








































 

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

14/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 

 

14/2005. (XI.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekez-

dés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településren-

dezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 

Korm. rendelet 9. számú mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró államigazgatási szervek és 

partnerségi szabályzatban rögzített érintettek véleményének kikérésével a Helyi Építési Szabályzatról 

szóló 14/2005. (XI.3.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

 

1.§ 
 

(1) Az övezeti előírások területi hatálya a módosítással érintett területekre vonatkozóan megváltozik 

az SZT-MÓD-1, SZT-MÓD-2, SZT-MÓD-3 rajzszámú tervlapok által határolt területen. 

 

(2) Ezen rendelet 2015. július 29. napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti. 

Rendelkezéseit a hatályba lépést követő ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

 

Szilvásvárad, 2015. június 29. 

 

 

 

Szaniszló László sk. 

polgármester 

 Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk. 

jegyző 
 

 

 

 

 

Záradék:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rende-

let 2015. június 30. napján kihirdetésre került. 

 

Szilvásvárad, 2015. június 30.                            

          Dobosné dr. Kvesztár Henrietta 

                                       jegyző 

 



Beszámoló a 2014. évi háziorvosi tevékenységről 

 

A háziorvosi tevékenység végzése vállalkozási formában történik 1 fő 

ápolónő, és 1 fő háziorvos közreműködésével. 

A körzethez tartozó betegek száma 1311 fő, ebből szilvásváradi lakos 450 

fő. 

Rendelési idő : 

 

     Nagyvisnyó:  Hétfő: 10-13-ig 

                            Kedd: 11-13-ig 

                             Szerda:8-11-ig 

                             Csütörtök:8-11-ig 

                              Péntek:9-12-ig 

     Szilvásváradon: 

Kedd: 8-10-ig 

Csütörtök: 12-13-ig 

Péntek: 9-12-ig 

Vérvétel  minden csütörtökön Szilvásváradon 7.30-kor, Nagyvisnyón 8.00-kor 

történik. Vérvételre a bejelentkezés kötelező. 

Minden hónapban egy alkalommal hétfői rendelésen táppénzes főorvosi 

felülvizsgálat van. 

 

Statisztika:   

Összes megjelentek száma 2014-ben: 10171 fő 

Hívások száma: 97 

Ekg,labor rtg:  697fő 

Szakrendelés:  941fő 

 

 



Nagyvisnyó: 

Rendelésenként a beteglétszám 25 és 60 fő között változik. 

2014-ben a rendelésen    7628 fő jelent meg. Születések száma:  6 

fő,halálozás:    15fő 

Szilvásvárad: 

Rendelésenként a beteglétszám 10 és 30 fő között változik. 

2015-ben a rendelésen 2543 fő jelent meg. 

          Turistaszezonban ambuláns betegként ellátottak száma havonta átlagosan  

10 fő. Fő okok:kullancs, darázscsípés, kisebb sérülések, 

gyomorrontás,láz,hasmenés 

Szilvásváradon születések 201-ben: 6 fő 

2014-ben elhunytak száma  8 fő. 

Halálozási statisztika:(dag, cardiovasc, élvezeti szerek, erőszakos) 

OEP-internet-ántsz :változások, jelentések 

Ügyelet: 2013.január 1-től a központi ügyelet Egerhez került. 

          Kötelező védőoltások- tanácsadás 

 

            

 

 

Szilvásvárad, 2015-06-22                                      Dr Kriston Nándor 



2014. évi fogorvosi beszámoló 

 

A fogorvosi tevékenységet a szilvásváradi körzetben 2013-as év októberétől 

folytatom, helyettesítéses szerződéssel. A munkavégzés heti 22 órában 

történik, ami 2014-ben heti négy alkalommal történt, míg az igény 

megnövekedésével 2015. februárjától heti öt napban szakképzett fogorvosi 

asszisztenssel folyik. 

A fogorvosi ellátás teljes körű, gyermek és felnőtt konzerváló fogászati és 

protetikai munkával foglalkozunk. A prevencióra igen nagy hangsúlyt fektetünk, 

több alaklommal tartottam tájékoztató előadást a szilvásváradi óvodában  a 

szülőknek és a gyerekeknek is illetve az iskolában az alsó és felső 

tagozatosoknak. Emellett a gyerekek szűrővizsgálatokon is részt vesznek 

melyek a rendelőben történnek, amit követően tájékoztatást kapnak, hogy 

szükséges e valamilyen fogorvosi beavatkozás, melyet csak és kizárólag a szülő 

beleegyezésével ill. jelenlétében végzünk el egy előre megbeszélt időpontban. 

Az év során 1668 pácienst láttunk el, akik közül 448 gyermek korú, 210 idős 

korú volt. Az ellátás során alapvető szempont, hogy félelem és fájdalom 

mentesen történjen a beavatkozás. 

A szilvásváradi munkavégzést szeretném a praxis nevemre vételével a 

továbbiakban is folytatni. 

 

            

         Dr. Udvar Orsolya 

 

Szilvásvárad, 2015.06.24. 

 

 

 

 



 

Tájékoztató Szilvásvárad község Háziorvosi  Szolgálatának 

tevékenységéről 

a Szilvásvárad Képviselő-testület  2015. 06. 29-én tartandó    

 ülésére. 
 

 

 

 A háziorvosi szolgálat az alapellátó tevékenységét az 1997.évi CLIV. Tr. Az 

egészségügyről és annak végrehajtására kiadott 6/1992. NM és 103/1995. Korm. 

Rendeletek és megjelent módosításai alapján végezte. 

 Az egészségügyi szolgálat működését a 79/1992. sz. MT. és 6/1992. sz. NM. 

rendeletek háziorvosi szolgálatra módosították, létrehozva ezzel a területen élő lakosok 

szabad orvos választását. Az alapellátást területi ellátási kötelezettség vállalása alapján 

1996-ig mint közalkalmazott majd 1996 novembertől  Betéti Társaság formájában látom 

el az Önkormányzattal és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződések 

alapján.. A beszámolási időszakban a szerződésekben rögzítettek ellen kifogást egyik fél 

sem emelt. A háziorvosi szolgálat működésének szervezeti felügyeletét Szilvásvárad 

Község Önkormányzata és a Heves Megyei Egészségbiztosítási Pénztár gyakorolja, 

melynek során hiányosságot nem jeleztek Az alapellátás szakmai felügyeletét az 

ÁNTSZ Eger Városi Tiszti főorvosa, gyakorolja.   

 A háziorvosi szolgálat területi ellátási kötelezettsége Szilvásvárad községben / 

kivéve a Park út/  állandó lakhellyel rendelkező lakosaira terjed ki. Szintén kivétel az 

üdülők, panziók és táborok ideiglenesen itt tartózkodó lakosai és az itt üdülő vendégek. 

A beszámolási periódusban a személyi feltételek biztosítva voltak Az ápolónő Bárdos 

Zsoltné 2014. szept. 30-ával közös megegyezés alapján felmondott. 

Az ápolónői állást 2014. július 01- étől Érsekné Balogh Judit tölti be. Az Ő munkájával, 

a beteg iránt érzett empátiájával elégedett vagyok. A betegek ha- 

sonló véleményen vannak. 

A védőnői munkakör tartósan betöltött, a védőnő munkáját lelkiismeretesen látja el. 

A rendelő felszereltsége a követelményeknek megfelelő. Sajnos több műszer 

meghibásodott, ezért ezeket részben saját műszerekkel, vagy újonnan vásárolt 

eszközökkel kellett pótolni. /hőlégsterilizátor, számítógépes eszköz,nyomtató/. 

  

Minden héten  csütörtökön vérvétel van a rendelőben. A fekvőbetegtől a lakásukon 

vesszük le a vért, hogy egy vérvételért ne kelljen a beteget utaztatni. 

 A gondozási tevékenységre változatlanul nagy figyelmet fordítottunk, kiterjesztettük 

a gondozási köröket és folyamatosan karban tartottuk és felfrissítettük a már 

gondozottak adatait. 

Ezen adatok azt mutatják, hogy igen magas a szív- és érrendszeri megbetegedések 

előfordulási gyakorisága. A népesség számához viszonyítva nőtt a daganatos 

betegségek, a cukorbetegek, a csontritkulásos betegségek száma. 

 A háziorvosi szolgálat területén lakók járványügyi helyzete jó. Bejelentésre 

kötelezett megbetegedés 2014 –-ben: 6 

 A lakosságot ellátó üzletek, vendéglátó egységek és egyéb intézmények 

közegészségügyi alkalmassági minősítése folyamatosan megtörténik, az illetékes 

elsőfokú hatóságoktól negatív visszajelzés nem érkezett. 



 Az orvos szakértői tevékenységet – keresőképesség,  gépjármű vezetői alkalmasság 

és közgyógyellátási javaslat elbírálása – folyamatosan végezzük, a kiadott 

szakvélemények ellen fellebbezés nem érkezett. 

 Egerben központi ügyelet működik, mely biztosítja a betegek ellátását 

munkanapokon a munkaidőn túl és a munkaszüneti napokon folyamatosan. 

Sokat jelent a folyamatosabb betegellátás szempontjából a bélapátfalvi szakrendelések 

beindítása. 

 

A háziorvosi alapellátás fontos területe az anya- és gyermekvédelmi feladatok 

folyamatos ellátása, melyet a heti 2 alkalommal megtartott tanácsadásokon végzünk. A 

gondozottak szűrővizsgálata, látogatása és az életkorhoz kötött védőoltások mindig az 

előírt időben és teljes körben megtörténtek. 

 Az óvodai és iskolai közegészségügyi helyzetet folyamatosan figyelemmel kísértük 

és rendszeresen megtartottuk a személyi higiénés vizsgálatokat. Az előírt időszakos 

szűrővizsgálatokkal mértük fel az oktatási intézmények hallgatóinak testi és szellemi 

fejlődését és alkalmasságukat a továbbtanulásra. 

 Második alkalommal csatlakoztunk a vastagbél daganat szűrési programhoz, melyet 

az ANTSZ szervezett. Az 50 és 70 év közötti lakosok kerültek szűrésre. A  pozitív 

esetek további kivizsgálásra kerültek. 

Az emlődaganat szűrési programban is részt veszünk.   

Hétfőn 11 órától, valamint csütörtökön 7 órától Bélapátfalván a Szociális Intézetben 

tartok rendelést. 

A háziorvosi szolgálat igyekszik korrekt munkakapcsolatot fenntartani a Polgármesteri 

Hivatallal és a településünkön működő egyéb intézményekkel. 

 Összegezve megállapítható, hogy a háziorvosi alapellátás személyi és tárgyi 

feltételei biztosítva voltak További feladatunk az alapellátás gyógyító és megelőző 

tevékenységének további javítása az újabb diagnosztikus és terápiás lehetőségek 

bővítésével. 

  

 A háziorvosi szolgálat tevékenységét ennyiben kívántam összefoglalni. 

 Kérem a Képviselő Testületet, hogy tájékoztatómat a megvitatás után szíveskedjen 

elfogadni. 

 

 

Szilvásvárad, 2015-06-25. 

 

 

 

 

      Dr. Jávori Erik 

           háziorvos 



 

Területi Védőnői Ellátás Beszámolója 

 

a Képviselő Testület 2015. június 29-én tartandó ülésére 

 

 Szilvásvárad 

 
 

 

Baranyi Imréné 2002. október 01-től vagyok állandó státuszban védőnőként itt Szilvásváradon. 

Lakhelyem Mikófalva, ahonnan személygépkocsival járok át. 

Működési helyem a Tanácsadó, Szilvásvárad, Park u. 1.  A védőnői körzet prevenciós 

tevékenysége a szilvásváradi családokra terjed ki. 

Munkám szakmai felügyeletét a Heves Megyei Kormányhivatal Egri, Bélapátfalvai, 

Pétervásárai Kistérségi Népegészségügyi Intézete gyakorolja – járási szakfelügyelő védőnő, 

járványügyi ellenőr és a tiszti főorvos minőségi ellenőrzésével. 

A Tanácsadó működését az Önkormányzat tartja fent, és a tárgyi feltételeket biztosítja. 

 

A védőnői gondozás formái: 

o Családlátogatás 

o Önálló védőnői tanácsadás 

o Tanácsadás orvossal  

o Fogadóóra 

o Egészségnevelés 

o Iskola egészségügy 

 

 

A védőnői gondozás szakterületei: 
 

 

Várandós anyák gondozása: 

 

Önálló védőnői tanácsadást hetente egy alkalommal tartok a kismamáknak. A jelenlegi 

létszám 6.  

Tanácsadáson kiskönyvvel látom el őket, majd a megbeszélt rendszerességgel ellenőrzöm a 

testsúlyukat, vérnyomásukat, vizeletüket, a baba szívhangját és a felmerülő panaszok esetén 

életmódbeli tanácsokkal látom el őket. Nagyobb eltérés esetén orvoshoz irányítás a feladatom. 

Kötelező és ajánlott vizsgálatokra irányítom őket. 

A veszélyeztetett kismamák száma magas, ami a várandósgondozás területén még több 

odafigyelést jelent. Kérek tőlük gyakoribb megjelenést, hogy több alkalmam nyíljon 

tájékoztatásra, egészségnevelésre, éreztessem velük, hogy kapnak törődést. 

Családlátogatásban igény szerint részesítem a várandós anyukákat. 

Pozitív jelenség a faluban, hogy egyre több házaspár választotta az apás szülést. Ennek 

köszönhetően apává érnek a férfiak és a családoknál meghatározó szerepe van a közös szülés 

élményének. Fokozza a szoptatási kedvet a kórházak baba-barát programja és jellemző a 

szoptatás igénye az anyukáknál. A várandósgondozásban kiemelt feladat a szoptatásra való 

felkészítés. 

Szülészeti intézménynek Ózdot és Egert választják, mindkét kórház viseli a „baba-barát” 

címet a szoptatás támogatásával. 

 



Csecsemő és gyermekgondozás: 

 

Önálló védőnői tanácsadást hetente egyszer, háziorvossal igény szerint tartunk. Itt a 

védőoltások zajlanak, szűrővizsgálatokon testmérések, érzékszervek állapota, értelmi és 

mozgásfejlődés figyelemmel kísérése. A szülők időben megjelennek gyermekeikkel, ritkán 

akadnak számottevő késések a státusz vizsgálatokban. 

Étkezési, életmódbeli, nevelési tanácsokkal látom el az anyukákat. 

Gyermekorvosi ellátásra szükség esetén Bélapátfalvára, Egerbe, Ózdra viszik kivizsgálásra a 

szülők gyermekeiket. 

 

Az újszülötteket hetente, csecsemőket havonta, kisgyermekeket 2 havi rendszerességgel 

látogatom otthonukban, és igény szerinti gyakoriságra is sor kerül a körülményektől függően. 

  

Az adott években születettekből jelenleg is Szilvásváradon laknak: 

                                                                                                       2010.:   7 fő 

                                                                                                       2011.: 12 fő 

                                                                                                       2012.:    8 fő  

                                                                                                       2013.:    8 fő 

                                                                                                       2014.:    8 fő 

Az idén 5 születés volt eddig, elköltözött ebből 1 csecsemő és visszaköltözött egy másik 

család.                                                       

Baba-mama klubot tartok 2 hetente. Itt különböző témákban tartok tájékoztatást az 

anyukáknak. A gyerekeknek van játszószőnyeg és játék. 

A Gyermekjóléti Szolgálattal rendszeres kapcsolattartással segítjük egymás munkáját.  

A községben jó helyzetben vagyunk, kevés problémás esettel találkozunk. 

 

Iskola egészségügy: 

 

Tanévkezdéskor elkészítem a részletes iskola egészségügyi munkatervet az intézmény 

vezetőjének. A tanév folyamán előzetes egyeztetés, kölcsönös összehangolás után végzem a 

szűrővizsgálatokat, tisztasági vizsgálatokat, védőoltásokat, egészségnevelő előadásokat. 

Szeptemberben az osztálynévsorokat elkérem, Iskola egészségügyi törzslapokat rendezem, új 

lapokat megnyitok.. Az új tanulók törzslapkikérőit, iskolát váltott gyerekek törzslapjait 

elpostázom. Tavasszal a 8.o. tanulók iskolaeü. törzslapjait elpostázom a felvételt nyert 

iskolájukba.  

Az iskolások vizsgálatát 2 évente osztályvizsgálat keretében végezzük az iskolaorvossal 

közösen. 2., 4., 6., 8. osztályosok a kötelezően szűrendőek. Védőnőként megnézem a 

testsúlyukat, magasságukat, mellkörfogatukat, fogaikat, vérnyomásukat, gerincüket, talpukat, 

bőrüket, pajzsmirigyüket, tájékozódok látásukról, színlátásukról, hallásukról, nemi 

fejlődésükről, esetleges krónikus betegségük folyamatáról, kontrollvizsgálatokra visszajárnak-

e, eredményeikről. Az idén a látásromlás volt jellemző a vizsgálatok során. A kiszűrt 

gyerekeket szakvizsgálatokra küldjük az iskolaorvossal és állapotukat nyomon követem, 

dokumentálom. 

 Tisztasági vizsgálatot a tanévben szeptemberben, januárban, és áprilisban kötelező végezni. 

Kisebb mértékű fertőzöttség az idén is jelen volt, ezért havonta – 2 hetente, hetente 

ellenőriztem az érintett osztályokat.                                                                                                            

Minden hónapban kötelező jelenteni a tetvességgel kapcsolatos tevékenységet, állapotot a 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete felé. 



86 osztályvizsgálatot végeztem ebben a tanévben összesen 1692 főnél. 6 gyereknél észleltem 

fertőzöttséget, 2 gyereknél visszatérően. 22 alkalommal végeztem tetűírtóval kezelést. 

Ruházat és testi higiénia szempontjából már nem számottevő a probléma a nagyobbaknál, a 

kicsiknél viszont van hiányosság. 

  Az egészséges táplálkozásról előadásokat tartottam az 5. osztályosoknak a Táplálkozási Fórum 

anyagainak felhasználásával. Beszéltem a víz, a tej, a gyümölcsök, vitaminok, zsírok, az 

egészséges életmód szerepéről. Állítottunk össze helyes és helytelen étrendet, valamint 

kiemeltem a nassolás veszélyeit. Előadásokat tartottam külön a 6., o. lányoknak és fiúknak a 

nemi fejlődésükről, a barátság és kortárskapcsolatokról. A káros szenvedélyek megelőzésére 

tartottam kiselőadást a 6. osztálynak, kiemelten a dohányzásról.                                                                                       

  Az iskolai kötelező védőoltásokat az OKI által meghatározott előírások szerint bonyolítjuk le 

az iskolaorvossal. A 6. osztályos tanulók 25 fővel védőoltást  kaptak  MMR, Di-Te ellen 

szeptemben és októberben, a 7. osztályosok 31 fővel Hepatitis-B ellen ősszel és tavasszal 

kaptak vakcinát. Méhnyakrák megelőzésére a 12 lányból 8 igényelte az oltást, melyre ősszel 

és tavasszal került sor. 

