5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

MEGHÍVÓ
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2015. március 03-án (kedden) 10.00 órai kezdettel tartja következő nyílt ülését.
Az ülésre a békéscsabai Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában – Békéscsaba, Szent István
tér 7. sz. – kerül sor.
Tervezett napirend:
1.) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2015. évi
költségvetése
2.) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2014. évi
költségvetésének módosítása
3.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
4.) A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Csaba utcai Idősek
Otthona és Bartók Béla utcai Idősek Otthona további működése, a szakmai terv
elfogadása
5.) A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok
Átmeneti Szállója további működése, a szakmai terv elfogadása
6.) A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szakmai
Programjainak elfogadása – Szakmai Programok, Házirendek, SzMSz,
Megállapodás tervezetek
7.) A Békéscsabai Kistérségi Társulás 2015. évi feladatellátása
8.) A Békéscsabai Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények vezetői és
gazdaságvezetői pályázatainak kiírása – BKSZK, Életfa I.O., CsGyK,
Intézményellátó
9.) Tájékoztató az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról
10.)Egyéb ügyek, bejelentések
1. LJF 739 frsz. Fiat Scudo szgk. üzembentartó váltás
2. II. Szociális Dolgozók Bálja szervezése 2015.03.07.
3. I. Mi magunk…kistérségi barátkozó szervezése
Házigazda: Békéscsaba

A napirendi pontok dokumentumait elektronikus úton juttatjuk el a Tanács tagjaihoz.
Az ülés eredményessége érdekében megjelenésére feltétlenül számítunk!

Békéscsaba, 2015. február 6.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

1. melléklet 1 oldal

Békéscsabai Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás költségvetésének
összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege
2015.

Eredeti előirányzat

Megnevezés

2015.03.03
e Ft

BEVÉTELEK
I.

A költségvetési szervek (intézmények) bevételei
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése

II.

424 814
0
0
0
424 814
0
0
0
0
0

A Társulás bevételei
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Intézményi finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány igénybevétele
Központi irányítószervi támogatás

890 507
633 934
235 453
0
21 120
0
0
0
0
0

1 315 321
72 540
48 752
0

Társulási finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

23 788

1 387 861

1. melléklet 2 oldal

Békéscsabai Kistérségi Társulás

Eredeti előirányzat

Megnevezés

2015.03.03
e Ft

KIADÁSOK
I.

Társulási kiadások

1 135 408

1. Költségvetési szervek (intézmények) kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

1 068 782
468 231
126 422
474 079
50
0
0
0
0

2. A Társulás kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

II.

Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások
Költségvetési szervek (intézmények) beruházási kiadásai
Társulás beruházási kiadásai

2. Felújítási feladatok kiadásai
Költségvetési szervek (intézmények) felújítási kiadásai
Társulás felújítási kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

66 626
1 008
245
43 385
0
21 988
0
0
0

252 453
240 453
5 000
235 453

12 000
12 000
0

1 387 861

Békéscsabai Kistérségi Társulás

2. melléklet

BEVÉTEL

Eredeti
előirányzat

2015.03.03
e Ft

kiemelt előirányzat

Kiemelt előirányzat

Költségvetési szervek 2015. évi bevétel és kiadás előirányzatai

Eredeti
előirányzat

KIADÁS

2015.03.03
e Ft

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: Maradvány igénybevétele
Központi, irányítószervi támogatás
összesen

0
0
0
220 071
0
0
0
0
0
394 164
12 000
382 164
614 235

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások

264 933
71 532
271 720
50
0
0
2 000
4 000
0
0
0

összesen

614 235

Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: Maradvány igénybevétele
Központi, irányítószervi támogatás
összesen

0
0
0
156 880
0
0
0
0
0
107 235
16 000
91 235
264 115

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások

86 882
23 458
142 775
0
0
0
3 000
8 000
0
0
0

összesen

264 115

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: Maradvány igénybevétele
Központi, irányítószervi támogatás
összesen

