítésre
került, hogy a költségviselés szempontjából nem egyértelmű tételek közül, mely költségek terhelik a működtetőt és
melyek az intézményfenntartót.
Költségviselő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Nyomatkészítő eszközök karbantartásánakNyomatkészítő eszközök nyomatdíja
alapdíja
Irodaszer
Hangszerek karbantartása, javítása
Fénymásoló papír biztosítása
Nyomatkészítő
eszközökhöz
tonerekÚj hangszer vásárlása abban az esetben, ha
biztosítása
a régi szakvéleménnyel igazoltan nem javítható,
Új
nyomatkészítő
eszköz
vásárlása,karbantartható
amennyiben a meglévő eszköz szakvéleménnyel
igazolhatóan elavult, javíthatatlan
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. takarítói és karbantartói állománya bérére, járulékaira ebben az évben az
alábbi utalások történtek az önkormányzat részéről.
A Határ Győző Városi Könyvtárban az eddig négy órában foglalkoztatott munkavállaló 2015. október 1-től további
négy órában a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégiumában lát el takarítói feladatokat.

2015. december
2015. január
2015. február
2016. március
Összesen

Időszak

Oktatási intézményekben munkát végző technikai
állományhoz kapcsolódóan
2.205.352 forint
2.290.510 Forint
2.284.862 Forint
2.257.959 Forint
9.038.683 Forint

Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan 2016. március 31-ig közel 9 millió Forint kiadás jelentkezett.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Dévaványán biztosított szakrendelések
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. júliusában a 384/2015. (VII. 8.) Gye. Kt. határozatával helyt adott Dévaványa Város
Önkormányzat kérésének, támogatta, hogy az általa fenntartott Városi Egészségügyi Intézmény Dévaványán
telephelyet létesítsen három szakrendelés ellátására:
- fül-orr-gégegyógyászati 3,
- szemészeti 3,
- bőrgyógyászati 2 óraszámban.
2016. április 29. napján kelt levelében Dévaványa Város polgármestere, Valánszki Róbert ismét a Képviselőtestülethez fordult és az alábbiakról adott tájékoztatást:
A szemész és bőrgyógyász szakorvosokkal szóban már megállapodást kötöttek, illetve a fül-orr-gégegyógyászat
esetében az egyeztetés sikertelen maradt. Dévaványa Város Önkormányzata semmilyen módon nem szeretné
veszélyeztetni a járás településeire kiterjedő szakorvosi elltáást. Valánszki Róbert polgármester úr a Városi
Egészségügyi Intézmény 2015. évi ellátási adatai (az előterjesztés mellékletét képezi) alapján kéri, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti határozatát az alábbiak szerint módosítsa:
-a fül-orr-gégegyógyászat 20 órájából kapott 3 óra helyett kérnek a belgyógyászat 38 órájából egy rendelési napot.
Kérelmét azzal indokolta, hogy az összes óraszám egynegyedét dévaványai lakos tölti ki, az egy rendelési napon a
dévaványai betegeket el tudnák látni helyben, és a többi belgyógyászati rendelésen elenyésző lenne a dévaványai
lakosok száma. (A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.)
Az előterjesztés előkészítéséhez a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatójától, dr. Lemák Györgytől szakmai
állásfoglalást kértünk, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi, mely az alábbiakban összegezhető:
- személyi kérdésekben a szakorvosokkal szóban már megegyezés született, célszerű lenne a szakasszisztensekkel
is lefolytatni az egyeztetést;
- a rendelő fenntartásának, működtetésének költségeit Dévaványa Város Önkormányzata vállalta,
- a szakorvosi óraszámok és a dévaványai ellátottak száma alapján reálisnak tűnik a kért rendelési idő. Azonban
nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a helyi páciensek a továbbiakban csak a kihelyezett szakrendeléseket veszik
igénybe, mint ahogy azt sem, hogy a helyben nyújtott szolgáltatás nem vonz be több pácienst. Teljes mértékben
nem zárható ki a várólisták növekedése.
Tekintettel Dr. Lemák György igazgató véleményére valamint arra, hogy a gyomaendrődi lakosok ellátásában zavart
nem okoz a telephelyek működtetése, ezért javaslom a Képviselő-testület számára a kérelem pozitív elbírálását, a
384/2015. (VII. 8.) Gye. Kt. határozat kérelem szerinti módosítását.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Dévaványán biztosított szakrendelések - 384/2015. (VII. 8.) Gye. Kt. határozat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad Dévaványa Város Önkormányzat kérésének, ezzel
egyidejűleg a 384/2015. (VII. 08.) Gye. Kt. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az általa fenntartott Városi Egészségügyi
Intézmény Dévaványán telephelyet létesítsen három szakrendelés - szemészeti, bőrgyógyászati és belgyógyászati –
ellátására.
44