Dokumentálásukat elvégeztem, a jelentési kötelezettségeimnek időben eleget tettem. 

Tisztasági vizsgálatokat az óvodában 3 alkalommal, összesen 141 gyermeknél végeztem. 

Tetvességet az idén nem tapasztaltam. Elmondható, hogy rendezetten, tisztán járatják a szülők 

gyermekeiket az óvodába. Az óvodások szűrését az életévük betöltésekor kötelező elvégezni a 

szülő kíséretében, már nem óvodai csoport keretében végzendő feladat. Így hatékonyabb, 

jobban látja a szülő milyen területeken igényli gyermeke az odafigyelést. Ennek eredményét 

több esetben tapasztaltam /számítógép, tévé már ebben az életkorokban is dominanciát 

szerzett, s a megbeszéltek hatására a meseolvasástól kezdve, a mozgáskoordinációs 

fejlesztésekig lett előrelépés/, ami elősegíthette a koruknak megfelelő fejlődést.  

Az óvodai pedagógusoknak a szakmai tapasztalata sokat besegít a szűrővizsgálatok 

hatékonyabb elvégzésében, kérdéses esetekben bizalommal fordulok hozzájuk és mindig 

kapok segítséget tőlük. 

 

Nyáron részletes jelentéssel kell lezárni a tanévet, minden iskolai tevékenységről pontos képet 

mutatva a minisztérium felé ( szűrővizsgálatok, védőoltások, egészségnevelés ). 

 

 

Nővédelem: 

 

Bélapátfalván  a nőgyógyászati szakrendelést igénybe tudják venni a hölgyek. 

Várandósok is gondozásban részesülnek ott, de főleg Egerbe irányítom őket a vizsgálatoktól 

függően. 

Szülés után tanácsokkal látom el az anyákat a családtervezésről, fogamzásgátlásról. 

Méhnyak szűrés végzéséhez az elméleti és gyakorlati képzésen részt vettem. A 3 évtől 

régebben megjelent hölgyeknek küldenek meghívólevelet és ennek meglétekor végezhetem a 

vizsgálatot TB finanszírozással június végétől. 

2014-ben kiszállították a vizsgálati eszközöket, új ágyat, paravánt. 

 

 

 

 



Egészségnevelés: 

 

Előadások megtartása és szervezése az egészséges életmód érdekében. 

Személyiségfejlesztés, helyes táplálkozás, immunrendszer erősítése, gyermeknevelés 

témakörökben Baba – mama klub keretében, melyet 2 hetente tartok. 

 

Tanácsadáson 2014-ben 340 fő jelent meg. Az iskolai megjelenések ezen felül 220 fő volt, 

amikor oltást kaptak és a szűrővizsgálatokon vettek részt a gyerekek. 

Családlátogatáson 476 alkalommal jártam és 606 szaklátogatás történt, ami a családon belüli 

több gondozottal való foglalkozás miatt magasabb szám. 

 

A védőnői munkával kapcsolatos adminisztrációs, határidős jelentéseket folyamatosan 

teljesítem. A számítógép, nyomtató, internet használatára  mindennapos szükség van, ami 

biztosítva van az Önkormányzat által. 

Havi rendszerességgel jelentem a közösségi tisztasági vizsgálatokat, fejtetvesek számát és a 

kezelések gyakoriságát. 

Havonta kötelező a minisztériumba és a vezető védőnőnek küldeni a statisztikai adatokat a 

gondozottak létszámáról korcsoportosan bontva, veszélyeztetetteket, látogatásaimat, 

tanácsadási forgalmat, kiszűrteket szám szerint. 

Év végén átfogó, 10 féle nyomtatványból álló jelentéssel kell lezárni az évet. 

Év közben szakmai továbbképzéseken vettem részt, ezekkel tudom a credit pontokat gyűjteni.  

Az Iránytű elnevezésű a 0-7 éves gyermekek korai kiszűréséhez komplex védőnői képzés. 

Méhnyakszűrés elmélete és gyakorlatát 2015 II.- III. hóban végeztem. 

Homeopátia, SCHÜSSLER sók alkalmazásáról. 

Termelj kevesebb hulladékot! – a fenntartható életmódért képzés. 

Bélapátfalván a NANE Egyesület szervezésében „ Segítő munka a párkapcsolati erőszak 

áldozataival és gyerekeikkel” című 30 órás tréningen vettem részt. 

Agykontrollt végezetem el. 

Meseterápia Konferencia. 

A szakmai értekezleteken is ott szoktam lenni, ez évi 4 alkalom. 

 

2014. VI.-ig helyettesítést láttam el Mikófalva, Bekölce községekben heti 1 napon. 

Táppénzen 47 napot töltöttem. 

 

 

A Védőnői Szolgálat tevékenységét röviden ennyiben kívántam bemutatni, összefoglalni. 

 

 

Szilvásvárad, 2015-06-16.  

 

 

                Köszönöm a figyelmet! 

 

                      

                                      Tisztelettel: 

                                                                                        Baranyi Imréné 

                                                                                                védőnő 
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Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése elkészítéséhez 

(1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése, a 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet 10. sz. 

melléklete) a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.), 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet alapján Szilvásváradi Községi Önkormányzati Hivatal képviselő-testülete elé az 

alábbi szakmai beszámolót terjeszti: 

 

A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete alapján: 

 

3.)  Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása. 

3.1.  Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata. 

3.2.  Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának 

biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

6.)  A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 

szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének 

alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

7.)  Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján. 

9.)  A gyermekjóléti szolgáltatás és a civil szervezetek közötti együttműködés. 

              

 

3.)  Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása. 

3.1.  Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata. 

 

Szilvásváradi Községi Önkormányzat Hivatala a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátás egyik formáját, a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait társulással, a 

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ által biztosítja. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 1998. január 15-től a Családsegítő Szolgálat keretein 

belül működő gyermekjóléti szolgálat látta el Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mónosbél 

településeken. 2005. október 15-től a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

biztosítása alapszolgáltatási központban, a Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény által 

történt. Az intézmény 2008. szeptember 17-től a Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és 

Szociális Szolgáltató Központként látta el a feladatokat 2012. 12. 31-ig. Ezt követően az 

intézmény a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulása, mint önállóan működő, 

részben önállóan gazdálkodó szerv, amely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, továbbá az 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet alapján végzi tevékenységét Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mónosbél, Nagyvisnyó, 

Szilvásvárad településeken. 

 

Az intézmény feladataként ellátandó alaptevékenysége: 

- Házi segítségnyújtás, 

- Családsegítés, 

- Gyermekjóléti szolgáltatás. 

- Étkeztetés 

- Nappali ellátás 
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 Étkeztetés és nappali ellátás 2012. 07. 01.-vel került a város önkormányzatától integrálásra a 

Társuláshoz.  

 

Az intézmény ügyfélfogadási rendje: 

Bélapátfalva: hétfő: 8 – 16 óráig, 

kedd: 8 – 11. 30 óráig, 

szerda: 8 -11. 30 óráig, 

csütörtök: 8 – 11. 30 óráig, 

péntek: nincs ügyfélfogadás. 

  

Szilvásváradi ügyfélfogadás: Hétfő: 7. 30 – 12. 30  

 

Tárgyi és személyi feltételek: 

Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak Bélapátfalva, Apátság út 

2. szám alatt, ahol két adminisztrációs iroda, egy ügyfélfogadó iroda egy adományozó helység 

és egy várakozó áll a rendelkezésünkre. Szolgálatunk rendelkezésére állt 6 db személyi 

számítógép, valamint 3 db fénymásoló/scan készülék, amely 2013 decemberében bővült 4 db 

laptoppal, 1 db fénymásoló/scan készülékkel és 1 db Cd-s magnóval.  A vezetékes 

telefonhálózatban négy telefonvonal biztosított, melyeken az internet-hozzáférés lehetősége is 

adott. 

2014. év folyamán a gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységen foglalkoztatottak száma két fő 

volt. Az intézményben dolgozók munkaideje heti 40 óra. 

Az intézmény dolgozóinak bizonyos százaléka az intézmény működései engedélye alapján 

rendelkeznek a jogszabályban meghatározott szakképesítéssel, a többi dolgozó élt az 5 éves 

felmentés, szakképesítés megszerzésének lehetőségével. A gyermekjóléti szolgálat 

családgondozói közül 1 fő szakirányú továbbképzését várhatóan 2015. július hónapban 

megszerzi, 1 fő a 2014/2015-ös tanévben kezdte meg szakirányú (BA) tanulmányit. Az 

intézményvezető 2014. április hónapjában  sikeres szakvizsgát tett.   

 

A gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalata 2014. évben: 

A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39 - 40. § - a, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 6. §, valamint 8 – 33. § alapján látja el. 

Ennek alapján: 

a.)  A gyermekek testi, lelki, egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése 

érdekében: 

 Tájékoztatjuk a gyermeket, illetve szülőjét mindazon jogokról, támogatásokról és 

ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek nevelésével, illetve a 

támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében nyújtunk segítséget. E célból a 

szolgálat rendelkezik mindazon családtámogatási és egyéb nyomtatványokkal, melyek révén 

az ellátásokhoz való hozzájutást biztosítani lehet. 

 A családok családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a 

káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadásban vagy szükség szerint ezekhez való 

hozzájutáshoz információt nyújtunk (ügyfélfogadási idő, cím stb.). A szolgálat szakmai 

tevékenységének egyike a tanácsadás, melyen az aktuálisan nehéz élethelyzetben lévő 

személyek támogatását végezzük. A tanácsadás speciális tanácsadást jelent, melynek 

lehetőségére felhívjuk az érintettek figyelmét. Ennek érdekében különböző szakemberrel 

állunk kapcsolatban.  

Intézményünk által ismert, elérhető pszichológusok és mentálhigiénés segítő szolgáltatások, 

valamint terápiás kezelések és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségek: 

 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően 

Közhasznú Kft. Eger, Széchenyi u. 27-29., Pszichiátriai gondozó/gyermekpszichiátria, 

Addiktológiai Gondozó és Drogambulancia, 
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 Mentálhigiénés csoport Eger, Arany J. út 20/a, (beutaló szükséges a háziorvostól, 

térítésmentes) Tel.: 36/788-544, 

 Heves Megyei Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Eger, 

Cifrakapu utca 28., (szülő, oktatási intézmény, védőnő stb. által kérhető a gyermek 

pszichológiai vizsgálata, térítésmentes) Tel.: 36/537-012, 

 A legtöbb oktatási intézmény főállású pszichológussal rendelkezik, azoknak a 

diákoknak, akik az adott oktatási intézménybe járnak térítésmentesen, vehetik igénybe.  

 Nagy Zsuzsanna gyermekpszichiáter Eger, Törvényház út 7. 1 emelet (a 

magánrendelésére időpontot kell kérni). 

 

 A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közé tartozik a szociális válsághelyzetben lévő 

várandós anyák gondozása is. Itt munkánk nagymértékben összekapcsolódik a védőnői 

szolgálattal, általuk időben értesülünk a településeken élő válsághelyzetű anyákról. A 

születendő gyermek családban történő nevelése érdekében tájékoztatást nyújtunk a várandós 

anyát és magzatát megillető támogatásokról és ellátásokról, személyes segítő kapcsolat 

keretében, családgondozás által közreműködünk felmerülő problémái rendezésében. A 

születendő gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anya a település illetékességi 

területén 2014. évben nem volt. 

 

 A beérkezett ruhaadományokból egyénileg és településszinten ruhaosztások 

megszervezésével folyamatosan támogattuk a rászoruló családokat. 

 

 2014. évben is szerveztünk szabadidős programokat, főként a hátrányos helyzetű és 

nagycsaládban élő gyermekek számára.  2014. június 25 - én  Szilvásváradon és Nagyvisnyón 

élő, főként gondozott gyermekek számára szerveztünk kirándulással egybekötött nyári 

foglalkozást a Szalajka – völgyben a Fátyol - vízesésnél melletti tisztáson. A program reggel 

9 órától délután 15 óráig tartott. A nagyvisnyói gyermekek szállítását az önkormányzat 

kisbuszával oldották meg. Szoros kapcsolatban állunk a bélapátfalvai Művelődési Ház és 

Könyvtárral, a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával (3346 

Bélapátfalva, Apátság út 2.), a Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola-val (3348 

Szilvásvárad, Egri út 8), Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola Nagyvisnyói Tagiskolája 

(3349, Nagyvisnyó, Ifjúság út 1.), a Magyar Rákellenes Liga Bélapátfalvai Szervezetével, a 

Bükkszentmártonban működő Szegényeket Támogató Alapítvánnyal, és a Magyar 

Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetével. Szükség szerint közreműködésükkel segítjük a 

hozzánk forduló és velünk kapcsolatban álló családokat.   

 

 A településeken ügyfélfogadási időben a lakosok számára hivatalos ügyeik intézésében 

segítséget nyújtunk (pl.: gyermektartásdíj megelőlegezése, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményhez való hozzájutás, családtámogatási juttatásokhoz való hozzájutás stb.). 

Szükség szerint tájékoztatást nyújtunk a Heves Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 

Szolgálata jogi és áldozatsegítő szolgáltatásairól. A székhelyen, havi 1 alkalommal, valamint 

igény szerint az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyvédnője ingyenes jogi segítséget nyújt. 

 

b)  A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

 

Észlelő és jelzőrendszert működtetünk, melynek célja a gyermekeket általában veszélyeztető 

okok feltárása. Intézményünk 2015. március 26-án Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális 

Szolgáltató Központ székhelyén működő Idősek Klubjának helyiségében tanácskozást 

szervezett, melyen a jelzőrendszer 2014. évi működésének értékelésére, és a Bélapátfalva és 

Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás településein működő gyermekjóléti alapellátás 

valamennyi formájának áttekintésére került sor. Az észlelő-és jelzőrendszer működtetése a 

gyermekjóléti szolgálat kiemelt feladata. A gyermek családban történő nevelkedésének 

elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében az egészségügyi 
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szolgáltatást nyújtók, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a közoktatási 

intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogó felügyelői szolgálat, áldozatsegítés és 

kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, menekülteket befogadó állomás, társadalmi 

szervezetek, egyházak, alapítványok, munkaügyi hatóság kötelesek jelzéssel élni a gyermek 

veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál.  

 

 Szükség szerint információt nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő 

inkubátorokról, illetve az örökbeadás feltételeiről.  

 

2014. évben Szilvásvárad községben a 0-18 életkorú népességet érintő jelzések száma és 

típusai az alábbiak szerint alakult: 

 

Ssz. Megnevezés Küldött jelzések 

száma 

 

01. Egészségügyi szolgáltató --- 

02.           - ebből védőnői jelzés  --- 

03. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 1 

04. Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók --- 

05. Átmeneti gondozást biztosítók --- 

06. Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása --- 

07. Közoktatási intézmény 4 

08. Rendőrség 1 

09. Ügyészség, bíróság --- 

10. Pártfogói felügyelet --- 

11. Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány --- 

12. Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet --- 

13. Állampolgár --- 

14. Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal --- 

15. Munkaügyi hatóság --- 

16.  Összesen (01 és 03-15. sorok) 6 

 

2014. évben a jelzések iskolai hiányzások, illetve családi-kapcsolati problémák miatt érkeztek 

közoktatási intézményektől, személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálattól, valamint a 

rendőrségtől.  
 

c.)  A már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

 

 A már kialakult veszélyeztetettség esetén személyes segítő kapcsolat keretében végezzük 

a családgondozást. Részben a gyermek személyisége kedvező irányú fejlődése érdekében, 

részben a veszélyeztető körülmények elhárítása érdekében. A segítő kapcsolat keretében 

segítjük a szülőket a gyermek gondozásában, a családban jelentkező működési zavarok 

elhárításában. A családgondozás során a szolgáltatást végző családgondozónak a legfontosabb 

feladata a családok, egyének gondozása, erre vonatkozóan iratanyag vezetése. A 

gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében forgalmi naplóban dokumentáljuk a kliens forgalmat. 

Az iratforgalom vezetése iktatókönyvbe történik. Az intézmény gyermekjóléti alapellátást 

nyújtó családgondozói az 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján a 235/1997. (XII. 

17.) Korm. rendelet alapján létrejövő „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlap 

rendszert használják a gyermekek sorsának megtervezése, a gondozási terv elkészítése 

céljából. A gondozás eredményességét szükség szerint, de legalább hat havonként értékelik. 
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 2014. évben az előző évekhez hasonlóan az igazolatlan iskolai hiányzások problémája 

igen gyakori kezelendő problémaként mutatkozott meg a gyermekjóléti szolgálatok 

munkájában. A probléma kezelésére a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 

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

törvény a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 2010. évi LXVI. törvény 

2010. augusztus 30-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. A 

jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú 

fejlődésének elősegítése. Ennek értelmében „a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó 

költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási 

támogatást nyújt” (Cst. II. fejezet, § (1) bek.). 

 

A 2014. évben a településen nem történt iskoláztatási támogatás szüneteltetésének elrendelése 

a Gyámhivatal részéről. Családi pótlék természetben történő folyósítására szolgálatunk 

Szilvásvárad településen 2014. évben nem adott javaslatot a Gyámhivatal részére.  

 

Alapellátásban részesülők száma 

A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenységét a következő táblázat szemlélteti 

(halmozott adat) 

Szilvásvárad község vonatkozásában 

 

Ssz. 

 

 

 

Gondozási típus 

 

 

 

 

 

Nem és kor 

Alapellátás Védelemb

e vétel 

Utógondozás, 

szakellátásból 

kikerült 

Ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

Nevelt Összesen (a-f 

oszlopok 

összege) 

Tanácsadá

s 

keretében 

történő 

ellátás 

a b c d e g h 

1. Összesen 

Fiú+Lány 

0-2 éves 1 --- --- --- --- 1  
2. 3-5 éves 1 --- --- --- 1 2  
3. 6-13 éves 3 --- --- --- 2 5  
4. 14-17 éves 2 --- --- --- 4 6  
5. Összesen  

(1-4. sorok) 
7 --- --- --- 7 14 9 

 Ebből: - leány 

 
2 --- --- --- 3 5 --- 

12. Családok száma 5 --- --- --- 3 8 6 

 

Az alapellátás, majd a védelembe vétel eszközeit alkalmazza a családgondozó a problémák 

kezelése céljából, mely során szoros együttműködést alakít ki a családdal a családgondozás 

során. Az alapellátás a szülő és a gyermek részéről önkéntes, közös céljuk a családgondozás 

során, hogy a felmerülő problémájuk megoldódjon, melynek érdekében együttműködnek a 

családgondozóval a közösen megalkotott gondozási terv szerint. A családtagok a probléma 

megoldása, a meghatározott cél érdekében feladatokat vállalnak fel és teljesítenek. 