0
0
0
1 794
0
0
0
0
0
159 569
20 752
138 817
161 363

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
összesen

88 692
23 947
48 724
0
0
0
0
0
0
0
0
161 363

BEVÉTEL

Eredeti
előirányzat

2015.03.03
e Ft

kiemelt előirányzat

2. melléklet

Kiemelt előirányzat

Békéscsabai Kistérségi Társulás

Eredeti
előirányzat

KIADÁS

2015.03.03
e Ft

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: Maradvány igénybevétele
Központi, irányítószervi támogatás
összesen

0
0
0
46 069
0
0
0
0
0
0
0
0
46 069

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások

27 724
7 485
10 860
0
0
0
0
0
0
0
0

összesen

46 069

Intézmények összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: Maradvány igénybevétele
Központi, irányítószervi támogatás
Intézmények bevételei összesen

Működési költségvetés bevételei összesen
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
Finanszírozási bevételek összesen
Minösszesen

0
0
0
424 814
0
0
0
0
0
660 968
48 752
612 216
1 085 782

424 814
0
660 968
1 085 782

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
Intézmények kiadásai összesen

Működési költségvetés kiadásai összesen
ebből: egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások összesen
Mindösszesen

468 231
126 422
474 079
50
0
0
5 000
12 000
0
0
0
1 085 782

1 068 782
17 000
0
1 085 782

Békéscsabai Kistérségi Társulás

3.1 mellék

Költségvetési
szerv/Feladat

Ágazat /
feladatcsoport

A Társulás központi kezelésű feladatainak
2015. évi bevételei

Eredeti
előirányzat

Kiemelt előirányzat

2015.03.03
e Ft

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
13 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
Közhatalmi bevételek
0
Működési bevételek
21 120
Felhalmozási bevételek
0
Működési célú átvett pénzeszközök
0
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
0
Finanszírozási bevételek
19 954
ebből: maradvány igénybevétele
19 954
központi, irányítószervi támogatás
0
összesen:
54 074
Önkormányzatok valamint társulások elszámolásai a központi költségvetéssel
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás
összesen:
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás

592 736
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
592 736

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
összesen:

Út autópálya építés (kerékpárút)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás

0

1 276
235 453
0
0
0
0
0
0
0
2 063
2 063
0
összesen:

Háziorvosi ügyeleti ellátás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás

238 792

6 368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
összesen:

6 368

Békéscsabai Kistérségi Társulás

Költségvetési
szerv/Feladat

Ágazat /
feladatcsoport

3.1 mellék

Eredeti
előirányzat

Kiemelt előirányzat

2015.03.03
e Ft

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás

1 074
0
0
0
0
0
0
0
0
1 771
1 771
0
összesen:

Támgató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás

2 845

12 980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
összesen:

Utcai szociális munka
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás

12 980

6 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
összesen:

6 500

Társulás összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás
Mindösszesen:

633 934
235 453
0
21 120
0
0
0
0
0
23 788
23 788
0
914 295

Bevételek összegzése
Működési költségvetés bevételei összesen:
ebből: kölcsönök igénybevétele visszatérülésre
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:
ebből: kölcsönök igénybevétele visszatérülésre
Finanszírozási kiadások összsen:
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás
Mindösszesen:

655 054
0
235 453
0
23 788
23 788
0
914 295

Békéscsabai Kistérségi Társulás

3.2 mellék

Ágazat /
feladatcsopo
rt
Költségvetés
i
szerv/Felada

A Társulás központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai
Eredeti
előirányzat

Kiemelt előirányzat

2015.03.03
e Ft

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Személyi juttatások
0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0
Dologi kiadások
38 454
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
Egyéb működési célú kiadások
13 845
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Beruházások
0
Felújítások
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Finanszírozási kiadások
0
összesen:
52 299
Önkormányzatok valamint társulások elszámolásai a központi költségvetéssel
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Finanszírozási kiadások
összesen:
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások

0
0
0
0
1 775
0
0
0
0
1 775

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
592 736
592 736

összesen:
Út autópálya építés (kerékpárút)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások

588
143
2 608
0
0
0
235 453
0
0
0
0
238 792

összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások

0
0
0
0
6 368
0
0
0
0
0
összesen:

0
6 368

Békéscsabai Kistérségi Társulás

Ágazat /
feladatcsopo
rt
Költségvetés
i
szerv/Felada

3.2 mellék

Eredeti
előirányzat

Kiemelt előirányzat

2015.03.03
e Ft

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások

420
102
2 323
0
0
0
0
0
0
0
0
2 845

összesen:
Támgató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 980
12 980

összesen:
Utcai szociális munka
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 500
6 500

összesen:
Társulás összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
Mindösszesen:

1 008
245
43 385
0
21 988
0
235 453
0
0
0
612 216
914 295

Kiadások összegzése
Működési költségvetés kiadásai összesen:
ebből:egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:
ebből:egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások összsen:
Mindösszesen:

66 626
21 988
235 453
0
612 216
914 295

3.3 sz mellék

Állami finanszírozás 2015. év

Jogcím

Családsegítés
- alap
- kistérségi kiegészítés
Gyermekjóléti szolgálat
- alap
- kistérségi kiegészítés
Gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés (Társulási ellátás)
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki v tanyagondnoki szolg.
Időskorúak nappali intézményi ellátása
Fogyatékos nappali intézményi ellátása
Demens nappali intézményi ellátás
Szenvedély nappali intézményi ellátás
Hajléktalan nappali intézményi ellátás
Hajlékt.átm.szállása éjjeli menedékhely
Szakmai dolgozók bértámogatása
Intézmény üzemeltetési támogatás
Időskorú ellátottak létszámadatai
- Időskorúak átlagos ellátása
- Időskorúak demens szem.ellátása
- Időskorúak átlagos ellátása gondozóház
Gyermekek átmeneti otthona
Családok átmeneti otthona
Helyettes szülő
Összesen
Finanszírozási szerződés

- Utcai szociális munka
- Támogató szolgáltatás
Összesen

Foglalkoztatottak 2015 évi kompenzációja
Szociális ágazati pótlék
Mindösszesen

Menny.egys.

fő vagy hó

Támogatás
Alap
Kist.kieg. Támogatás

Mutató

fő
fő

65 017
65 017

13,0034 1 975 000

fő
fő
működési hó
fő
fő
működési hó
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

65 017
9 722
12
600
450
24
185
25
80
26
20
26
85,25

13,0034 1 975 000

fő
fő
fő
fő
fő
fő

1 975 000

Összes alap

5 536
43 500
54 500
50 000
50 000
62 000
41 220
46 835

Társulás

Int.ellátó

BKEszK

Életfa Id. O.

Csal.segítő

45 186 815

45 186 815

37 348 115

37 348 115

19 505 100
1 975 000

25 681 715

2 099 400
60 896
188 500
2 500 000
163 500
550 000
550 000
372 000
247 320
515 185
2 606 040

2 099 400
33 216 000
65 250 000
5 000 000
20 165 000
12 500 000
40 000 000
8 060 000
4 122 000
12 177 100
222 164 910
43 563 120

1 200
55 360
145 000
2 2 500 000
109 000
500 000
500 000
310 000
206 100
468 350
2 606 040

Σ Összes (Ft)

25 681 715

300

1

Összes Kis.Kieg

11 666 400
3 321 600
19 575 000
10 082 500
1 250 000
4 000 000
1 612 000
824 400
1 217 710

2 099 400
36 537 600
84 825 000
5 000 000
30 247 500
13 750 000
44 000 000
9 672 000
4 946 400
13 394 810
222 164 910
43 563 120

