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ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. MÁJUS 31-I ÜLÉSÉRE

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Tárgyévi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatunk a rendelet elfogadását
követően született döntések, központi előirányzat-módosítások költségvetésre gyakorolt
hatását, valamint a 2017. évi zárszámadási rendeletben elfogadottak beépítését tartalmazza.
Az előterjesztéshez csatoljuk a bevételi és kiadási előirányzat-módosítások felsorolását
tartalmazó táblázatokat, amelyek tételes áttekintéséből látható, hogy melyik feladattal
kapcsolatos és milyen mértékű a változás.
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta.
Kérem, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjenek.
Tiszakécske, 2018. május 23.
Tóth János
polgármester

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../…... (.........) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2018.(II.22.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakécske Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
23/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló
2/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
Költségvetési bevételét
működési bevételét
felhalmozási bevételét
Költségvetési kiadását
működési kiadását, melyből
általános tartalék
céltartalék
felhalmozási kiadását

5.123.692 eFt-ban
1.986.711 eFt-ban
3.136.981 eFt-ban
7.216.149 eFt-ban
3.848.270 eFt-ban
90.218 eFt-ban
1.523.037 eFt-ban
3.367.879 eFt-ban

Költségvetési egyenleg összegét
működési költségvetés egyenlege
felhalmozási költségvetés egyenlege

-2.092.457 eFt-ban
-1.861.559 eFt-ban
-230.898 eFt-ban

Tárgyévi költségvetési hiány összegét

-764.628 eFt-ban

Finanszírozási egyenlegét
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
belföldi értékpapírok bevételeit
előző év költségvetési maradványt
költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
bevételét
központi, irányító szervi támogatását
állapítja meg.

4.568.789 eFt-ban
1.102.337 eFt-ban
2.138.623 eFt-ban
0 eFt-ban
1.327.829 eFt-ban

A kiadási előirányzatokon belül az alábbi kiemelt előirányzatok kerülnek meghatározásra:
Intézmény-finanszírozás
személyi juttatás
munkaadókat terhelő járulékok és
szoc.hj.
dologi kiadások
ellátottak pénzbeli juttatásai
elvonások és befizetések
egyéb működési célú támog. áh belülre
egyéb működési célú támog. áh kívülre
felhalmozási kiadás
egyéb felhalmozási célú kiadások
belföldi értékpapírok kiadásai
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés
maradvány elvonás

1.327.829 eFt
889.878 eFt
186.799 eFt
1.061.213 eFt
25.025 eFt
1.607 eFt
35.533 eFt
24.805 eFt
3.367.879 eFt
302.147 eFt
859.324 eFt
14.968 eFt
9.255 eFt „

2.§
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
a Rendelet 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet lép,
a Rendelet 1/c. melléklete helyébe az 1/c. melléklet lép,
a Rendelet 1/d. melléklete helyébe az 1/d. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
Záró rendelkezések
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Tiszakécske, 2018. május 31.

Tóth János
polgármester

Gombosné Dr. Lipka Klaudia
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 31-én tartandó ülésére
Tárgy: A Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításának partnerségi
véleményezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (I.25.) számú határozatával
döntött a településrendezési terv részleges felülvizsgálatáról továbbá kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította a Peitsik ér melletti 0483/127-137 hrsz-ú területeket. A kiemelt
fejlesztési területen napelem-park megvalósítása érdekében a településrendezési terv
módosítását megindította.
Fenti határozat értelmében a módosítás tervezete elkészült, melyet a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 11/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet szabályai szerint 2018. április
10-én a honlapon a hivatal közzétett, továbbá értesítette a partnereket a tervek honlapon
történő elérhetőségéről és felkérte a partnereket, véleményezzék a módosítási tervezetet.
A véleményezés keretében 2018. április 25-én lakossági fórum került megtartásra. A
lakossági fórumon az ügy tárgyával kapcsolatos érdemi észrevétel, javaslat nem volt. A
lakossági fórum jegyzőkönyve az előterjesztés 1. sz. melléklete.
A felkért véleményező partnerek közül a szabályszerű értesítés ellenére mindössze 3 írásos
észrevétel érkezett.
A Magyar Telekom Vezeték nélküli Ágazata lényegében egyetértő véleményt adott,
észrevételt, javaslatot nem tett, hozzájárult a módosításhoz. Véleménye az előterjesztés 2.
sz. melléklete.
A Magyar Közút NZRT az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező nyilatkozatában a
módosítás ellen kifogást nem emelt.
A Telenor előzetes adatszolgáltatást tett. Az adatszolgáltatásban foglaltakat a
településrendezési eszközök már tartalmazzák, a konkrét módosítási üggyel kapcsolatos
észrevételt nem tett, ezért a Telenor is egyetértő véleményezőnek tekinthető.
A partnerségi véleményezés a beérkezett vélemények képviselő-testületi ismertetésével zárul,
melynek során a vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról kell döntenie a
képviselő-testületnek.
A partnerségi terv szerinti közzététel ideje alatt olyan vélemény, amely a terv jóváhagyását
ellehetetlenítené vagy módosítását tenné szükségessé, nem érkezett. Mindezek alapján
javaslom, hogy az előterjesztés mellékleteiben ismertetett vélemények tudomásul vétele
mellett folytassuk a véleményezési eljárást az állami főépítészi feladatokat ellátó megyei
kormányhivatal záró szakmai véleményének megkérésével.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, a Szociális,
Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet
elfogadására.
Tiszakécske, 2018. május 22.
Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
A képviselő-testület megtárgyalta a Polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot
hozta:
1. A képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése
alapján a város településrendezési terve partnerségi véleményezési eljárása során
beérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat elfogadja és a partnerségi
egyeztetést lezárja.
2. A képviselő-testület felkéri Tóth János polgármestert a döntés közzétételére, valamint
hogy ezt követően a tervezetet, a véleményeket, e döntést és a döntés közzétételét
igazoló nyilatkozatot küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi
hatáskörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Tóth János polgármester

1. Számú melléklet:

2. Számú melléklet:

ELŐTERJESZTÉS
Tiszakécske Város Képviselő-testületének
2018. május 31-i ülésére
Tárgy: A kosárlabdacsarnok mögötti 3641/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Tisztelt Képviselő-testület!
A kosárlabdacsarnok építéséhez és a parkolók elhelyezéséhez a mellékelt térképmásolaton
látható módon a sorházakig vásárolta meg önkormányzatunk a területet.
A 3641/5 hrsz-ú ingatlanon a terület tulajdonosának hozzájárulásával a TVSE a TAO és
önkormányzati támogatásból már egy füves edzőpályát létesített. A 3641/5 hrsz-ú ingatlanon
ezen felül szükséges még egy feltáró út építése, amely a Szabolcska utcai társasházak garázssora mellett kerülne kialakításra.
E célokra tekintettel fontos lenne az ingatlan megvásárlása.
Az ingatlan tulajdonosa a területet a korábban megvásárolt ingatlanokkal azonos értékben,
azaz 1543,-Ft-os négyzetméter áron értékesítené. A 3641/5 hrsz-ú ingatlan 1 ha 2547 m2
területű, így ennek vételára 19.360.000,-Ft lenne.
A fentiek alapján, mivel a kosárlabda csarnok körüli városrész fejlesztéséhez, használatához
szükséges lenne önkormányzatunknak az érintett ingatlant megvásárolni, javaslom, hogy a
3641/5 hrsz-ú ingatlan 19.360.000,-Ft-ért kerüljön megvásárlásra.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta,
elfogadásra javasolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Tiszakécske, 2018. május 23.

Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
Tiszakécske Város Önkormányzata megvásárolja a tiszakécskei 3641/5 hrsz-ú, kivett
beépítetlen terület művelési ágú, 1 ha 2547 m2 területű ingatlant 19.360.000,-Ft vételáron.
A vételár közműveket nem tartalmaz, az a területen nincs kiépítve.
A megvásárolandó ingatlan egy részén a Tiszakécskei Városi Sportegyesület által létesített
labdarúgó edzőpálya található.
Az ingatlan vásárlás pénzügyi fedezetét Tiszakécske Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3641/5 hrsz-ú ingatlan adásvételi
szerződésének fenti feltételekkel történő megkötésére a tulajdonos Szőke Tisza Invest
Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Szolgáltató Kft.-vel.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. MÁJUS 31-I ÜLÉSÉRE

Tárgy: Kiss Bálint Szakközépiskola kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kecskeméti Szakképzési Centrum Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolájának
igazgatója kérelemmel kereste meg Polgármester urat.
Kérelmében leírta, hogy az iskola tulajdonában lévő kombájn elromlott, javítása
hosszadalmas, kétséges és a legjobb esetben is minimum 800eFt-ba kerülne. Felvetették a
bérmunkában történő betakarítás lehetőségét, melynek jelenlegi költsége 25 hektárral
számolva legalább 550eFt, plusz a szállítás. A költségen túl a vállalkozótól való függés, a
szállítási nehézségek megoldása, a termés esetleges minőségi romlása tovább bonyolítaná a
helyzetet.
A fentieket összegezve legkedvezőbb megoldásként egy használt kombájn beszerzését
tartanák, mellyel akár jelentős haszonra is szert tehetnének.
A kapott árajánlat alapján egy 2001-es évjáratú, Claas Medion-340 típusú kombájn beszerzési
ára 12.000eFt+Áfa.
A fentieket összegezve, egy ilyen mértékű váratlan költségvetési kiadás helyett a bérmunka
költségeinek támogatását tartom jobb megoldásnak, 800eFt összegben.
Javaslom, hogy a szakközépiskola az önkormányzati lehetőségeken túl is igyekezzen forrást
találni a probléma megoldására akár pályázati úton is.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta.
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Tiszakécske, 2018. május 23.
Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskeméti Szakképzési Centrum
Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolája részére betakarítási munkákhoz 800.000,-Ft
támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés általános tartalékának terhére.
Felelős: Ézsiásné Varga Andrea osztályvezető
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS
Tiszakécske Város Képviselő-testületének
2018. május 31-i ülésére
Tárgy: Vincze János Nándor utcai telkekre kiírt pályázat elbírálása
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszakécske Város Önkormányzatának tulajdonát képező Vincze János Nándor utcában található
szociális célú vételár-kedvezmény igénybevételével megvásárolható építési telkek értékesítésére a
Képviselő-testület által a 41/2016. (IV.28.) számú határozattal kiírt pályázatra az alábbi érvényes
pályázat érkezett:
1. Pályázók neve: Domonicsné Gálfi Gabriella és Domonics János
A megpályázott ingatlan: 9160. hrsz.
A pályázók megfelelnek Tiszakécske Város Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú
telkekhez nyújtott szociális célú vételár-kedvezményről szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati
rendeletében, valamint a pályázati felhívásban foglaltaknak.
A pályázóknak 2 gyermekük van, a harmadik gyermek várható születési ideje: 2018.11.11.
A fentiek figyelembevételével kérem, hogy a határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjenek.
Tiszakécske, 2018. május 23.
Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
Tiszakécske város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Képviselő-testület által a 41/2016. (IV.28.)
számú határozattal meghirdetett pályázati eljárás során a Tiszakécske Város Önkormányzatának
tulajdonát képező Vincze János Nándor utcában található szociális célú vételár-kedvezmény
igénybevételével megvásárolható 9160. hrsz-ú építési telekre egy érvényes pályázat érkezett. Az
érvényes pályázatot benyújtó személyek: Domonicsné Gálfi Gabriella és Domonics János
Tiszakécske Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
Tiszakécske, Vincze János Nándor utcában található 9160. hrsz.-ú, 865 m2 nagyságú ingatlanra
vonatkozóan adásvételi, valamint támogatási szerződés jöjjön létre az önkormányzat, és Domonicsné
Gálfi Gabriella és Domonics János között. Az ingatlan Vételára 2400,-Ft/m2, azaz 2.076.000,-Ft,
azonban mivel a pályázók megfelelnek Tiszakécske Város Képviselő-testületének az önkormányzati
tulajdonú telkekhez nyújtott szociális célú vételár-kedvezményről szóló 4/2016. (III.31.)
önkormányzati rendeletének 4.§ (1) c) pontjának, így az önkormányzat 90%-os vételár kedvezményt
biztosít.
Ez alapján a vételár-kedvezménnyel csökkentett, és a vevők által ténylegesen fizetendő összeg bruttó
207.600,-Ft.
A Testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt a szerződések elkészítésével, a polgármestert felkéri a
szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

Előterjesztés
Tiszakécske Város Képviselő-testületének
2018. május 31-i ülésére
Tárgy: A Photon Energy cégcsoport vásárlási kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A bögi kanyarban az önkormányzat által értékesített ingatlanokon naperőműveket
megvalósítani kívánó Onyx-sun Kft., Solarkit Befektetési Kft., Energy 499 Invest Kft., Greensymbol Invest Kft., Montagem Befektetési Kft., SunCollector Kft. cégek vásárlási
szándékukkal fordultak Tiszakécske város polgármestere útján Tiszakécske Város
Önkormányzatához.
A kérelmezők a csatolt vázlat szerint a tiszakécskei 0634/17 hrsz.-ú és 0634/18 hrsz.-ú
ingatlanok közötti 2018 m2 nagyságú, és a 0634/19 hrsz.-ú és a 0634/20 hrsz.-ú ingatlanok
közötti 2018 m2 nagyságú területet szeretnék az önkormányzattól megvásárolni. A területek
jelenleg a tiszakécskei 0634/13. hrsz.-ú út részeként csak a naperőműves területek
megközelíthetőségét szolgáló zsákutcák. A naperőműveket megvalósítani szándékozó cégek
ezen utakat le szeretnék zárni a hatékony vagyonvédelem érdekében.
A területek eladására a tiszakécskei 0634/13. hrsz.-ú út megosztását, a megvásárolni kívánt
területek önálló helyrajzi számú ingatlanként történő bejegyzését követően kerülhet sor, oly
módon, hogy a leválasztott területek közforgalom elől elzárt magánútként szerepeljenek az
ingatlan-nyilvántartásban. Helyi közút nem forgalom képes, és nem elidegeníthető.
A szomszédos (0634/15-21.hrsz.) területek 850,-Ft/m2 áron kerültek értékesítésre. A
megvásárolni kívánt területek jelenleg út művelési ágban vannak, amelyek értékesítése esetén
közforgalom elől elzárt magánútként fognak szerepelni az ingatlan-nyilvántartásban. Ezen
földrészleteknek nyilvánvalóan kisebb használati értéke van, mint a Rendezési Terv szerinti
célra korlátlanul használható beépítetlen területeknek, ezért a telekalakítás során létrejövő
magánutak értékesítési árát 490,-Ft/m2 áron javaslom meghatározni. A kialakítandó két
ingatlanért így 1.977.640,-Ft bevétel illeti meg önkormányzatunkat, melyet a vételi szándékot
bejelentőkkel egyeztetve elfogadhatónak tartanak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozattervezeteket elfogadni szíveskedjenek.
Tiszakécske, 2018. május 23.
Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET I.
Tiszakécske Város Önkormányzata a tiszakécskei 634/13 hrsz-ú, közút művelési ágú
ingatlanból a 0634/17 és 0634/18 hrsz-ú ingatlanok közötti 2018 m2 területű zsákutca
szakaszt, valamint a 0634/19 és 0634/20 hrsz-ú ingatlanok közötti 2018 m2 területű zsákutca
szakaszt telekalakítással a 0634/13 hrsz-ú út területéről leválasztja, művelési ágát magánútra
változtatja és kivonja az önkormányzat forgalomképtelen vagyonából. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakításhoz és művelési ág változtatáshoz
szükséges telekalakítási vázrajzot készíttesse el, és a telekalakítás engedélyezési eljárás
lefolytatását, és ingatlan-nyilvántartási bejegyzését kezdeményezze a Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalánál.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester
HATÁROZAT-TERVEZET II.
Tiszakécske Város Önkormányzata az Onyx-sun Kft., a Solarkit Befektetési Kft., az Energy
499 Invest Kft., a Green-symbol Invest Kft., a Montagem Befektetési Kft., és a SunCollector
Kft. részére értékesíti a tiszakécskei 634/13 hrsz-ú, közút művelési ágú ingatlanból, a 0634/17
és 0634/18 hrsz-ú ingatlanok közötti 2018 m2 területű zsákutca szakaszt, valamint a 0634/19
és 0634/20 hrsz-ú ingatlanok közötti 2018 m2 területű zsákutca szakaszt, a telekalakítást és a
közforgalom elől elzárt magánúttá történő művelési ág változtatást követően, 490,-Ft/m2
áron. Az ingatlanok vételára közműveket nem tartalmaz. Az ingatlanok az értékesített
állapotban nem beépíthetők.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételhez szükséges adásvételi
előszerződés és adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Tiszakécske Város Képviselő-testületének
2018. május 31-i ülésére
Tárgy: Szabóné Kapás Mária kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat tulajdonát képezi a Tiszakécske, Liszt Ferenc utcában található, 917. hrsz-ú
18 m2 területű és a 920. hrsz-ú 710 m2 kivett vízmű művelési ágú ingatlan.
Szabóné Kapás Mária 2018. 05.07-én kelt kérelmében vételi szándékát jelezte a 917. hrsz-ú
18 m2-es területre és a 920. hrsz-ú terület „kiszögelő” 11 m2-es területre vonatkozóan.
A nevezett területek közvetlenül beékelődnek a kérelmező tulajdonát képező 918/4. valamint
918/3. hrsz-ú ingatlanokba, azzal szoros egységet képeznek.
Javaslom, hogy az ingatlanokat a kérelmezőnek értékesítsük, minimális értékesítési áron,
amely bruttó 1.400 Ft/m2 összegben legyen meghatározva, az összesen 29 m2 területet
40.600.- Ft összegben. Javaslom továbbá, hogy a megvásárolt területek telekkialakítási
költsége a vevőt, Szabóné Kapás Máriát terhelje.
A területeket az Önkormányzat nem kívánja hasznosítani. Az önkormányzat törzsvagyonában
nem szerepelnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Tiszakécske, 2018. május 24.
Dombiné Horpácsi Mária
aljegyző

HATÁROZAT-TERVEZET
Tiszakécske Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske, 917.
hrsz-ú 18 m2-es területet és a 920. hrsz-ú 710 m2-es területből a „kiszögelő” 11 m2-es
területet bruttó 1.400.-Ft/ m2 összegért értékesíti Szabóné Kapás Mária részére.
A két terület összesen 29 m2 x 1400.- Ft/ m2 = 40.600,- Ft összegért kerül értékesítésre.
A 920. hrsz-ú telek vonatkozásában a telekalakítás költsége a vevőt, Szabóné Kapás Máriát
terheli.
Határidő: azonnal
Felelős: Dombiné Horpácsi Mária aljegyző

ELŐTERJESZTÉS
Tiszakécske Város Képviselő-testületének
2018. május 31-i ülésére
Tárgy: A Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának,
gazdálkodási eredményeinek elfogadása, 2017. évi osztalék megállapítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi mérlege és egyszerűsített éves
beszámolója elkészült, amelynek - a Kft. alapító okiratának 10. pontja alapján - Tiszakécske
Város Önkormányzata által történő elfogadása szükséges.
A Kft. 2013.07.25.-én alakult 2.000.000.-Ft törzstőkével a Kecskeméti Törvényszék
Cégbíróságánál Cg.03-09-126666 cégjegyzékszámon bejegyzésre került.
A Társaság törzstőkéje 2014. évben megemelésre került a törvényi követelményeknek
megfelelően 3.000.000.-Ft-ra. A Kft. vesztesége az indulás évében 975 e Ft volt, 2014. évben
a veszteség 1.872 e Ft. 2015. évben mérleg szerinti eredménye 956 e Ft. 2016-ban a társaság
adózott eredménye 21.690 e Ft, a mérlegfőösszeg 38.969 e Ft.
2017. évben a társaság adózott eredménye 33.603 e Ft, a mérlegfőösszeg 68.900 e Ft.
A Társaság 2017. évben egész évben működött. Az ügyvezetői feladatot jelenleg Tamás Zsolt
látja el napi négy órás munkaidőben. Az adminisztrációs feladatokat napi két órás
munkaidőben Mészárosné Kerekes Anikó végzi.
A Társaság bevétele a tárgyévben 82.148 e Ft. A Kft bevételéből az alaptevékenység
végzésével kapcsolatos bevétele 78.550 e Ft, pénzügyi bevétel 1 e Ft kamatbevétel.
A Nonprofit Kft egyéb bevételeként 3.597.e Ft került könyvelésre, mely a fejlesztési
támogatásból előző évben beszerzett szállító eszköz tárgyévi értékcsökkenésével egyező
összegben technikai tételként szerepel, továbbá az előző évben képzett 2.001 e Ft céltartalék
felhasználásra került, pénzügyileg a 2017. évet érinti.
A Társaság költségei és ráfordításai a társasági adó nélkül éves szinten 45.684. e Ft, a
társasági adó fizetési kötelezettség 2.861 e Ft.
Az iparűzési adó vonatkozásában tárgyévre 1.556 e Ft adófizetési kötelezettség áll fent.
A költségek között jelentős összeggel szerepel Tiszakécske Önkormányzat Városgondnoksága
által végzett gépjárműüzemeltetési tevékenységért fizetett nettó 18.504 e Ft. Az egyéb
költségek között gépjármű javítási, bérleti, biztosítási, hatósági díjak, bankköltség, könyvelési
díj szerepelnek.
A személyi jellegű kiadások tartalmazzák 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott bérét és egy fő
megbízott megbízási díját és azok járulékait.
A Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselőtestületének, mint tulajdonosnak a kérése
alapján 2017. évben a Tiszakécske Városért közalapítvány részére a cég 13.000 e Ft
támogatást nyújtott.