Amennyiben a problémát a kliens a magáénak érzi hajlandó annak érdekében, hogy az 

megoldódjon, tenni. Abban az esetben, ha nem tekinti a problémát a sajátjának sokkal 

nehezebb a vele történő szakmai munka.  

Az önként történő együtt dolgozás megtagadása és egyúttal a veszélyeztetettség fennállása 

esetén a családgondozó javasolhatja a védelembe vételt, melynek során már kötelező együtt 

dolgozni a családgondozóval a probléma megoldása érdekében.  

Az nevelt gyermekek gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél vannak elhelyezve, a 

családgondozók feladata a szülők segítése, hogy gyermekek minél hamarabb visszakerüljön a 

családba.  
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Az egyéb ügyeknél segítünk a felmerülő problémák megoldásában, de gondozásba nem kerül 

a gyermek. 

 

 

A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint 2014. évben 

(Halmozott adat) 

Ssz.  

 

Megnevezés Kezelt 

problémák 

száma 

(halmozott) 

Ellátott 

gyermekek 

a fő 

probléma 

szerint  

  1. Anyagi (megélhetéssel, lakhatással összefüggő stb.) 26 --- 

  2. Gyermeknevelési 25 --- 

  3. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 1 1 

  4. Magatartászavar, teljesítményzavar --- --- 

  5. Családi konfliktus 19 5 

  6. Szülők v. a család életvitele 21 4 

  7. Szülői elhanyagolás --- 4 

  8. Családon belüli bántalmazás --- --- 

  9.  Fogyatékosság, retardáció --- --- 

10. Szenvedélybetegségek --- --- 

11. Összesen (1-10 sorok) 92 14 

 

A táblázat statisztikai adatai jól szemléltetik, hogy az elmúlt évben a település 

vonatkozásában a legnagyobb horderejű az anyagi jellegű probléma. Sajnos a szülők vagy a 

család nem megfelelő életvitele mögött is gyakran nehéz élethelyzet, szenvedély betegség áll, 

anyagi és lakásproblémákkal párosulva.  Gyakran kérnek tőlünk segítséget különböző 

részletfizetések ügyintézésében. Intézményünk a jelzőrendszer tagjainak jelzése alapján 

értesül legtöbb esetben a problémáról, melynek kezelése alapvetően függ a problémával 

érintettek családok, személyek viszonyulásától, a probléma megoldásához kapcsolódó 

törekvésüktől. Az eredményesség ennek függvénye.  

 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai 2014. évben 

Ssz. Megnevezés Szakmai 

tevékenysége

k száma 

(halmozott) 

Ellátott 

gyermekek 

száma 

1. Információnyújtás 10 --- 

2. Segítő beszélgetés 15 3 

3. Tanácsadás 4 6 

4. Hivatalos ügyekben való közreműködés 5 6 

5. Családlátogatás 34 4 

6. Közvetítés más szolgáltatásba 5 2 

7. Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 1 1 

8. Felülvizsgálati 

tárgyaláson való 

részvétel 

Nevelésbe vétel --- --- 

9. Védelembe vétel --- --- 

10. Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való 

részvétel 

--- --- 

11. Pszichológiai tanácsadás --- --- 

12. Jogi tanácsadás --- --- 
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13. Fejlesztőpedagógusi ellátás --- --- 

14. Konfliktuskezelés --- --- 

15. Szakmaközi megbeszélés 2 --- 

16. Esetkonferencia 5 --- 

17. Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés --- --- 

18. Adományozás 3 1 

19. Szociális válsághelyzetben lévő  --- --- 

20. Összesen (1-19. sorok ) 84 23 
 

A táblázat jól szemlélteti, hogy a segítő beszélgetés, a hivatalos ügyekben való 

közreműködés, tanácsadás és információnyújtás céljából, keresik fel szolgálatunkat leginkább 

a kliensek. Az ügyfélforgalom dokumentálása a forgalmi naplóban történik, melyet 

naprakészen kell vezetni a családgondozónak, negyedévente pedig a szolgálatvezető ellenőrzi 

ezt a dokumentumot. 

A forgalmi napló alapvetően tartalmazza a szolgálat által elvégzett munkát, hiszen ebben 

mindenkit, aki az intézmény problémájával felkeresi, meg kell jeleníteni. Abban az esetben, 

ha a megjelenő kliens problémájának megoldása a családgondozó részéről a segítés 

vonatkozásában többszöri alkalmat igényel, akkor a családgondozó gondozási tervet készít, 

melyben az elérni kívánt célokat, a használt módszereket, a beavatkozási irányokat és a 

határidőket rögzíti, figyelemmel kíséri, és folyamatosan dokumentálja. Vannak olyan esetek, 

melyek, rövid pár hetes, hónapos időtartamúak, de a leginkább problémásak évekig tartanak, a 

családgondozó kijár a gondozott családok lakóhelyére és figyelemmel kíséri a család életének 

alakulását.  
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Gyermekek veszélyeztetettségének okai: 

A veszélyeztetettség okai: iskolai igazolatlan mulasztás magatartási, környezeti, családi-

életviteli, anyagi típusú okok, illetve jellemző a szülői elhanyagolás, a szülők magatartásából, 

illetve az elvált szülők közötti konfliktus gyermekekre gyakorolt hatásának jelenléte is 

kimutatható a veszélyeztetettségi tényezők között. Sajnos ezen tényezők együttes előfordulása 

is számos esetben jelentkezik. 

 

d.) A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása: 

 A családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása során a családgondozó elsősorban a 

szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek 

megteremtésében, a gyermekkel való kapcsolattartásban. Az utógondozás a gyámhivatal 

határozata alapján történik, és célja a gyermek családjába történő visszailleszkedésének 

elősegítése. 

Szilvásváradon a 2014. évben családok átmeneti otthonába nem került család, gyermekek 

átmeneti otthonába a település vonatkoztatásában gyermek nem került elhelyezésre. 

Ideiglenes hatályú elhelyezésre nem volt szükség. Családon belüli bántalmazás az elmúlt 

évben nem volt. 

 

 e.) Egyéb tevékenységek 2014. évben: 

 A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések alkalmazására 

történő javaslattételi lehetőségeket foglalja magában a járási gyámhivatal felé. A védelembe 

vétel elrendelésére elsődlegesen a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján kerül sor. A 

védelembe vétel során a családgondozó gondozási-nevelési tervet készít, mely tartalmazza a 

védelembe vétel megszüntetéséhez szükséges változásokat, valamint ennek elérése érdekében 

a családgondozó, a szülő, továbbá a gyermek feladatait, határidők megállapításával. A 

kirendelt családgondozó feladata a gyermek gondozásának, ellátása szervezésének és a szülői 

nevelés támogatásának folyamatos biztosítása, valamint a járási gyámhivatal tájékoztatása a 

gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről. 

 Hatósági és egyéb szervek megkeresésére 2014. évben a településre vonatkozóan 3 

környezettanulmányt készítettünk. 

 

3.2.  Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának 

biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok 

 

 Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása 

 Családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátás nem működik, erre 

nézve férőhely nem áll rendelkezésre. 

 Házi gyermekfelügyelet keretében történő ellátás biztosítására nem került sor.  

 

 Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása 

 Helyettes szülői hálózat működtetésére, illetve helyettes szülői jogviszony 

létesítésére 2014. évben nem került sor. A településen nem volt a családban élő 

gyermekek átmeneti gondozását saját háztartásában vállaló személy. 

 

 Családok átmeneti otthona 

 Családok átmeneti otthonába 2014. évben nem került család elhelyezésre.  

 

6.)  A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 

szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének 

alkalmával tett megállapítások bemutatása 
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A 2014. évben a Kormányhivatal által az intézményi dokumentáció került ellenőrzésre, mely 

eredménye szerint szolgálatunk működése megfelelő. Az észrevételeket a megadott határidőn 

belül korrigáltuk. 

A szolgáltatás személyi állománya biztosított, a 15/1998. (IV. 30) NM rendelet 2. sz. 

mellékletében előírt képesítési követelménynek 2 fő nem felel meg, akiknek szakirányú 

tanulmányai folyamatban vannak. Mindketten vállalták a szakirányú végzettség 

megszerzését.  

 

7.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 

(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb 

kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések) 

 

Szolgálatunk a 2015. évben is tervezi a prevenciós előadások, programok megvalósítását, 

különböző korosztályú gyerekek számára. A programokat a rendőrség, védőnői szolgálat, 

oktatási intézmények, tankerület bevonásával szeretnénk megvalósítani. Az előadásokat 

tovább szeretnénk, színesíteni kutyás oktatás és terápia biztosításával, mely a különböző 

pszichés jellegű problémák kezelésében nyújthat segítséget a gyerekeknek. 

 

9.) A Gyermekjóléti Intézmény és a civil szervezetek együttműködése 

 

 A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete, amely szükség szerint és nagy 

mennyiségben segítette ruha adományaival a társult településen élő rászoruló családokat. 

 Megalakulásuk óta együttműködünk a Magyar Rákellenes Liga Bélapátfalvai 

Alapszervezetével. Segítünk eljuttatni, és a Liga tevékenységével megismertetni az arra 

rászoruló, érintett lakosokat. Az Alapszervezet gyógyító-, megelőző tevékenységét próbáljuk 

segíteni az által, hogy hozzájuttatjuk az érintetteket a számukra nagy fontosságú gyógy 

készítményekhez és a Liga információs anyagairól is folyamatosan tájékoztatjuk a tagokat. 

Bélapátfalván Mellrák elleni séta került megszervezésre, melyhez a lakosok csatlakozhattak.  

 Az Egerben működő Főegyházmegyei Karitasz a 2014. évben is több rászoruló család 

számára nyújtott segítséget élelmiszer csomag formájában és közüzemi tartozások 

rendezésében személyes megbeszélés keretében.  

Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a családgondozók túlterheltek, rengeteg az 

adminisztrációs tevékenység. Ebből kifolyólag sajnos egyre kevesebb idő marad szabadidős 

programok szervezésére és a különböző pályázati lehetőségekre. Többször előfordul, hogy a 

családgondozók kompetenciáját meghaladó feladatok teljesítését várják el tőlük és olyan 

helyzetek megoldását, amelyet nem áll módunkban befolyásolni, illetve kezelni. Az 

intézményben dolgozó szakemberek mély hivatástudattal, szívvel és lélekkel állnak az 

emberek szolgálatában. A családgondozók számíthatnak egymásra, felelősséget éreznek 

egymásért és a gondozott családokért. 

Bélapátfalva, 2015. 05. 15. 

 

        Szaniszlóné Molnár Emese 

                    Intézményvezető 
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A Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ az 1993. évi III. tv. 92/B. § 

és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 13. § alapján az alábbi beszámolót terjeszti Szilvásváradi 

Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő-testülete elé elfogadásra: 

 

Szakmai beszámoló 
 

1./ Az intézmény megnevezése: 

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 

   Adószáma: 15802547-2-10 

   Bankszámlaszáma: 11739009-15808247 

 

2./  Rövid neve: Bélapátfalvai GySzSzK 

 

3./ Az intézmény székhelye: 3346 Bélapátfalva, Apátság u. 2. 

 

4./ Működési területe: a Társulást alkotó települések közigazgatási területe 

 

5./ Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban Szt.) 

63. §, 64. § - aiban meghatározott házi segítségnyújtás, családsegítés, illetve a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 38. § - 40. § - aiban 

meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás. 2012. 07. 01.-től étkeztetés és nappali ellátás két 

telephelyen. (2013 év végétől székhelyen és telephelyen). A Társulás és a társult 

önkormányzatok szociális és gyermekjóléti programjainak szervezése, azokban való részvétel, 

valamint, szociális és gyermekjóléti pályázatok készítésében való részvétel. 

 

6./ Alapító szerv neve: Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulása 

 

7./ Alapítói jog gyakorlója: Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulása 

 

8./ Fenntartó és irányító szerv neve: Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális 

Társulása 

 

9./ Az intézmény ellátási területe: 

Házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés, nappali ellátás 

vonatkozásában: Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Nagyvisnyó, Szilvásvárad és Mónosbél 

települések.  

 

Szolgáltató helyiségek címe: 

 Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ   

(családsegítés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, étkeztetés: 3346 Bélapátfalva, 

Apátság u. 2.) 

 Nagyvisnyó Községi Önkormányzat  

(családsegítésben és házi segítségnyújtásban: (3349 Nagyvisnyó, Fő u. 12.) 

Szilvásvárad Községi Önkormányzat  

  (családsegítés: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 7.) 

(házi segítségnyújtás, nappali ellátás, étkeztetés: 3348 Szilvásvárad, Miskolci 

út 80.) 
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A Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás tagjainak biztosított szociális 

alapellátási feladatok (családsegítés) időbeli megoszlása településenként: 

  

  Település    Ellátás időtartama (óra/hét) 

  Bükkszentmárton     4 

  Mónosbél      4 

  Nagyvisnyó      3 

  Szilvásvárad      5 

   

I. Az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulása 

 

A Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás önkormányzatai az intézmény 

létrehozásával célul tűzték ki, hogy a szociális ellátórendszer nyújtson megfelelő és hatékony 

segítséget a hátrányos helyzetű embereknek és családoknak; biztosítson egyenlő esélyű 

hozzáférési lehetőséget az alapszolgáltatások, alapellátás vonatkozásában minden 

településen. Az intézmény létrehozásával további célkitűzésként szerepelt a szociális munka 

szakmai színvonalának növelése; és a gazdasági és szakmai hatékonyság növelése is. A 

szolgáltatás által lehetőség nyílik a településeken a segítségre szoruló személyek, családok 

vonatkozásában a szociális vagy mentálhigiénés problémák megoldására, az esetleges 

krízishelyzet megelőzésére, megszüntetésére. Adottak a feltételei a családok számára az 

életvezetési képesség megőrzéséhez nyújtott szolgáltatásoknak is. A családgondozók heti 

rendszerességgel, a társulási megállapodásban foglalt időtartamokban minden településen 

elérhetőek személyes kapcsolattartás, ügyfélfogadás, családlátogatás által.  

Az egységesült intézmény lehetőséget ad a tervezett szakmai munka végzésére, melyhez 

további segítséget nyújt a családgondozók rendszeres képzéseken, továbbképzéseken történő 

részvételi lehetősége is. 

 

II. Az intézménybe történő felvétel gyakorlata, a megkötött megállapodások tartalmi 

vizsgálata, szakmai szempontú elemzése 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás az 

igénylő, illetve törvényes képviselő kérelmére történik.  

 

A családsegítés vonatkozásában a családgondozók az alábbiakban meghatározott napokon és 

időpontokban tartózkodnak a szolgáltató helyiségekben:  

 

Szilvásvárad:                        hétfő: ½ 8 – ½ 13 óráig, 

 

A Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ, illetőleg jogelőd 

intézményei megalakulása óta, az intézmény ellátási területén élő lakosság részére 

rendszeresen információkat nyújt a szolgáltatások tekintetében az adott településen való 

elérhetőségről, a szolgáltatások helyéről, idejéről, gyakoriságáról. Az erre vonatkozó 

tájékoztatásokról a települési önkormányzatok hirdetőtábláin keresztül informálódhat a 

lakosság, illetve a kábel TV információs csatornáján tájékoztatjuk a lakosságot, a helyi 

újságokban és a honlapon is megjelent a tájékoztatás (Szilvásvárad, Nagyvisnyó), valamint 

Bélapátfalva város vonatkozásában az intézmény épületén jól látható módon került 

kifüggesztésre. 

 

A társulás településein élők a családgondozókat ügyfélfogadási időben a bélapátfalvai irodában 

is felkereshetik, a segítséget kérő személyek, családok. A meghatározott időpontokban a 
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családgondozók elérhetők, illetve jelzést követően (a családok segítése érdekében 

veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer tagjaitól, vagy egyéb 

személyektől, lakosoktól) a családgondozó is felkeresi a segítségre szorulókat, felajánlva a 

szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. 

 

A családsegítés a családgondozó és a kliens együttes munkafolyamata, melynek tartalma és 

menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre. Megkötött 

megállapodásainkat esetnaplóba rögzítjük, mely megállapodások tartalmazzák a szolgáltatást 

igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az 

együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások 

rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. A 

megállapodások megkötésére mind az önkéntesen, mind a kötelezően együttműködő kliensek 

és családgondozó között sor kerül.   

 

A házi segítségnyújtás igénybevételi folyamata az erre a célra kialakított ügymeneti modell 

alapján történik, mely minden településen egyeztetetésre került a szociális gondozónőkkel, 

jegyzőkkel és körjegyzőkkel. Az ügymeneti modell a jogszabályok rendelkezései alapján 

került kidolgozásra. Ennek értelmében az igénylő benyújtja a kérelmét, melyet a gondozónő, 

vagy a kérelmező hozzátartozója küld meg az intézmény igazgatójának. Ezt követően az 

„értékelő adatlap” nyomtatványon az intézmény vezetője felméri a gondozást kérő 

egészségügyi állapotát, hogy indokolt-e a gondozása, ezen a gondozási szükséglet vizsgálaton 

közreműködik a településen kijelölt gondozónő is. A vizsgálat eredményéről gondozási 

szükséglet vizsgálatáról szóló igazolás kiállítására kerül sor. Az értékelő adatlap eredeti 

példányát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az 

igénylőnek. Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését 

megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét. Ezek után történik az ellátást 

igénylő és az intézményvezető közötti megállapodás megkötése, majd az eljárás lefolytatását 

követően kerül sor az igénylő értesítésére az alapszolgáltatás biztosításáról. A megállapodás 

tartalmi elemeit az Szt. 94/C. § (3) bekezdése szabályozza. 

A megállapodás által keletkezik a jogviszony az ellátást igénybe vevő és az intézmény között. 

A megállapodás hatályos tartalmi elemeit a jogszabály előírja. A megállapodásban rögzítjük, 

hogy az ellátott mely időponttól veszi igénybe az intézmény szolgáltatását, a megállapodás 

kitér az ellátott napi gondozási szükségletére, arra, hogy mely szolgáltatásokat vesz/vehet 

igénybe. A megállapodás fontos tartalmi eleme az ellátottak tájékoztatási kötelezettsége, 

érdekvédelmükre vonatkozó szabályok rögzítése, továbbá a személyi térítési díj 

megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok. A megállapodásban tájékoztatjuk az 

ellátottakat az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokról. 

 

 

 

III. Az intézmény működésének általános feltételei, a tárgyi, a személyi, a működési, 

illetve szakmai feltételek 

 

 

III.1.  Az intézmény működésének általános tárgyi feltételei: 

 

A térség települései számára a családsegítő szolgáltatást a Bélapátfalva és Térsége 

Gyermekjóléti és Szociális Társulás (Szilvásvárad, Miskolci út 7.) biztosítja a Bélapátfalvai 

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ (Bélapátfalva, Apátság út 2.) által.  
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Intézményünk 5 településen biztosítja a gyermekjóléti szolgálatot, családsegítést, házi 

segítségnyújtást, valamint 2 telephelyen az étkeztetést és a nappali ellátást (2013. 

novemberéig), majd ezután székhelyen és telephelyen.  