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Nyári napközis ellátás biztosítása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 41. § és 94. § értelmében gondoskodnia kell a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő
gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletének megszervezéséről, azon gyermekek számára, akiknek
szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
Ennek megfelelően az Önkormányzat a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatának közreműködésével nyári napközit szervez 6-14 éves korú gyermekek számára.
A nyári napközi igény felmérés szerint az alábbi igény merült fel a gyermekek napközbeni ellátására:
Kiküldött igénylőlapok száma: 1065 db
Visszaérkezett igénylőlapok száma: 36 db
Kis Bálint Általános Iskola: 17 db
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola: 10 db
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola: 9 db.
Az igénylések lebontását az alábbi táblázat tartalmazza:

Dátum
június 20- június 24.
június 27 – július 1
július 4. – július 8.
július 11. – július 15.
július 18. – július 22.
július 25. – július 29.
augusztus 1. – augusztus 5.
augusztus 8. – augusztus 12.

Alsó tagozatos (fő)
22
25
23
19
16
15
16
15

Felső tagozatos (fő)
0
1
0
0
0
0
0
0

Összesen (fő)
22
26
23
19
16
15
16
15

A napközis foglalkozások iránti igények felmérését követően, azok eredményeit tekintetbe véve az a döntés
született, hogy a nyári napközi keretein belül 2016. június 20. és augusztus 12. (8 hét) között, hétköznapokon 730-tól
1630-ig lesz biztosítva a gyermekek számára a felügyelet.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola ebédlője.
A költségeket illetően a szülőknek a napi háromszori étkezési (tízórai, ebéd, uzsonna) díjat kell előzetesen fizetniük
a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának pénztáránál, melynek összege 815,- Ft/nap/fő, továbbá a
különböző programok belépő jegyeinek árai is a szülőket terhelik.
A nyári napközi feltételeiről az igény felmérési/jelentkezési lapon a szülőket a Térségi Szociális Gondozási Központ
tájékoztatta.
A gyermekek felügyeletéről a Térségi Szociális Gondozási Központ rendelkezésre álló személyi állományával
kívánja megoldani, így a foglalkoztatással kapcsolatban nem merülnek fel költségek.
Az előző évhez hasonlóan kézműves foglalkozásokat, benti és szabadtéri játékokat fürdőzést terveznek a
gyermekeknek. Az aktuális hétre vonatkozó programokról a hét első napján a helyszínen informálódhatnak a szülők.
A tábor költségeit a szülők és az önkormányzat közösen viselik. Az önkormányzatot terhelő költség az anyagok
költsége, kísérők belépő díjai kb 12.000,-Ft/hét.
2016. évben a nyári napközi megszervezésével kapcsolatos költség előreláthatólag mindösszesen 96.000,-Ft.
A nyári napközi megszervezésével kapcsolatban felmerülő költségek az oktatási vagyon működtetésére elkülönített
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keret terhére biztosíthatók.
A nyári napközi megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzat és a Térségi szociális
Gondozási Központ között az alábbiak szerint oszlik meg:
Az Önkormányzat biztosítja a nyári napközivel kapcsolatos költségeket. A Térségi Szociális Gondozási Központ
elvégezte az igényfelmérést, és ellátja a nyári napközi koordinálásának feladatait: kapcsolatot tart a szülőkkel, a
programok megszervezését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Nyári napközis ellátás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § és 94. §-ában szabályozott kötelezettségének eleget téve, a szülői igények
ismeretében nyári napközis ellátást biztosít 2016. június 20. – 2016. augusztus 12. közötti időszakban.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola ebédlője.
A nyári napközivel kapcsolatos költségeket - a programokkal kapcsolatos egyéb dologi költségek – az oktatási
vagyon működtetésére elkülönített keret terhére biztosítja maximum 100.000,-Ft azaz egyszázezer forint összeg
erejéig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Térségi Szociális Gondozási Központot a
nyári napközi koordinálási feladatainak elvégzésével.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