A fenti részletezésből látható, hogy az alaptevékenység elvégzéséhez szükséges kiadásokon és
az alapítványi támogatáson felül nem merültek fel egyéb jogcímeken történő kifizetések,
minden költségtétel szorosan a feladat ellátásához kapcsolódik.
A kiadások és bevételek összevetéséből látható, hogy a befolyt bevételek maradéktalanul
fedezetet biztosítanak a felmerülő költségekre.
A Kft. vevő követelése december 31-ei fordulónappal 23.933 e Ft, 123 e Ft összegben a
bizonytalan vevő követelés teljesülése miatt értékvesztést könyveltünk , szállítói tartozása 30
e Ft. A szállítói tartozások kifizetése 2018. év januárban megtörtént, a FBH NP Kft. mint
egyetlen tartozással rendelkező vevő, a központosított hulladékgazdálkodási rendszerben
meghatározott pénzügyi vagyonkezelőtől, az
NHKV Zrt-től befolyó összegek
megérkezésének függvényében teljesíti a tartozásait.
A társaság pénzeszköz állománya december 31-én 18.712 e Ft, mely összegből 18.700 e Ft az
OTP-nél vezetett bankszámlán, a különbözet 12 e Ft pénztárban volt a fordulónapon.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság 2018. május
22-i ülésén tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Tiszakécske, 2018. május 31.
Tóth János
polgármester
HATÁROZAT-TERVEZET
Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszakécskei Városüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2., cégjegyzékszám:
03-09-126666) 2017. évi beszámolójával kapcsolatosan a következő határozatot hozza:
A 2017. évi beszámoló adatait megismerte, a gazdálkodási eredményekkel együtt azt
elfogadja. Az adózott eredmény 33.603 ezer Ft. Osztalék jóváhagyására nem kerül sor. A
mérleget 68.900 ezer Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Tiszakécske Város Képviselő-testületének
2018. május 31-én tartandó ülésére
Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 2017. évi
munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2018. első félévi munkatervében napirendi pontként szerepel az
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ munkájáról szóló beszámoló.
Az intézményvezető, valamint az intézményben dolgozó szakmai vezetők elkészítették a
működésükről szóló részletes szakmai tájékoztatót, amit jelen előterjesztéshez mellékelek.
Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság
tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kérem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket illetőleg a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Tiszakécske, 2018. május 23.
Tóth János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
Tiszakécske Város Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi
Központ munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dombiné Horpácsi Mária aljegyző

Egyesített Szociális Intézmény és
Egészségügyi Központ
6060 Tiszakécske, Vörösmarty út 11.
Egészségügyi Központ: Szolnoki út 2-4.
Család és Gyermekjóléti Szolgálat: Dr. Hanusz Béla
u. 11.
Család és Gyermekjóléti Központ: Bajcsy Zsilinszky
u. 3.

Intézményvezető : Zombor Zoltánné
Tel./Fax.: 06-76/540-198; 441-011
Email: eszi@tiszakecske.hu

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Készült Tiszakécske Város Képviselő Testülete
Részére
Tisztelt Képviselő Testület
Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások közül azokat a feladatokat látja el, amelyeket az 1993. évi III. tv. a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tiszakécske város Önkormányzatának előír,
ezen túlmutatóan pedig Idősek otthonát működtet.
Feladataink között a nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja mellett Fogyatékosok nappali
ellátása is megjelent 2017. 05. 01-től. Valamint még ez év őszétől elkezdtük az
előkészületeket a Támogató szolgálat létrehozására.
Intézményünk Tiszakécske Város szociális és egészségügyi feladatait látja el. Klienseink,
ellátottjaink között, valamennyi korcsoport, gyermek és felnőtt, valamint idős ember
megtalálható. Segítő Intézményként Tiszakécske város polgárait látjuk el, mind szociális,
mind pedig egészségügyi téren.
Az Intézmény szociális feladatai:
Alapellátási feladatként ellátja:
házi segítségnyújtást,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
idősek nappali ellátását, fogyatékosok nappali ellátását
étkeztetést,
család és gyermekjóléti szolgálatot
család és gyermekjóléti központot
Szakellátási feladatként:
Idősek ápolást és gondozást nyújtó otthonát működtet.
Az Intézmény egészségügyi feladatai:
Egészségügyi alapellátási feladatként 5 háziorvosi körzet
3. gyermekorvosi körzet
4. fogorvos
5 védőnői körzet
Egészségügyi szakellátási feladatként:
fizokotherápia, gyógytorna, szemészet, belgyógyászat, urológia, sebészet, cardiológia,
foglalkozás egészségügyi szakorvos, fül-orr-gégészet, diabetológia, nőgyógyászat, valamint
psychiatria és neurológia működik, valamint Ultrahang diagnosztikai szakrendelés. Vér-és
vizeletminta vételi lehetőség is van, a mintákból a vizsgálatokat továbbra is Szarvason
végzik.

AZ INTÉZMÉNYRENDSZER FELADATAI RÉSZLETESEN
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének
fenntartásában, szükségleteinek kielégítésében az igénylő lakásán, lakókörnyezetében
történik.
Az Egyesített Szociális Intézmény a házi segítségnyújtást változatlanul Nyárlőrinc és
Tiszakécske településeken végezi. Nyárlőrinc községgel változatlanul külön megállapodást
szerint.
Az ellátás megkezdése előtt gondozási szükséglet vizsgálatot kell végezni, amelynek során
megállapításra kerül, hogy hány órában van az igénylőnek szüksége az ellátásra, valamint,
hogy milyen gondozási feladatok szükségesek. Természetesen ezen felül figyelembe vesszük
az idős kérését, vele egyeztetve határozzuk meg az ellátandó feladatokat, amelyeket külön
megállapodásban rögzítünk. Ez alapján különül el, hogy szociális segítésre, vagy személyi
gondozásra van e szükség.
A leggyakrabban elvégzett gondozási feladatok a következők:
Alapvető gondozási, ápolási feladatok:
 személyi és környezeti higiénében való közreműködés,
 háztartás vitel,
 bevásárlás,
 gyógyszeríratás, gyógyszerkiváltás
 therápia nyomon követése,
Fontos feladat az ellátást igénylőnek segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásban,
a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
A gondozást igénybe vevők létszámában folyamatos változás figyelhető meg Az ellátottak
egy része, nem igényli minden nap a látogatást, de vannak olyan gondozottaink, akikhez egy
nap többször is el kell menni. A személyi gondozást igénylők száma magasabb a segítést
igénylőkénél.. Egyre több esetben kell lakásukon végezni személyi higiénében való
közreműködést is.
A 2017. 12. 31-i ellátotti létszám:
Nyárlőrinc: 8 fő
Tiszakécske: 48 fő
Összesen: 54 fő
Várakozók létszáma: 0 fő
Gondozási óradíj: 500 Ft- Tiszakécske
320 Ft – Nyárlőrinc
Jelenlegi foglalkoztatotti létszám:
1 fő szakképzett gondozónő- Nyárlőrinc
6 fő szakképzett gondozónő - Tiszakécske

A szakképzettségi arányunk 100 %-os.
A gondozónők, tekintve, hogy valamennyien szakképzettek, egyformán végzik a segítői és a
gondozási feladatokat.
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, idős, beteg személyek részére krízishelyzet elkerülésére
vagy megoldására szolgáló ellátás.
Az igénylő otthonában egy olyan segélyhívó berendezés kihelyezése, amelynek jelzésére az
ügyeletes gondozónő 30 percen belül a helyszínre érkezik.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban a kihelyezett készülékek száma 50. A működő
készülékek száma éves átlagban 50.
A várakozók száma : 10 fő
Az ellátásért 200 Ft/hó térítési díjat kell fizetni.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 7 fő megbízási szerződéses, tiszteletdíjban
részesülő gondozó dolgozik. 2 fő Nyárlőrincen, 5 fő Tiszakécskén. Az Ő tiszteletdíjuk 15.000
Ft/hó. A feladatot heti beosztásban 24 órás ügyeletben látják el, egy fő az irányítást
adminisztrációt, készülékcseréket biztosítja.
A diszpécserszolgálatot a távfelügyeletet ellátó TÁVŐR MONITORING Kft. látta el a
korábbi évhez hasonlóan.
A leggyakoribb segélykérési problémák:
A segélykérések a legnagyobb számban rosszullét miatt történtek, aminek a megoldása
többnyire a helyszínen meg is történik. Ezen kívül a pszichés problémák még a gyakoriak,
amit beszélgetéssel, megnyugtatással, esetlegesen vérnyomásméréssel meg lehetett oldani. A
Bűnmegelőzési Alapítvány gépkocsija változatlanul segíti munkánkat.. A gépkocsit általában
éjszaka vesszük igénybe, illetve akkor, ha távolabbra kell mennie a gondozónőnek.2017-ben
összesen 1 alkalommal volt ilyen, a megtett km 4 km, a többi alkalommal a gondozónők
kerékpárral mentek a segélyhívásra.
Nyárlőrincen a helyszínre jutás kerékpárral történik.
NAPPALI ELLÁTÁS- IDŐSEK KLUBJA
A nappali ellátás a saját otthonukban élő, koruk vagy egészségi állapotuk miatt szociális
illetve mentális segítségre szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére
nyújtott ellátási forma. Lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
alapvető higieniai szükségletek kielégítésére.
Ellátotti létszám : 4 fő
Szakmai létszám: 0.5 fő gondozó

2017. 05. 01-től vált ketté az ellátás az időskorú és fogyatékkal rendelkezők számára. Sajnos
az időskorúak esetében folyamatosan létszámcsökkenést lehet megfigyelni. Reményeink
szerint azonban a Támogató Szolgálat beindulásával növekedni fog az ellátottak száma,
ugyanis a legnagyobb gond, hogy már nem tudnak bejönni, a hozzátartozók pedig nem mindig
érnek erre rá. Számukra megpróbálunk hasznos időtöltést biztosítani. Sokat rajzolnak,
ügyeskednek, díszeket készítenek, vagy csak társasjátékoznak, kártyáznak, illetve részt
vesznek a bentlakásos intézmény időseinek foglalkozásain.
Szívesen vesznek részt a szabadidős programokon, ezeket együtt szervezzük a bentlakó
idősekével.
Az ellátást szórólapozással, újsághirdetéssel próbáljuk a köztudatba tenni, de sajnos a létszám
nem emelkedik. Tagjaink között van ugyan állandó, már több éve jelenlévő tag, de azért itt is
jellemző a cserélődés.
Térítési díjat nem kell fizetniük.
NAPPALI ELLÁTÁS – FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA
Az ellátás 2017. 05. 01-től működik.
Az intézmény az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 65/F. §
értelmében a fogyatékos személyek nappali ellátásának intézménye, a szolgáltatás nyújtása a
szociális alapszolgáltatások körébe tartozik.
Célja: A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő
Az önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló
fogyatékos, személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény
szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Ellátotti létszám: 7 fő
Ellátottak köre:
Intézményünkben a tankötelezettségüket
gondoskodunk.
Szakmai létszám: 1 fő terápiás munkatárs
0.5 fő gondozónő
Az Intézmény Feladata:

teljesített

fogyatékkal

élő

személyekről

A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére a szociális,
egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a
helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.
Az intézmény biztosítja:
 Az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges szolgáltatásokat.
 Az ellátást igénybe vevők speciális szükségleteinek megfelelő
szolgáltatások
elérhetőségének megkönnyítését.
 Egyéni igény szerint napi egyszeri meleg étkezést, illetve tízórai, uzsonna
elfogyasztásának lehetőségét.
 Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való
részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készség- és képességfejlesztés










megszervezése.
Az életkori sajátosságainak megfelelő tartalmi elemek kiválasztását.
Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember én
tudatának megerősítése.
Információs hálózat működtetése.
Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.
Gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás segítése.
A közösségi, a kulturális és a szabadidős programokba való egyenjogú részvétel
elősegítése.
Fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága
jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Az intézményben lévő kliensek testi és lelki egyensúlyának biztosítása, megőrzése.

Ellátottaink valamennyi tagja családban él, ahol érdekeiket megfelelően képviselik
hozzátartozóik. Itt tartózkodásuk alatt gondozási, tanácsadási feladataink vannak, amelyek
készségfejlesztési feladatokkal egészülnek ki. Nagyon szeretik a szabadidős tevékenységeket,
a sétát, az udvari játékokat. Sokszor készítenek kisebb ajándéktárgyakat, különféle díszeket,
rajzolnak, festenek. Lehetőségük van a torna szoba igénybevételére, ahol egyéni és csoportos
tornát is szoktak végezni. Létszámunk egyre bővül.
Térítési díjuk havonta 10.000 Ft volt, amely étkezést is tartalmazott.
ÉTKEZTETÉS
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetése történik, akik azt önmaguk, vagy családtagjaik részére tartósan, vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani.
Az étkeztetést az intézmény székhelyén lévő konyháról látjuk el. A konyha kapacitása kb. 150
fő. Lehetőség van diétás étkezés igénylésére is. A leggyakoribb diéta a cukorbeteg diéta. Az
ebédet igény esetén kiszállítjuk.
Ellátotti létszám: 82 fő
Várakozói létszám: 0 fő
Térítési díj: 520 Ft
Az ebéd kihordás díja: 195 Ft
Szakmai létszám: 1 fő szociális segítő
3 fő tiszteletdíjas gondozó (ebédkihordás)
Az étkeztetés létszáma a tavalyi évhez képest szintén növekedett. Többen vannak akik nem
kérik az ebéd kiszállítását, mert vagy maguk jönnek érte, vagy másképpen oldják meg.
IDŐSEK OTTHONA
Az Idősek otthona az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes
személyek részére nyújtott bentlakásos intézményi ellátási forma.
Idősek otthonába 2008. 01. 01-től kezdődően csak az a személy kerülhet, aki 4 órát
meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezik, ennek megállapítására
az intézmény
vezetője, jogosult, aki gondozási szükséglet vizsgálatot végez, megadott értékelő lap alapján,

a gondozási szükséglet megállapításában az ellátást igénylő házi orvosa, vagy kezelőorvosa is
közreműködik.
Gondozotti létszám. 42 fő, amelyből 2 fő önköltséges ellátásban részesül.
Ebből emelet: 24 fő
Földszint: 20 fő
Férfi ellátott 14 fő
Női ellátott: 30 fő
Szakmai létszám: 1 fő intézményvezető
1 fő főnővér
13 fő gondozónő
4 fő takarító,
1 fő mosónő
1 fő mentálhigienes
A várakozók létszáma 68 fő.
A szakmai létszám megfelel az előírásoknak.
A 2 fő önköltséges férőhely jelenleg is be van töltve, néhány nap kivételével, folyamatos a
kihasználtság.
Az ellátottak közül teljes térítési díjnak megfelelő személyi térítési díjat 25 fő fizet, ami
2017- ben 87 820 Ft volt, 2 ellátott fizeti az önköltséget, ami 147 150 Ft. volt. A többi ellátott
jövedelmének megfelelően fizeti a személyi térítési díjat, ami a törvényi előírások szerint
jövedelmük 80 %-ánál több nem lehet.
Ellátottaink között 14 súlyos demenciában szenvedő idős van, de a többi ellátott esetében is
megfigyelhető a demencia valamely enyhébb foka. Fizikailag is sajnos nagyon leromlott
állapotban vannak. A teljesen ágyban fekvők létszáma egyre több, bár a gondozónők
igyekeznek őket kiültetni tolószékbe, de sajnos nem lehet mindenkit. Rajtuk kívül is azonban,
sokan vannak, akik csak segítséggel tudják az ágyat elhagyni.
Lehetőségeinkhez és az idősek igényeihez mérten szabadidős programokat szervezünk
számukra, amelyeken változó létszámmal vesznek részt. Mindennapos a mentális
foglalkoztatás, amelyen különféle agytornát igénylő csoportos foglalkoztatások, valamint
egyéni beszélgetések is vannak. Időseink Csihuzni is voltak, amelyet állapotuk miatt egyre
kevesebben tudnak igénybe venni. Szeretik a mindennapos tornát, amelyen egyre nagyobb
létszámban vesznek részt. Ezeket az úgynevezett torna gyakorlatokat általában ülve, illetve
állva végzik időseink.
Az óvodás, illetve iskolás gyermekek egy – egy jelesebb ünnepre változatlanul eljönnek és
vidám műsorral örvendeztetik meg időseinket. Megünnepeljük mindenki születésnapját,
ilyenkor az ünnepelt tortát és egy szál selyemvirágot kap. Lehetőségük van a hitélet
gyakorlására is. A katolikus és a református egyház képviselői egyaránt tartanak miséket. havi
rendszerességgel.
Valamennyi szobában van televízió. Időseink igénylik, hogy délután és este a szobáikban
nézhessék a televíziót, de közös filmnézést is szoktunk számukra biztosítani az ebédlőben,
ahol nagyképernyős televízión nézhetik a számunkra érdekes általában régi filmeket.
A Tiszakécske Város Idősek Otthonáért Közalapítványtól tavaly karácsonyra egy 109 cm
átmérőjű wifivel rendelkező televíziót kaptunk, amelyen sokféle műsort, régi filmeket,
természetfilmeket nézhetnek az ebédlőben.
Köszönhetően a szép, új környezetnek és a gondos ápolásnak lakóink gyorsan megszokják az
otthon környezetét és jól érzik itt magukat.