 

Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak. Az épület két 

adminisztrációs irodából, egy ügyfélfogadó irodából, egy adományozó helyiségből és egy 

várakozóból áll. A szolgálatunk rendelkezésére áll 6 db személyi számítógép, valamint 4 db 

fénymásoló/scan készülék, 4 db laptop, és 1 db Cd-s magnó.  

 

A vezetékes telefonhálózatban négy telefonvonal biztosított, melyeken az internet-hozzáférés 

lehetősége is adott. Saját gépkocsi hiányában a települési ügyfélfogadásokra, helyközi 

autóbuszokkal érkezünk, de ilyen formában is eleget tudunk tenni a jelzéssel kapcsolatos 

feladatoknak. A családgondozók meghatározott időt töltenek a településeken, de ha az esetek 

megkívánják, tovább is maradnak, illetve sürgős ügy esetén saját autóval utazunk a 

településre.  

 

A szolgáltató helyiségek a települések központi helyén, a társulás településein az 

önkormányzatok épületében működnek, tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető 

helyeken. A szolgáltató helyiségek bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai megfelelnek 

az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotuknak.  

 

III.2.  Az intézmény működésének általános működési feltételei: 

Intézményünk az 1/2000. ( I. 7.) SzCsM rendelet 5. §. (1) bekezdése értelmében rendelkezik 

működési engedéllyel, alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, szakmai 

programmal, a foglalkoztatottak munkaköri leírásával, valamint az 1. sz. mellékletében 

meghatározott alábbi szabályzatokkal: az intézmény működésével összefüggő szabályzatok 

körében az iratkezelési szabályzattal; a gazdasági szabályzatok körében az 

anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzattal; a műszaki ellátási szabályzatok körében  

munkavédelmi szabályzattal, tűzvédelmi szabályzattal. Ezen dokumentációk az intézmény 

működését szabályozzák.  

 

III.3.  Az intézmény működésének általános személyi feltételei: 

2014. év folyamán: családsegítés – családgondozó 1 fő, házi segítségnyújtás feladataira – 2 fő 

gondozónő  és 1 fő társadalmi gondozónő (április hónaptól) látta el a feladatokat.   Az 

intézményben dolgozók munkaideje heti 40 óra.  

 

Az intézmény dolgozóinak bizonyos százaléka az intézmény működési engedélye alapján 

rendelkezett a jogszabályban meghatározott szakképesítéssel. A többi dolgozó élt az 5 éves 

felmentés, szakképesítés megszerzésének lehetőségével. A szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek folyamatos szakmai továbbképzésen 

kötelesek részt venni. Ennek megfelelően továbbképzéseken történő részvétel 2014. évben is 

biztosított volt. A családsegítős családgondozó jelentkezett a pontszerzési kötelezettség 

teljesítésére, Gyermekrajzok elemzése címmel végzett el tanfolyamot.    

 

 

 

III.4. Az intézmény működésének szakmai feltételei:  
 

Az intézmény a családsegítés feladatait a Szt. 64. § és az 1/2000.  (I. 7.) SzCsM rendelet 30 

– 34 § - ai alapján végzi. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és 
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krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. Az intézmény működése óta részletes 

ismeretekkel rendelkezünk a településeken élő családokról, személyekről, ismerve a 

problémás élethelyzeteket, ez által lehetővé téve az azonnali segítségnyújtás lehetőségét. 

Ezen túl intézményünket a lakosság személyesen is felkeresi problémáik megoldása 

céljából. A megelőzés, a krízishelyzet megszüntetése, illetve az életvezetési képesség 

megőrzése céljából intézményünk családgondozói személyesen felkeresik a problémákkal 

küzdő családokat, személyeket, és tájékoztatják őket a családsegítés céljáról, tartalmáról, a 

lehetséges segítségnyújtás módjáról. Az intézmény 1998 óta történő működésének 

tapasztalatai alapján mélyen beivódott a köztudatba. Jelzi ezt jelentős kliensforgalmunk is a 

településeken. Véleményünk szerint a lakosság mára már azon ügyei nagy részével 

megkeresi a családgondozókat, amelyet önállóan elintézni nem tud. Intézményünkben 

elérhetők az önkormányzati ellátásokhoz, családtámogatási, nyugdíjazáshoz szükséges 

nyomtatványok. Fő tevékenységként szociális, mentális esetkezelést végzünk. A felmerülő 

problémák megoldása céljából szociális és egyéb információs adatokat gyűjtünk az ellátást 

igénybe vevők megfelelő tájékoztatása céljából; pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadáshoz 

való hozzájutás lehetőségét szervezzük a működési területünkön élő lakosság számára; 

szervezzük az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját stb. 

Fentiek alapján biztosítanunk kell, hogy a szociálisan rászoruló személyek a pénzbeli, 

természetbeni ellátásokhoz, szükséges tanácsadásokhoz hozzájussanak. 

 

A szociális ellátásokra szoruló népesség körében anyagi, életvezetési és mentálhigiénés 

problémákkal küzdők is nagy számban jelen vannak. Annak érdekében, hogy 

mentálhigiénés, életvezetési problémáik megoldásához hozzásegítsük, szervezzük a 

szociális, egészségügyi szolgáltatókhoz történő eljutásukat. Anyagi problémáikkal, 

megélhetési gondjaikkal naponta szembesülünk. Igyekszünk a problémáik megoldása 

érdekében előzetes megbeszélések alapján felvenni a kapcsolatot és tovább irányítani az 

illetékes szervekhez. Sajnos a településeken nagy számban élnek egyedül álló, idős, sok 

esetben magatehetetlen emberek, akik egészségi, mentális állapotuk, szociális körülményeik 

miatt nem képesek önálló életvitelük fenntartására. Ilyen esetekben szükség szerint 

közreműködünk tartós bentlakásos intézményi elhelyezésük elősegítésében, de a 2014. év 

folyamán erre nem volt szükség. A rendszeres szociális segélyezetteknek intézményünkkel 

történő együttműködése kötelező, kialakított eljárási rend alapján szervezzük velük havi 

együttműködésünket. 2014 szeptembere óta tartunk havi rendszerességgel 

csoportfoglalkozásokat, előadásokat azon ügyfelek számára, akiknek az Önkormányzat 

rendszeres szociális segélyt folyósít. Ezeket a csoportfoglalkozásokat 2 településen tartjuk. 

Szilvásváradon a szilvásváradi és nagyvisnyói ügyfelek vesznek részt, Bélapátfalván pedig a 

bélapátfalvai, bükkszentmártoni és mónosbéli ügyfelek. Az előadások témáját próbáltuk az 

ügyfelek körében a leggyakrabban előforduló problémák köré csoportosítani: a szeptemberi 

előadást szociális ellátások igényléséről az önkormányzat egyik munkatársa tartotta, 

októberben jogi kérdésekről, ügyekről beszélt a dr. Lassánné dr. Simon Ágnes az Egyenlő 

Bánásmód hatóság ügyvédje, novemberben álláskeresési kérdésekről volt szó az egri 

Munkaügyi Központ egyik munkatársával, decemberben a Járás hatáskörébe tartozó 

ellátások igénybevételének módjáról tartott előadást a Járási Hivatal munkatársa. Az 

ügyfelek eleinte nehezen álltak rá arra, hogy egy gyors jelentkezés helyett végig kellett 

hallgatniuk az előadásokat, de idővel megszokták és készségesen együttműködtek. Az 

egyének nyugdíjszerű ellátásokhoz, egészségbiztosítási ellátásokhoz történő hozzájutását 

folyamatosan segítjük részben önfenntartó képességük szinten tartása, részben a váratlanul 

felmerülő körülmények (hirtelen betegség, haláleset a családban) rendezése céljából.  

Fentieken túl legégetőbb probléma a fizetésképtelenné vált családok lakáshitel és 

lakásfenntartási kiadásai törlesztési képtelensége, fizetésképtelenné válásuk. A szociális 
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ellátás is határok között működő segítési folyamat. Akkor tudjuk eredményesen működtetni, 

segítséget nyújtani, időben, amikor még a problémák orvosolhatóak. Az eladósodott 

családok vonatkozásában sokat igyekszünk tenni a szolgáltatók megnyeréséért a közüzemi 

szolgáltatásaik fenntartása, lakáshitel-adós családoknak a hiteltörlesztési lehetőségeik 

hitelintézet által történő fenntartása céljából. Azonban a fizetési készség és képesség a 

szociális szolgáltatások esetén a legfontosabb, melyet együttműködési kézségük követ. Ezek 

hiánya esetén nem tudunk célt elérni, a családoknak sok esetben más, nagy jelentőségű 

döntést kell hozniuk (lakás eladás, hajléktalan szálló, családok átmeneti otthona). 

Lehetőségeinkhez mérten az érintett tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, az 

adósságterhekkel küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek részére tanácsadást 

nyújtunk, illetve igyekszünk a Magyar Rákellenes Liga Bélapátfalvai Szervezete 

tevékenységében közreműködni.  

 

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevő és a családsegítő szolgálat kapcsolatfelvételének 

dokumentálása a külön jogszabályban meghatározott forgalmi naplóban történik. A 

családsegítő szolgáltatás igénybevétele esetén az egynél több találkozást igénylő 

segítségnyújtás a külön jogszabályban meghatározott esetnaplóban kerül dokumentálásra.  

 

 

2014. évben a Központi Statisztikai Hivatal számára leadott éves jelentés alapján   

 

       A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők adatai (1) 

(A családsegítő szolgálattal kapcsolatban álló összes igénybe vevőre vonatkozó adat, 

mindenki, aki valamilyen szolgáltatást egyszeri vagy gondozás során igénybe vett) 

 

A szolgálat forgalmi adatai (Halmozott adat) 

Ssz. Forgalmi adatok Kapcsolatfelvételek száma 

1. Éves forgalom Bélapátfalva 735 

2. Éves forgalom Bükkszentmárton 211 

3. Éves forgalom Mónosbél 39 

4. Éves forgalom Szilvásvárad 209 

5. Éves forgalom Nagyvisnyó 88 

 

Ellátottak számára vonatkozó adat (Nem halmozott adat) 

Ssz. Forgalmi adatok Fő 

1. Tárgyévben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma 23 

2. Tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma 27 

3. Összesen (1.+2.) 50 

 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint (fő) (Nem halmozott adat) 

Ssz. 
Nem, 

életkor 

6 éves és 

fiatalabb 
7-13  

éves 

14-17 

éves 

18-34 

éves 

 

35-49 

éves 

50-61 

éves 

62 éves 

és 

idősebb 

 

Összesen 

1. Férfi -- -- -- 1 6 6 3 16 

2. Nő -- -- -- 3 9 13 9 34 

3. Össz. -- -- -- 4 15    19 12 50 

 

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők adatai (2) 



 7 

(Azon esetek vonatkozásában, ahol a szakmai tevékenység egy találkozás kapcsán tett 

intézkedéssel nem zárható le, esetnaplóval rendelkeznek) 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint (fő) (Nem halmozott adat) 

Ssz. 
Nem, 

életkor 

6 éves és 

fiatalabb 
7-13  

éves 

14-17 

éves 

18-34 

éves 

 

35-49 

éves 

50-61 

éves 

62 éves 

és 

idősebb 

 

Összesen 

1. Férfi -- -- -- 1 2 2 1 6 

2. Nő -- -- --    2 2 4 --- 8 

3. Össz. -- -- -- 3 4    6 1 14 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint (Nem halmozott adat) 

Ssz. Gazdasági aktivitás Fő 

1. Foglalkoztatott 1 

2. Munkanélküli 13 

3. Inaktív  --- 

4.        ebből: nyugdíjas --- 

5. Eltartott --- 

6.        ebből: gyermek-, és fiatalkorú (0 -17 éves) --- 

7. Összes igénybe vevő  14 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma a család összetétele szerint (Nem halmozott adat) 

Ssz. Családi összetétel Fő 

1. 
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 18 év alatti 

gyermek(ek)kel 
--- 

2. Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül --- 

3. 
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 18 év feletti 

gyermek(ek)kel 
--- 

4. 
Házastársi(élettársi) kapcsolatban együtt élők 18 év alatti és 

feletti gyermek(ek)kel 
--- 

5. Egy szülő 18 év alatti gyermek (ek)kel 2 

6. Egy szülő 18 év feletti gyermek (ek)kel --- 

7. Egy szülő 18 év alatti és feletti gyermekkel --- 

8. Többgenerációs család 9 

9. Egyedül élő 3 

10. Egyéb ---- 

11. Összes igénybe vevő  14 

 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint (Nem 

halmozott adat) 

Ssz. Iskolai végzettség Fő 

1. Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb --- 

2. Általános iskola nyolc osztálya 5 

3. Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola 4 

4. Befejezett szakközépiskola 1 

5. Befejezett gimnázium 2 

6. Érettségire épülő befejezett OKJ iskola 1 
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7. Felsőfokú iskola (főiskola, egyetem) 1 

8. Összes igénybe vevő 14 

A szolgáltatást igénybe vevők problémái (Nem halmozott adat) 

Ssz. A probléma típusa Fő 

1. Életviteli 2 

2. Családi-kapcsolati --- 

3. Családon belüli bántalmazás --- 

4. Lelki-mentális --- 

5. Gyermeknevelési --- 

6. Anyagi --- 

7. Foglalkoztatással kapcsolatos 12 

8. Egészségkárosodás következménye --- 

9. Ügyintézési nehézségben segítségkérés --- 

10. Információkérés --- 

11. Egyéb --- 

12. Összesen 14 

13. Összesenből 

 

több probléma együttes előfordulása --- 

14. krízishelyzet --- 

 

 

A családsegítő szolgáltatás tevékenység adatai 
(azon esetek vonatkozásában, ahol a szakmai tevékenység az első találkozás kapcsán tett 

intézkedéssel nem zárható le) 

 

 

Ssz. Az esetkezelés jellege Esetkezelésben részt 

vettek száma 

1. Szociális, mentális esetkezelés 2 

2. Pszichológiai esetkezelés -- 

3. Jogi esetkezelés -- 

4. Egészségügyi, orvosi esetkezelés -- 

5. Munkavállalási, pályaválasztási 12 

6. Egyéb esetkezelés --- 

7. Összesen 14 

 

 

 

Ssz. A csoportban történő esetkezelések jellege a 

Csoportok 

száma 

b 

Résztvevők 

száma 

1. Szociális és mentálhigiénés 1 12 

2. Pszichológiai tréning, terápia, párterápia   

3. Családterápia   

4. Családkonzultáció   

5. Önsegítő csoport   

6. Összesen (01-05. sor)  12 
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Egyéb szolgáltató tevékenység 

 

Ssz. Az esetkezelés jellege Esetkezelésben részt 

vettek száma 

1. Szolgáltatások közvetítése --- 

2. Szolgáltatások nyújtása 41 

3. Dologi javak közvetítése és nyújtása 165 

4. Adósságkezelési tanácsadó szolgáltatás  --- 

5. Beilleszkedési program 3 

6. Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás -- 

7. Mediáció és konfliktus kezelés --- 

8. Prevenciós programok --- 

9. Klubfoglalkozások --- 

 

 

Egyéb tevékenységek: 

 Folyamatosan tájékoztattuk a szolgáltatásainkat igénybe vevő klienseinket a 

megyében induló képzésekről, tanfolyamokról valamint az aktuális 

álláslehetőségekről információt adtunk.  

 Szolgálatunk 2014 nyarán nyári napközis, szabadidős tevékenységet szervezett a térségben 

élő gondozott gyermekek számára a gyermekjóléti szolgálattal karöltve. A programok reggel 

9 órától délután 15 óráig tartottak. Kirándulásokat, vetélkedőket, versenyeket, kézműves 

foglalkozásokat szerveztünk. A gyermekek szállítását a helyi önkormányzatok kisbuszával 

oldottuk meg. Bélapátfalva-Mónosbél-Bükkszentmárton gondozott gyermekei Bélapátfalvai 

tónál, Nagyvisnyó és Szilvásvárad gondozott gyermekei pedig a Szalajka – völgyben a Fátyol 

–vízesésnél töltötték el kellemesen a mozgalmas napot, melyről készült videó felvételt, a 

Városi tv is leadta.  

 Folyamatosan gyűjtünk és kapunk ruhaadományokat, melyeket a családgondozók 

szétválogatnak, s a megítélésük szerint a rászoruló családoknak eljuttatják a településekre. 

Több esetben a szolgálat szervezett ruhaosztást a településeken. 
 2014–ben az ellátott településeken a rendőrség közreműködésével, prevenciós előadásokat 

szerveztünk, óvodásoknak, iskolásoknak és a lakosságnak. A gyermekeknek egy közlekedési 

tanpálya felállításával, játékos formában szemléltették a rendőrök a biztonságos közlekedést, 

továbbá tájékoztatást adtak a drog, internet, közösségi oldalak káros határairól, kockázati 

tényezőiről. A lakosság számára a trükkös lopások megelőzésére hívták fel a figyelmet a 

rendőrök, ezek prezentálására vetítettek bemutató képeket is.  

 

Együttműködések: 

 A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete 2014. évben is segítette ruha-és 

tárgyi eszköz adományaival a kistérségben élő rászoruló családokat, illetve az év 

folyamán egyéb alapítványi támogatással további ruhaadományokat juttathattunk a 

rászoruló családok részére.  

 Megalakulása óta együttműködünk a Magyar Rákellenes Liga Bélapátfalvai 

Alapszervezetével. Segítünk eljuttatni, és a Liga tevékenységével megismertetni az 

arra rászoruló, érintett lakosokat. Az Alapszervezet gyógyító-, megelőző 

tevékenységét próbáljuk segíteni az által, hogy hozzájuttatjuk az érintetteket a 

számukra nagyfontosságú gyógy készítményekhez és a Liga információs anyagairól 

is folyamatosan tájékoztatjuk a tagságot. 2014-ben az emlőrák elleni figyelemfelkeltő 

kampányban vettünk részt, utcai felvonulással.  
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 A Főegyházmegyei Karitasz egri központja több alkalommal támogatta az általuk 

legrászorultabbnak ítélt családokat.  

 dr. Lassánné dr. Simon Ágnes az Egyenlő Bánásmód Hatóság képviseletében látta el a hozzá 

fordulókat tanácsokkal, információkkal 

 

 

Az intézmény a házi segítségnyújtás feladatait a Szt. 63. § és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 25 - 27. § - ai alapján végzi. 

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 

ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében  

- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, 

- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közreműködés, 

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtás történik. 

 

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

fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

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

fizikai, mentális, szociális szükséglete 

a) saját környezetében, 

b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 

c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított 

legyen. 