47

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. március 23-án, a Széchenyi 2020 keretében megjelentek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-3.2.1-15 pályázati felhívása, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése címmel.
A TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretében az alábbi
támogatható tevékenységek megvalósítására van lehetőség:
· Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik
korszerűsítése által
· Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és
HMV rendszerek korszerűsítése
· Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
· Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény
kielégítése céljából
· Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
· Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi
közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
A felhívás főbb paraméterei:
Támogatási keret Békés megyében: 3 670 millió Ft
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama: 2016.04.22.-2016.06.07
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő: 36 hónap
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás: 15-400 millió Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatási kérelmek várható száma: 7-15
Projektötlet: A konstrukció keretében lehetőség van két támogatási kérelem benyújtására. Az egyik projektötlet a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124) komplex energetikai felújítására
irányul, a másik projektötletből a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola (5500 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.)
komplex energetikai felújítása valósul meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai fejlesztésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-15
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
(5500 Gyomaendrőd Selyem út 124) komplex energetikai fejlesztésére.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 06. 07.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola komplex energetikai fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-15
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola (5500 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.) komplex energetikai fejlesztésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 06. 07.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Katona József utca 54. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Neibort Sándor kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mely szerint meg kívánja vásárolni vagy bérelné az
önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Katona József út 54. szám alatti – a Gyomai köztemetőben
található - lakóházat. Neibort Sándor sírkőfaragó az épületet a tevékenységével kapcsolatban raktározásra és
bemutató céljára kívánja használni.
Az épület hasznosításával kapcsolatban a temetőt üzemeltető Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tájékoztatása
alapján van jelentkező a temető gondnoki állás betöltésére, ennek megfelelően szükség van a szolgálati lakásra.
A lakóépület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012.(X.29.) önkormányzati rendelet
alapján szolgálati bérlakásként funkcionál, a mindenkori temető gondnok részére. Az épület műszaki állapota jó, a
fürdőszoba részleges felújításra szorul. A szolgálati lakás jelenleg üres.
A szolgálati bérlakások esetében a bérlő kijelölés joga a munkáltató javaslata alapján a Képviselő-testületet illeti
meg. A bérleti jogviszony a bérlő munkaviszonyának fennállásáig tart.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet egyes
szabályozásai a szolgálati bérlakásokra vonatkozóan az alábbiak:
1. 7. § (1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.
2. 13. § (2) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak a személynek adható bérbe, aki az Önkormányzat
intézményeivel közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban áll.
3. 14. § (1) Két hónapja üresen álló szolgálati bérlakás - amennyiben szolgálati jelleggel illetve közérdekből a
bérlakásra nincs igény - egy évre bérbe adható.
Fent leírtakra tekintettel a szolgálati bérlakás Neibort Sándor kérelmezőnek raktározás és bemutató céljából nem
adható bérbe a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet
alapján.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"A Katona J. u. 54. szám alatti ingatlan hasznosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Neibort Sándor Gyomaendrőd, Napkeleti u.
26. szám alatti lakos kérelmét, tekintettel arra, hogy az 5500 Gyomaendrőd, Katona József u. 54 szám (3750 hrsz.)
alatti ingatlanon lévő 63 m2 alapterületű önkormányzati bérlakást a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet alapján szolgálati bérlakásként kívánja
hasznosítani.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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