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
A Központ alkalmazottainak létszáma: 17 fő közalkalmazott
Egészségügyi alapellátási feladatként:

5 háziorvosi körzet
2 gyermekorvosi körzet
5 védőnői szolgálat
3 fogorvos
Szakellátási feladatként: fizikotherápia, gyógytorna, szemészet, belgyógyászat,
reumatológia, bőrgyógyászat, neurológia urológia, sebészet, cardiológia, foglalkozás
egészségügyi szakorvos, fül-orr-gégészet, diabetológia, nőgyógyászat, psychiatria, ultrahang
valamint vérvételi hely működik.
Az orvosi ügyeletet változatlanul az Emergency Service Kft. látja el, amelyhez az
egészségügyi központ csak az ügyeleti helyiségeket biztosítja.
Az épületen belül büfé működik, amelyet magánvállalkozás lát el. Ezen kívül a Príma
Protetika Kft. üzemeltetésében lévő gyógyászati segédeszköz üzletnek is változatlanul helyet
adunk.
A Fizikotherápia elavult eszközeinek lecserélését folytattuk, bővült az eszközpark. A
laboratóriumi várakozási idő a szerződésmódosítást követően 3 hétről, 1 hétre csökkent..
Az Ultrahang szakrendelés egyre nagyobb beteglétszámmal dolgozik. A várakozási idő most
több hónap. Felnőtteket és gyermekeket egyaránt vizsgál. Úgy tűnik azonban, hogy a
csütörtökönkénti kettő óra rendelési idő már most kevésnek bizonyul. A 2016. évi
betegforgalmi adatok a következők:

851275 Járóbeteg szakellátás
Fül-Orr-Gége
Ideggyógyászat
Belgyógyászat
Dr Pálinkás Julianna
Dr Hegedűs Lívia
Diabetológia
Kardiológia
Sebészet
Reumatológia
Szemészet
Fiziótherápia
Laboratórium
Nőgyógyászat
Bőrgyógyászat
Urológia
Pszichiátria,Gondozó
Gyógytorna
Ultrahang
ÖSSZESEN:

Évi telj. munkaóra

Ellátottak száma

240
132

1.119
543

240
48

374
512

205
294
231
230
578
1.920
1.470
186
376
102
1.372
1.688
90
9.402

944
631
1.103
2.386
2.255
5.958
7.854
2.173
1.809
651
4.747
4.530
697
38.286

851286 Fogorvosi szolgálat:
Dr Kun Éva
Dr Pekli Éva
Dr Telepovszki Ágnes
ÖSSZESEN:

877
1.934
3.840
6.651

Háziorvosi ellátás
Dr Danis László
Dr Kovács Katalin
Dr Pálinkás Julianna
Dr Hegedűs Lívia
Dr Pintér Éva
ÖSSZESEN:

15.716
13.143
12.327
21.225
15.797
78.208

Gyermekorvosi ellátás
Dr Dósa Béla
Dr Nyilas Eszter
ÖSSZESEN:

10.309
5.940
16.249

Védőnők

3.491

Ügyelet

4.906

CSALÁD ÉS GYERMEKLÓLÉTI SZOLGÁLAT
1. A szolgálat bemutatása
1.1 A család- és gyermekjóléti szolgálat működésének alapja
Tiszakécske Város Képviselő-testülete a 2016.01.01-i törvényi változásoknak megfelelően, a
család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásával az Egyesített Szociális Intézmény
és Egészségügyi Központot, mint részben önálló intézményt bízta meg, melyen belül a családés gyermekjóléti szolgálat feladatát önálló szervezeti egységként látja el.
A szolgálat alapellátási tevékenysége Tiszakécske város közigazgatási területére terjed ki.
1.2. Család- és gyermekjóléti szolgálat elérhetősége és nyitva tartása
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Tiszakécske, dr. Hanusz Béla utca 11.

Tel.: 76/ 542-055, 542-056, 542-057, és 542-058 mellék
Hétfő: ½ 8-17 óráig
Kedd: csütörtök: ½ 8 - 16 óráig
péntek: ½ 8 - 13 óráig
1.3. Ügyfélfogadási rend
Hétfő: 10-12 és 13-17
Kedd: 8-12
Szerda: 13-16
Csütörtök: 13-16
Péntek: 8-12 óráig
1.4. A szolgálat munkatársainak szakképzettségi mutatója
Az előírt szakmai létszámhoz, szakmai vezető biztosított a településen.
-

1 szociális munkás végzettséggel, és szakvizsgával rendelkező szakmai vezető
1 fő családsegítő okleveles szociális munkás végzettséggel
1 fő családsegítő szociális munkás abszolutóriumi végzettséggel
1 fő családsegítő szociális munkás végzettséggel

1.5. Tárgyi feltételek bemutatása
Az irodahelyiségek berendezése, felszereltsége megfelel a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja szerint a személyes segítő munka követelményeinek.
Jelenleg minden munkatársunknak van saját számítógépe, de az esetkonferenciák,
esetmegbeszélések feljegyzéseinek készítéséhez szükségünk lenne egy laptopra, amivel
gördülékenyebbé tehetnénk a kötelező adminisztrációk vezetését.
Szolgálatunk nem rendelkezik saját gépkocsival, ezért a külterületen történő
családlátogatásokhoz a Városgondnokság gépkocsiját vesszük igénybe, igazodva
elfoglaltságukhoz. A személygépkocsin kívül teherautót is rendelkezésünkre bocsátanak
adományok osztásához. Sürgős esetben a család- és gyermekjóléti központ autóját is
elkérhetjük.
1.6. A szolgáltatás igénybe vételének feltételei
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők túlnyomórészt önkéntesen veszik igénybe
a szolgáltatást. A gyermekjóléti szolgáltatás bizonyos esetekben szintén lehet önkéntes, de pl.
a védelembe vett gyermekek családjai részére, amennyiben a család- és gyermekjóléti
központ a családgondozásba bevonja szolgálatunkat, akkor kötelező az együttműködés. A
szolgálat munkatársa havi három személyes találkozás keretében együttműködik a klienssel és
hozzátartozóival, a rendszeres esetmegbeszélő csoportokban pedig, szakmai konzultáció
történik az adott esetről.
Az önkéntesen együttműködő családok, egyének ellátása megszűnik, ha a közösen
megfogalmazott problémák megoldódtak, a gondozási tervben közösen megjelölt célok
megvalósultak, vagy a család a további szolgáltatást már nem igényli. A hatósági
intézkedések alapján együttműködésre kötelezettek esetében a gyámhatósági döntéstől is függ
az együttműködés lezárásának időpontja.

Szolgáltatásainkról ügyfeleink más intézmények ajánlásai alapján, szóróanyagokon,
vagy a helyi médián keresztül tájékozódhatnak, valamint klienseink egymásnak is javasolják
szolgáltatásaink igénybevételét. Szolgálatunk minden szolgáltatása ingyenes.
Munkatársaink munkájukat a törvényi előírások, és a Szociális Etikai Kódex alapján
végzik.
2. A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai
A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 64. § (4) bekezdés alapján a családsegítés feladatait, valamint a
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. sz. törvény 39-40.
§ szerinti gyermekjóléti alapellátási feladatokat
2.1. Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működik. A kapott jelzés alapján a szolgálat munkatársai feltérképezik az
ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek
körét, és személyesen felkeresve tájékoztatják őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.
A családsegítés keretében biztosítjuk
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,
d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos
készségfejlesztést,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
g) a család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén - felkérésre - közreműködik a
kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében
természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.
2.2. Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
1. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítése érdekében
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás,
a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése,
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
d) a szabadidős programok szervezése,
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
2. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek,
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
c) meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése,
tevékenységük összehangolása,
d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének
lehetőségéről.
3. A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
iskolai szociális munkát biztosíthat.
4. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező
működési zavarok ellensúlyozását,
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
c) kezdeményezni;
egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén
személyes közreműködéssel is segíteni,
szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
egészségügyi ellátások igénybevételét,
pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.
2.3. Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése
A jelzőrendszer tagjai: a gyermekjóléti központ, a polgármesteri hivatal, a rendőrség, az
oktatási és nevelési intézmények, házi orvosok, házi gyermekorvosok, védőnők, nevelő szülő
hálózatok, idősek otthona, Rév Pszichiátriai és Szenvedély-betegsegítő Szolgálat, Magyar
Máltai Szeretetszolgálat, Gyámhivatal, egyházak, támogató szolgálat, hivatásos pártfogó, civil
szervezetek és magánszemélyek.

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések 2017. évben
Megnevezés

0-17 éves

nagykorú

Egészségügyi szolgáltató

15

6

Ebből védőnői jelzés

15

3

13

3

Ebből család- és gyermekjóléti szolg.

11

1

Ebből család- és gyermekjóléti közp.

2

2

Kisgyermekek napközbeni ellátását ny.

0

0

Átmeneti gondozást biztosítók

0

0

Menekülteket befogadó állomás, szállás

0

0

Köznevelési intézmény

15

0

Rendőrség

7

2

Ügyészség, bíróság

0

0

Pártfogó felügyelői szolgálat

0

0

Egyesület, alapítvány, egyházi személy

0

0

Áldozatsegítés és kárenyhítés

0

0

Állampolgár, társadalmi szervezet

20

5

Önkormányzat, jegyző

0

1

Járási gyámhivatal

3

1

Munkaügyi hatóság

0

0

katasztrófavédelem

0

0

Közüzemi szolgáltatók

0

0

Gyermekjogi/ellátott jogi/betegjogi kép

0

0

Hivatásos gondnok

0

0

Javítóintézet

0

0

Fővárosi és megyei kormányhivatal

0

1

Állam fenntartói feladatinak ell. kijel.

0

0

Összesen

73

19

69

18

Személyes gond. nyújtó szoc. szolg.

Jelzéssel érintett személyek száma
(nem halmozott adat)

Szolgálatunk, a törvényi előírásoknak megfelelően heti rendszerességgel tájékoztatta a családés gyermekjóléti központot a beérkezett jelzésekről, és a megtett intézkedésekről.
A gyermekek, családok vagy egyének problémájának megoldása érdekében szükség szerint
esetkonferenciát, vagy esetmegbeszélést szerveztünk, az érintett családtagok, illetve
szakemberek részvételével.
Ebben az évben is, a törvényi előírásoknak megfelelően 6 alkalommal szakmaközi
megbeszélést szerveztünk jelzőrendszeri tagok részvételével, az alábbi témákban:







2017.02.16. Éves jelzőrendszeri találkozó
2017.03.28. Rádiné F. Hegedűs Terézia (Fészek Egyesület) - a nevelőszülői hálózatok
működése és feladatai
2017.05.18. Dr. Babiczki Attila a pártfogó felügyelet működése és feladatai.
2017.09.28. Hegedűsné Dobos Nóra vezető és Törőcsik Éva titkár - Pedagógiai
Szakszolgálat feladatai, bemutatkozás
2017.10.26. Mádi Éva, Juhász Dóra, Liska Sándor - Pedagógiai Szakszolgálat
feladatai: korai fejlesztés, szakértői tevékenység
2017.11. 30. Pintér Istvánné, Skorkáné Homoki Henriett, Ábel Ágnes - Pedagógiai
Szakszolgálat feladatai: gyógypedagógia, logopédia

A szakmaközi megbeszélések célja, hogy a jelzőrendszeri tagok megismerjék egymás
munkáját, kompetenciahatárait, és ez által javuljon az együttműködés, hatékonyabbá váljon a
gyermekvédelemi munka.
3. Szakmai tevékenység adatai 2017. évben
3.1. A szolgálat forgalmi adatai
megnevezés

Sorsz.

Szolgáltatásban
részesülők
száma

1.

információnyújtás

Szakmai
tevékenységek
halmozott
száma
441

2.

segítő beszélgetés

326

133

3.

Tanácsadás

330

143

4.

Ügyintézéshez segítségnyújtás

502

275

5.

konfliktuskezelés

2

9

6.

Kríziskezelés

2

5

7.

közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez

8.

-

pénzbeli

27

28

-

természetbeni

29

23

közvetítés másik szolgáltatáshoz

1

3

ebből átmeneti gondozásba

(1)

(3)

7

17

9.

215

közvetítés család- és gyermekjóléti központhoz

10.

esetkonferencia

31

82

11.

esetmegbeszélés

2

6

12.

esetkonzultáció

169

114

13.

Szakmaközi megbeszélés

7

28

14.

Egyéni és csoportos készségfejlesztés

53

23

15.

közösségfejlesztés

3

96

16.

Környezettanulmányban való közreműködés

56

59

17.

családlátogatás

324

233

18

adományközvetítés

51

265

19.

Hátralékkezelési tanácsadás

69

10

2.432

1.767

Összesen:

A szolgáltatást igénybevevők leggyakoribb problémája: anyagi, foglalkoztatással,
lakhatási nehézségekkel, egészségkárosodással, és gyermekneveléssel kapcsolatos.
Ezekben a családokban a gyermekek veszélyeztetettsége is megnő, nem ritkán olyan
szerepeket visznek a gyermekek, amelyek nem életkoruknak megfelelőek (parentifikáció).
Ezen kívül gyakori a családi-kapcsolati problémák megjelenése is, melynek nagyon gyakran
a családban nevelkedő gyermek a tünet hordozója. A gyermek deviáns viselkedése,
gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézsége, magatartás- és teljesítményzavara, illetve
tanulási nehézsége, vagy iskolai, családi konfliktusai is összefüggésbe hozhatók a családi
háttérrel.
Nagyon gyakran fordulnak hozzánk rehabilitációs, illetve rokkant ellátás igénylése
érdekében, valamint nyugdíjügyekkel kapcsolatban is. A munkanélküli emberek
önéletrajzának és motivációs levélének megírásában, on-line továbbításában is gyakran
nyújtunk segítséget.
Sok családnak jelent problémát a lakáshitelek, a lakásfenntartási kiadások fizetése.
Amennyiben a törvényi előírásoknak megfelelnek, hátralékkezelési szolgáltatásban
részesülhetnek, melynek tanácsadását szolgálatunk adósságkezelési tanácsadója végzi.
Megnőtt azon problémák száma is, amikor a beteg felnőttek illetve gyermekek részére a
gyógyszereket nem tudják kiváltani. Ilyen esetekben a gyorsabb ügyintézés érdekében, a
segélyt szolgálatunk munkatársa a határozat alapján felveszi a házi pénztárban és befizeti a
gyógyszertárban. Egyszeri gyógyszersegély ügyintézésében is gyakran nyújtunk segítséget.
Sok nyugdíjas az Erzsébet programba jutáshoz kéri segítségünket.
A pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozása esetén együttműködünk a RÉV
Szolgálattal. A Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival a hajléktalan, illetve nehéz szociális
helyzetben élők segítése érdekében működünk együtt.
Ebben az évben is több alakalommal készítettünk környezettanulmányt
önkormányzati segélyek, támogatások megállapításához. A törvényi előírásoknak
megfelelően a szünidei gyermekétkeztetésre jogosultaknál családlátogatást tettünk, és
segítettünk az igénylő lap kitöltésében.

3.2. Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybevevők száma elsődleges
probléma szerint és a problémák halmozott száma
Személyek száma
elsődleges probléma
szerint (fő)
0-17 éves felnőtt

Problémák halmozott száma
(db)
(elődlegessel együtt)
0-17 éves
felnőtt

sorsz.

A probléma típusa

1.

életviteli

15

13

42

43

2.

9

16

34

38

-

2

-

2

4.

Családi-kapcsolati
konfliktus
Családon belüli
bántalmazás
elhanyagolás

39

16

54

22

5.

gyermeknevelési

26

37

68

52

6.

Gyermekintézménybe való
beilleszkedési nehézség
Magatartászavar,
teljesítményzavar
Fogyatékosság, retardáció

3

-

8

-

9

-

18

-

-

-

2

-

-

2

20

17

10.

Lelki – mentális,
pszichiátriai betegség
szenvedélybetegség

-

-

-

5

11.

Egészségügyi probléma

-

1

8

12.

Foglalkoztatással
kapcsolatos
Anyagi (megélhetési,
lakhatással összefüggő
Ügyintézéssel kapcsolatos

-

-

8

29

5

20

72

66

-

1

11

32

8

21

2

4

348

339

3.

7.
8.
9.

13.
14.
15.
16.

2

Információkéréssel
kapcsolatos
egyéb

Összesen:

106

109

Az együttműködési megállapodás alapján végzett családgondozás során, a törvényi
előírásoknak megfelelően, a családtagokkal havonta három személyes találkozást kell
megszerveznünk és dokumentálnunk. Ezt a családok sok esetben túlzott kontrollnak érzik.

3.3.Veszélyeztetett kiskorúak (0-17 évesek) adatai
Az érintett
Ebből (a-ból)
Veszélyeztetettség
gyermekek száma jogerős hatósági okainak halmozott
a
intézkedésben
száma (fő okkal
veszélyeztetettség
érintett
együtt)
fő oka szerint
gyermekek
száma
a
b
c
17
2
44

Sorsz.

okok

1.

Nevelési probléma

2.

Szülők, család életvitele

13

7

61

3.

Családi konfliktus

10

4

24

4.

Szülők betegsége

2

2

6

5.

Gyermek családon belüli
bántalmazása
Gyermek elhanyagolása
- fizikai
- lelki

-

-

-

32
2

17
-

48
31

2

-

3

2

-

3

3

-

5

1

1

25

11.

Egyéb személyek általi
veszélyeztetés
Iskolai kirekesztés,
erőszak
Kortárs csoport negatív
hatása
Elégtelen
lakáskörülmények
Kilakoltatás veszélye

1

-

8

12.

munkanélküliség

-

13.

2

-

2

14.

Gyermekintézménybe való
beilleszkedési nehézség
csavargás

4

-

11

15.

Tankötelezettség

1

-

4

6.

7.
8.
9.
10.

33

elmulasztása
16.

Tartós betegség

1

1

1

17.

fogyatékosság

1

-

3

18.

Magatartás- vagy tanulási
zavar
Anyagi okok

7

3

11

5

1

62

106

38

385

19.
Összesen

A táblázatból kitűnik, hogy az együttműködési megállapodás alapján ellátott családokban
nevelkedő gyermekek, illetve szüleik összetett problémákkal küzdenek. Amennyiben az
alapellátás nem tudja nem megoldani a család problémáját, akkor a gyermekek
veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében hatósági intézkedésre teszünk javaslatot.

3.4. Veszélyeztetett kiskorúak közül család- és gyermekjóléti központ felé továbbított esetek
száma
Sorsz.

okok

Érintett gyermekek száma

1.

Hatósági intézkedés kezdeményezése miatt

17

2.

Központ által nyújtott speciális szolgáltatás miatt

19

3.

Súlyos veszélyeztetettség miatt közvetlenül hatósági
intézkedésre javasolt esetek száma

2

A család- és gyermekjóléti központ illetve a gyámhivatal munkatársaival együttműködünk a
hatósági intézkedésben érintett gyermekek veszélyeztetettségének megszűntetésében.

4. Prevenciós programjaink:


Szolgálatunknál a húsvéti és a nyári szünetben, összesen 6 alkalommal, kézműves
foglalkozásokat szerveztünk általános iskolásoknak.



A korábbi évekhez hasonlóan a Diákotthon tanulói részére, akik közül több gyermeket
alapellátásban gondozunk, májusban a Holt-Tisza partján, játékos vetélkedőkkel
gyermeknapot szerveztünk. Ugyancsak ezeknek a gyerekeknek karácsonyváró
vetélkedőt rendeztünk a művelődési központban. Ezeken a programokon alkalmanként
kb. 40 gyerek szokott részt venni.



Az előző évhez hasonlóan ebben az évben is szerveztünk korrepetálást a
szolgálatunknál ellátásban részesülő, gyermekek részére. Nyolc tanulóból hét sikeres
pótvizsgát tett, és felsőbb osztályba léphetett.