 

A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell 

készíteni a szociális gondozónőnek, az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes 

képviselőjével közösen. A gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe 

vevő aktív közreműködése. Az alapszolgáltatásban részesülő személy esetében a gondozási 

terv elkészítéséről a gondozást végző személy, az abban meghatározott feladatok 

teljesítésének biztosításáról a szolgáltatás szakmai vezetője gondoskodik.  

 

Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan 

figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. 

Az egyéni gondozási terv dokumentációja kötött, minden településen azonos 

formanyomtatványokat kell vezetnie a szakdolgozóknak. Minden ellátottra vonatkozóan az 

igénybevétel lehetőségének megállapítását követően „egyéni gondozási terv” dokumentációt 

kell készítenie a dolgozónak, melynek tartalma: az ellátást igénylő állapotfelmérésének 

dokumentációja (önellátó képességre, mentális állapotra, foglalkoztathatóságra vonatkozó 

nyomtatványok), illetve tájékoztatás céljából egyszerűsített előgondozás lap.  

 

Az egyéni gondozási tervet kidolgozó szociális gondozónak a végrehajtási rendelet szerint 

évente - jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor – átfogóan kell értékelnie az 

elért eredményeket, és ennek figyelembevételével kell módosítania az egyéni gondozási 

tervet. Belső szabály szerint az értékelést háromhavonta kell a szakdolgozónak elvégeznie, 

és minden évben kell gondozási tervet készítenie. Ha az ellátásban részesülő személy 

állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell 
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összeállítani. Az ápolási terv az ápolási feladatok dokumentációja, mely az ápolásra szoruló 

személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, alkalmazható technikákat tartalmazza. 

 

Házi segítségnyújtásban részesülők 2014. év folyamán 

 

Ssz. Megnevezés Házi 

segítségnyújtásban 

részesülő 

Ellátottak száma 

1. Előző év XII. 31-én  18 

2. Tárgyév folyamán ellátásba vettek  8 

3. Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 6 

4. Tárgyév XII. 31-én (01+02-03) 20 

XII. 31-én ellátottak neme, kora 

5. Férfi         0-  5 éves --- 

6.                  6-13 éves --- 

7.                14-17 éves --- 

8.                18-39 éves --- 

9.                40-59 éves --- 

10.                60-64 éves 1 

11.                65-69 éves 1 

12.                70-74 éves --- 

13.                75-79 éves --- 

14.                80-89 éves 1 

15.                90-  x éves 1 

16.                             együtt (05 + …… +15) 4 

17. Nő            0-  5 éves --- 

18.                  6-13 éves --- 

19.                14-17 éves --- 

20.                18-39 éves --- 

21.                40-59 éves --- 

22.                60-64 éves --- 

23.                65-69 éves 1 

24.                70-74 éves 1 

25.                75-79 éves 7 

26.                80-89 éves 5 

27.                90-  x éves 2 

28.                              együtt (17 + …… +27) 16 

29.                             Összesen (16 + 28)=04 20 

 

 

 

IV. A gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangban az 

intézményben folyó ápolási-gondozási munkával 

 

A házi segítségnyújtás során az egyéni gondozási terv elkészítéséért az ellátottal mindennapos 

kapcsolatban lévő szociális gondozónő a felelős. A szociális gondozók egy része rendelkezik 

a megfelelő szakképzettséggel, a többieknek folyamatban van a megfelelő szakképzettség 

megszerzése az 5 éves felmentési idő keretén belül (OKJ szociális gondozó és ápoló képzés, 
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beiskolázva), azonban a meglévő gyakorlatuk alapján illetve az iskolában megszerzett 

ismeretek alapján képesek az időseket ellátni, ellátásukhoz kapcsolódó feladatokat felmérni, 

azokat prognosztizálni. Mivel az ellátott személy aktív közreműködésével kell elkészülnie a 

gondozási tervnek, az mindig egyénre szabott, az igényeknek megfelelő. A gondozónő 

munkáját segíti a gondozási szükséglet vizsgálat, mely azt határozza meg, hogy napi szinten 

mennyi időintervallumban kell azt az igénylő számára nyújtani.  Amennyiben a szolgáltatást 

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

időtartamban kell a szolgáltatást számára nyújtani. A házi segítségnyújtás keretében történő 

gondozás során célunk az, hogy az idős, rászoruló személy saját lakókörnyezetében kapjon az 

állapotának megfelelő segítséget a mindennapi életvitelének folytatásához, fenntartásához. 

Cél az, hogy mérséklődjön településeinkről a bentlakásos szociális intézményekbe való 

beköltözések aránya, hiszen sok esetben kényszerűségből választják ezt a lehetőséget az idős 

személyek. A megszüntetett jogviszonyok okai elsősorban az elhalálozás, kevesebb azoknak 

az aránya, akik bentlakásos szociális intézménybe költöztek. A gondozási tervekben az 

ellátott állapotának szinten tartása a cél, sok esetben azonban a hanyatlás, a leépülés 

állapítható meg, mely főként a személy életkorából adódik.  

A családsegítő szolgáltatás igénybevétele esetén az egynél több találkozást igénylő 

segítségnyújtást a családgondozóknak az esetnaplóban kell dokumentálni. A segítségnyújtás 

szakmai tartalmát az ellátás igénybevételekor írásban kell rögzíteni. Az esetnapló az 1/2000. 

(I.7.) SzCsM rendelet 7. sz. mellékletében meghatározott tartalmi elemekből áll, kitöltéséhez 

a segítséget kérő személy aktív közreműködése szükséges. A probléma definíció, a 

cselekvési terv, a megállapodás és az ezekhez kapcsolódó intézkedések tervszerűséget 

igényelnek a családgondozótól. Olyan gondozási tervet kell a klienssel együtt készíteni, 

mely kivitelezhető, mind a segítséget kérő, mind a családgondozó részéről. A túl nagy 

vállalások kudarchoz vezethetnek, melyek még inkább mélyíthetik az adott problémát.  

 

V. Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti 

szükségletek alakulásának ismert tendenciái 

 

Bélapátfalvai Társulás több településén érvényesül az a tendencia, hogy a lakosság 

elöregedőben van, munkalehetőség hiányában a munkavállalók más, nagyobb városokban 

keresnek megélhetést. Jelentős azoknak az aránya, akik egyedül élnek és segítségre szorulnak. 

A szociális alapszolgáltatások egységes, intézményi keretek között történő megszervezésével 

a cél az volt, hogy a települések lakosságának teljes körű szociális biztonsága megteremthető 

legyen. 

 

Intézményünk adott településén dolgozó szakemberei (gyermekjóléti, családsegítős 

családgondozók, szociális gondozónők) folyamatosan tartják a kapcsolatot, felmerülő 

problémák esetében gyakorta tartanak esetmegbeszéléseket, szervezik meg adott személy, 

vagy család segítésével kapcsolatos tennivalókat. Az észlelő,- jelzőrendszer működtetésével 

alapvető feladatuk a lakosság igényeinek figyelemmel kísérése, probléma esetén a szakszerű 

segítségnyújtás.  

 

Intézményünk a jogszabályban előírt kötelezettségének kíván eleget tenni azáltal, hogy 

együttműködik az ellátási területen működő: szociális szolgáltatókkal; gyermekjóléti szolgálat 

családgondozóival, egészségügyi szolgáltatókkal (házi orvosok, gyermek házi orvos, 

kezelőorvosok, védőnők); munkaügyi szolgáltatóval, fogyatékos személyek ellátása esetén a 

gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatokkal és a fogyatékos személyek segítő, 

érdekvédelmi szervezeteivel. Együttműködés formái: telefonon; levélben; személyes 

találkozás keretében történő megbeszélés: esetmegbeszélés, esetkonferencia, esetkonzultáció. 
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A szociális gondozó együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó 

intézményekkel.  

 

Az NRSZH 2014. május 6 - 8. és 12 - 13. napján helyszíni ellenőrzést végzett a Bélapátfalva 

és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás fenntartásában működtetett Bélapátfalvai 

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ - nál, Bélapátfalva Apátság u. 2. és 

Szilvásvárad Miskolci út 80. szám alatt. 

 

A jegyzőkönyvben az alábbiak szerepelnek:  

- Az intézményi dokumentációban a forgalmi naplók a szakmai rendelet melléklete szerint 

vezetettek, kódolt formában tartalmazzák a hozott problémát és az esetkezelés módját. 

Településenként 1-1 naplót vezetnek, vezetése naprakész. 

- Esetnapló minden együttműködésre kötelezett vagy együttműködést önként vállaló kliensről 

vezetve van, a napló rovatai megfelelnek a jogszabályi adattartalomnak. Az ellátás 

megszűnése esetén azt rögzítik. Határozatok szerepelnek az esetnaplóban. Esetnapló 

ellenőrzése negyedévente megtörténik. 

- Az együttműködési megállapodások is rendben megfeleltek. 

 

A jelentésben szerepel, hogy pótolni szükséges az önkéntesen együttműködőkkel az írásbeli 

megállapodásokat. Ezeknek a pótlása még május hónapban megtörtént.   

 

 

Kelt: Bélapátfalva, 2015-05-15 

 

 

       …………………………………… 

        Szaniszlóné Molnár Emese  

                Intézményvezető  

     

 

 

 



Beszámoló 
 

 
Szociális helyzet áttekintése 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. június 1. napjától 

2015. május 31. napjáig végzett munkájáról. 
 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottságot működtet.  

 

2014. év október 12. napján helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 

került sor. Ennek megfelelően új szociális és egészségügyi bizottság felállítása vált 

szükségessé. A szociális bizottság elnöki tisztségét betöltő Muhelné Kovács Judit a 

helyhatósági választások előtti utolsó 2014. október 8. napján megtartott bizottsági ülésen 

megköszönte a tagoknak a négy éven át kitartó munkájukat, és lemondott bizottsági elnöki 

tisztségéről. 

 

Az új Képviselő- Testület 2014. év október 20. napján megtartott alakuló ülésén kinevezésre 

került a Szociális és Egészségügyi Bizottság új elnöke, és a bizottsági tagok, mely döntés a 

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő- Testületének 93/2014. (X.20.) számú 

határozatában került rögzítésre. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöki tisztségét ezen időponttól a képviselőként is 

szerepet vállaló Sáfrány Tiborné látja el, a bizottság tagjai pedig a két képviselő Hajmási 

András, és Hócza László, továbbá külsős tagok Muhelné Kovács Judit, és Poczikné Turai 

Beatrix segítik tagként a bizottság munkáját.  

 

A bizottság 2014. év június 1. napjától 2014. év december 31. napjáig 8 alkalommal tartott 

ülést, 2015. év január 1. napjától 2015. május 31-ig pedig 5 alkalommal. 

 

Sajnos továbbra is csak azt tudjuk elmondani, hogy romlik az életszínvonal a falu lakosainak 

körében. Ezt az is mutatja, hogy sokan kérnek pénzbeli, vagy természetbeni segítséget, és 

egyre növekszik azon segítséget kérőknek a száma is, akik még soha nem kértek támogatást 

az Önkormányzattól.  

Az Önkormányzat anyagi keretei továbbra is szűkösek, ezért igyekszünk a 

legrászorultabbakat támogatni. 

 

Az előző évekhez képest, amikor januárban és a tél beállta előtt kérték a támogatást, a legtöbb 

kérés az elmúlt időszakban már március, augusztus, és december hónapokban érkezett. Sokan 

nem tudtak volna elegendő tűzifát sem vásárolni, ha az Önkormányzat nem nyújtott volna 

némi segítséget. A napi megélhetéshez nélkülözhetetlen dolgok, ideértve az élelmiszerek, 

gyógyszerek stb. drágulása miatt valószínűleg emelkedni fog a segítséget, segélyt kérők 

száma. Sajnos a segélyezettek számának emelkedése ezt bizonyítja. Az iskolakezdés előtt, 
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vagyis augusztusban és a karácsonyt megelőző időszakban érkezett még sok kérelem a nehéz 

anyagi helyzetben lévő idősebb és fiatalabb lakosoktól. 

Minden esetben próbáltunk és próbálunk segíteni a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, 

valamint a nehéz anyagi helyzetbe kerülteknek. Az Óvodával és az Általános Iskolával is 

folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ha jelzés érkezik tőlük, igyekszünk azonnal intézkedni, 

segíteni. Ebben a munkában igen nagy segítségünkre van a két intézmény GYIV felelőse, 

illetve a Bélapátfalvi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ munkatársai is. 

 

Az étkezési díjakat figyelembe véve elmondható, hogy nagyon sok gyermek fizet csak félárú 

térítési díjat, vagy étkezik teljesen ingyenesen. A legfontosabb célunk ezzel az, hogy ne 

legyen olyan gyermek a faluban, aki éhezik. Az iskolatejet a most befejeződött tanévben is 

megvettük, hogy minél többen táplálkozzanak egészségesen.  

 

Az Önkormányzat szeptemberben ismét jelentős anyagi segítséget nyújtott a rászoruló 

családoknak a tankönyvek megvásárlásához. 

 

Az osztálykirándulások, színházlátogatások, nyári táborok költségeit az eltelt időszakban is 

támogattuk, lehetőséget adva ezzel minden gyermeknek arra, hogy részt vegyenek ezeken a 

programokon.  

 

Községünk időseiről szintén gondoskodunk. Ezt bizonyítja, hogy a szociális étkezést egyre 

többen szeretnék igénybe venni, de ennek is határt szab az iskolában működő konyha 

kapacitásának véges határa.  

 

A gyógyszerek megvásárlásában is segítünk, mert sokan nem tudják megvásárolni az egyre 

drágább gyógyszereket.  

 

2015. év március 1. napjától hatályba lépett az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) jelentős módosítása, mely miatt új 

Önkormányzati rendelet – a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 

helyi végrehajtási szabályairól szóló 5/2015. (II.20) számú rendelete (a továbbiakban Szr.) 

megalkotására volt szükség. A 2015. február 28. napjáig önkormányzati segély formájában 

adható támogatás, új néven települési támogatás elnevezéssel, új ellátási formaként került 

meghatározásra. Ezen időponttól megszűnt a törvény által szabályozott lakásfenntartási 

támogatás, és a méltányos közgyógyellátás is, mint támogatási forma. 

 

Ezen változásnak eleget téve megalkotásra került az új Szr, mely részletesen tartalmazza a 

települési támogatás feltételeit, melyet lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, 

gyermeknevelési támogatása, temetési segély rendkívüli települési támogatás és 

krízistámogatás formájában lehet nyújtani a rászorulók számára. 

 

A települési támogatások feltétele továbbra is a család jövedelmének függvénye. A 

támogatások közül lakhatási támogatásban, rendkívüli települési támogatásban, 

krízistámogatásban, és gyermeknevelési támogatásban továbbra is az a személy részesíthető 

hasonlóan a korábbi önkormányzati segélyhez, akinek a családjában az egy főre eső 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-

át, egyedülálló/egyedül élő esetében annak 200 %-át. A Szr. továbbra is figyelembe veszi a 

rendkívüli élethelyzetet, vagyis aki ezen feltételnek nem tesz eleget, de tartós, legalább egy 

hónap időtartamot meghaladó betegségére, gyógyászati segédeszköz, gyógyszer beszerzésére, 

gyógykezelésre ( amennyiben közgyógyellátásra nem jogosult) vagy baleset, elemi kár esetén 
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kéri segélyezését, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja az öregségi 

nyugdíjminimum 250 %-át, szintén részesíthető rendkívüli települési támogatásban, illetve 

krízistámogatásban. Ezen ellátási formák nyújtása a krízistámogatás kivételével – mely 

polgármesteri hatáskörben van – a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörében maradt. 

 

A települési támogatás temetési segély formájában történő nyújtásának feltételei 

megegyeznek a korábban hatályos temetési segély feltételeivel, mely ellátás továbbra is a 

polgármester hatáskörébe rendel az Szr. Továbbá annak lehetősége is megmaradt, hogy 

amennyiben az átmeneti segély azonnali nyújtása válik szükségessé, erről a polgármester 

dönthet, ezen ellátás a krízistámogatás. 

 

Fontos változás még, hogy az Szr. értelmében a korábban a polgármester hatáskörben lévő 

méltányos alapon nyújtható közgyógyellátás helyett bevezetésre került a gyógyszertámogatás, 

és a jegyzői hatáskörben lévő lakásfenntartási támogatás megszűnésével megalkotásra került a 

lakhatási támogatás. Mindkét ellátási formában beérkező kérelmeket a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság bírálja el.  

 

Ugyanúgy, mint 2014. évben 2015. évben is az öregségi nyugdíjminimum 28500 Ft. 

 

A szociális ellátások tekintetében a hatásköröket Szilvásvárad község Önkormányzatának 

Képviselő- Testülete, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, és a Polgármester gyakorolja. 

 

a) a képviselő testület hatásköre: 

  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjának 

megállapítása 

 elbírálja a polgármester, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság által első fokon 

meghozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket. 

c) a polgármester hatásköre:  

 dönt a krízistámogatás odaítéléséről,  

 dönt a temetési segély odaítéléséről, 

 dönt a hajléktalanok átmeneti ellátásáról,  

 engedélyezi a köztemetést, 

 és intézkedik a hatáskörébe utalt ellátások jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe 

vétele esetén ennek megtérítéséről.  

b) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatásköre:  

        dönt a települési támogatás, ezen belül  

 a lakhatási támogatás, 

 a gyógyszertámogatás, 

 gyermeknevelési támogatásának, 

 rendkívüli települési támogatás odaítéléséről, 

 intézkedik az eseti segély jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások 

megtérítéséről 
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2014. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig a szociális ügyekben hozott határozatok 

száma összesen: 598 db, ami az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

 Jegyző:357 

 Polgármester 14 

 Bizottság: 162 

 

2014. évben szociális  

      ellátásokra   

tervezett összeg: (Ft.) eredeti   módosított  teljesítés 

 

 

 rendkívüli gyermekvédelmi 81000.-  81000.-  81000.- 

támogatás 

 

 rendszeres gyermekvédelmi 655000.-  655000.-  655400.- 

kedvezmény(Erzsébet utalvány) 

 

 méltányos közgyógyellátás 200000.-  70000.-  67176.- 

 

 foglalkoztatást helyettesítő  1640000.-  3654000.-  3654170.- 

támogatás 

 

 lakásfenntartási    380000.-  3244000.-  3244300.- 

     támogatás 

 

 rendszeres szociális segély 350000.-  3735000.-  3734980.- 

 

 átmeneti segély (pénzbeli)  700000.-  485000.-  485000.- 

 

 temetési segély (pénzbeli)  350000.-  134000.-  134000- 

 

 Arany János és Bursa Hungarica 1170000.-  1100000.-  1100000.- 

ösztöndíj, tankönyvtámogatás (ált.isk) 

      beiskolázási támogatás(középisk, főisk, egyetem) 

 

 

 természetbeni átmeneti segély 1295000.-  1295000.-  1295000.- 

szociális tűzifa 

  

 

2015. május 31-ig szociális  

      ellátásokra   

tervezett összeg: (Ft.) eredeti   módosított  teljesítés 

 

 méltányos közgyógyellátás 200000.-  200000.-  0.- 

 

 foglalkoztatást helyettesítő  400000.-  400000.-  865640.- 

támogatás 
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 lakásfenntartási    1170000.-  1170000.-  926200.- 

     támogatás 

 

 rendszeres szociális segély 150000.-  150000.-  658025.- 

 

 átmeneti segély (pénzbeli)  700000.-  700000.-  132000.- 

 

 temetési segély (pénzbeli)  350000.-  350000.-  26000- 

 

 Egyéb pénzbeli juttatás 

Arany János és Bursa Hungarica 1170000.-  1100000.-  165100.- 

ösztöndíj, tankönyvtámogatás (ált.isk) 

beiskolázási támogatás(középisk, főisk, egyetem) 

lakhatási támogatás 

 

 

Beszámolómban tájékoztatást szeretnék adni a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

hatáskörébe utalt szociális ellátásokról (önkormányzati segély, települési támogatás). Továbbá 

a Bursa Hungarica pályázatokról és a Gyermekétkezetési Alapítvány által juttatott adomány 

rászorulók részére történő szétosztásáról. 