2 099 400

117 271 800
28 038 040

83 393 280
7 721 040

592 735 670

369 341 940

91 114 320

6 500 000
12 980 000

12 980 000

36 537 600
84 825 000
5 000 000
30 247 500
13 750 000
44 000 000
9 672 000
4 946 400
13 394 810
21 499 830 Arány: (45+32+8,25)/85,25
7 804 040 64%, 18%, 18%

197
89
2
12
16
5
519 680 960

73 054 710

132 279 410

6 500 000

19 480 000

12 980 000

0

6 500 000

0

0

0

0

0

612 215 670

0

382 321 940

91 114 320

138 779 410
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4. melléklet

A Társulás 2015. évi beruházási kiadásai

Kiemelt előirányzat

Eredeti
előirányzat

2015.03.03
e Ft

Társulás beruhása
Kerékpárút építése Kondoros és Békéscsaba között

235 453
235 453

Intézmények beruházásai
BKEszKp
Életfa ID
Családsegítő és Gyermekjóléti Kp

2 000
3 000
0

Beruházások összesen:

5 000

240 453

Beruházások összegzése
Működési költségvetés kiadásai összesen:
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:
Finanszírozási kiadások összsen:
Mindösszesen:

0
240 453
0
240 453

Békéscsabai Kistérségi Társulás

5. melléklet

A Társulás 2015. évi felújítási kiadásai

Kiemelt előirányzat

Eredeti
előirányzat

2015.03.03
e Ft

Társulás felújításai
Intézmények felújításai
BKESzKp
Életfa ID
Családsegítő
Társulás felújítások összesen

0
12 000
4 000
8 000
0
12 000

Felújítások összegzése
Működési költségvetés kiadásai összesen:
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:
Finanszírozási kiadások összsen:
Mindösszesen:

0
12 000
0
12 000

Békéscsabai Kistérségi Társulás

6. melléklet

A Társulás 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Eredeti
előirányzat
2015.03.03.

Működési célú támogatások államháztartáson belül

633 934 Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hozzájárulási adó
445 934 Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
0 Egyéb működési célú kiadások

Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Működési költségvetés összesen

1 079 868 Működési költségvetés összesen

Eredeti
előirányzat
2015.03.03.

469 239
126 667
517 464
50
21 988
1 135 408

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

235 453 Beruházások
0 Felújítások
0 Egyéb felhalmozási célú kiadások

240 453
12 000
0

Felhalmozási költségvetés összesen

235 453 Felhalmozási költségvetés összesen

252 453

Finanszírozási bevételek:
Költségvetési maradvány igénybevétele
Intézményi maradvány igénybevétele
Társulás maradvány igénybevétele

72 540 Finanszírozási kiadások:

0

72 540
48 752
23 788

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 387 861 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 387 861

Bevételek összesen:

1 387 861 Kiadások összesen:

1 387 861

Békéscsabai Kistérségi Társulás

7. melléklet
Békéscsabai Kistérségi Társulás
költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma
2015. év

2015. évi
létszám

Intézmény

Eredeti
előirányzat

2015.03.03
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

150

Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona

50

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

50

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ

12

Összesen

262

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 03-i ülésére
a 1. sz. napirendhez

Tárgy: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2015. évi
költségvetése
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő:
 Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
 Krattinger Linda megbízott intézményvezető
 Benyoda Beáta megbízott gazdasági vezető
Véleményező: Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Mellékletek:
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás összevont
pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2015. év
2. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás költségvetési
szervek 2015. évi bevételei és kiadásai
3.1 A Társulás központi kezelésű feladatainak 2015. évi bevételei
3.2 A Társulás központi kezelésű feladatainak 2015. évi kiadásai
3.3 A Társulás 2015. évi állami finanszírozása
4. A Társulás 2015. évi beruházási kiadásai
5. A Társulás 2015. évi felújítási kiadásai
6. A társulás 2015. évi költségvetési mérlege
7. A Békéscsabai Kistérségi Társulás költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma
2015. év

Tisztelt Társulási Tanács!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak, a 23. §ban előírt részletezettség szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben szabályozott módon előterjesztem a
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2015. évi
költségvetéséről szóló tervezetet.
A Társulási Tanács a 74/2014. (XII.17.) sz. KTT határozatával fogadta el a 2015. évi
költségvetés koncepcióját.