Ebben az évben is meghirdettünk filmpályázatunkat, melynek témája ezúttal a
kirekesztés volt. Sajnos a többször módosított leadási határidő ellenére sem érkeztek
be pályaművek.



A nyári szünetben 43 szociálisan nehéz helyzetben élő család gyermekét vittük el
Szolnokra a Reptárba, és a Katasztrófavédelmi kiállításra. A gyerekek nagyon
élvezték a kirándulást, többeknek ez volt az egyetlen nyári programja.

6. Adományosztásaink










Ebben az évben ismét egy évre szóló együttműködési megállapodást kötöttünk az
Élelmiszerbank Egyesülettel. Ennek révén tavaly két alkalommal kaptunk jelentős
mennyiségű élelmiszert, melyet alkalmanként 500 fő részére tudtunk kiosztani.
A Balogh Tészta Kft. jóvoltából nagyobb mennyiségű tésztaadományt oszthattunk
két alkalommal, mindkétszer 300 család részesült a felajánlásból.
Az előző évhez hasonlóan ebben az évben is folytatódott a „köszilángos”
kezdeményezés, melynek keretében egy helyi vállalkozó felajánlása jóvoltából jutnak
lángoshoz a családok.
Ebben az évben az önkormányzat által biztosított karácsonyi ebéd mellé több
adományozótól kaptunk tartós élelmiszer vásárlásához támogatást, melyből közel 300
családot tudtunk megajándékozni.
Ebben az évben is több alkalommal rendeztünk ruhaosztást, melyhez a ruhákat
magánszemélyektől kaptuk.
A lakosság által felajánlott bútorok és háztartási eszközök közvetítésében és
kiszállításában is segítettünk.

7. Céljaink, terveink
Szeretnénk ebben az évben is képzéseken, tréningeken, szupervízión részt venni, a
szociális munkát végzők esetében gyakori kiégést megelőzni.
Az önkormányzat EFOP-1.5.3-16 „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben a Tiszakécskei Járásban” pályázatának megvalósításban is aktívan részt veszünk
a következő 30 hónapban.
Terveink között szerepel ifjúsági, illetve szülői klub, valamint nyári tábor
megszervezése is, de mivel munkatársaink így is nagyon leterheltek, ezért létszámfejlesztés
nélkül ezeket a szolgáltatásokat nem tudjuk egyelőre betervezni.
8. Javaslataink
A család- és gyermekjóléti központban biztosított a pszichológusi megsegítés a
gyermekek illetve családtagjaik részére. E mellett a szolgáltatás mellett segítség lenne a
családterápia / családkonzultáció és a mediáció biztosítása a komplex és hatékony
családgondozás érdekében. A város kiterjedt tanyavilágában élők jobb ellátása érdekében
hasznos lenne a tanyagondnoki szolgálat megszervezése.
Nagyon sok család él rossz lakhatási körülmények között, gyermeknevelésre
alkalmatlan ingatlanban. Anyagi és szociális helyzetük miatt a magántulajdonban lévő
albérleteket nem tudják megfizetni, családok átmeneti otthonai, illetve az anyaotthonok
túlzsúfoltak, különösen a téli időszakban nem tudnak újabb családokat befogadni. A fentiek
alapján, a jelenleginél több önkormányzati bérlakásra lenne szükség.
Sok család napról-napra él, semmilyen megtakarítása nincs. Egy váratlan élethelyzet
(pl. betegség, munkanélküliség, haláleset) felborítja a háztartás pénzügyi egyensúlyát. Sok
esetben a rendkívüli települési támogatás nem tudja ezeket a pénzzavarokat orvosolni, ezért
javasoljuk egy krízisalap létrehozását, melyből külön elbírálás alapján kaphatnának a
szociálisan nehéz helyzetben élő családok.
A beszámolót készítette. Stinnerné Dakó Ildikó szakmai vezető

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
A beszámolót készítette: Novákné Lovas Erzsébet szakmai vezető
2016. január 1-én a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkezdte működését a Család- és
gyermekjóléti Központ. Család- és gyermekjóléti Központnak az a járásszékhely
településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.
Feladata, tevékenysége:
A család-és gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti Szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2)
bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl
- a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít:
- Utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
- Kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. § és a
132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást.
Feladata:
1. bíróság által határozatban rögzített kapcsolattartás biztosítása;
2. gyámhivatal által határozatban rögzített kapcsolattartást biztosítja.
3. Ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát,
 Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot: A Család és
 Gyermekjóléti Központ és Család-és Gyermekjóléti Szolgálat nyitvatartási idején túl
felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítség, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása.
Igénybe vehető az intézmény nyitvatartási idején túl hétköznapokon, hétvégéken,
ünnep napokon.
Feladata:
- állandóan hívható, közismert mobiltelefonszám biztosítása
- telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás;
- segítség mozgósítása;
 kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal (rendőrség, gyermekvédelmi
szakszolgálat, kórház, családok átmeneti otthona, anyaotthonok, utcai szolgálat,) akik
krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani;
 Jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
 Családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
- A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló
tevékenységet lát el,
amelynek keretében:
- Kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
- Javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének
előmozdítására, a gyermek családjából történő
kiemelésére, a leendő
gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a
gyermek
megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és
megszüntetésére,

- Együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel
a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
 A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális
segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a
család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő
és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
-Utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a
86. § (1)
bekezdés f)pontjában foglaltak szerint - a gyermek családjába t örténő
visszailleszkedéséhez,
- Védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési
tervet,
- Szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a
gyámhatóság megkeresésére a
családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási
tervet készít;
- Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok
számára.
A Család- és Gyermekjóléti Központ működését meghatározó jogszabályok:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
15/1998. (IV.30.) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről,
149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról,
235/1997. (XII.17.) kormányrendelet, a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek
és személyek által kezelt adatokról,
257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról,
259/2002. (XII.18.) kormányrendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozói engedélyről,
2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról, és az
információszabadságról, a települési önkormányzatok vonatkozó helyi rendeletei.
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról.
1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, m1989. november
20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről.
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásár.
2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról.
8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról.
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és vezető képzésről.
1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.
25/2017. ( X. 18. ) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális

szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről.
Az esetmenedzserek a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak maradéktalan betartásával
végzik munkájukat. Az Etikai Kódex a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai
etikai normákat tartalmazza.
Működési feltételek:
Tárgyi feltételek:
Központunk a város központjában található, a járás lakossága számára
könnyen
megközelíthető, megtalálható helyen. Az épületben egy munkaszoba, egy vezetői iroda, és
egy kliens fogadó lett kialakítva. Az esetmenedzserek részére asztali számítógép, egy laptop,
vezetékes telefon, egy multifunkciós nyomtató, valamint kettő kerékpár, és egy személyautó
áll rendelkezésre a mindennapi munkavégzéshez.
Személyi feltételek:
2016.01.01.-én a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott szakmai létszámoknak
megfelelően 3 fő esetmenedzser, akik közül 1 fő a szakmai vezetést is ellátja, és egy szociális
asszisztens került kinevezésre.
2016. 10. 01.-től heti 20 órában plusz egy fő került alkalmazásra esetmenedzser
munkakörben.
A feladatellátásunk megszervezésekor az esetmenedzserek települések szerint lettek kijelölve.
Ezen felosztás alapján ugyanaz az esetmenedzser látja el a települések hatósági ügyeikhez
kapcsolódó feladatokat.
Az esetmenedzserek osztott munkaköröket látnak el. A speciális szolgáltatások ellátása, így a
kapcsolattartási ügyelet, készenléti telefonos ügyelet, a járási jelzőrendszeri tanácsadó, és az
eseti gyámság.
A Család- és Gyermekjóléti Központ ügyfélfogadási ideje:
Hétfő
8-12; 13-16
Kedd
13-16
Szerda
nincs
Csütörtök
8-12
Péntek
8-10
A településeken az esetmenedzserek ügyfélfogadási időt tartanak.
Tiszaug:
Hétfő:
12-15.30
Szentkirály:
Kedd:
12-15.30
Tiszaalpár:
Szerda: 12-16.
Lakitelek:
Csütörtök: 12-16.
A speciális szolgáltatások biztosítására 1 fő pszichológus, heti 10 órában került alkalmazásra.
Központunknál 2017.12.31.-én nyilvántartásban szereplő, a hatósági tevékenységhez
kapcsolódó esetek száma:
Szentkirály: Szakellátott gyermek:
6.

Szakellátott gyermek:
Védelembe vett gyermek:
Tiszaug:
Szakellátott gyermek:
Védelembe gyermek:
Tiszaalpár: Szakellátott gyermek:
Védelembe vett gyermek:
Utógondozott:
Tiszakécske: Szakellátott gyermek:
Védelembe vett gyermek:
Összesen: 169 gyermek.
Lakitelek:

Egyszeri eset száma:

3.
14.
2.
6.
19.
4.
2.
78.
35.

63.

A központnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai:
Bántalmazott: 7.
1.3.1.1.Lelki:
5
1.3.1.2.Szexuális: 2.
Elhanyagolt:
-Fizikai: 37
- Lelki:
6.
Összesen: 50.
Hatósági intézkedésre tett javaslatok és jogerős hatósági határozattal érintett kiskorúak
száma:
Védelembe vételi összes javaslat: 28.
Érintett kiskorúak száma: 59. Megelőző
pártfogolás összes javaslat: 1.
Érintett kiskorúak száma: 1.
Ideiglenes hatályú elhelyezés összes javaslat: 5. Érintett kiskorúak száma: 5.
Nevelésbe vétel összes javaslat: 21
Érintett kiskorúak száma: 104.
Családba fogadásra tett javaslatok száma: 32. Érintett kiskorúak száma: 35.
Harmadik személynél történő elhelyezés: 1. Érintett kiskorúak száma:
1.
Utógondozás: 1.
Érintett kiskorúak száma:
2.
A gyermek gondozási helyének megváltoztatása: Nem tettünk javaslatot.
A gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása: Nem tettünk
javaslatot.
Összes javaslat száma: 88.
Ebből elutasított javaslat száma:
Nemleges javaslatok száma:
Összesen: 207 kiskorú.

5.
1.

Ebből új határozattal érintettek száma: 86.

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek és az azokkal ellátott személyek
adatai:
Kapcsolattartási ügyelet:
Bírósági elrendeléssel: 1.
Tiszakécske vette igénybe, 4 gyermek, 11 alkalom.
Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti telefonos szolgálat:
Tiszaalpár:
Lakitelek:
Tiszaug:
Szentkirály:

3.
-

1 esetben ki kellett menni helyszínre, családsegítős eset.

Pszichológiai tanácsadás:
Szolgálattól továbbított:
24 személy
Jogerős hatósági intézkedés: 7 személy
Összesen: 236 alkalommal.
Pszichológusi tanácsadás településeken:
Tiszakécske: 21. Központ: 8. Szolgálat:
Tiszaalpár:
3. Központ: 1. Szolgálat:
Lakitelek:
6.
Szolgálat:
Tiszaug:
2.
Szolgálat:
Szentkirály:
1.
Szolgálat:
A bekerülés okai szerint:
- viselkedés, magatartászavar:
1. pszichés zavar:
2. Gyermek segítése:
3. szülő segítése:
4. gyámhivatali kötelezés:

13.
2.
6.
2.
1.
6.
2.
14.
9.
2.

Jogerős hatósági intézkedésben érintett, esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevők:
169 kiskorú.
Forgalmi adatok iktatókönyv szerint:

196.

Az észlelő-és jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 120.
Egészségügyi szolgáltató:
7.
Ebből Védőnői:
6.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók: 23.
Kisgyermekek napközbeni ellátást nyújtók:
2.
Átmeneti gondozást nyújtok:
1.
Köznevelési intézmény:
7.
Rendőrség:
5.
Ügyészség, Bíróság:
2.

Járási Hivatal Gyámhivatala:

74.

Hatósági intézkedéshez (javasolt és jogerős) kapcsolódó tevékenységek és az érintettek
száma halmozott adat:
Szociális segítő tevékenység:.
63.
Érintettek száma:
Esetkonferencia részvétel:
89.
Esetmegbeszélésen részvétel:
42.
Esetkonzultáció:
175.
Egyéni gondozási nevelési terv készítése: 16.
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel:
30.
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel nevelésbe:
22.
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel védelembe vétel: 18.
Elhelyezési értekezleten való részvétel:
8.
Egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel:
3.
Családlátogatás:
348.
Környezettanulmány készítése:
63.
Gondozási helyen történő látogatás:
56.
Összesen:

893.

101.
78.
35.
120.
38.
39.
32.
27.
24.
4.
158.
93.

781 gyermek.

A szakmai protokoll ajánlja, meghatározott esetekben kötelezően előírja esetkonferenciák,
esetmegbeszélések tartását. 2017.-ben 149. esetben vettünk részt.
Tiszakécske: 77.
Tiszaalpár:
23.
Lakitelek:
27.
Tiszaug:
15.
Szentkirály:
7.
Szakmaközi megbeszélések, éves tanácskozások: 33.
Ezeken a munkaformákon a járási jelzőrendszeri tanácsadó részt vett.
Jogi tájékoztatásnyújtás nem volt Központunknál. A Járás lakói ingyenesen Tiszakécskén
vehetik igénybe.
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírása alapján minden hónapban megszerveztük a
családsegítők részvételével az esetmegbeszéléseket Központunkban. A felmerülő problémák,
és a családsegítőket érdeklő témákban hívtunk előadókat, akik hasznos információkat adtak át
nekünk., illetve a jogszabályi változások bennünket érintő változásait mondták el, mutatták be
egy-egy eseten keresztül.
Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-0001 kiemelt projekt„A SZOCIÁLIS ÁGAZAT
MÓDSZERTANI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK MEGÚJÍTÁSA” KERETÉBEN
havonta szervezett szakmai műhelyeken vettünk részt, illetve vállaltuk 2017. szeptember
hónapban a szakmai műhelymunka lebonyolítását.
Feladat ellátásunk 2018. 01. 01. hatállyal ismét bővült. Az 1997. évi XXXI. törvény, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az 1993.évi III. törvény a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szerint a Család-és gyermekjóléti Központ a
család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt
szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A család- és gyermekjóléti

központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely településen
működő család-és gyermekjóléti szolgálatot. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a
szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket. Ezen
jogszabályi előírás teljesítésére 2017. szeptember és október hónapban egy esetmenedzser
felkészítő továbbképzésen vett részt Budapesten és Kecskeméten.
A Tiszaalpári általános iskola Igazgatója a
2017/2018 tanévre vonatkozó alakuló
nevelőtestületi értekezletre meghívta Központunkat, hogy tartsunk tájékoztatót a köznevelési
intézményekre vonatkozó gyermekvédelmi feladatok változásairól.
A települések családsegítőivel és a településeken működő jelzőrendszerrel, a társszakmák
képviselőivel véleményem szerint sikerült a megfelelő munkakapcsolat kialakítása. A
jelzéseket, valamint a hatósági intézkedések felülvizsgálatához kért tájékoztatásokat,
javaslatokat, pedagógiai jellemzéseket az előírt határidők betartásával minden esetben
megkapjuk.
Az elmúlt évben közös családlátogatásokat végeztünk a jelzőrendszer tagjaival:
családsegítők, védőnők, pártfogó felügyelő, gyámhivatal, gyermekvédelmi gyámok. Ezt a
gyakorlatot továbbra is szeretnénk folytatni.
Az előírt esetkonferenciák, esetmegbeszélések aktív résztvevői az esettel érintett
jelzőrendszeri tagok. Az együttműködésünk, az egymás tájékoztatása, a Központ és a
Szolgálatok kompetencia határai, a szakmai felelősség vállalása az egyes esetek vezetése
során, az alkalmazott szakmai protokollok, eljárásrendek alkalmazásával és segítségével,
folyamatosan tisztázódtak, így a mindennapi munkánkat megfelelően tudjuk ellátni.
Fejlesztésre szoruló terület a jelzőrendszer működésében, a kevésbé aktív tagok bevonása. Pl:
Rendőrség, házi orvosok, házi gyermekorvosok.
Tisztelt Képviselő Testület!
Kérem beszámolóm elfogadását :
Tisztelettel: Zombor Zoltánné
Intézményvezető
Tiszakécske, 2018. 05. 10.

Előterjesztés
Tiszakécske Város Képviselő-testületének
2018. május 31-i ülésére
Tárgy: Beszámoló Tiszakécske Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatairól
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §
(6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.
Az értékelést meg kell küldeni a Gyámhatóságnak. A Gyámhatóság az értékelés
kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé,
amely 60 napon belül érdemben megvizsgálja a Gyámhatóság javaslatait, és állásfoglalásáról,
intézkedéséről tájékoztatja.
Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság
tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni szíveskedjen.
Tiszakécske, 2018. május 23.

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

HATÁROZAT-TERVEZET
Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MINT I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
Tel.: 76/441 – 355 76/441-112 Fax: 76/441-078
E-mail: jegyzo@tiszakecske.hu

JEGYZŐJE,

Ügyiratszám: 348-13/2018.
BESZÁMOLÓ TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI
GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít.
Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Kormányrendelet) 10. számú melléklete tartalmazza.
Az átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás
nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra
vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai,
válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek
szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,
ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4-5. (hatályon kívül)
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az
általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).
A gyermekek védelme alatt a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenységet értjük. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások,
valamint a Gyvt.-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi
rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
Városunk jövőjének biztosítása gyermekeink kezében van, ahhoz, hogy biztosak legyünk
városunk jövőbeni fejlődésében, minden nap tennünk kell azért, hogy ezen korosztály
megfelelő szellemi, fizikai és lelki állapotban legyen.
Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyvt.-ben előírt feladatainak ellátását
2017-ben az alábbiak szerint biztosította:
1. Tiszakécske város demográfiai mutatói 2017. 12. 31-i állapot szerint
Állandó lakosok száma
0-18 év közötti korosztály
Fiú
Leány

11 470 fő
2 039 fő
1 035 fő
1 004 fő
Korcsoportos bontásban

0-3 éves

4-6 éves

7-14 éves

15-18 éves

Fiú

217

140

419

259

Leány

196

139

431

238

Összesen

413

279

850

497

A fentiek alapján 2017-ben a 0-18 éves korosztály a város összlakosságának 17,78 %-a volt.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
Természetbeni ellátások
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
A Gyvt. 19.§-a alapján a települési önkormányzat jegyzője a szociálisan rászorult gyermek
részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg.





A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltétele, hogy a
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem mértéke ne haladja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 140 %-át
(2017-ben 39 900 Ft), egyedülálló vagy tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermeket
nevelő szülők, valamint nagykorú gyermek esetében,
egyéb esetben a nyugdíjminimum 130%-át (2017-ben 37 050 Ft), feltéve - mindkét
esetben -, hogy a gyermeket gondozó család vagyonának értéke nem haladja meg a
jogszabályban meghatározott értéket.