 

 

Önkormányzati segély eseti segély formájában történő nyújtása 

 
Önkormányzati segély eseti segély formájában részesíthető az a kérelmező, aki létfenntartását 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gondokkal küzd. 

 

Eseti segély annak adható, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150 %-át, egyedülálló esetén annak 200 %-át. 

 

Az eseti segély összege esetenként legalább 1000 Ft, legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege 50 %-ának megfelelő összeg (2013. és 2014. évben ez az 

összeg 14.250 Ft) természeti csapás, elemi kár esetén legfeljebb az öregségi nyugdij 

mindenkori legkisebb összege 200 %-ának megfelelő összeg. (2013. és 2014. évben 57000 Ft) 

 

2014. évben önkormányzati segély eseti segély formájában részesült:  
 

1 alkalommal 43 fő 

2 alkalommal 10 fő 

3 alkalommal 6 fő 

  

összesen:       59 fő  

 

Kérelem elutasítására 2014 évben 4, 2015.05.31-ig pedig 3 alkalommal került sor, mert 

kérelmező nem került rendkívüli élethelyzetbe, illetve ezen indokkal már történt segélyezése.  
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2015. február 28-ig önkormányzati segély eseti segély formájában részesült: 

 

1 alkalommal: 8 fő 

 

2015. év május 31-ig rendkívüli települési támogatásban részesült: 

 

1 alkalommal  19 fő  

 

2015. év május 31-ig két alkalommal került sor rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 

elutasítására két alkalommal lakhatási támogatás, és egy alkalommal gyógyszertámogatás 

elutasítására.  

 

Ingyenes étkezés 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások, a munkahelyi 

étkeztetés és egyéb szolgáltatások nyersanyagnormáiról és térítési díjáról szóló Szilvásvárad 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (II.14) Ökr. sz. rendelete értelmében 

 

„a Szociális és Egészségügyi Bizottság az intézményvezető javaslata alapján, - különös 

méltánylást érdemlő esetekben – az egyes ellátások után fizetendő személyi térítési díjat 

részben vagy egészben elengedheti, mérsékelheti.” 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

2015. február 28-ig önkormányzati segély formájában volt, 2015. március 1. napjától pedig 

gyermeknevelési támogatásként települési segély formájában van lehetőség rendkívüli gyer-

mekvédelmi támogatás odaítélésére Az Szr. értelmében  

(1) a Bizottság gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatását (gyermeknevelési 

támogatás) állapítja meg létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő család részére, akik 

családjukban a gyermek(ek) ellátásáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve 

az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben 

lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának  előkészítéséhez 

kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, 

illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláz-

tatás, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt – miatt anyagi segítségre szorulnak, 

feltéve, hogy családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át: 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (3) vagy (4) bekezdésében 

foglalt feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át a ba) pont alá nem tartozó esetben. 

 (2) A gyermeknevelési támogatás egyszeri összege legalább 3000 forint, legfeljebb 7000 

forint. 
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2015. év május 31-ig ilyen kérelem nem érkezett a Szociális és Egészségügyi Bizottság felé. 

 

Bursa Hungarica pályázat 
 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete 2014. évben is kiírta a Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázatát, melyet a 83/2014. (IX.15.) számú határozatában rögzített. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndijpályázat létrehozásának célja, 

hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb 

ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat 

által évente kiirt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi 

összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 

 

"A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel 

rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik 

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 

tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 

szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy 

felsőfokú szakképzésben folytatták tanulmányikat. 

 

"B" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel 

rendelkező hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 

álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 

felvételt még nem nyert érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől 

kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott teljes idejű (nappali 

tagozatos) felsőfokú alapkézében, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben 

kívánnak részt venni. 

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles 

megadni a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét. 

Támogatásban részesülhet, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, vagyis az 57000.- Ft-ot 

 

Az Önkormányzat által kiirt "A" típusú pályázatra 5 érvényes és egy elkésett, vagyis 

érvénytelen elektronikus, és papír alapon is benyújtott kérelem érkezett. A Szociális Bizottság 

az 5 érvényes pályázó részére állapította meg a Busa Hungarica ösztöndíjra való jogosultságot 

havi 5000 Ft. összegben.  

 

„B” típusú pályázati kiírásra nem érkezett egyetlen pályázat sem. 

 

Szociális tűzfia 

 
2014. év december 16. napja és 2014. december 18. napja között 68 m

3
 szociális tűzifa 

kiosztására került sor,   

 

A Képviselő –Testület a kiosztás feltételeit szabályozván megalkotta a 16/2014. (XII.2) 

számú rendeletét, mely alapján 43 család részesülhetett a támogatásban. A jövedelmek alapján 

a legrászorultabbak számára 2 m
3, 

került meghatározásra, továbbá a szociálisan hátrányos 

helyzetben élők 1,5 m
3
, és 1 m

3
 tűzifát kaptak.  
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A rendelet alapján szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, 

feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás 

tagjai egyikének sincs vagyona, és lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel 

biztosítja 

 

A szociális tűzifa mértéke:  

 

a) 2 m
3
, amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105%-át, 

b) 1,5 m
3
, amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

c) 1 m
3
, amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 

 

A fentiek alapján 2 m
3
 szociális tűzifa támogatásban 21 személy, 1,5 m

3
 támogatásban 8 

személy, és 1 m
3
 tűzifa 14 személy részére került kisosztása. A tűzifa kiszállítására az 

Önkormányzat teherautójával került sor. 

 

Gyermekétkezetési Alapítvány élelmiszeradományai 

 
Pályázat útján Szilvásvárad község Önkormányzata a Gyermekétkeztetési Alapítványtól 2014. 

évben és 1 alkalommal kapott élelmiszersegélyt. A kiosztásra 2014.03.04-én és 2014.03.05-én 

került sor. 2015. évben ilyen támogatásban még nem részesült településünk. 

 

Ezúton szeretném megköszönni a bizottság minden tagjának a munkáját és segítőkészségét. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el beszámolónkat. 

 

Szilvásvárad, 2015. június 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sáfrány Tiborné s.k. 

      Szociális és Egészségügyi Bizottság 

        Elnöke 

 



Tisztelt Képviselő Testület! 
 

Hivatkozással a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésének rendelkezéseire, tekintettel a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 170/A. §-ában és a Gyer. 10. számú mellékletében 

foglaltakra helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

módosított átfogó értékelést kiegészítve a gyermekjóléti szolgáltatás beszámolójával, és 

működésének tapasztalatával 2014. évben, az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé, 

annak megtárgyalása és elfogadása céljából. 

 

A Gyvt. 94. § (1) és (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi 

kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

tekintetében a fővárosi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének 

kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési 

önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátások keretében – a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – a 

gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti 

gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

 

A jegyző gyermekvédelmi, gyámügyi feladat- és hatáskörét a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg:  
 

3. § (1) A települési önkormányzat jegyzője 

b) 
14 

 

c) 
15 

a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 

d) 
16 

 

e) 
17 

 

f) 
18 

 

g) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 

h) 
19 

 

i) 
20 

megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá 

vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 

j) 
21 

 

k) 
22 

 

l) 
23 

megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot, 

m) 
24 

 ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi 

és gyámügyi feladatokat. 

(2) 
25 

 

 

A települési önkormányzatnak a Gyvt. 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

lehetősége, hogy önkormányzati rendeletben állapítsa meg gyermekvédelmi pénzbeli, 

természetbeni ellátások megállapításának helyi végrehajtási szabályait. 

A törvényi, a végrehajtási rendeletekben foglalt szabályokat szem előtt tartva megállapítható, 

hogy a gyermekvédelmi ellátások tekintetében a hatásköröket a Jegyző gyakorolja.  
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Á T FOGÓ É R T É KE LÉ S  
 

helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 
Szilvásvárad község állandó lakossága 2014. december 31-i állapot szerint 1592  fő. 
 

   0 -   3 éves       44    fő 

   4 -   6 éves       31    fő 

   7 - 14 éves       89    fő 

 15 - 18 éves       54    fő  

 19 - 60 éves     963    fő 

 61 -     évtől     411    fő 

 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegitése, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. 

 

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások biztosítják. 
 

 

 I. Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a család szociális helyzete alapján jogosult. A 

települési Önkormányzat jegyzője akkor állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó 

havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 130 %-át (37050.-Ft.-ot)  

 

Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, illetve ha a kiskorút más törvényes képviselő 

gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, az öregségi nyugdíj 140 %-át. (39900.- Ft-ot)  

 

Az elbírálás során vagyoni helyzetet is vizsgálni kell, ami 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 külön külön számítva az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének hetvenszeresét meghaladja. 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 mozgáskorlátozottságra tekintettel 

fenntartott gépjármű. 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak többek között igénybe vehetik a 

kedvezményes étkeztetést, tankönyvtámogatást. Továbbá augusztus illetve november hónapban 

gyermekenként 5800-5800 Ft egyszeri támogatásban részesülnek. 

 

 

2014. december 31-i állapot szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekre jogosult:  

 

32 családban 54 gyermek 

 

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott 

mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család 

időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került. 

 

Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban 

részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként 

jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a 

nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. 

 

A támogatás egyszeri összege - a rendelet értelmében - nem lehet magasabb, mint a 

nyugdíjminimum legkisebb összege (2014. évben 28500.- Ft) és egy gyermek részére évente 

legfeljebb 6 alkalommal adható. 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is 

megállapítható. 

A természetbeni támogatás lehet tankönyv, tanszer, tandíj, étkezési térítési díj átvállalása, 

ruhanemű, élelmiszer.   

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 5 család, 10 gyermeke részesült. Egy család 2 

gyermeke 2014. évben két alkalommal is kapott ilyen támogatást. 

 

 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és 

nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális 

pénzellátásban, vagy időskoruk járadékában részesül. 

 

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a gyám lakóhelye szerinti illetékes 

települési önkormányzat jegyzője - határozatlan időre - állapítja meg. 

 

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka 2014. évben ez az összeg 6270 Ft. 

 

2014-ben senki nem részesült kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban.  
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 Óvodáztatási támogatás 

 

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 pénzbeli támogatást folyósít a 

törvényben meghatározott időpontokban. 

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői 

felügyeletet-jogot gyakorló szülő, illetve ha mindként szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, 

mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozott tegyen arról, hogy gyermekének 

hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik év folyamán folytatott tanulmányait fejezte be 

sikeresen. 

 

Óvodáztatási támogatásban 2014. évben senki sem részesült. 

 

 

II. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
Szilvásvárad község Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat 

biztosítja: 

 

 gyermekjóléti szolgálat 

 gyermekek napközbeni ellátása 

                         

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módjáról és működésének tapasztalatairól a 

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi szakmai beszámolója ad 

részletes tájékoztatást. 

 

Szilvásvárad község Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását a napközi otthonos 

óvoda működésével biztosítja. 

 

Az óvodában és iskolában ingyenesen, vagy kedvezményesen étkezhetnek azok a gyermekek, 

akik megfelelnek a Gyvt.-ben előírt feltételeknek. Ennek fedezetét az állam teljes mértékben 

megtéríti. 

 

Étkezési térítési díj fizetések alakulása az óvodában: 

 

Az óvodában 2014/2015. nevelési évben 

  

  ingyenes  (rgyvk)     13   fő 

  3 gyerek 50 %-ot fizet       5   fő 

 tartósan beteg 50 %.    0   fő 

  teljes díjfizetés     17   fő 

  

összesen:    35   fő 
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Az iskolában 2014/2015. nevelési évben 

  

  ingyenes  (rgyvk)      85   fő 

  3 gyerek 50 %-ot fizet      20  fő 

 tartósan beteg 50 %.     0   fő 

  teljes díjfizetés      49   fő 

  

összesen:     154  fő 

 

Tankönyvtámogatásban az általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási intézményben tanulók 

170 fő részesültek egységesen 5000 Ft-os összegben. 

Tankönyvtámogatásra kifizetett összeg 2014. évben: 850.000 Ft. 

Az általános iskola első és második osztályos tanulói ingyen kapták a tankönyvet. 

 

III. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedések 
 

 

A közös önkormányzat hivatali jegyzője a gondnokság alá helyezési ügyek elkészítésében 

tevékenyen részt vesz, környezettanulmányt, ingó és ingatlan leltárt készít.    

 

Környezettanulmány készítésben közreműködik még a gyámhivatalok, társközségek, rendőrség, 

bíróság büntetés-végrehajtási intézet és egyéb szervek felkérésére.  

 

 környezettanulmány készítésére:                      6  

 ingó- és ingatlan leltár készítésére:                   0 

 

         

esetben kérték fel hivatalunkat. 

  

Apai elismerő nyilatkozat tételére (anyakönyvi hatáskörben) 2014. évben öt esetben került 

sor.   

 

Az önkormányzat a közigazgatási területén élők számára biztosítja a gyermekjóléti 

alapellátásokat, a gyámhatóság eleget tesz a gyermekvédelmi törvényből eredő feladatoknak. 

 

Összességében megállapítható, hogy a községben komolyabb gyámhatósági intézkedésre nem 

volt szükség. Köszönhető ez az óvoda illetve az iskola pedagógusai lelkiismeretes nevelő 

munkájának. A fiatalok körében nincs kábítószer, illetve alkoholfogyasztás. Nem jellemző 

garázda viselkedés sem. 

 

IV. pont: Működési tapasztalatok 
 

A gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalata 2014. évben: 
 

, A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39 - 40. § - a, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 6. §, valamint 8 – 33. § alapján látja el. 

Ennek alapján: 

a.)  A gyermekek testi, lelki, egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése 

érdekében: 
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 Tájékoztatjuk a gyermeket, illetve szülőjét mindazon jogokról, támogatásokról és 

ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek nevelésével, illetve a támogatásokhoz, 

ellátásokhoz való hozzájutás érdekében nyújtunk segítséget. E célból a szolgálat rendelkezik 

mindazon családtámogatási és egyéb nyomtatványokkal, melyek révén az ellátásokhoz való 

hozzájutást biztosítani lehet. 

 A családok családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadásban vagy szükség szerint ezekhez való hozzájutáshoz 

információt nyújtunk (ügyfélfogadási idő, cím stb.). A szolgálat szakmai tevékenységének 

egyike a tanácsadás, melyen az aktuálisan nehéz élethelyzetben lévő személyek támogatását 

végezzük. A tanácsadás speciális tanácsadást jelent, melynek lehetőségére felhívjuk az érintettek 

figyelmét. Ennek érdekében különböző szakemberrel állunk kapcsolatban.  

Intézményünk által ismert, elérhető pszichológusok és mentálhigiénés segítő szolgáltatások, va-

lamint terápiás kezelések és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségek: 

 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 

Kft. Eger, Széchenyi u. 27-29., Pszichiátriai gondozó/gyermekpszichiátria, Addiktológiai 

Gondozó és Drogambulancia, 

 Mentálhigiénés csoport Eger, Arany J. út 20/a, (beutaló szükséges a háziorvostól, térítés-

mentes) Tel.: 36/788-544, 

 Heves Megyei Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Eger, Cif-

rakapu utca 28., (szülő, oktatási intézmény, védőnő stb. által kérhető a gyermek pszicholó-

giai vizsgálata, térítésmentes) Tel.: 36/537-012, 

 A legtöbb oktatási intézmény főállású pszichológussal rendelkezik, azoknak a diákoknak, 

akik az adott oktatási intézménybe járnak térítésmentesen, vehetik igénybe.  

 Nagy Zsuzsanna gyermekpszichiáter Eger, Törvényház út 7. 1 emelet (a magánrendelésé-

re időpontot kell kérni). 

 

 A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közé tartozik a szociális válsághelyzetben lévő 

várandós anyák gondozása is. Itt munkánk nagymértékben összekapcsolódik a védőnői 

szolgálattal, általuk időben értesülünk a településeken élő válsághelyzetű anyákról. A születendő 

gyermek családban történő nevelése érdekében tájékoztatást nyújtunk a várandós anyát és 

magzatát megillető támogatásokról és ellátásokról, személyes segítő kapcsolat keretében, 

családgondozás által közreműködünk felmerülő problémái rendezésében. A születendő 

gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anya a település illetékességi területén 2014. évben 

nem volt. 

 

 A beérkezett ruhaadományokból egyénileg és településszinten ruhaosztások 

megszervezésével folyamatosan támogattuk a rászoruló családokat. 

 

 2014. évben is szerveztünk szabadidős programokat, főként a hátrányos helyzetű és 

nagycsaládban élő gyermekek számára.  2014. június 25 - én  Szilvásváradon és Nagyvisnyón 

élő, főként gondozott gyermekek számára szerveztünk kirándulással egybekötött nyári 

foglalkozást a Szalajka – völgyben a Fátyol - vízesésnél melletti tisztáson. A program reggel 9 

órától délután 15 óráig tartott. A nagyvisnyói gyermekek szállítását az önkormányzat 

kisbuszával oldották meg. Szoros kapcsolatban állunk a bélapátfalvai Művelődési Ház és 

Könyvtárral, a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával (3346 

Bélapátfalva, Apátság út 2.), a Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola-val (3348 Szilvásvárad, 

Egri út 8), Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola Nagyvisnyói Tagiskolája (3349, 

Nagyvisnyó, Ifjúság út 1.), a Magyar Rákellenes Liga Bélapátfalvai Szervezetével, a 

Bükkszentmártonban működő Szegényeket Támogató Alapítvánnyal, és a Magyar Vöröskereszt 
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Heves Megyei Szervezetével. Szükség szerint közreműködésükkel segítjük a hozzánk forduló és 

velünk kapcsolatban álló családokat.   