A Társulási Tanács elé beterjesztett költségvetés egy összevont pénzügyi mérlegből, az ehhez
kapcsolódó mellékletekből áll, a 2015. évi társulási költségvetés főösszege 1.387.861 e Ft.

1. Társulás összevont költségvetési előirányzata (1. melléklet)
A Békéscsabai Kistérségi Társulás 2015. évi összevont bevételi és kiadási előirányzata
1.387.861 eFt.
Bevételek
A Társulás működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételei között
meghatározó a Társulás szociális intézményeinek központi támogatása. 2013. július 1-jétől az
állami költségvetésből igényelt feladatfinanszírozás a székhelytelepülés – Békéscsaba Megyei
Jogú Város – önkormányzatán keresztül történik. A központi támogatás nagyságrendje a 2015.
évben 592.736 e Ft, amelynek része a kistérségi kiegészítés, összege ebben az évben 73.055 e
Ft. A kistérségi kiegészítő állami finanszírozás mutatja azt, hogy jelenleg a kötelező
önkormányzati szociális ellátást társulási formában célszerű végezni, hiszen többletfinanszírozáshoz lehet hozzá jutni.
Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata a kötelező feladatellátása mellett önként
vállalt szociális feladatok ellátására finanszírozási szerződést kötött az NRSzH-val utcai
szociális munka finanszírozására (Családsegítő és Gyermekjóléti Központ) 6.500 e Ft,
valamint a támogató szolgáltatás finanszírozására (BKESzKp) 12.980 e Ft. Ezzel, a Társulás
2015. évi központi támogatása összesen 612.216 e Ft.
A Társulási Tanács 2014. január 1-i hatállyal megalapította a Békéscsabai Kistérségi
Intézményellátó Központot, amely a Társulás szociális intézményeinek gazdálkodási pénzügyi
feladatait látja el. Ennek következtében az intézményellátó finanszírozása az intézményeket
terheli, amely az intézmények bevételeiből származik, összege 2015. évben 46.069 e Ft.
A Társulás területén az orvosi ügyeleti feladatokat a Csaba Ügyelet Kft látja el. A
feladatellátásban érintett települések – Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony, Csabaszabadi
– a központi költségvetésből folyósított állami normatíva alapját képező települési
lakosságszám alapján számított 60 Ft/fő hozzájárulást, Békéscsaba esetén 100 Ft/fő
hozzájárulást adnak a feladatot átvevő szolgáltató részére, amely tartalmazza az eszközpótlásra
fordítandó összeget is. A hozzájárulás mértéke – hasonlóan az elmúlt évhez – településenként
a következő:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Csabaszabadi Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Telekgerendás Község Önkormányzata

6.166,300 e Ft,
21,000 e Ft,
85,680 e Ft,
94,560 e Ft,

A Társulást Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a feladatellátás érdekében
továbbra is támogatja. 2015. évben a Társulási Tanács esetében azonos mértékű mint az
elmúlt évben, összege 13.000 e Ft. Békéscsaba MJV Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendelettervezete tartalmaz még 30.000 e Ft céltartalékot a Kistérségi Társulás intézményei
feladatellátásához kapcsolódóan, amely azonban csak év közben, külön közgyűlési döntések
alapján kerülhet a Társuláshoz.
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Működési célú támogatások pályázati forrásból is megjelentek 2015. évben összesen 6.184 e
Ft. (Kerékpárút: 3.339 e Ft, Össz-kép-es-ség: 2.845 e Ft).
Bevételi előirányzatok közül kiemelt a Békéscsaba – Kondoros között épülő kerékpárút
felhalmozási támogatása, amelynek építési (kivitelezési) költség fennmaradó, azaz még el
nem számolt összege 235.453 e Ft.
A Társulás szociális intézményei saját működési bevételeinek előirányzata (térítési díjak)
2015. évre vonatkozóan 424.814 e Ft (BKeSzKp: 220.071 e Ft, Életfa IO: 156.880 e Ft,
Családsegítő és Gyermekjóléti Kp: 1.794 eFt).
A tagdíj összege 2013. év óta 300 Ft/lakos. A társulás települései összesen 21.120 e Ft
tagdíjat fizetnek a következő megoszlásban:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Csabaszabadi Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Telekgerendás Község Önkormányzata
Újkígyós Város Önkormányzata