2017. január 1. és 2017. december 31. napja között rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesült 324 fő. A 2017. december 31. napján ellátásra jogosultak száma
231 fő, ebből kiskorú 211 fő, nagykorú jogosult pedig 20 fő volt. Az év során a jogszabályi
feltételek hiányában 12 gyermek jogosultsága nevelésbe vétel, 5 gyermek jogosultsága pedig
a család egy főre jutó jövedelmének megemelkedése miatt (a szülő bejelentése alapján indult
eljárásban) megszüntetésre került.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének igénybevételére, gyermekvédelmi Erzsébet-utalványra, ingyenes
tankönyvellátásra és ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre.
 Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány
Az a gyermek, fiatal felnőtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén és november 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus és
november hónapjában alapösszegű természetbeni támogatásra, akinek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye való
jogosultsága augusztus 1-jén és november 1-jén fennáll, emelt összegű természetbeni
támogatásra (továbbiakban: Erzsébet-utalvány) jogosult.
Az alapösszegű gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére 2017. évben 6000 Ft, az
emelt összegű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére pedig 6500 Ft
értékű Erzsébet- utalványt nyújtottunk. Az utalványt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint
tanszer vásárlására lehetett felhasználni.
Az Erzsébet – utalványok 2017. évi adatai:
Kifizetés hónapja
Alapösszegű
utalványban részesülő
gyermekek száma/fő

augusztus
november
összesen

107
104
211

Emelt összegű
utalványban
részesülő
gyermekek
száma/fő
145
145
290

Utalványok összege
összesen/Ft-ban

1 584 500
1 566 500
3 151 000

 Gyermekétkeztetés
A Gyvt. 21/A. § alapján a települési önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek
életkorának megfelelő gyermekétkeztetést köteles biztosítani az általa fenntartott bölcsődében

és óvodában, továbbá közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint
az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelésioktatási intézményben, illetve az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményében.
A jogszabály 2017. január 1-jei módosításával a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján az
intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
1. a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben
részesülő gyermek számára, ha









rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
tartós beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartós beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át,
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó az Szt. hatálya alá tartozó
fogyatékosok nappali intézményében helyezték el, feltéve, hogy rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
nevelésbe vették.
2. az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha





rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
nevelésbe vették, vagy
utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
 1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
 1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartós beteg vagy
fogyatékos gyermek után.
Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy
jogcímen vehető igénybe.
Városunkban a Városi Óvodák és Bölcsőde intézménye látja el a gyermekétkeztetési
feladatokat kettő főzőkonyhával, egy bölcsődei, öt óvodai és három iskolai tálalókonyhával.
A Bölcsőde konyháján egy, a Diákotthon konyháján három, a Bajcsy-Zsilinszky úti
főzőkonyhán pedig kettő szakács dolgozik. Összességében naponta hat szakács és tizenhét
konyhai kisegítő látja el az étkezéssel kapcsolatos feladatokat.
2016. évtől kezdődően a bölcsődés korú gyermekek étkeztetését is a Diákotthon konyhája
látja el.
Diákotthon konyhája által ellátott gyermekétkezők:
 Templom téri Óvoda
 Erkel fasori Óvoda

 Kecskeméti Szakképzési Centrum Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolája
 Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
 Bölcsőde
 Az összes intézményben lévő diétás étkezőkre is ezen a konyhán történik a
főzés.
Bajcsy-Zsilinszky úti konyha által ellátott gyermekétkezők:
 Béke úti Óvoda
 Arany János úti Óvoda
 Tiszabögi Óvoda
 Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola Tiszabögi tagozata, Kőrösi úti
alsó tagozat.
A Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Eltérő Tantervű Tagozatának étkeztetése vásárolt
szolgáltatás keretében valósult meg. Az étkezést a Református Általános Iskola és Gimnázium
konyhája biztosította.
Gyermekétkeztetésben résztvevők napi átlagos létszáma 2017. évben
(normatíva elszámolás alapján)
Intézmény
Bölcsőde
Óvoda
Általános
Iskola
Gimnázium
Szakiskola
Kollégium
Összesen

100%-os
kedv.
részesülő
16
207

50%-os kedv.
részesülő

Támogatásban nem
részesülő

Étkezésben részesülők
összesen

0
0

5
34

21
241

142

68

185

395

8
11
13
397

7
2
14
91

9
2
18
253

24
15
45
741

A 37/2014 (IV.30.) EMMI rendeletnek megfelelően az intézmény diétás étkezést is biztosít a
gyermekek részére, ezt a feladatot a Diákotthon konyha látja el. Ehhez a feladathoz az
intézmény megbízási szerződéssel dietetikust alkalmaz. A dietetikus részt vesz az étlap
tervezésében, felügyeli azt, valamint folyamatosan konzultál a diétás ételt főző szakáccsal, és
az élelmezésvezetővel.
Az élelmezés éves nyersanyag költsége (Áfá-val növelten Ft-ban)

Bölcsőde

1 846 377

Általános
Iskola

Gimnáziu
m

Szakiskol
a

Kollégium

19 252 970 27 427 749

1 446 720

896 610

6 889 179

Óvoda

Összesen

57 759 604

Az ingyenes és kedvezményes étkezők támogatása 2017. évben:
 ingyenes étkezők támogatása:
32 133 421 Ft
 kedvezményes étkezők támogatása:
3 833 801 Ft
A gyermekétkeztetés mellett a konyha felnőtt étkezőket is kiszolgált, mindkét konyhán 70-70
fő az átlagos napi felnőtt étkezők létszáma.
 Ingyenes szünidei gyermekétkeztetés
A Kormány a gyermekszegénység elleni programjának részeként 2016. évtől kezdődően, a
központi költségvetés terhére, kötött felhasználású támogatást biztosított az önkormányzatok
részére a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadásaikhoz. A korábbi
években pályázat útján kellett a szükséges forrásokat megteremteni.
A Gyvt. 21/C. § alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a
szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek részére:
 a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, de legfeljebb a nyári szünet időtartamára
eső valamennyi munkanapon,
 az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott
tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
 a bölcsődében, mini bölcsődében, óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt,
valamennyi munkanapon köteles megszervezni és biztosítani.
Jelentős változás volt a korábbi évekhez képest, hogy 2016. évtől kezdődően minden iskolai
szünetben (az alábbiak szerint), igénybe vehették a déli meleg étkezést az arra rászoruló
gyermekek:
Tavaszi szünet
2017. április 13. napjától

- 2017. április 18. napjáig,

Nyári szünet
2017. június 19. napjától

- 2017. augusztus 25. napjáig,

Őszi szünet
2017. október 30. napjától

- 2017. november 03. napjáig,

Téli szünet
2017. december 27. napjától - 2018. január 02. napjáig.
A szünidei étkezést megállapodás alapján a Városi Óvodák és Bölcsőde Intézményének
konyhái biztosították.
Az őszi, téli, tavaszi szünetben az ebédet személyesen elfogyasztani, illetve kérelemre
elszállítani, a Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Kollégiumának ebédlőjéből lehetett. A
nyári szünetben a Bajcsy-Zsilinszky úti konyha főzött a rászorulóknak.

Jelentős változás, hogy 2017-től a külterületen, Sárhalom dűlőben, Pereghalom dűlőben,
Székhalom dűlőben, Árkus dűlőben és Oláházi dűlőben élő hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekeknek az ebédet a Városgondnokság házhoz szállította.
Szünidei gyermekétkeztetés 2017. évi adatai:

Megnevezés
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2017. évben szünidei étkeztetésre központi költségvetési forrásból összesen 1 683 495 Ft
támogatást kaptunk. Az elkészített 5925 adagot figyelembe véve, egy adag ételre átlagban 284
Ft támogatás jutott.
 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
A Gyvt. 67/A. § alapján hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmény közül egy
fennáll:
a) a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről
vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú
iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt.

33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, vagy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésének időpontját megelőző16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési
stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy félkomfortos,
komfort nélküli, vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az a) - c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább
kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő, és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultságot a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezménnyel megegyezően egy év időtartamra kell megállapítani, a
szülő/gyám vagy nagykorú jogosult kérelmére.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságok:












ingyenes szünidei étkeztetés igénybevétele,
minden esetben ingyenes a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló első
alapfokú művészetoktatásban való részvétele,
lemorzsolódás megelőzését szolgálja, hogy fizetési hátralék miatt a hátrányos helyzetű
tanuló tanulói jogviszonya, kollégiumi tagsága nem szüntethető meg,
az oktatási esélyegyenlőség javítása érdekében, ha az általános iskola a felvételi
kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is tud teljesíteni
előnyben kell részesítenie a hátrányos helyzetű hallgatókat,
az általános iskola és a középfokú iskola a tanuló szociális helyzetéből és
fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képesség kibontakoztató vagy
integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni
képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló
tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik,
az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára az oktatásért felelős
miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program
szerinti óvodai fejlesztő programot szervez.
a programokban megvalósuló tevékenységek: együttnevelés, egyéni tanulástámogatás,
szülőkkel való kapcsolattartás, intézményfejlesztés,
a felsőoktatási felvételi eljárás során a hátrányos helyzetű jelentkező minden
jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.

December 31én
nyilvántartott/
Fő

Megnevezés

Tárgyévben
nyilvántartásba
vett/Fő

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatai 2017-ben
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Megállapított hátrányos helyzetűek
70
59
5
5
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13
9
száma
szülő, gyám alacsony iskolai
55
44
2
3
19
12
8
végzettsége miatt
szülő gyám alacsony
3
0
0
0
3
0
0
foglalkoztatottsága miatt
elégtelen lakókörnyezet, illetve
12
12
3
2
5
1
1
lakáskörülmény miatt
Megállapított halmozottan hátrányos
82
82
5
10
39
20
8
helyzetűek száma
szülő, gyám alacsony iskolai
végzettsége vagy alacsony
19
19
0
0
9
8
2
foglalkoztatottsága
szülő, gyám alacsony
foglalkoztatottsága és elégtelen
6
6
0
0
3
2
1
lakókörnyezet,lakáskörülmény
szülő,gyám alacsony iskolai
végzettsége és elégtelen
57
57
5
10
27
10
5
lakókörnyezet, lakáskörülmény
Családok száma amelyekben
hátrányos helyzetű gyermekek élnek
29
28
3
2
9
7
7
( 2.sorban érintett családok)
Családok száma amelyekben
halmozottan hátrányos helyzetű
36
36
5
6
11
8
6
családok élnek
( 3 sorban érintett családok száma)
2017-ben 152 gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapításáról
döntöttünk.
Pénzbeli ellátások
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás
A Gyvt. 19.§ (1a) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra
jogosult ha, a gyermek tartására köteles, és
 nyugellátásban,
 korhatár előtti ellátásban,








szolgálati járandóságban,
balett művészeti életjáradékban,
átmeneti bányászjáradékban,
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban,
időskorúak járadékában, vagy
olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A pénzbeli ellátás havi összege a nyugdíjminimum összegének 22 %-a (6270 Ft). A
gyermekvédelemmel kapcsolatos pénzbeli és természetbeni ellátásokat 100 %-ban a központi
költségvetés finanszírozta.
2017. évben gyámul kirendelt hozzátartozó részére pénzbeli ellátásra való jogosultságot nem
állapítottunk meg, így kifizetési kötelezettségünk sem keletkezett.
 Rendkívüli települési támogatás
2015. évben a Kormány átalakította a szociális ellátórendszert, 2015. március 1-től megszűnt
az önkormányzatok által nyújtott adósságkezelési szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás,
méltányos közgyógyellátás. A járási hivatalok hatáskörébe kerültek a korábban jegyzői
hatáskörben megállapított foglalkoztatást helyettesítő támogatás, és a rendszeres szociális
segély.
Ezzel egy időben új ellátási formaként, - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 45. § szerint - a települési támogatás került
bevezetésre. A települési támogatás formáit, nyújtásának részletes szabályait minden
önkormányzat helyi rendeletében szabályozhatja. A rendkívüli települési támogatás nyújtása
azonban minden önkormányzat számára kötelező feladat lett.
Tiszakécske Város Képviselő-testülete 3/2015.(II. 26.) számú önkormányzati rendeletében
szabályozza a rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeit.
A rendkívüli települési támogatás a létfenntartáshoz szükséges többletkiadások fedezéséhez
nyújtható elsősorban:









az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetben,
a kérelmező és családja élelmezéséhez,
a kérelmező és családja ruházatának pótlásához,
tüzelőanyag beszerzéséhez, közüzemi költségek támogatásához,
gyógyszertámogatás, gyógykezelés, gyógyászati segédeszköz költségeihez való
hozzájárulás,
munkanélküli, jövedelemmel nem rendelkező személyek megélhetéséhez,
gyermek iskolai étkezési térítési díjának megfizetéséhez,
baleset, bűncselekmény áldozatává válás esetén.

Helyi rendeletünkben a támogatás feltételeként egy főre jutó jövedelemhatár került
megállapításra, melynek összege családban élők esetén 42 750 Ft, egyedül élő személy esetén
pedig 48 450 Ft.

2015 szeptemberében a felmerülő igények miatt módosítottuk rendeletünket. Rendeletünkben
új jogcímként meghatároztuk a krízishelyzet fogalmát.
Krízishelyzet:
 a családban előforduló elemi kár,
 haláleset, betegség,
 válás,
 baleset,
 illetve minden olyan előre nem látható, hirtelen bekövetkező esemény, amely miatt a
kérelmező és családja létfenntartása veszélyeztetve van.
Krízishelyzetben lévő család vagy egyedül élő személy részére rendkívüli települési
támogatás nyújtható az egy főre jutó jövedelem vizsgálata nélkül. A rendkívüli települési
támogatás nyújtható pénzben és természetben is.
A támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg a 10 000 Ft-ot.
Rendkívüli települési támogatás 2017. évi előirányzata 7 000 000 Ft volt.
2017. évben megállapított rendkívüli támogatások adatai
Pénzben
Fő
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Eset/Határozat támogatás
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364
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támogatás
Ft-ban
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Rendkívüli települési támogatás 2017. évi mutatói jogcímenként
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A fentiek alapján megállapítható, hogy 2017. évben a krízishelyzetben lévők részére fizettük
ki a legtöbb támogatást. Ennek oka, hogy emelkedtek a családok bevételei, egyre több lett
azoknak a száma is, akiknek a jövedelme meghaladta a rendeletünkben meghatározott
jövedelemhatárt, azonban előre nem látható ok miatt, rendkívüli élethelyzetbe kerültek és
hivatalunkhoz fordultak segítségért.
Városunk nehéz körülmények között élő lakosai számára egyre nagyobb nehézséget jelent a
téli tüzelő megvásárlása, mivel a tűzifa ára évről-évre emelkedik. 2017. évben 65 fő részére,
79 esetben, 790 000 Ft értékben vásároltunk tüzelőt.
A családok élelmezésére 530 000 Ft-ot, betegség miatti többlet költségekre és gyógyszerek
kiváltásához, megközelítőleg 1 000 000 Ft összegű támogatást nyújtottunk.
Az előző évekhez hasonlóan a gyermekek iskoláztatási költségeihez összesen 761 500 Ft-tal
járultunk hozzá. Ebből az összegből támogatást nyújtottunk a Móricz Zsigmond Oktatási
Intézmény szociálisan rászoruló tanulóinak tanszervásárlásához (150 000 Ft), a kollégiumban
elhelyezett gyermekek tisztálkodási szereinek pótlásához (30 000 Ft), és tanulmányi
kirándulások költségének fedezéséhez (255 000 Ft). A Tiszabögi Tagintézmény
gyermekvédelmi felelőse kezdeményezésére támogatásunkkal (190 000 Ft), 39 fő hátrányos
helyzetű Tiszabögi tanuló is részt vehetett a nagy élménnyel járó osztálykirándulásokon.
Több esetben került támogatás megállapításra a jelzőrendszer tagjainak (Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat, oktatási nevelési intézmények gyermekvédelmi felelősei, védőnők,
óvónők) kezdeményezése alapján. A támogatást a célzott felhasználás biztosítása érdekében,
ezekben az esetekben ifjúságvédelmi felelős, családsegítő vagy védőnő részére fizettük ki.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása
A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében 2016. január
1-jétől a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósul meg. A
feladatellátás több szintűvé vált, melynek első szintje a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
lett. A szolgálat mellett járási szinten megalakultak a Család- és Gyermekjóléti Központok.
Az ellátórendszer átalakulása nagy változásokat hozott a napi szintű feladatellátásban. A
szolgálatnál korábban gyermekjóléttel foglalkozó kollégákból kerültek ki a járási központ
esetmenedzserei, míg a korábbi családsegítő munkatársak maradtak a települési szolgálat
kötelékében Az intézményrendszer átalakításának egyik fontos indoka volt a szociális
segítőmunka és hatósági ügyek különválasztása. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
új rendszere feltételezi a központ és a szolgálatok közötti fokozott együttműködést.
A Család- és Gyermekjóléti Központ kiemelt szerepet kapott az észlelő és jelzőrendszer
koordinálásában, a gyermekvédelmi szereplők munkájának összehangolásában.
 Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységének bemutatása
Tiszakécske Város Képviselő-testülete a 2016. 01. 01-i törvényi változásoknak megfelelően, a
család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásával az Egyesített Szociális Intézmény
és Egészségügyi Központot, mint részben önálló intézményt bízta meg, melyen belül a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatát önálló szervezeti egységként látja el.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetősége és nyitva tartási ideje

Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Tiszakécske, dr. Hanusz Béla utca 11.
Telefon: 76/ 524-055, 542-056, 542-057 és 542-058 mellék
Hívásfogadás: Hétfő:
½ 8-17 óráig
Kedd - Csütörtök: ½ 8 - 16 óráig
Péntek:
½ 8 - 13 óráig
Ügyfélfogadási rend
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

10-12
8-12

13-17
13-16
13-16

8-12

A szolgálat munkatársainak szakképzettségi mutatója
- 1 fő szociális munkás végzettséggel és szakvizsgával rendelkező szakmai vezető,
- 1 fő családsegítő okleveles szociális munkás végzettséggel,
- 1 fő családsegítő szociális munkás abszolutóriumi végzettséggel,
- 1 fő családsegítő szociális munkás végzettséggel.
Az előírt szakmai létszámhoz szakmai vezető biztosított a településen.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi feltételeinek bemutatása
Az irodahelyiségek berendezése és felszereltsége megfelelt a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
29. § (1) bekezdés a) pontja szerint a személyes segítő munka követelményeinek. Minden
dolgozónak saját számítógépe van, de az esetkonferenciák, esetmegbeszélések
feljegyzéseinek készítéséhez szükségük lenne egy laptopra, amivel gördülékenyebbé lehetne
tenni a kötelező adminisztrációk vezetését.
A szolgálat nem rendelkezik saját gépkocsival, ezért a külterületen történő
családlátogatásokhoz a Városgondnokság gépkocsiját vették igénybe. Adományosztáshoz a
személygépkocsin kívül teherautó is rendelkezésükre állt. Sürgős esetben a Család- és
Gyermekjóléti Központ autóját is használhatták.
A szolgáltatás igénybe vételének feltételei
A családsegítő szolgáltatás ingyenes és önkéntes szolgáltatási forma. A gyermekjóléti
szolgáltatás bizonyos esetekben szintén lehet önkéntes, de például védelembe vett gyermekek
családjai részére, amennyiben a család- és gyermekjóléti központ a családgondozásba bevonja
szolgálatot, akkor kötelező az együttműködés. A szolgálat munkatársa havi három személyes
találkozás keretében működik együtt a klienssel és hozzátartozóival, majd a rendszeres
esetmegbeszélő csoportokban szakmai konzultáció történik az adott esetről.
Az önkéntesen együttműködő családok, egyének ellátása megszűnik, ha a közösen
megfogalmazott problémák megoldódtak, a gondozási tervben közösen megjelölt célok
megvalósultak, vagy a család a további szolgáltatást már nem igényli. A hatósági
intézkedések alapján együttműködésre kötelezettek esetében a gyámhatósági döntéstől is függ
az együttműködés lezárásának időpontja.