 

 A településeken ügyfélfogadási időben a lakosok számára hivatalos ügyeik intézésében 

segítséget nyújtunk (pl.: gyermektartásdíj megelőlegezése, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményhez való hozzájutás, családtámogatási juttatásokhoz való hozzájutás stb.). Szükség 

szerint tájékoztatást nyújtunk a Heves Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata jogi és 

áldozatsegítő szolgáltatásairól. A székhelyen, havi 1 alkalommal, valamint igény szerint az 

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyvédnője ingyenes jogi segítséget nyújt. 

b)  A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

 

Észlelő és jelzőrendszert működtetünk, melynek célja a gyermekeket általában veszélyeztető 

okok feltárása. Intézményünk 2015. március 26-án Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális 

Szolgáltató Központ székhelyén működő Idősek Klubjának helyiségében tanácskozást szerve-

zett, melyen a jelzőrendszer 2014. évi működésének értékelésére, és a Bélapátfalva és Térsége 

Gyermekjóléti és Szociális Társulás településein működő gyermekjóléti alapellátás valamennyi 

formájának áttekintésére került sor. Az észlelő-és jelzőrendszer működtetése a gyermekjóléti 

szolgálat kiemelt feladata. A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyez-

tetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, a 

személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a közoktatási intézmények, rendőrség, ügyészség, 

bíróság, pártfogó felügyelői szolgálat, áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

menekülteket befogadó állomás, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, munkaügyi 

hatóság kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálat-

nál.  

 

 Szükség szerint információt nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő 

inkubátorokról, illetve az örökbeadás feltételeiről.  

 

2014. évben Szilvásvárad községben a 0-18 életkorú népességet érintő jelzések száma és típusai 

az alábbiak szerint alakult: 

 

Ssz. Megnevezés Küldött jelzések 

száma 

 

01. Egészségügyi szolgáltató --- 

02.           - ebből védőnői jelzés  --- 

03. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 1 

04. Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók --- 

05. Átmeneti gondozást biztosítók --- 

06. Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása --- 

07. Közoktatási intézmény 4 

08. Rendőrség 1 

09. Ügyészség, bíróság --- 

10. Pártfogói felügyelet --- 

11. Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány --- 

12. Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet --- 

13. Állampolgár --- 

14. Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal --- 

15. Munkaügyi hatóság --- 

16.  Összesen (01 és 03-15. sorok) 6 
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2014. évben a jelzések iskolai hiányzások, illetve családi-kapcsolati problémák miatt érkeztek 

közoktatási intézményektől, személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálattól, valamint a 

rendőrségtől.  

 

c.)  A már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

 

 A már kialakult veszélyeztetettség esetén személyes segítő kapcsolat keretében végezzük a 

családgondozást. Részben a gyermek személyisége kedvező irányú fejlődése érdekében, részben 

a veszélyeztető körülmények elhárítása érdekében. A segítő kapcsolat keretében segítjük a 

szülőket a gyermek gondozásában, a családban jelentkező működési zavarok elhárításában. A 

családgondozás során a szolgáltatást végző családgondozónak a legfontosabb feladata a 

családok, egyének gondozása, erre vonatkozóan iratanyag vezetése. A gyermekjóléti szolgáltatás 

tekintetében forgalmi naplóban dokumentáljuk a kliens forgalmat. 

Az iratforgalom vezetése iktatókönyvbe történik. Az intézmény gyermekjóléti alapellátást nyújtó 

családgondozói az 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján a 235/1997. (XII. 17.) Korm. 

rendelet alapján létrejövő „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlap rendszert használják a 

gyermekek sorsának megtervezése, a gondozási terv elkészítése céljából. A gondozás eredmé-

nyességét szükség szerint, de legalább hat havonként értékelik. 

 

 2014. évben az előző évekhez hasonlóan az igazolatlan iskolai hiányzások problémája igen 

gyakori kezelendő problémaként mutatkozott meg a gyermekjóléti szolgálatok munkájában. A 

probléma kezelésére a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, valamint a 

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

tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 2010. évi LXVI. törvény 2010. 

augusztus 30-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. A jogintézmény 

célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. 

Ennek értelmében „a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi 

rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást nyújt” (Cst. II. fejezet, § (1) 

bek.). 

 

A 2014. évben a településen nem történt iskoláztatási támogatás szüneteltetésének elrendelése a 

Gyámhivatal részéről. Családi pótlék természetben történő folyósítására szolgálatunk Szilvásvá-

rad településen 2014. évben nem adott javaslatot a Gyámhivatal részére.  
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Alapellátásban részesülők száma 

A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenységét a következő táblázat szemlélteti 

(halmozott adat) 

Szilvásvárad község vonatkozásában 

 

Ssz

. 

 

 

 

Gondozási típus 

 

 

 

 

 

Nem és kor 

Alapellá-

tás 

Véde-

lembe 

vétel 

Utógon-

dozás, 

szakellá-

tásból ki-

került 

Ideigle-

nes ha-

tállyal 

elhelye-

zett 

Ne-

velt 

Összesen 

(a-f oszlo-

pok össze-

ge) 

Ta-

nácsadá

s kere-

tében 

történő 

ellátás 

a b c d e g h 

1. Össze-

sen 

Fiú+Lán

y 

0-2 éves 1 --- --- --- --- 1  

2. 3-5 éves 1 --- --- --- 1 2  

3. 6-13 

éves 

3 --- --- --- 2 5  

4. 14-17 

éves 

2 --- --- --- 4 6  

5. Összesen  

(1-4. sorok) 
7 --- --- --- 7 14 9 

 Ebből: - leány 

 

2 --- --- --- 3 5 --- 

12. Családok száma 5 --- --- --- 3 8 6 

 

Az alapellátás, majd a védelembe vétel eszközeit alkalmazza a családgondozó a problémák ke-

zelése céljából, mely során szoros együttműködést alakít ki a családdal a családgondozás során.  

 

 

Az alapellátás a szülő és a gyermek részéről önkéntes, közös céljuk a családgondozás során, 

hogy a felmerülő problémájuk megoldódjon, melynek érdekében együttműködnek a családgon-

dozóval a közösen megalkotott gondozási terv szerint. A családtagok a probléma megoldása, a 

meghatározott cél érdekében feladatokat vállalnak fel és teljesítenek. Amennyiben a problémát a 

kliens a magáénak érzi hajlandó annak érdekében, hogy az megoldódjon, tenni. Abban az eset-

ben, ha nem tekinti a problémát a sajátjának sokkal nehezebb a vele történő szakmai munka.  

Az önként történő együtt dolgozás megtagadása és egyúttal a veszélyeztetettség fennállása esetén 

a családgondozó javasolhatja a védelembe vételt, melynek során már kötelező együtt dolgozni a 

családgondozóval a probléma megoldása érdekében.  

Az nevelt gyermekek gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél vannak elhelyezve, a családgon-

dozók feladata a szülők segítése, hogy gyermekek minél hamarabb visszakerüljön a családba.  

 

Az egyéb ügyeknél segítünk a felmerülő problémák megoldásában, de gondozásba nem kerül a 

gyermek. 
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A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint 2014. évben (Hal-

mozott adat) 

Ssz.  

 

Megnevezés Kezelt prob-

lémák száma 

(halmozott) 

Ellátott 

gyermekek 

a fő prob-

léma szerint  

  1. Anyagi (megélhetéssel, lakhatással összefüggő stb.) 26 --- 

  2. Gyermeknevelési 25 --- 

  3. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 1 1 

  4. Magatartászavar, teljesítményzavar --- --- 

  5. Családi konfliktus 19 5 

  6. Szülők v. a család életvitele 21 4 

  7. Szülői elhanyagolás --- 4 

  8. Családon belüli bántalmazás --- --- 

  9.  Fogyatékosság, retardáció --- --- 

10. Szenvedélybetegségek --- --- 

11. Összesen (1-10 sorok) 92 14 

 

A táblázat statisztikai adatai jól szemléltetik, hogy az elmúlt évben a település vonatkozásában a 

legnagyobb horderejű az anyagi jellegű probléma. Sajnos a szülők vagy a család nem megfelelő 

életvitele mögött is gyakran nehéz élethelyzet, szenvedély betegség áll, anyagi és lakásproblé-

mákkal párosulva.  Gyakran kérnek tőlünk segítséget különböző részletfizetések ügyintézésében. 

Intézményünk a jelzőrendszer tagjainak jelzése alapján értesül legtöbb esetben a problémáról, 

melynek kezelése alapvetően függ a problémával érintettek családok, személyek viszonyulásától, 

a probléma megoldásához kapcsolódó törekvésüktől. Az eredményesség ennek függvénye. 

 

 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai 2014. évben 

Ssz. Megnevezés Szakmai te-

vékenységek 

száma (hal-

mozott) 

Ellátott 

gyermekek 

száma 

1. Információnyújtás 10 --- 

2. Segítő beszélgetés 15 3 

3. Tanácsadás 4 6 

4. Hivatalos ügyekben való közreműködés 5 6 

5. Családlátogatás 34 4 

6. Közvetítés más szolgáltatásba 5 2 

7. Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 1 1 

8. Felülvizsgálati tárgyalá-

son való részvétel 

Nevelésbe vétel --- --- 

9. Védelembe vétel --- --- 

10. Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való rész-

vétel 

--- --- 

11. Pszichológiai tanácsadás --- --- 

12. Jogi tanácsadás --- --- 

13. Fejlesztőpedagógusi ellátás --- --- 

14. Konfliktuskezelés --- --- 

15. Szakmaközi megbeszélés 2 --- 
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16. Esetkonferencia 5 --- 

17. Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés --- --- 

18. Adományozás 3 1 

19. Szociális válsághelyzetben lévő  --- --- 

20. Összesen (1-19. sorok ) 84 23 

 

A táblázat jól szemlélteti, hogy a segítő beszélgetés, a hivatalos ügyekben való közreműködés, 

tanácsadás és információnyújtás céljából, keresik fel szolgálatunkat leginkább a kliensek. Az 

ügyfélforgalom dokumentálása a forgalmi naplóban történik, melyet naprakészen kell vezetni a 

családgondozónak, negyedévente pedig a szolgálatvezető ellenőrzi ezt a dokumentumot. 

A forgalmi napló alapvetően tartalmazza a szolgálat által elvégzett munkát, hiszen ebben 

mindenkit, aki az intézmény problémájával felkeresi, meg kell jeleníteni. Abban az esetben, ha a 

megjelenő kliens problémájának megoldása a családgondozó részéről a segítés vonatkozásában 

többszöri alkalmat igényel, akkor a családgondozó gondozási tervet készít, melyben az elérni 

kívánt célokat, a használt módszereket, a beavatkozási irányokat és a határidőket rögzíti, 

figyelemmel kíséri, és folyamatosan dokumentálja. Vannak olyan esetek, melyek, rövid pár 

hetes, hónapos időtartamúak, de a leginkább problémásak évekig tartanak, a családgondozó kijár 

a gondozott családok lakóhelyére és figyelemmel kíséri a család életének alakulását.  
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Gyermekek veszélyeztetettségének okai: 

A veszélyeztetettség okai: iskolai igazolatlan mulasztás magatartási, környezeti, családi-

életviteli, anyagi típusú okok, illetve jellemző a szülői elhanyagolás, a szülők magatartásából, 

illetve az elvált szülők közötti konfliktus gyermekekre gyakorolt hatásának jelenléte is kimutat-

ható a veszélyeztetettségi tényezők között. Sajnos ezen tényezők együttes előfordulása is számos 

esetben jelentkezik. 

 

d.) A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása: 

 A családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása során a családgondozó elsősorban a 

szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megteremtésében, 

a gyermekkel való kapcsolattartásban. Az utógondozás a gyámhivatal határozata alapján 

történik, és célja a gyermek családjába történő visszailleszkedésének elősegítése. 

Nagyvisnyón a 2014. évben családok átmeneti otthonába nem került család, gyermekek átmeneti 

otthonába a település vonatkoztatásában gyermek nem került elhelyezésre. Ideiglenes hatályú 

elhelyezésre nem volt szükség. Családon belüli bántalmazás az elmúlt évben nem volt új eset-

ként. 

 

 e.) Egyéb tevékenységek 2014. évben: 

 A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések alkalmazására történő 

javaslattételi lehetőségeket foglalja magában a járási gyámhivatal felé. A védelembe vétel 

elrendelésére elsődlegesen a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján kerül sor. A védelembe 

vétel során a családgondozó gondozási-nevelési tervet készít, mely tartalmazza a védelembe 

vétel megszüntetéséhez szükséges változásokat, valamint ennek elérése érdekében a 

családgondozó, a szülő, továbbá a gyermek feladatait, határidők megállapításával. A kirendelt 

családgondozó feladata a gyermek gondozásának, ellátása szervezésének és a szülői nevelés 

támogatásának folyamatos biztosítása, valamint a járási gyámhivatal tájékoztatása a gyermek 

veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről. 

 Hatósági és egyéb szervek megkeresésére 2014. évben a településre vonatkozóan 2 

környezettanulmányt készítettünk. 

 

3.2.  Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, 

ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok 

 

 Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása 

 Családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátás nem működik, erre 

nézve férőhely nem áll rendelkezésre. 

 Házi gyermekfelügyelet keretében történő ellátás biztosítására nem került sor.  

 

 Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása 

 Helyettes szülői hálózat működtetésére, illetve helyettes szülői jogviszony 

létesítésére 2014. évben nem került sor. A településen nem volt a családban élő 

gyermekek átmeneti gondozását saját háztartásában vállaló személy. 

 

 Családok átmeneti otthona 

 Családok átmeneti otthonába 2014. évben nem került család elhelyezésre.  

 

6.)  A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
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tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 

megállapítások bemutatása 

 

A 2014. május 21-én a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzést 

végzett a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás fenntartásában működte-

tett Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központnál, Bélapátfalva Apátság u. 2. 

sz. alatt. 

Az ellenőrzés célja, hogy a szociális szolgáltató, illetve intézmény működése megfelel-e a mű-

ködési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak. Az ellenőrzésről készített jegyző-

könyvben foglaltak szerint a szúrópróbaszerűen vizsgált dossziék és adatlapok megfelelően 

vannak vezetve a határidők betartása mellett. Lakosság tájékoztatása folyamatos, prevenciós 

tevékenységet végeznek. Esetmegbeszélések, esetkonferenciák éves tanácskozás a jogszabály-

ban előírtak szerint történik. Az ellenőrzés nem zárult le. A szolgáltatás személyi állománya 

biztosított, a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. sz. mellékletében előírt képesítési követelmény 

megszerzése 2 fő esetében folyamatban van (1 fő várhatóan 2015. júliusában szerzi meg szak-

irányú végzettséget, 1 fő 2014/2015 tanévben megkezdte BA tanulmányait).  

 

7.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 

érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések) 

 

Szolgálatunk a jövőben is készül prevenciós előadások szervezésére. 2015. 04. 27-29-én  is 

megrendeztük prevenciós előadásainkat, különböző korosztályú gyerekek számára, 

közlekedésbiztonság, drogprevenció, bűnelkövetés megakadályozása, internethasználat veszélyei 

területén. A programok a rendőrség, oktatási intézmények, tankerület bevonásával valósultak 

meg a társulás településeinek iskoláiban, három helyszínen. Ezek mellett a lakosság számára is 

szerveztünk prevenciós előadást a betöréses lopások, bűncselekmények megelőzése érdekében, a 

közlekedésbiztonság, drogprevenció területén. A programok a rendőrség, oktatási intézmények, 

tankerület bevonásával valósultak meg. 

 

9.) A Gyermekjóléti Intézmény és a civil szervezetek együttműködése 

 

 A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete, amely szükség szerint és nagy 

mennyiségben segítette ruha- és tárgyi eszköz adományaival a kistérségben élő rászoruló 

családokat. 

 Megalakulásuk óta együttműködünk a Magyar Rákellenes Liga Bélapátfalvai 

Alapszervezetével. Segítünk eljuttatni, és a Liga tevékenységével megismertetni az arra 

rászoruló, érintett lakosokat. Az Alapszervezet gyógyító-, megelőző tevékenységét próbáljuk 

segíteni az által, hogy hozzájuttatjuk az érintetteket a számukra nagy fontosságú gyógy 

készítményekhez és a Liga információs anyagairól is folyamatosan tájékoztatjuk a tagokat. 

Bélapátfalván Mellrák elleni séta került megszervezésre, melyhez a lakosok csatlakozhattak.  

 Az Egerben működő Főegyházmegyei Karitasz a 2014. évben Nagyvisnyó községben 

szolgálatunk tudomása szerint nem nyújtott segítséget.  
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Konstans probléma a családgondozók mindennapjaiban, hogy túlterheltek, rengeteg az admi-

nisztrációs tevékenység. Ettől függetlenül a jogszabályi kötelezettségeiknek maradéktalanul 

igyekeznek eleget tenni. Többször előfordul, hogy a családgondozók kompetenciáját meghaladó 

feladatok teljesítését várják el tőlük, és olyan helyzetek megoldását, amelyet nem áll módunkban 

befolyásolni, illetve kezelni. Az intézményben dolgozó szakemberek mély hivatástudattal, szív-

vel és lélekkel állnak az emberek szolgálatában. A családgondozók felelősséget éreznek egymá-

sért, és a gondozott családokért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESZÁMOLÓ 

A GONDOZÁSI KÖZPONT 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

 

2013. 01. 01-től Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás a személyes 

gondoskodást nyújtó: nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás szociális 

alapszolgáltatási feladatokat a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 

által biztosítja Szilvásváradon.    

 

A Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokat biztosít a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 

lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, 

mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.  

 

A Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ szilvásváradi telephelyének 

intézménye feladatait a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló többször módosított 1993. 

évi III. törvény, továbbá az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, 

29/1993. (II. 17.) Kormány rendelet jogszabályi rendelkezések alapján végzi. 

 

Biztosított szociális alapszolgáltatások: 

 

 étkeztetés, 

 nappali ellátás, 

 házi segítségnyújtás 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. 

 

 

Étkeztetés 

 

Azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 

gondoskodik, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani 

- koruk, 

- egészségi állapotuk, 

- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

- szenvedélybetegségük, vagy 

- hajléktalanságuk 

miatt. 

 

Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosít az intézmény, amelynek előállítása a 

Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola konyháján történik. Innen a Gondozási Központ 

tálalókonyhájára történik a szállítása (itt történik a kiadagolás), ahol a 852/2004/EK direktíva 

az élelmiszerhigiéniáról, továbbá a 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari 

termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeiről szóló 



előírásainak megfelelően élelmiszer- biztonságot szolgáló HACCP rendszer működik. Az 

ebéd szállítását a helyi Polgárőrség személygépkocsijával végzik. Az étkeztetés az ellátottak 

szükségleteinek megfelelően  

 kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 

 elvitellel, 

 lakásra szállítással 

igényelhető. 

 

A lakásra szállítás szintén a Polgárőrség gépkocsijával történik, a kiszállítást Hadházi 

Dénesné társadalmi gondozónő végzi. 