18.498,9 e Ft,
105,0 e Ft,
428,4 e Ft,
472,8 e Ft,
1.624,8 e Ft.

A Társulás finanszírozási bevétel 2015. évi előirányzata 72.540 e Ft költségvetési maradvány,
amely egyrészt a pályázatokból, másrészt a Társulási Tanács és intézményei
pénzmaradványából származik. Az intézmények költségvetési egyensúlyának biztosítása
érdekében az intézmények a 2014. évi pénzmaradványukból – a 2014. évi éves elemi
költségvetési beszámoló elfogadása nélkül jelenleg - 48 752 e Ft-ot kellett beállítani az alábbi
bontásban:
 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
12 000 e Ft,
 Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
16 000 e Ft,
 Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 20 752 e Ft.
A fentebb rögzített pénzmaradványok részben tartalmazzák a 2014. évben átadott fenntartói
támogatást is, amelyet az érintett intézmények a szociális konyha működtetésére tekintettel
kaptak.

Kiadások
A Társulás összevont kiadási előirányzatának 2015. évi tervezetében is meghatározó a
személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adók összege. Mértéke a
költségvetés – beruházás nélküli összegére vetítve – 52 %-a, összege 469.239 e Ft személyi
juttatás (intézmények: 468.231 e Ft, Társulás: 1.008 e Ft) és 126.667 e Ft szociális
hozzájárulási adók.
Hasonló nagyságrendet jelent a Társulás 2015. évi költségvetésének tervezetében a 46 %-os
mértékű dologi kiadások előirányzatai, amelynek összege: 533.712 e Ft (intézmények 474.079
e Ft, Társulás: 43.385 e Ft).
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak eredeti előirányzata (BKESzKp) 50 e Ft.
A Társulási Tanács 2015. évben egyéb működési célú kiadást összesen 21.988 e Ft-ot tervez
(Csaba Ügyelet Kft: 6.368 e Ft, Doboz kistérségi kiegészítő finanszírozás visszafizetése: 1.775
e Ft, Békéscsaba MJV költségtérítés 12.845 e Ft, belső ellenőrzés Békéscsaba MJV 1.000 e
Ft).
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2. Költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai (2. melléklet)
A Békéscsabai Kistérségi Társulás intézményi szerkezetében 2014. évben változások
következtek be. A Társulási Tanács megalapította a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó
Központot, amely az intézmények gazdálkodási pénzügyi feladatait látja el. További változás
volt 2015. második félévétől, az Életfa Idősek Otthona ismét önálló intézményként működik.
A Békéscsabai Kistérségi Társulás intézményeinek 2015. évi bevételi és kiadási költségvetési
előirányzata összesen 1.085.782 e Ft.
Bevételek
Az intézmények 2015. évi működési bevételeinek tervezett előirányzata 424.814 e Ft,
meghatározó része a térítési díjbevétel BKESzKp: 220.071 e Ft, Életfa IO 156.880 e Ft,
Családsegítő és Gyermekjóléti Kp: 1.794 eFt, Intézményellátó Kp: 46.069 e Ft.
Finanszírozási bevételek összesen 660.968 e Ft, amelyből központ irányítószerv támogatása
612.216 e Ft, maradvány igénybevétele: 48.752 e Ft.
Kiadások
Az intézmények 2015. évi személyi juttatásainak előirányzata 468.231 e Ft, (BKESzKp:
264.933 e Ft, Életfa IO: 86.882 e Ft, Családsegítő és Gyermekjólét Kp: 88.692 e Ft,
Intézményellátó Központ 26.749 e Ft.) Szociális hozzájárulási adók tervezete összesen:
126.422 e Ft.
A dologi kiadások előirányzata összesen 474.079 e Ft-ot, az ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett előirányzat 50 e Ft.