A szolgálat szolgáltatásairól az ügyfelek más intézmények ajánlásai alapján, szóróanyagokon,
vagy a helyi médián keresztül tájékozódhatnak, valamint a kliensek egymásnak is javasolták a
szolgálatot.
A szolgálat minden szolgáltatása ingyenes. A szolgálat munkatársai munkájukat a törvényi
előírások, és a Szociális Etikai Kódex alapján végzik.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai
A szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és 40. § szerinti gyermekjóléti alapellátási feladatokat,
valamint az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti családsegítés feladatait. A családsegítés a
gyermekjóléti szolgáltatás egy szolgáltató - a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - keretében
működtethető.

1) Családsegítés
A Gyvt. 64. § alapján a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A kapott jelzés alapján a szolgálat munkatársai feltérképezik az ellátási területen élő
szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen
felkeresve tájékoztatják őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.
A családsegítés keretében biztosítják:








a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,
a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos
készségfejlesztést,
a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő
szolgáltatásokat.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat az ellátási területén - felkérésre – közreműködik a
kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében
természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.
2) Gyermekjóléti szolgáltatás
A Gyvt. 39. § (1) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit
védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a

kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban
történő nevelésének elősegítése érdekében
 a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése,
 a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának
szervezése,
 a szabadidős programok szervezése,
 hivatalos ügyek intézésének segítése.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében





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

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai
szociális munkát biztosíthat.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében



a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező
működési zavarok ellensúlyozását,
a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

 kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét és azt szükség
esetén személyes közreműködéssel is segíteni:
 szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
 egészségügyi ellátások igénybevételét,
 pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése
A jelző rendszer tagjai:
 Csalás-és Gyermekjóléti Központ,
 hatósági ügyintézést végző szociális és gyámügyi szervek,
 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
 RÉV Pszichiátria és Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat,
 Máltai Szeretetszolgálat,
 támogató szolgálat,
 nevelőszülői hálózat,
 nevelési-oktatási intézmények,
 területi egészségügyi hálózat /háziorvosokkal, gyermekorvosokkal/,
 Védőnői Szolgálat
 Pedagógiai Szakszolgálat,
 rendőrség, ügyészség (bíróság),
 pártfogó felügyelő,
 civil szervezetek, egyesületek, alapítványok,
 egyházak,
 gyermekjogi képviselő,
 magánszemélyek, állampolgárok.
A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések 2017. évben
Megnevezés

0-17 éves

Nagykorú

Egészségügyi szolgáltató

15

6

Ebből védőnői jelzés

15

3

Személyes gond. nyújtó szociális szolgáltatás

13

3

Ebből család- és gyermekjóléti szolgáltatás.

11

1

Ebből család- és gyermekjóléti központ.

2

2

Kisgyermekek napközbeni ellátását ny.

0

0

Átmeneti gondozást biztosítók

0

0

Menekülteket befogadó állomás, szállás

0

0

Köznevelési intézmény

15

0

Rendőrség

7

2

Ügyészség, bíróság

0

0

Pártfogó felügyelői szolgálat

0

0

Egyesület, alapítvány, egyházi személy

0

0

Áldozatsegítés és kárenyhítés

0

0

Állampolgár, társadalmi szervezet

20

5

Önkormányzat, jegyző

0

1

Járási gyámhivatal

3

1

Munkaügyi hatóság

0

0

katasztrófavédelem

0

0

Közüzemi szolgáltatók

0

0

Gyermekjogi/ellátott jogi/betegjogi kép

0

0

Hivatásos gondnok

0

0

Javítóintézet

0

0

Fővárosi és megyei kormányhivatal

0

1

Állam fenntartói feladatinak ellátására kijelölt

0

0

73

19

69

18

szerv
Összesen
Jelzéssel érintett személyek száma
(nem halmozott adat)

A szolgálat, a törvényi előírásoknak megfelelően heti rendszerességgel tájékoztatta a Családés Gyermekjóléti Központot a beérkezett jelzésekről és a megtett intézkedésekről.
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017-ben a törvényi előírásoknak megfelelően 6
alkalommal szakmaközi megbeszélést szervezett a jelzőrendszeri tagok részvételével, az
alábbi témákban:

2017. 02. 16-án éves jelzőrendszeri találkozó,

2017. 03. 28-án Rádiné F. Hegedűs Terézia a Fészek Egyesület vezetője
tájékoztatta a részvevőket a nevelő szülői hálózat működéséről, a gyermekvédelmi
gyámok és a nevelőszülői tanácsadók feladatáról és jogköréről,

2017. 05. 18-án Dr. Babiczki Attila pártfogó felügyelő a Pártfogó Felügyelői
Szolgálat működését és feladatait mutatta be,

2017. 09. 28-án Hegedűsné Dobos Nóra a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője
számolt be a szolgálat munkájáról,

2017. 10. 26-án Juhász Dóra és Liska Sándor pszichológusok, és Mádi Éva
fejlesztőpedagógus, a szakszolgálat munkatársai tájékoztatták a jelenlévőket a
korai fejlesztés és a szakértői tevékenység folyamatáról,

2017. 11. 30-án Pintér Istvánné és Skorkáné Homoki Henriett logopédusok,
valamint Ábel Ágnes gyógypedagógus mutatta be munkáját.
A szakmaközi megbeszélések célja, hogy a jelzőrendszeri tagok megismerjék egymás
munkáját, kompetencia határait, és ez által javuljon az együttműködés, hatékonyabbá váljon a
gyermekvédelemi munka.

Szakmai tevékenység adatai 2017. évben
A szolgálat forgalmi adatai 2017-ben
Megnevezés

Sorsz.

Szakmai
Szolgáltatásban
tevékenységek
részesülők
halmozott
száma
száma
441
215

1.

Információnyújtás

2.

Segítő beszélgetés

326

133

3.

Tanácsadás

330

143

4.

Ügyintézéshez segítségnyújtás

502

275

5.

Konfliktuskezelés

2

9

6.

Kríziskezelés

2

5

7.

Közvetítés ellátásokhoz való
hozzáféréshez

27

28

-

pénzbeli

29

23

-

természetbeni

Közvetítés másik szolgáltatáshoz

1

3

ebből átmeneti gondozásba

(1)

(3)

7

17

8.

9.

Közvetítés Család- és gyermekjóléti
központhoz

10.

Esetkonferencia

31

82

11.

Esetmegbeszélés

2

6

12.

Esetkonzultáció

169

114

13.

Szakmaközi megbeszélés

7

28

14.

Egyéni és csoportos készségfejlesztés

53

23

15.

Közösségfejlesztés

3

96

16.

Környezettanulmányban való

56

59

közreműködés
17.

Családlátogatás

324

233

18

Adományközvetítés

51

265

19.

Hátralékkezelési tanácsadás

69

10

2 432

1 767

Összesen:

A szolgáltatást igénybevevők leggyakoribb problémája anyagi, foglalkoztatással, lakhatási
nehézségekkel, egészségkárosodással, és gyermekneveléssel kapcsolatos volt. Ezekben a

családokban a gyermekek veszélyeztetettsége is megnőtt, nem ritkán olyan szerepeket visznek
a gyermekek, amelyek nem életkoruknak megfelelőek (parentifikáció). Ezen kívül gyakori
volt a családi-kapcsolati problémák megjelenése is, melynek nagyon gyakran a családban
nevelkedő gyermekek a tünet hordozói. A gyermek deviáns viselkedése, gyermekintézménybe
való beilleszkedési nehézsége, magatartás- és teljesítményzavara, illetve tanulási nehézsége,
vagy iskolai, családi konfliktusai is összefüggésbe hozhatók a családi háttérrel.
Nagyon gyakran fordultak a szolgálathoz rehabilitációs, illetve rokkant ellátás igénylése
érdekében, valamint nyugdíjügyekkel kapcsolatban is. A munkanélküli emberek
önéletrajzának és motivációs levélének megírásában, on-line továbbításában is gyakran
nyújtottak segítséget.
Sok családnak jelentett problémát a lakáshitelek, és a lakásfenntartásával kapcsolatos
kiadások fizetése. A közüzemi hátralékkal rendelkező családok amennyiben a törvényi
előírásoknak megfeleltek, hátralékkezelési szolgáltatásban részesülhettek, melynek
tanácsadását a szolgálat adósságkezelési tanácsadója végezte. Megnőtt azon problémák száma
is, amikor a beteg felnőttek illetve gyermekek részére, a család a felírt gyógyszereket nem
tudta kiváltani. Ilyen esetben a gyorsabb ügyintézés érdekében, a gyógyszerkiváltására
nyújtott rendkívüli települési támogatást a szolgálat munkatársa vette fel, és a határozat
alapján fizette ki a tartozást a Pax Gyógyszertár felé. Az OEP felé benyújtható egyszeri
gyógyszersegély ügyintézésében is gyakran nyújtottak segítséget. Az Erzsébet üdülési
utalványok igénylésében segítséget nyújtottak a nyugdíjasoknak, és fogyatékkal élőknek.
A pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozása esetén együttműködtek a RÉV Szolgálattal, a
hajléktalan, illetve nehéz szociális helyzetben élők megsegítése érdekében pedig, a Máltai
Szeretetszolgálattal.
Ebben az évben is több alakalommal készítettek környezettanulmányt önkormányzati
segélyek, támogatások megállapításához. A törvényi előírásoknak megfelelően a szünidei
gyermekétkeztetésre jogosultaknál családlátogatást tettek, és segítették az ingyenes szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételét.
Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybevevők száma elsődleges
probléma szerint és a problémák halmozott száma szerint 2017-ben

Sorszá

A probléma típusa

m.

Személyek száma
elsődleges probléma
szerint (fő)
0-17
felnőtt

Problémák halmozott
száma (db)
(elődlegessel együtt)
0-17 éves
felnőtt

éves
1.

Életviteli

15

13

42

43

2.

9

16

34

38

-

2

-

2

4.

Családi-kapcsolati
konfliktus
Családon belüli
bántalmazás
Elhanyagolás

39

16

54

22

5.

Gyermeknevelési

26

37

68

52

3.

nehézség

Gyermekintézménybe
való beilleszkedési
nehézség
Magatartászavar,
teljesítményzavar
Fogyatékosság,

6.

3

-

8

-

9

-

18

-

-

-

2

-

-

2

20

17

10.

Lelki – mentális,
pszichiátriai betegség
Szenvedélybetegség

-

-

-

5

11.

Egészségügyi

-

2

1

8

-

-

8

29

5

20

72

66

-

1

11

32

-

-

8

21

-

-

2

4

106

109

348

339

7.
8.

retardáció
9.

probléma
Foglalkoztatással
kapcsolatos
Anyagi (megélhetési,
lakhatással
összefüggő)
Ügyintézéssel

12.
13.

14.

kapcsolatos
Információkéréssel
kapcsolatos
Egyéb

15.
16.

Összesen:

Az együttműködési megállapodás alapján végzett családgondozás során, a törvényi
előírásoknak megfelelően, a családtagokkal havonta háromszor személyes találkozást kellett
megszervezniük és dokumentálniuk. Ezt a családok sok esetben túlzott kontrollnak érezték.
Veszélyeztetett kiskorúak (0-17 évesek) adatai 2017-ben

Sorszám

Okok

1.

Nevelési probléma

2.

Szülők, család

Az érintett
Ebből (a-ból) Veszélyeztetettség
gyermekek száma
jogerős
okainak halmozott
a
hatósági
száma (fő okkal
veszélyeztetettség intézkedésben
együtt)
fő oka szerint
érintett
gyermekek
száma
a
b
c
17
2
44
13

7

61

10

4

24

életvitele
3.

Családi konfliktus

4.
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Gyermek családon
belüli bántalmazása
Gyermek
elhanyagolása
- fizikai
- lelki
Egyéb személyek
általi veszélyeztetés
Iskolai kirekesztés,
erőszak
Kortárs csoport
negatív hatása
Elégtelen
lakáskörülmények
Kilakoltatás veszélye

1
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8
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Munkanélküliség

-
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13.

2
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Csavargás

4

-
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15.

Tankötelezettség

1

-
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6.
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10.
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16.

Tartós betegség

1
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Fogyatékosság

1
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18.

Magatartás- vagy
tanulási zavar
Anyagi okok

7

3

11

5

1

62
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38
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19.
Összesen

A táblázatból kitűnik, hogy az együttműködési megállapodás alapján ellátott családokban
nevelkedő gyermekek, illetve szüleik, összetett problémákkal küzdöttek. Amennyiben az
alapellátás nem tudta megoldani a család problémáját, akkor a gyermekek
veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében hatósági intézkedésre tettek javaslatot.

Veszélyeztetett kiskorúak közül család - és gyermekjóléti központ felé továbbított esetek
száma 2017-ben
Sorszám.

Okok

Érintett gyermekek
száma

1.

Hatósági intézkedés kezdeményezése miatt

17

2.

Központ által nyújtott speciális szolgáltatás
miatt

19

3.

Súlyos veszélyeztetettség miatt közvetlenül
hatósági intézkedésre javasolt esetek száma

2

A gyermekjóléti központ, illetve a gyámhivatal munkatársaival együttműködtek a hatósági
intézkedésben érintett gyermekek veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében.
Nagyon sok család él rossz lakhatási körülmények között, és gyermeknevelésre alkalmatlan
ingatlanokban. A magántulajdonban lévő albérletek magas árát nem mindenki tudja
megfizetni. A családok átmeneti otthonai, illetve az anyaotthonok túlzsúfoltak, különösen a
téli időszakban nem tudnak újabb családokat befogadni. A fentiek miatt, a jelenleginél több
önkormányzati bérlakásra lenne szükség.
Sok család napról-napra él, semmilyen megtakarítása nincs. Egy váratlan élethelyzet (pl.
betegség, munkanélküliség, haláleset) felborítja a háztartás pénzügyi egyensúlyát. A
rendkívüli települési támogatás összege (maximum 10 000 Ft lehet) nem tudja minden
esetben hatékonyan kezelni ezeket az eseteket, ezért javasolják egy krízisalap létrehozását,
melyből külön elbírálás alapján kaphatnának a rendkívüli élethelyzetbe került családok.
 Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi tevékenységének bemutatása
Család- és Gyermekjóléti Központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti
szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból
önálló intézményegységként működik.
Személyi feltételek
2016. 01. 01-én a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott szakmai létszámoknak
megfelelően 3 fő esetmenedzser, akik közül 1 fő a szakmai vezetést is ellátja, és 1 fő szociális
asszisztens került kinevezésre. 2016. 10. 01-től heti 20 órában plusz 1 fő került alkalmazásra
esetmenedzser munkakörben.
A speciális szolgáltatások biztosítására 1 fő pszichológus heti 20 órában került alkalmazásra.
Tárgyi feltételek
A központ a város közepén található, a járás lakossága számára könnyen megközelíthető
helyen. Az épületben egy munkaszoba, egy vezetői iroda, és egy kliens fogadó lett kialakítva.
Az esetmenedzserek részére asztali számítógép, egy laptop, vezetékes telefon, és egy multifunkciós nyomtató, valamint kettő kerékpár, és egy személyautó állt rendelkezésre a

mindennapi munkavégzéshez.
A központ 2016. 01. 01-én kezdte meg a működését. A járás településeiről (Szentkirály,
Lakitelek, Tiszaug, Tiszaalpár, Tiszakécske) a jogszabályi előírásoknak megfelelően a
hatósági tevékenységhez kapcsolódó esetek átadásra kerültek a központ részére.
Feladatellátásuk megszervezésekor az esetmenedzserek települések szerint lettek kijelölve.
Ezen felosztás alapján ugyanaz az esetmenedzser látja el a települések lakosságának hatósági
ügyintézését. Az esetmenedzserek osztott munkakörökben dolgoznak. Az esetmenedzserek
feladata a speciális szolgáltatások ellátása, így a kapcsolattartási ügyelet, a készenléti
telefonos ügyelet, a járási jelzőrendszeri tanácsadás és az eseti gyámság ügyintézése is.
A Család- és Gyermekjóléti Központ ügyfélfogadási ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8-12 13-16
13-16
nincs
8-12
8-10

A településeken az esetmenedzserek ügyfélfogadási időt tartanak.
Tiszaugon
Hétfő:
Szentkirályon Kedd:
Tiszaalpáron: Szerda:
Lakiteleken: Csütörtök:

12-15,30
12-15,30
12-16
12-15,30

A Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenysége
A Család-és Gyermekjóléti Központ a Gyermekjóléti Szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a Gyvt. 40. §
(2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl





a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló
egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében
biztosít
utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - a lakótelepi szociális munkát,
kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást kezdeményez, ide nem
értve a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,

Feladata:








bíróság által határozatban rögzített kapcsolattartás biztosítása;
gyámhivatal által határozatban rögzített kapcsolattartás biztosítása,
ha a helyi viszonyok azt indokolják, kórházi szociális munkát végez,
gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot tart,
jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát biztosít,
kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal (rendőrség, gyermekvédelmi
szakszolgálat, kórház, családok átmeneti otthona, anyaotthonok, utcai szolgálat), akik
krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

A központ gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
 kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a
gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából
történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,
valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére,
fenntartására és megszüntetésére,
 együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel
a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek
megelőző pártfogását,
 a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát
koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti
kapcsolat helyreállításához,
 utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a 86. § (1)
bekezdés f) pontjában foglaltak szerint - a gyermek családjába történő
visszailleszkedéséhez,
 védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet,
 szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó
pénzfelhasználási tervet készít;
 szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok
számára.
Az esetmenedzserek a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak maradéktalan betartásával
végezték munkájukat. Az Etikai Kódex a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai
etikai normákat tartalmazza.
A központ munkatársai 2017-ben több alkalommal vettek részt a Dél-alföldi régióra szervezett
szakmai napokon, tájékoztatókon, azért, hogy feladataikat megfelelően tudják ellátni.
A központ munkatársai részt vettek a Tiszaalpári általános iskola 2017/2018. tanévre
vonatkozó nevelőtestületi értekezletén, ahol tájékoztatót tartottak a köznevelési
intézményekre vonatkozó gyermekvédelmi feladatok változásairól.
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint havi rendszerességgel szervezték meg a családsegítő
munkatársak részvételével zajló szakmai esetmegbeszéléseket. A felmerülő problémák, és a
családsegítőket érdeklő témákban előadókat hívta, akik hasznos információkat adtak át, illetve
tájékoztatást nyújtottak a jogszabályi változásokról. A szakmai protokoll ajánlja, de
meghatározott esetekben kötelezően elő is írta az esetkonferenciák tartását. 2017-ben 149
esetben vettek részt esetmegbeszélésen, esetkonferencián, illetve 33 esetben szakmaközi
megbeszélésen, éves tanácskozáson. Ezeken a munkaformákon a járási jelzőrendszeri
tanácsadó meghívása, részvétele is kötelező volt. A múlt évben jogi tájékoztatás nyújtás nem
volt a központnál.