 

Szociális étkeztetésben az elmúlt év folyamán összesen 75 fő részesült. 37 fő házhoz szállítva, 

38 fő elvitellel vette igénybe a szolgáltatást.  

Az elmúlt évben a szociális étkezők közül 7 fő elhunyt, 2 főnek egy év folyamatos távollét 

miatt, 5 főnek egyéb okok miatt szűnt meg az ellátása, 2 személy Idősek Otthonába költözött, 

1 fő nappali ellátásba kérte a felvételét, új ellátott 5 fő.  

2013.12.31-én az ellátottak száma 54 fő, ebből 29 fő elvitellel, 25 fő házhoz szállítással vette 

igénybe az ellátást.  

Az elmúlt évben a Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola konyhájának dolgozói összesen 

9975 adag ebédet főztek ellátottjaink számára. 

Ellátási napokra vetítve, ez napi átlagban 40 fő. Az ellátást igénybe vevők száma, illetve az 

éves napi átlag forgalom az elmúlt évekhez képest csökken.  

 

 

Év 
összesített éves 

adag- szám 

2010. 13.217 

2011. 13.089 

2012. 11.556 

2013. 11.558 

2014. 9.975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az étkeztetésben részesülőkről az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján, naponta „Étkezésre 

vonatkozó igénybevételi napló” készül, havonta összesítve. 

 

Hónap helyben étkezés elvitellel kiszállítással Összesen 

Január - 614 447 1061 

Február - 564 402 966 

Március - 531 432 963 

Április - 524 393 917 

Május - 476 340 816 

Június - 464 317 781 

Július - 497 345 842 

Augusztus - 385 252 637 

Szeptember - 468 333 801 

Október - 455 334 789 

November - 439 335 774 

December - 354 274 628 

ÖSSZESEN - 5771 4204 9975 

 

 Nappali ellátás 

 

Saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk 

miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek 

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető 

higiéniai szükségletek kielégítésére, és igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni 

étkeztetését. 

 

A gondoskodás célja: 

A hiányzó családi gondoskodás pótlása, kulturált körülmények közé juttatás, egyedüllét 

megszüntetése, a tétlenséggel járó kóros hatások megelőzése, valamint egészségi és higiénés 

állapotuk megtartása, javítása. 

 

Fizikai ellátás keretében étkezés, mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása. 

Egészségügyi ellátás célja az egészség megtartásához szükséges életfeltételek biztosítása, 

egészségügyi, alapápolási feladatok, gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ellátás, 

felvilágosító munka. 

Pszichés gondozás célja az ellátottak részére kiegyensúlyozott, nyugodt, családias légkör 

biztosítása, mely lehetővé teszi az életminőség megtartását, javítását, veszteségek 

feldolgozását. 

Foglalkoztatás: van, akinek a kötetlen társalgás, az újságolvasás, tv-nézés, kézimunkázás 

nyújt kikapcsolódást, ehhez sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjátékok, 

tömegkommunikációs eszközök állnak rendelkezésre. 

Érdekvédelem: segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében (nyomtatványok beszerzése, 

kitöltése) közgyógyellátási igazolvány, segélyek igénylésében segítségnyújtás. 

 



Nappali ellátásban részesülők számára gondozási terv dokumentáció készül, mely egyénre 

szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, 

fejlesztési feladatokat, és azok megvalósításának módszereit.  A gondozási terv évente 

értékelésre kerül, az új gondozási feladatok meghatározásával. 

Az 1/2000.(1. 7.) SzCsM rendelet előírásának megfelelően az ellátottak által igénybevett 

szolgáltatásokról a „Nappali ellátásban részesülők látogatási és esménynaplója” napi vezetése 

történik.  

 

A nappali ellátás engedélyezett férőhelyszáma 25 fő. Nappali ellátást az elmúlt év folyamán 

összesen 29 főnek biztosítottunk. Közülük az étkeztetést 26 fő vette igénybe, 7 fő tízórait is 

igényelt. Az elmúlt év során 5 személy került be a nappali ellátásba, míg 4 fő kikerült az 

ellátásból.  

2014.12.31-én az ellátottak száma 25 fő volt. A „Látogatási és eseménynapló” összesített 

adatai alapján 2014-ben összesen 4613 fő lett ellátva a nappali ellátásban, ami 18 fős napi 

átlagot jelent. 

  

 

Házi segítségnyújtás 

 

Azokról a személyekről gondoskodik, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 

képesek, és róluk nem gondoskodnak, egészségi állapotuk miatt ezt az ellátási formát 

igénylik, és az 1993. évi III. tv 63. §- a alapján gondozási szükségletük a szakértői bizottság 

által kiadott vélemény szerint indokolja az ellátást. A házi segítségnyújtást a megállapított 

napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell 

nyújtani. 

 

Házi segítségnyújtásban az elmúlt évben összesen 26 fő részesült. Az év folyamán ellátásba 

került 8 fő, ellátásból kikerült 6 fő. 2014.12.31-én az ellátottak száma 20 fő. 

 

A gondozás célja: 

 

Az ellátást igénylő megszokott környezetében segítse leküzdeni az elmagányosodást, az 

izoláció biológiai, pszichés és szociális következményeit. 

A segítségnyújtás mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló ember testi, lelki és 

szociális állapota határozza meg. 

 

Gondozási tevékenységek: 

 

- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

- az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, egészségi állapot 

megfigyelése, gyógyszer-, gyógyászati segédeszközzel való ellátás, 

- közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 

- közreműködés az ellátott háztartásának vitelében, 

- mentálhigiénés gondozáson belül – mentális irányítás, segítségnyújtás az ellátott 

környezetével való kapcsolattartásban, 



- segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult vészhelyzet 

elhárításában, 

- egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében 

segítségnyújtás, 

- szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése, 

- szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

- érdekvédelem, érdekképviselet, 

 

Az ellátásban részesülők számára személyre szabott gondozási terv készül, mely egyénre 

szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, 

fejlesztési feladatokat, és azok megvalósításának módszereit.  A gondozási terv évente 

értékelésre kerül, az új gondozási célok, feladatok kitűzésével. 

 

Térítési díjak 

 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási 

önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A térítési díjak a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló és a 29/1993. (II. 17.) Kormány 

rendeletben foglaltak alapján kerülnek megállapításra és kiszámításra. A szociális 

alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő 

személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem 

haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 

 

a) 30 %- át étkeztetés, 

b) 25 %- át házi segítségnyújtás, 

c) 30 %- át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, 

d) 15 %- át nappali ellátás, illetve 30%-át nappali ellátás és étkeztetés esetén. 

 

Megszűnt ugyan a differenciált összegű normatív állami hozzájárulás, és ezzel együtt a 

differenciált térítési díj is, de a Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat továbbra 

is biztosítja ellátottjaink számára a jövedelemtől függő mértékű térítési díj fizetést. 

A térítési díjak 2014-ben is változtak. 

 

Nappali ellátás térítési díja: 

 

Jövedelemhatár (Ft) 
Fizetendő térítési díj  

áfa -val (Ft) 

Ezt a térítési díjat fizető 

ellátottak száma (fő) 

jövedelemtől független 90,- / nap - 

 

Kizárólag csak a nappali ellátást, étkezés nélkül igénybe vevőknek a Képviselő-testület 50%-

os kedvezményt biztosított, jövedelemtől függetlenül. 

A nappali szociális ellátáshoz kapcsolódó étkezést (ebéd, vagy tízórai+ebéd) igénybevevők 

részére jövedelmüktől függetlenül 100%-os kedvezményt biztosított a nappali tartózkodás 

díjának megfizetése alól.  

 



Kizárólag csak a nappali ellátást étkezés nélkül - a térítési díj fizetése miatt - nem vették 

igénybe az ellátottak. Ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy ebben az esetben is 

biztosítja a 100 %-os kedvezményt, a jobb férőhely kihasználtság érdekében. Így 2014. 

novemberétől mindenkinek ingyenes a nappali tartózkodás. 

 

Szociális étkeztetés térítési díjai: 

 

2014. december havi adat 

Jövedelemhatár (Ft) 
Fizetendő térítési díj áfá-val 

(Ft) 

Ezt a térítési díjat fizető 

ellátottak száma  

0 – 42.750,- 400,- - 

42.751,- 57.000,- 500,- 4 fő 

57.001,-85.500,- 535,- 16 fő 

85.501,-99750,- 635,- 9 fő 

99.750,-114.000,- 675,- 12 fő 

114.001,-  695,- 7 fő 

 

Alacsony havi jövedelmük miatt vannak, akik nem sorolhatók be a fenti fizetési táblázatba. 

Ezért, ezeknek az ellátottaknak a térítési díját az 1993. évi III. törvény 116. § - a, és a 

29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 6. § - a figyelembe vételével kell megállapítani. 

 

Szociális étkezést igénylők közül  

- 1 fő 255,- Ft -ot, 

- 1 fő 330,- Ft - ot, fizet, 

nappali ellátásban étkeztetésért és tízóraiért  

- 1 fő 255,- Ft - ot,  

- 1 fő 370,- Ft - ot,  

- 1 fő 405,- Ft - ot,  

- 1 fő 530,- Ft- ot,  

- 1 fő 625,- Ft -ot, 

étkezésért 1 fő 450,-  Ft-ot fizet naponta, az alacsony jövedelme miatt. 

 

Napközbeni tartózkodáshoz kapcsolódó tízórai díja 190,-Ft. 

 

Az ebéd lakásra történő szállításának díja: 100,- Ft alkalmanként. 

 

Házi segítségnyújtás térítési díja: 

2011. 04. 01-től az ellátás térítésmentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ellátottak nem és korcsoport szerinti megoszlása 2014. 12. 31-én 

 

 Szociális étkeztetés Nappali ellátás Házi gondozás 

férfi nő férfi nő férfi nő 

X-39  éves - - - - - - 

40-59 éves 3 fő 1 fő - 2 fő - - 

60-64 éves 2 fő - - 4 fő 1 fő - 

65-69 éves 1 fő - 1 fő 5 fő  1 fő 1 fő 

70-74 éves 2 fő 5 fő 1 fő 3 fő - 1 fő 

75-79 éves 1 fő 3 fő 3 fő - - 7 fő 

80-89 éves 2 fő 10 fő 1 fő 5 fő 1 fő 5 fő 

90-X  éves 1 fő 1 fő - - 1 fő 2 fő 

Összesen: 12 fő 20 fő 6 fő 19 fő 4 fő 16 fő 

 

Tárgyi feltételek 

 

Az épület adottságai lakóház jellege miatt nem a legmegfelelőbbek, mivel egy szolgálati 

lakásból lett átalakítva. Az épület korából adódóan vizes, salétromos a fal, ami miatt gyakran 

javításra szorul.  

 

Személyi feltételek 

 

Alapszolgáltatás esetén az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, 

személyes gondoskodást végzők legalább 50 % - nak szakképzettnek kell lennie, kivéve a 

nappali ellátást. Ott ez az arány 80 %. 

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormáit és a képesítési előírásokat az 

1/2000. SzCsM rendelet írja elő.  

 

Nappali ellátás: 

 

 1 fő telephely vezető – Poczikné Turai Beatrix   

Képesítését tekintve szociális gondozó és szervező – szakképzett. 

 1 fő szociális gondozó – Mikó Lászlóné  

Képesítését tekintve szociális gondozó és ápoló - szakképzett. 

 

Étkeztetés: 

 

Az étkeztetés feladatellátására szociális segítő nem áll rendelkezésre. Az ebéd kiosztását a 

dolgozók végzik. 

Az ebéd lakásra szállítását Hadházi Dénesné társadalmi gondozónő 1-1,5 óra időtartamban 

végzi.  

 

 

 

 



Házi segítségnyújtás: 

 

 1 fő szociális gondozó – Tóthné Szó Tündér 

Képesítését tekintve – felnőtt beteg szakápoló – az előírásoknak megfelelően 

szakképzett. Tóthné Szó Tündér egészségi alkalmatlansága miatt felmentését tölti 

2015.06.30-ig. 

Tóthné Szó Tündért egészségi állapota miatt az elmúlt évben helyettesítették. 

Molnárné Kiss Erika, és Imre Rita 3-3 hónapig, ők szakképzettek voltak. Majd július 

1-től Sáfrány Éva helyettesíti folyamatosan. Élt az öt éves felmentési lehetőségével, 

így ő szakképzettnek tekinthető. 

 

 1 fő szociális gondozó – Mikó Viktória szakképesítésének megszerzése folyamatban 

van.  

A GYES - en lévő Mikó Viktória helyettesítője Bak Istvánné. 2014 őszétől szociális gondozó 

képzésre jár, szintén élt az őt éves felmentési lehetőséggel. 

 

Az 1993. évi III. tv. alapján a személyes gondoskodást végző szakképzett személyek adatait 

nyilvántartásba kell vetetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet személyes 

gondoskodást végzők működési nyilvántartásába. A személyes gondoskodást nyújtó szociális 

tevékenységet végző, képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező 

személynek hat éves ciklusonként továbbképzésben kell részt vennie, a kötelezően előírt 

pontérték megszerzésével.  Tóthné Szó Tündér esetében 2015. 03. 31-én, míg Poczikné Turai 

Beatrix esetében 2018. 12. 31-én, telik le a továbbképzésre meghatározott időtartam.  

Mikó Lászlóné 2013. 04. 17 - én szakmai tanácskozáson vett részt, „ Ami igazán számít”, 

kapcsolattartási formák és azok jelentősége a szociális ágazatban, ami 10 pontot adott. Majd 

2013. 05. 09 - én, 05. 16 - án, 05. 23 - án, 05. 30 - án személyiség fejlesztő foglalkozáson, 35 

pontért.  2014. 02. 03 - án, 02. 04 - én, 02. 10 - én a „Leggyakoribb időskori kórképek 

elsődleges ellátása” című tanfolyamon 40 pontért (TÁMOP- os ingyenes továbbképzés).Így 

megszerezte az előírt 60 pontot a hat éves ciklusra. 

 

Ellenőrzések 

 

2014. 05. 06 – 08. és 05. 12 -13 - ig tartott hatósági ellenőrzést a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal ellenőrzési szakreferense, Balsai Krisztina. 

 

Az ellenőrzés során megállapítottak: 

  

Tárgyi feltétel: 

 A telephely épületére a küszöbnélküliség jellemző, de az ellátotti fürdőszoba és az 

illemhelyek ajtószélessége nem kerekes szék méretének megfelelő, nem 

akadálymentes. 

Összességében a tárgyi feltételek a székhely épületében megfelelnek a jogszabályi 

előírásoknak. 

 

Étkeztetés: 



 Szilvásváradon egy korlátozó gondnokság alatt álló étkező van, a gondnok kirendelés 

ügyköre nem ismert. Javasolták a gondnok kirendelő határozat beszerzését.  

Az üggyel kapcsolatban levélben kértük a Járási Gyámhivatalt, hogy a korlátozó gondnokság 

alatt álló ellátottakra vonatkozó  jogerős ítéletet küldje meg részünkre, mely tartalmazza mely 

ügycsoportok vonatkozásában korlátozottak az ellátottak. 

Kérésünket elutasították, miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 134. (1) bekezdése szerint a gyermekek 

védelmét biztosító feladat- és hatáskört gyakorló állami és nem állami szerv (a továbbiakban: 

adatkezelő szerv) az e törvényben szabályozott feladatai ellátásához a 135-136. §-ban 

felsorolt adatkörben, az ott meghatározott célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges 

személyes adatokat kezelheti. 

A Gyvt. 142. (3) bekezdése alapján az adatkezelésre törvényben feljogosított szerveken kívül 

a 137. § (2) bekezdése, a 138. §, a 139. §, a 140. § (1) és (2) bekezdése, a 141. § és a 141/B-

141/D. §-ok szerinti nyilvántartások adatainak megismerésére jogosult 

a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője. 

Megállapították, hogy az adatot kérő intézmény a Gyvt. 135. §-ban megjelölt az adatkezelésre 

feljogosított szervek között nem szerepel. 

 

 A telephelyen gondoskodni kell a személyi létszám feltétel biztosításáról. 100 főre 1 

fő szociális segítő alkalmazását írja elő a jogszabály.  

Így Mikó Lászlóné munkaköri leírásában kiegészítésre került az étkeztetésben való 

feladatok elvégzésével. (megküldve: Sza 3/33/2014.) 

 

 A Nyilvántartás aktualizálását kérték. 

 

 Felhívta a fenntartó figyelmét az ellenőrzés, az 1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról 115. § (9) bekezdésben foglaltak teljesítésére. 

 

Az írásban kötelezően dokumentálni szükséges hiánypótlások megtörténtek. 

 

Programok az intézményben: Az idősek számára prevenciós előadás (trükkös lopások 

megelőzése) volt szervezve, melyet az iskola étkezőjében tartottunk meg a nagy 

érdeklődésnek megfelelően. Ezen kívül készültek az idősek, a nőnapi köszöntőre, 

megemlékeztek március 15 – ről, húsvét előtt készültek a díszek. Névnapozás az ellátottaknak 

egy alkalommal volt a telephelyen.  

2014 októberében került sor a hagyományoknak megfelelően, az Idősek Estjének 

megrendezésére az iskola aulájában. Színvonalas műsor, finom vacsora, valamint 

táncmulatság várta a faluban élő időseket. 

Ezúton is szeretném megköszönni a munkáját mindenkinek, aki a szervezésben és 

lebonyolításban részt vett, hogy ezen a rendhagyó napon a falu idősei jól érezhessék magukat. 

Délelőttönként felolvasások zajlanak az intézményben különböző témákban, délutánonként 

pedig nagyüzemben történt november hónaptól a diótörés, tésztagyúrás, csigatészta készítés. 

 

Szilvásvárad, 2015. május 18. 

                                                                               Poczikné Turai Beatrix 

                                                                                     telephely vezető 



 

Záradék: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 

2015. július 10. napján kihirdetésre került. 

 

Szilvásvárad, 2015. július 10.         Dobosné dr. Kvesztár Henrietta  

                jegyző 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

15/2015. (VII.10.)  

önkormányzati rendelete 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások, a munkahelyi étkeztetés 

és egyéb szolgáltatások nyersanyagnormáiról és térítési díjáról szóló 6/2008. (II.14.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) bekezdésében, a 

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

továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rend. 2. §-ában biztosított 

felhatalmazás alapján, tekintettel a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 

Társulási Megállapodás a 9.1.1. pontjában foglalt rendelkezésekre, a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások, a munkahelyi étkeztetés és egyéb szolgáltatások 

nyersanyagnormáiról és térítési díjáról szóló 6/2008. (II.14.) önkormányzati rendeletét (a 

továbbiakban: Tr.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

 

 

1. § A Tr. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.  

 

2. § E rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba és augusztus 2. napján hatályát veszti. 

 

 

 

Szilvásvárad, 2015. június 29. 

 

 

 

    Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.   Szaniszló László sk. 

            jegyző                     polgármester 
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