”A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű EFOP1.9.4-VEKOP-16-2016-0001 kiemelt projekt keretében, havonta szakmai műhely
foglalkozásokon vettek részt, illetve 2017 szeptember hónapban vállalták annak
lebonyolítását.
A települések családsegítőivel és a településeken működő jelzőrendszerrel, és a társszakmák
képviselőivel a központ megfelelő munkakapcsolat alakított ki. A jelzéseket, valamint a
hatósági intézkedések felülvizsgálatához kért tájékoztatásokat, javaslatokat, pedagógiai
jellemzéseket az előírt határidők betartásával minden esetben megkapták.
Az elmúlt évben közös családlátogatásokat végeztek a jelzőrendszer tagjaival: családsegítők,
védőnők, pártfogó felügyelő, gyámhivatal, gyermekvédelmi gyámok. Ezt a gyakorlatot
továbbiakban is szeretnék folytatni.
Az előírt esetkonferenciák, esetmegbeszélések aktív résztvevői az esettel érintett
jelzőrendszeri tagok voltak. Az együttműködés, az egymás tájékoztatása, a - központ és a
szolgálatok - kompetencia határai, a szakmai felelősség vállalása, az egyes esetek vezetése
során, az alkalmazott szakmai protokollok, eljárásrendek alkalmazásával és segítségével,
folyamatosan tisztázódtak, így a mindennapi munkát megfelelően tudták ellátni.
Fejlesztésre szoruló terület a jelzőrendszer működésében a kevésbé aktív tagok bevonása.
A központ szolgáltatásait 2017. évben igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport
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Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma korcsoportonként összesen
2017. évben
Sorszám.
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0-2 éves
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Megjegyzés: A tábla adatai a központ által 2017-ben gondozott összes kiskorú (nem csak a
2017 évben gondozásba vettek) adatait tartalmazza.
Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma települések szerint 2017. évben

Település neve
Tiszakécske
Lakitelek
Tiszaalpár
Szentkirály
Tiszaug
Összesen

Védelembe
vett
a
35
14
4
6
0
59

Ideiglenes
hatállyal
elhelyezett
b
0
0
4
0
0
4

Nevelésbe
vett
c
78
3
15
2
6
104

Utógondozás,
szakellátásból
kikerült
d
0
0
2
0
0
2

Összesen:
a-d
e
113
17
25
8
6
169

Megjegyzés: A tábla adatai a központ által 2017-ben gondozott összes kiskorú (nem csak a
2017 évben gondozásba vettek) adatait tartalmazza.
Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok (tiszakécskei illetőség)
2017-ben
Családlátogatás
Családbafogadás
Környezettanulmány készítése
Gondozási helyen történő látogatás:
Javaslattétel ideiglenes hatályú elhelyezésre
Javaslattétel nevelésbe vételre
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35 fő
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Az érintett
gyermekek
száma a
veszélyeztete
ttség
fő oka szerint
a
15
8
10
1
belüli
7

Okok
Sorszá
m

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
15.
16.
17.
18.
19.

Nevelési probléma
Szülők, család életvitele
Családi konfliktus
Szülők betegsége
Gyermek
családon
bántalmazása
Gyermek elhanyagolása
- fizikai
- lelki
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Kilakoltatás veszélye
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A Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője és esetmenedzserei a Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőivel, településeken működő jelzőrendszeri tagokkal és a
társszakmák képviselőivel jó munkakapcsolat kialakítására törekedtek a közös munka
eredményességének érdekében.

Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2017. évben
Megnevezés
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- Ebből védőnői jelzés
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A központ feladatellátása 2018. 01. 01. hatállyal ismételten bővült. A Gyvt. és az Szt.
rendelkezései alapján, a Család-és Gyermekjóléti Központ a család szociális helyzetének
átfogó vizsgálata szerint, elkészíti a szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális
diagnózist. A szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely településen
működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a
szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket. Ezen
jogszabályi előírás teljesítésére 2017 őszén két alkalommal esetmenedzser felkészítő
továbbképzésen vettek részt Budapesten, és Kecskeméten.

 Gyermekek napközbeni ellátása:
A Bölcsőde szakmai munkája
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a családban nevelkedő bölcsődés korú
gyermekek napközbeni ellátást, szakszerű nevelését-gondozását végző intézmény. A
bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától, legfeljebb három éves koráig
nevelhető és gondozható.
A bölcsődei nevelés–gondozás a családi nevelést segítve, azt kiegészítve szolgálja a
gyermekek harmonikus fejlődését, a családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartásával
és a gyermeki személyiség tiszteletével. A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait,
szokásait tiszteletben tartva, és lehetőség szerint erősítve vett részt a gyermekek nevelésében–
gondozásában. Szükség esetén lehetőségeikhez mérten törekedtek a családi nevelés
hiányosságainak enyhítésére, kompenzálására.
A bölcsődei ellátást Tiszakécskén a Városi Óvodák és Bölcsőde intézményének részeként a
6060 Tiszakécske Kossuth Lajos utca 59. szám alatt található bölcsőde biztosítja. A
bölcsődében 2015. 10. 26. napjától 3 csoport működik.
A kis csoportban két éves korig várják a gyermekeket, a nagy csoportban a két év felettieket,
a harmadik csoportban pedig vegyes korosztályú gyermekeket fogadnak. A bölcsődei
férőhelyek száma jelenleg 38 fő. A bölcsőde az alapellátáson kívül más családtámogató
szolgáltatást nem végez, mert nincsenek meg hozzá a tárgyi és személyi feltételek.
Személyi feltételek
A bölcsődei dolgozók létszáma 2017. április 10-ig 8 fő volt, 6 fő szakképzett
kisgyermeknevelő (közülük egy a vezetői feladatokat is ellátta) és 2 fő technikai dogozó, akik
dajka végzettséggel rendelkeznek. 2017. április 10-től a bölcsőde vezetését Szilvásiné Zellei
Mária bölcsődevezető látja el, vele a bölcsődei dolgozók létszáma 9 főre emelkedett.
A gondozási munka területei:
•
•
•
•
•

önállóságra nevelés,
helyes étkezési szokások tanítása
higiénés szokások kialakítása,
szobatisztaságra nevelés,
környezettudatosság megalapozása.

Bölcsőde által nyújtott szolgáltatások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biztosította a gyermekek szakszerű nevelését – gondozását,
tanácsokkal közelített a családban történő ellátáshoz,
esetlegesen családsegítő szakemberekhez küldte a nehéz helyzetben lévő családokat,
jól összeállított napirenddel elősegítette az elmélyült játéktevékenységet,
a mozgásfejlődéshez kellő mozgásteret, egészséges és biztonságos környezetet
biztosított,
segítette a gyermekek szókincs-gyarapodását, a helyes beszéd elsajátítását,
segítette a helyes szokások, szabályok elsajátítását,
segítette a gyermekek önállósodási törekvéseit, alkalmazva az egyéni bánásmód elvét,
egészséges étrendet biztosított, napi négyszeri étkezéssel,
egészségnevelést, környezeti nevelést végzett,

•
•
•
•

orvosi ellenőrzést, hetente bölcsőde orvosi ellátást, prevenciót biztosított,
lehetővé tette a szülők számára a gyermekek bölcsődei életének megismerését,
a szülőket rendszeresen tájékoztatta a gyermekek fejlődéséről,
megkönnyítette az óvodába való átmenetet.

Gyermeklétszám, férőhelyek alakulása
2017-ben 36 gyermeket tudtak fogadni, mert a vegyes csoportban egy kisgyermekről
megállapításra került az SNI, ezért az ő csoportjába csak 10 fős lehetett a maximális létszám,
a 15/1998. VI. 30.) NM rendelet, illetve a 6/2016 (III. 24.) EMMI rendelet értelmében.
2017/2018 nevelési év elején 1-2 gyermek kivételével mindenkit fel tudtak venni, de mivel a
bölcsődébe folyamatos a jelentkezés, a várakozók száma február- március hónapra, ismételten
elérte a 13 főt. A hosszú várólista miatt az év közbeni felvételek korlátozottak.
A bölcsőde, mint prevenciós eszköz a gyermekvédelemben
A bölcsődei gyermekvédelem fő feladata a prevenció és a lehetséges korrekció. A
gyermekvédelmi jelzőrendszer célja a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése,
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése.
A veszélyeztetettség okai:
Egészségügyi okok miatti veszélyeztetettség:






Ételallergia,
Gyógyszerérzékenység,
Betegségek, asztma, hörghurut,
Megkésett beszédfejlődés,
Fogyatékosság, fejlődésbeli elmaradás.

Családi körülmények és anyagi okok miatti veszélyeztetés:






a családok, nagycsaládok alacsony jövedelme, rossz szociális és lakhatási
körülményei,
a gyermeket egyedülálló szülő neveli,
a gyermek családjában állandó konfliktusok vannak,
a szülő elhanyagolja gyermekét,
a szülő/szülők nem megfelelő életvitelt folytatnak.

A Városi Óvodák és Bölcsőde Szakmai Programja segíti a gyermekek testi, értelmi, érzelmi,
és erkölcsi fejlődésének kielégítését. Érvényesíti a gyermekek jogait, teret ad a sajátos
nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai fejlesztésének,
habilitációjának és rehabilitációjának. A gyermekvédelmi munka a bölcsődében fokozott
figyelmet igényel, mivel a gyermekek koruknál fogva nem képesek fellépni közvetítőként a
család és az intézmény között. A családdal való kapcsolattartás fontos, állandó odafigyelést és
együttműködést kíván a gyermekek érdekében. Csecsemő és kisgyermekkorban a nevelés
döntő és elsődleges tényezője a család. Gyermekvédelmi esetekben, ha a gyermek

szocializációja nem megfelelő, a bölcsődei gondozás- nevelés segítségével lehetőség nyílik a
szocializációs zavarok enyhítésére, megszüntetésére, hiszen a közösségnek formáló ereje van
a kisgyermek számára. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az elsődleges megelőzésre, mely
olyan intézkedések és lehetőségek sorozata, melyekkel a problémák kialakulása megelőzhető.
Többször előfordult, hogy olyan veszélyeztetett gyermekek kerültek bölcsődébe, akiknek az
ellátása differenciált figyelmet és nagyobb szakértelmet kívánt a kisgyermeknevelők részéről.
A bölcsődevezető egyben gyermekvédelmi felelős is. Feladata, hogy összekösse a rászoruló
családokat a probléma megoldását segítő személlyel, vagy szervezettel. A bölcsődében
tekintettel voltak a gyermek mindenek felett álló érdekeire, szükségleteire, s tették ezt a
gyermekek feltétel nélküli elfogadásával és szeretetével. Igyekeztek felismerni a HH, HHH,
SNI gyermekeket tájékozódás, adatgyűjtés útján, személyes kapcsolattartás során, mint
amilyen a családlátogatás, beszélgetés érkezéskor – hazamenetelkor, sőt a szülővel történő
beszoktatás is.
A bölcsődében fokozott figyelmet fordítottak a gyermekekre annak érdekében, hogy feltárják
a veszélyeztetettséget, esetleges gyermekbántalmazás jeleit. Gyermekbántalmazási eset 2017ben nem volt. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében megfelelő intézményekhez
irányították a rászorulókat (Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, gyermekjogi képviselő,
gyermekpszichológus, nevelési tanácsadó, Szakértői Rehabilitációs Bizottság). Szükség
esetén intézkedést kezdeményeztek. 2017-ben kettő SNI, kettő védelembe vett, illetve 3 fő
HHH gyermek ellátását végezték a bölcsődében. A védelembe vétel felülvizsgálatakor a
szolgálat felhívására ismételt családlátogatást végeztek, ahol megismerhették a gyermek
családi- és lakókörnyezetét, majd a szolgálattal esetmegbeszélés keretében közös stratégiát
dolgoztak ki a kiskorú gyermek sorsát érintően. Az SNI gyermekek esetében együttműködtek
a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel, a gyermek korai fejlesztése érdekében. Napi
kapcsolatban voltak a védőnőkkel is, akikkel egyeztették a szociálisan és egészségügyileg
veszélyeztetett gyermekek névsorát. Pár gyermeknek szerveztek adománygyűjtést (ruha,
játék) a bölcsődében, illetve a szülők anyagi támogatást nyújtottak a szociálisan rászorult
gyermek családja részére (például kifizették helyettük a játékos zenei fejlesztés díját).
Nagy segítség, hogy a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet lehetővé teszi, hogy a gyermek
veszélyeztetettségének fennállása esetén a csoport létszámot csoportonként 1-1 fővel túl lehet
lépni, a nevelési év végéig, és így szükség esetén azonnal biztosítható a veszélyeztetett
kisgyermek felvétele, akkor is, ha a bölcsőde létszámkerete már betelt.
Informálták a szülőket a családtámogatási rendszerről, pénzbeli, természetbeni juttatásokról,
étkezési díj-kedvezményről. A bölcsődében a szülők számára jól látható helyen
kifüggesztették a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, gyermekjogi képviselő elérhetőségét. A
jelzőrendszer tagjaival folyamatosan kapcsolatot tartottak fenn, telefonon, személyesen vagy
levélben, továbbá jelzőrendszeri tanácskozásokon vettek részt.
Fontosnak tartották, hogy a gyermekek számára biztosítsák az egyéni bánásmód elvét,
valamint az esélyegyenlőséget, amelyet Szakmai Programjuk és Munkatervük is tartalmaz.
4-5. (hatályon kívül)
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

2017. évben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal átfogó gyámügyi ellenőrzést tartott
hivatalunkban. Az ellenőrzés a jegyző 2015. évi gyámügyi tevékenységét érintette. A
gyámügyi ellenőrzés célja volt a gyámhatósági tevékenység hiányosságainak feltárása, a
helytelen gyakorlat megváltoztatása, a gyámhatósági munkavégzés feltételeinek felmérése és
a közvetlen szakmai irányítás.
Az ellenőrzés megállapította, hogy Tiszakécske város hatósága, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megállapítására irányuló eljárásaiban, figyelemre méltóan precíz, a hatályos
jogszabályok pontos betartása mellett, kimagaslóan végzi munkáját.
7. Jövőre vonatkozó célok meghatározása
A fentiekben említettek szerint a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának
megakadályozása érdekében 2016. január 1-jétől a gyermekjóléti szolgáltatás és a
családsegítés teljes integrációja valósult meg. A feladatellátás több szintűvé vált, melynek
első szintje a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat lett. A szolgálat mellett járási szinten
megalakultak a Család- és Gyermekjóléti Központok.
A család- és gyermekjóléti központban biztosított a pszichológusi megsegítés a gyermekek
illetve családtagjaik részére. A pszichológusi megsegítés mellett segítség lenne a
családterápia, családkonzultáció és a mediáció biztosítása a komplex és hatékony
családgondozás érdekében. A város kiterjedt tanyavilágában élők jobb ellátása érdekében
hasznos lenne a tanyagondnoki szolgálat megszervezése.
Nagyon sok család él rossz lakhatási körülmények között, és gyermeknevelésre alkalmatlan
ingatlanokban. A magántulajdonban lévő albérletek magas árát nem mindenki tudja
megfizetni. A családok átmeneti otthonai, illetve az anyaotthonok túlzsúfoltak, különösen a
téli időszakban nem tudnak újabb családokat befogadni. A fentiek miatt, a jelenleginél több
önkormányzati bérlakásra lenne szükség.
Sok család napról-napra él, semmilyen megtakarítása nincs. Egy váratlan élethelyzet (pl.
betegség, munkanélküliség, haláleset) felborítja a háztartás pénzügyi egyensúlyát. A
rendkívüli települési támogatás összege (maximum 10 000 Ft lehet) nem tudja minden
esetben hatékonyan kezelni ezeket az eseteket, ezért javasoljuk egy krízisalap létrehozását,
melyből külön elbírálás alapján kaphatnának a rendkívüli élethelyzetbe került családok.
Célunk, hogy a jövőben a szociális és gyermekvédelem területén dolgozó munkatársaink
részére képzéseken, tréningeken, szupervízión való részvételt biztosítsunk a kiégés
megelőzése céljából. Fontos lenne a prevenciós tevékenység, ezért terveink között szerepel
ifjúsági, illetve szülői klub létrehozása, valamint nyári tábor megszervezése is. Mivel a
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai nagyon leterheltek, ezért létszámfejlesztés
nélkül ezeket a szolgáltatásokat egyelőre nem tudjuk biztosítani.
A jelzőrendszeri tagok 2016. január 1-jétől évi 6 alkalommal tanácskoznak. Ennek
eredményeként a jövőben hatékonyabb feladatellátás fog megvalósulni.
8. Bűnmegelőzési program
A Tiszakécskei Rendőrőrs tájékoztatása szerint Tiszakécskén 2017. évben 210 regisztrált
bűncselekmény történt, melyből hat esetben folyt büntetőeljárás fiatalkorú bűnelkövetővel
szemben. A hat bűnügyben összesen hét fiatalkorú elkövetővel szemben folytattak

nyomozást, akik összesen tíz rendbeli bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban kerültek
gyanúsítottként kihallgatásra. Ezen túlmenően, egy bűnügyben, egy személlyel szemben
büntethetőséget kizáró ok - gyermekkor - miatt a nyomozás megszüntetésére került sor.
A bűnügyekben a bűnelkövetés lehetséges okai:
 a fiatalkorúakra jellemző impulzivitás, robbanékonyság,
 tettei következményének át nem látása,
 az izgalmak/élmények keresése,
 az erős befolyásolhatóság,
 a kriminális előéletű személyekkel való kapcsolattartás, és
 az alkohol befolyása.
Bűn és baleset-megelőzési tevékenységre az „Iskola Rendőre” program keretében került sor a
rendőrőrs illetékességi területén található oktatási intézményekben. Oktatási tanórákon,
összevont értekezleteken, az iskolarendőrök e témakörökben az értékelt időszakban több
alkalommal tartottak előadásokat.
A rendőrőrs napi járőrszolgálati feladatainak ellátása során, gyermek - és ifjúságvédelmi
tevékenysége keretében, tanítási időben ellenőrizte a települések vendéglátó egységeit, azok
környezetét, továbbá azon szórakozás szempontjából számottevő helyeket, ahol esetlegesen
„iskolakerülő” kiskorúak tartózkodhattak. 2017. évben nem került sor olyan rendőri
intézkedésre kiskorúval szemben, aki nem tudta volna igazolni iskolai távolmaradásának okát.
Az értékelt időszakban a Tiszakécskei Rendőrőrs illetékességi területén 2017-ben három
esetben került végrehajtásra intézkedés családi veszekedés, családon belüli erőszak miatt. A
három esetből egy esetben kiskorú személy is érintett volt. Az intézkedések magánlakásban
történtek. Az intézkedések során felvilágosításra kerültek az érintett felek, továbbá a
települési családsegítő szolgálatok felé adatlapok továbbítására került sor. A Bács-Kiskun
Megyei Rendőr - Főkapitányság és a helyi szervek, köztük a Tiszakécskei Rendőrőrs
illetékesei, kiemelt figyelmet fordítanak a családon belüli erőszak kezelésére, ennek keretében
kapcsolatot tartanak a területükön működő gyámhivatallal, polgármesteri hivatallal,
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattal, oktatási intézményekkel, védőnői hálózattal. A
bűnmegelőzés érdekében Tiszakécske Város Rendőrkapitánysága együttműködik a Polgárőr
Egyesülettel és a jelzőrendszer tagjaival is folyamatos kapcsolatot tart fenn.
Tiszakécske Város Önkormányzata 2017 évben nem rendelkezett bűnmegelőzési stratégiával.
Az önkormányzat célja a közbiztonság megteremtése érdekében, hogy a bűnmegelőzésben és
a bűnüldözésben részt vevők közötti célirányos párbeszédet elősegítse, és megfelelő keretet
biztosítson a közös feladatok eredményes ellátására. A bűnmegelőzés minden olyan
intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi
csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék az a
bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának mérséklésével, vagy a
sértetté válás megelőzésével. A 1744/2013. (X.17.) Kormányhatározat (továbbiakban:
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia) fogalmazza meg azokat az alapelveket, beavatkozási
területeket, illetve intézkedéseket, amelyekkel középtávon, illetve hosszú távon elérhetőek a
kitűzött biztonsági célok.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia alapelveit figyelembe véve Tiszakécske Város
Képviselő-testülete 51/2018. számú határozatával - 2018. 04. 26. napján - fogadta el
Tiszakécske Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiáját.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében stratégiánk
három fő elemre épül:




a településbiztonság,
gyermek- és ifjúságvédelem, valamint
a bűncselekmények áldozatainak segítése és az áldozattá válás megelőzése.

Mivel Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiánk a 2018-2019. évre vonatkozik, ezért
annak bemutatását következő beszámolónkban fogjuk megtenni.
 Pártfogó felügyelői tevékenység bemutatása
A Gyvt. 68/D. § alapján a gyámhatóság a gyermek bűnmegelőzési szempontú
veszélyeztetettségének magas foka esetén elrendeli a gyermek megelőző pártfogását.
A felügyelet tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők a településeken
túlnyomórészt kisebb súlyú bűncselekmények miatt indult ügyekben kerülnek pártfogás alá.
Jellemzőbb bűncselekmények, gyakoriság szerinti bontásban:
 lopás,
 garázdaság,
 testi sértés,
 zaklatás,
 tartás elmulasztás vétsége,
 kábítószerrel való visszaélés,
 felvétel készítésével vagy hozzáférhetővé tételével elkövetett, kiszolgáltatott személy
megalázásának vétsége.
Városunkban a pártfogó felügyeletet Dr. Babiczki Attila pártfogó felügyelő látja el. A
felügyelő a pártfogoltakkal kihelyezett ügyfélszolgálaton, havonta egyszer találkozott. A
rendőrségi, gyámhivatali és bírósági megkeresések alapján végzett környezettanulmányokat a
határidők betartása érdekében, egyedi kiutazásokkal végezte el.
A pártfogó felügyelet hatékony, pontos végrehajtása érdekében a pártfogó felügyelők
folyamatosan kapcsolatot tartottak, konzultáltak a rendőrséggel, a városi és megyei
bírósággal, ügyészséggel, a városi gyámhivatalok családvédelmi koordinátoraival, és civil
szervezetekkel.
A módosuló jogszabályok miatt egyre szorosabb a pártfogó felügyelő kapcsolata a Család-és
Gyermekjóléti Központok és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok munkatársaival. A
Család-és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereivel, valamint a Tiszakécskei Járási Hivatal
munkatársaival a pártfogó felügyelő kapcsolata aktív, az ügyek vonatkozásában naprakész
volt.

Továbbra is kedvező tapasztalat, hogy Tiszakécskéről nem kerültek pártfogó felügyelet alá
súlyosabb bűncselekményt elkövető fiatalkorúak, mutatja ezt az a tény is, hogy a Járási
Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályának a 2017-es évben nem kellett megelőző pártfogás
elrendeléséről rendelkeznie. A területileg illetékes pártfogó felügyelő munkája során nem
tapasztalt olyan tényt, jelenséget, mely miatt jelzési kötelezettségével élni kellett volna.
Ez igazolja a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat hatékony gondozói, illetve megelőző
munkáját, és a Tiszakécskei Rendőrség aktív bűnmegelőző-bűnüldöző tevékenységét,
valamint a jelzőrendszer hatékonyságára is következtetni enged.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben a Család - és Gyermekjóléti Szolgálat egy évre szóló
együttműködési megállapodást kötött az Élelmiszerbank Egyesülettel.
Ennek révén tavaly két alkalommal kaptak jelentős mennyiségű élelmiszert, melyből
alkalmanként 500 fő részesült. A Balogh Tészta jóvoltából karácsony előtt 300 család
részesült tésztaadományban.
A helyi Katolikus Karitász több alkalommal ajándékozott az arra rászoruló gyermekek és
családjuk részére ruhát, cipőt, játékot, mosógépet, kályhát, tüzelőt.
A tiszabögi hűtőház felajánlása révén jelentős mennyiségű lecsópaprikát, a Fejedelmi Pékség
Kft. jóvoltából pedig péksüteményt kaphattak a szegényebb családok.
Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület 2017-ben két alkalommal szervezett
gyermek és ifjúsági horgászversenyt. Rendezvényeiken közel 100 gyermek vett részt.
Az előző évhez hasonlóan ebben az évben is folytatódott a „köszilángos” kezdeményezés,
melynek keretében egy helyi vállalkozó felajánlása jóvoltából jutottak lángoshoz a családok.
A szolgálat több alkalommal rendezett ruhaosztást, melyhez a ruhákat magánszemélyektől,
illetve egy kecskeméti segélyszervezettől kapták. A lakosság által felajánlott bútorok és
háztartási eszközök közvetítésében is segítettek.
A szolgálat a húsvéti és a nyári szünetben, összesen 6 alkalommal, kézműves foglalkozást
szervezett, általános iskolásoknak.
A korábbi évekhez hasonlóan a Diákotthon tanulói részére, - akik közül több gyermeket
alapellátásban gondoztak-, májusban a Holt-Tisza partján játékos vetélkedővel gyermeknapot,
decemberben pedig karácsonyváró vetélkedőt rendeztek. Ezeken a programokon
alkalmanként 40 gyermek vett részt.
A múlt évben is biztosították a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek korrepetálást.
Segítségükkel nyolc tanulóból hét sikeres pótvizsgát tett, és felsőbb osztályba léphetett.
A kirekesztés témájában többször is meghirdetett filmpályázatukra a múlt évben sajnálatos
módon nem érkeztek pályaművek.
A nyári szünetben 43 fő hátrányos helyzetű gyermeket vittek el Szolnokra a Reptárba, és a
katasztrófavédelmi kiállításra. A gyermekek nagyon élvezték a kirándulást, többeknek ez volt

az egyetlen nyári programja.
A szolgálat állandó kapcsolatban áll a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal, a
Polgárőrséggel, a Karitásszal, Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, és magánszemélyekkel.
A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2017-ben is nagy szerepet játszott az életvezetési
tanácsadásban, a szenvedélybetegek segítésében és a drogprevencióban.
A Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében a Rászoruló
Személyeket Támogató Operatív Program (röviden: RSZTOP) keretén belül - 2017
decemberétől kezdődően több alkalommal - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő és intézményi jogviszonnyal nem rendelkező 0-3 éves korú gyermekek (15 fő)
személyenként -, 10 kg-os tartós élelmiszercsomagban részesülhettek. Az RSZTOP-os
élelmiszer csomagok osztása a 7-13 éves korosztállyal folytatódik ebben az évben is. A
csomagokat a megyei gyermekvédelmi főigazgatóság munkatársai a családsegítő szolgálat
bevonásával juttatta, illetve juttatja el az érintettekhez.
Fentiek figyelembe vételével a jövőben is célunk minden olyan tevékenység támogatása,
amely gyermekeink testi, lelki, értelmi és erkölcsi fejlődését szolgálja.
Tiszakécske, 2017. május 15.
Készítette:
Balláné Feró Magdolna
gyámügyi-ügyintéző

Ellenőrizte:
Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Tiszakécske Város Képviselő-testületének
2018. május 31-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a köztemető üzemeltetéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2017. (VII.27.) számú
határozatával a tiszakécskei 1510 hrsz-ú, Szolnoki út 6. szám alatt található köztemető
üzemeltetésével Tankó- Walter és Társa Kegyeleti Kft.-t (2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32.),
mint közszolgáltatót 2017. szeptember 1. napjától – 5 éves időtartamra – 2022. augusztus 31.
napjáig kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében megbízta a temető üzemeltetésével.
A jóváhagyott kegyeleti közszolgáltatási szerződés harmadik pontjában foglaltak alapján a
szolgáltató köteles tárgyévet követő májusi Képviselő-testületi ülésen írásban beszámolni a
temető üzemeltetéséről, annak bevételeiről és kiadásairól.
A Tankó- Walter és Társa Kegyeleti Kft. a temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámolót
elkészítette, amit jelen előterjesztéshez mellékelek.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta,
elfogadásra javasolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Tiszakécske, 2018. május 23.
Tóth János
polgármester
HATÁROZAT-TERVEZET
Tiszakécske Város Képviselő-testülete elfogadja a Tankó- Walter és Társa Kegyeleti Kft.
beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dombiné Horpácsi Mária aljegyző

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6060 Tiszakécske, Kőrösi út 2.
Tárgy: Tiszakécske Városi Köztemető
2017.09.01. – 2018.04.30. beszámoló
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!
Alulírott Tankó Zoltán, mint a Tankó-Walter és Társa Kegyeleti Kft. ügyvezetője, és mint a
Tiszakécske Városi Köztemető üzemeltetőjének képviselője, a 2017. július 27-én megkötött
kegyeleti közszolgáltatási szerződésünk 3. pont 18. bekezdése alapján írásbeli beszámolómat
benyújtom.
Temetőüzemeltetési tevékenységünket 2017. szeptember 1-jén kezdtük meg, az eltelt 8 hónap
folyamán a szerződésben foglalt kötelezettségeinknek igyekeztünk eleget tenni, mint például a
temetői létesítményeinek, zöldfelületeinek karbantartása, a temetési szolgáltatások és a
köztemetőben egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának összehangolása.
A temetőben temetkezési szolgáltatást végző temetkezési vállalkozókkal jó kapcsolatot
ápolunk, zökkenőmentes együttműködésről számolhatok be. A temetési időpont egyeztetése a
ceglédi központi irodánkkal történik, ahonnan értesítjük tiszakécskei kolléganőnket a
szertartások idejéről, hogy megfelelő időben rendelkezésre álljon a ravatalozó helyiség. A
köztemető

ravatalozó

épületében

található

halotthűtő

berendezés

használatának

összehangolása is problémamentesen működik, a hűtési napló vezetésével havi egyeztetés
alapján számolunk el a vállalkozókkal.
A közszolgáltatási szerződés egyik sarkalatos részeként a köztemetőben található sírhelyekről
szóló nyilvántartások vezetését naprakészen vezetjük, a törvényi előírásoknak megfelelő új
temetőfőkönyvet készítve és párhuzamosan a sírhelynyilvántartó szoftvert használva vezetjük
az új és régi sírhelyek megváltását, újraváltását.
A köztemető nyitását és zárását a nyitvatartási időnek megfelelően cégünk alkalmazottja látja
el. Emellett a ravatalozó épület és a kiszolgáló helyiségek tisztán tartása is az ő feladata.
A temetőben keletkező, általunk összegyűjtött hulladék elszállításáról a városi FBH-NP
Nonprofit Kft. közreműködésével gondoskodunk, kiemelt figyelmet fordítva az ünnepi
időszakokra.
Megállapodásunkhoz mérten a temetőben ügyfélfogadási időt biztosítunk (Hétfő-SzerdaCsütörtök-Péntek: 9-11, Kedd: 16-18 óráig) a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézéshez,
valamint a temetőlátogatók ez időben bármilyen köztemető kapcsolatos észrevétellel is
fordulhatnak ügyintézőnkhöz. Sajnos a téli időszakban az ügyfélfogadó helyiség fűtetlensége
miatt a temetőben történő félfogadás nem lehetséges, azonban kolléganőnk ezen feladatát

otthonában

ellátva

teljesíti.

Időpont

egyeztetést

követően

készségesen

áll

a

sírhelytulajdonosok rendelkezésére.
A sírhelyek megváltásához és újraváltásához szükséges összegek befizetéséhez csekket
állítunk ki a tulajdonosok részére, melyek befizetését kolléganőnk folyamatosan ellenőrzi,
fénymásolatként megőrizzük a befizetett csekkmásolatot.
A temető üzemeltetéséből származó bruttó 190.500 Ft bevételünket kiadásként az
alvállalkozóként alkalmazott Tóth László egyéni vállalkozónak fizetjük tovább a temetőben
végzett fenntartási munkájáért.
Az új ravatalozó épület kivitelezésével járó építési tevékenység a szokásosnál több feladatot
jelent a temető fenntartásával kapcsolatosan, de igyekszünk folyamatosan megfelelő ápolt
környezetet biztosítani a temetőbe látogató hozzátartozók számára.
Javaslatunk a temető üzemeltetésével kapcsolatosan:


helyi temetőrendeletet a ma érvényben lévő jogszabályok szerint felül kellene
vizsgálni, közösen átbeszélni, hogy melyek azok a pontok melyeket aktualizálni
szükségeltetik, illetve milyen újabb pontokat kellene bevezetni a köztemető megfelelő
üzemeltetésével kapcsolatban



az új ravatalozó épület megépítését követően, ahogy birtokba vehető új bérleti díj
szükséges megállapítani, ugyanúgy a ravatalozói berendezések, valamint a ravatalozó
épület körül kialakított urnahelyek kapcsán,



kérnénk,

hogy a

törvényi

előírások

(sírhelyméretek,

temetési

engedélyek)

maradéktalan betartása érdekében az üzemeltető kizárólagos tevékenységeit képezzék
az alábbi temetkezési szolgáltatások: sírásás, sírnyitás, exhumálás, újratemetés
Beszámolóm mellékletét képezi a tárgyidőszakban történt temetések táblázatban összefoglalt
száma,

a

temetés

helyének

megkülönböztetésével,

illetve

a

ravatalozó

helyiség

igénybevételének feltüntetésével. (1. számú melléklet)
Emellett mellékeltem a tárgyidőszakra vonatkozóan az új sírhelyek megváltásából és a régi
sírhelyek újraváltásából származó bevételeket. (2. számú melléklet)
Csatolom végül a temető üzemeltetéséből származó bevételek és kiadások összesítését. (3.
számú melléklet)
Amennyiben a beszámolót illetően bármilyen kérdésük, észrevételük volna szívesen állok
rendelkezésükre.
Cegléd, 2018. május 15.
Tisztelettel:
Tankó Zoltán

1. számú melléklet

Köztemetőben végzett temetkezési szolgáltatások - 2017. 09. 01. - 2018. 04. 30.

TISZAKÉCSKE KIMUTATÁS
2017.
Ravatal használata

Kápolnában ravatalozva

Sírnál búcsúztatás

Köztemető részben
temetve

09.hó

9 alkalom

-

1 alkalom

6

10. hó

11 alkalom

-

-

10

11.hó

12 alkalom

1 alkalom

-

7

12.hó

8 alkalom

-

-

7

2018.
01. hó

5 alkalom

2 alkalom

-

6

02. hó

11 alkalom

2 alkalom

-

6

03. hó

13 alkalom

1 alkalom

-

11

04. hó

4 alkalom

-

1 alkalom

4

2. számú melléklet

2017.09.01. -2017.12.31.

SÍRHELY ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK - 2017.09.01. - 2018.04.30.

szeptember

ravatalhasználat

október

162 000
Ft

új sírhely értékesítés

Ft

Ft

Ft
Ft
Ft
170 000

március

április

ÉVES BEVÉTEL

234 000

72 000

Ft

Ft
Ft

Ft

Ft
160 000
Ft
48 000

Ft
298 000

Ft

594 000

48 000

64 000

326 000
Ft

Ft

Ft

Ft

342 400
ÉVES KIADÁS

-

80 000

1 174 400
Ft

224 000

Ft
16 000

Ft

Ft

Ft
48 000

112 000

64 000

Ft

Ft
64 000

Ft

Ft

296 000

198 000

Ft
16 000

64 000

február

90 000

HAVI BEVÉTEL

16 000

380 400

január

sírhely újraváltás

Ft

Ft

Ft

új sírhely értékesítés

720 000

150 400 Ft

274 000

ravatalhasználat

144 000

Ft

Ft

2018.01.01. -2018.04.30.

216 000

32 000

64 000

HAVI BEVÉTEL

ÉVES BEVÉTEL

Ft

48 000

sírhely újraváltás

december

198 000
Ft

Ft

november

Ft

Ft
208 000

Ft
168 000

962 000

ÉVES KIADÁS

Bevételek és kiadások - 2017.09.01. - 2018.04.30.

3. számú melléklet
Dátum

Bevétel megnevezése

Összeg

2017. szeptember

kegyeleti közszolgáltatások ellátása

190 500

Ft

2017. október

kegyeleti közszolgáltatások ellátása

190 500

Ft

2017. november

kegyeleti közszolgáltatások ellátása

190 500 Ft

2017. december

kegyeleti közszolgáltatások ellátása

190 500 Ft

2018. január

kegyeleti közszolgáltatások ellátása

190 500 Ft

2018. február

kegyeleti közszolgáltatások ellátása

190 500

Ft

2018. március

kegyeleti közszolgáltatások ellátása

190 500

Ft

2018. április

kegyeleti közszolgáltatások ellátása

190 500

Ft

ÖSSZESEN
Dátum

1 524 000 Ft
Kiadás megnevezése

alvállalkozói munkadíj
2017. szeptember

54 000 Ft

anyagktg (karbantartási munkákhoz)

15 000 Ft

anyagktg (karbantartási munkákhoz)

20 000 Ft

anyagktg (karbantartási munkákhoz)

10 000 Ft

üzemanyag ktg

üzemanyag ktg
anyagktg (karbantartási munkákhoz)
alvállalkozói munkadíj
üzemanyag ktg
anyagktg (karbantartási munkákhoz)
alvállalkozói munkadíj

2018. március

üzemanyag ktg
anyagktg (karbantartási munkákhoz)
alvállalkozói munkadíj

2018. április

Ft

15 000 Ft

alvállalkozói munkadíj

2018. február

150 000

üzemanyag ktg

anyagktg (karbantartási munkákhoz)
2018. január

Ft

50 000 Ft

alvállalkozói munkadíj
2017. december

150 000

üzemanyag ktg
alvállalkozói munkadíj

2017. november

150 000 Ft

üzemanyag ktg
alvállalkozói munkadíj

2017. október

Összeg

üzemanyag ktg
anyagktg (karbantartási munkákhoz)
ÖSSZESEN

150 000
-

Ft
Ft

5 500 Ft
150 000
-

Ft
Ft

5 000 Ft
150 000 Ft
-

Ft

20 500 Ft
150 000 Ft
50 000 Ft
8 500 Ft
150 000 Ft
65 000 Ft
5 500 Ft
1 524 000 Ft

Tiszakécske Város Képviselő-testülete által hozott határozatok végrehajtásáról
2018. április
Ssz
1.

Határozat száma
43/2018. (IV.26.)

44/2018. (IV.26.)
2.
3.

45/2018. (IV.26.)
46/2018. (IV.26.)

4.
5.

47/2018. (IV.26.)

6.

48/2018. (IV.26.)

7.

49/2018. (IV.26.)

8.

50/2018. (IV.26.)

9.

51/2018. (IV.26.)

Határozat tárgya
Az önkormányzat és felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2017. évi éves
összefoglaló ellenőrzési jelentése
EFOP-1.5.3.-2017-00071 számú projekt
támogatási szerződés módosítása
EFOP-3.9.2.-16-2017-00009 számú projekt
támogatási szerződés módosítása
Tiszakécske, 0622/24 hrsz-ú ingatlan
tulajdonszerzése
Radnóti utca 4. szám alatti önkormányzati
telek értékesítése
Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatásra pályázat benyújtása
Tiszakécske Tűzoltóság épülete tetőterének
beépítéséhez többletköltség biztosítása
Kosárlabdacsarnok építés II. ütem terület
biztosítása
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia
elfogadása

Végrehajtási
határidő
azonnal

azonnal
azonnal
azonnal

Határozat végrehajtása
Felelős
igen nem
Gombosné dr. Lipka
Klaudia jegyző
X
Gombosné dr. Lipka
Klaudia jegyző
Gombosné dr. Lipka
Klaudia jegyző
Tóth János polgármester

X
X
X
X

azonnal

Dombiné Horpácsi Mária
aljegyző
Dombiné Horpácsi Mária
aljegyző
Tóth János polgármester

azonnal

Tóth János polgármester

X

azonnal

Gombosné dr. Lipka
Klaudia jegyző

X

azonnal
azonnal

Tiszakécske, 2018. május 23.
Tóth János
polgármester

X
X

foly.