3. Beruházások és felújítások kimutatása (4. 5. mellékletek)
A társulás 2015. évi költségvetésében realizálódik, a Békéscsaba – Kondoros között építendő
kerékpárút kivitelezési (építési) költség még el nem számolt összege, értéke 235.453 e Ft.
Az intézmények közül a BKESzKp 2.000 e Ft, az Életfa IO 3.000 e Ft beruházási
előirányzatot tervez, mindkét intézmény ápolási és informatikai eszközök beszerzésére.
A Társulás intézményei összesen 12.000 e Ft felújítási kiadást tervez (BKESzKp: 4.000 e Ft a
határozott idejű működési engedélyekhez kötődő felújítási munkákra, Életfa IO: 8.000 e Ft a
férőhely bővítés miatt szükséges infrastruktúra kialakítására és az apartmanok belső
felújítására, a vagyonkezelési szerződésben rögzítettek szerint.

4. Létszám kimutatás (6. melléklet)
A Társulás 2015. évi tervezett dolgozói létszáma összesen 262 fő. Megoszlása: BKESzKp
150 fő, Életfa IO 50 fő, Családsegítő és Gyermekjóléti Kp szintén 50 fő, Intézményellátó
Központ 12 fő.
A Társulási Tanács munkáját és intézményeit koordinálja, a Békéscsaba MJV Polgármesteri
Hivatalában a Kistérségi Csoport, ahol 3 fő dolgozik.
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Összegzés
Összességében megállapítható, hogy a társulás feladatainak ellátásához a költségvetési
keretek biztosítják a folyamatos működést.
A 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesítése és betartása minden dolgozótól
fegyelmezett és pontos munkavégzést követel. A kiadási előirányzatok takarékos és céljellegű
felhasználásán túlmenően továbbra is azon kell dolgozni, hogy pályázatok útján jelentős
forrásokkal bővítsük a Társulás fejlesztési lehetőségeit.
A bevételi oldalon szükséges megvizsgálni a növelés lehetőségeit. Ennek egyik lehetősége az
intézményi térítési díjak emelése, mely az alacsony jövedelmek miatt nem megfelelő
megoldás. A másik lehetőség olyan új szolgáltatások bevezetése, melyek növelhetik az ellátás
színvonalát és az intézmények bevételeit is. Ezek kidolgozása az érintett intézményvezetőkkel
megkezdődött. A kiadási oldalon szükséges felülvizsgálni a fennálló ún. külső megbízottakkal
létrejött jogviszonyok tartalmát, annak mértékét, az azokért fizetett díjakat, azok mennyire
állnak arányban az elvégzett munkával, az elmúlt évek változásait is szem előtt tartva. A
hatékonyabb, olcsóbb működés okszerű elvárás valamennyi intézménytől, mely azonban nem
sértheti a kötelező jogszabályi előírások szerint ellátandó feladatokat.
A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés
megvitatására és a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási
Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetését a jelen napirendhez tartozó előterjesztés
1/1-7. számú mellékletekben részletezettek szerint, azzal szó szerint megegyező
szöveggel elfogadja, amelynek alapján a 2015. évi költségvetés bevételi, kiadási
főösszege 1.387.861 e Ft.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. március 03.
2. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2015. évi elemi költségvetés
Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye. A 2015. évi költségvetési határozatot érintő
módosításokat a soron következő költségvetési határozatmódosítás alkalmával
szükséges átvezetni.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. június 30.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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1. melléklet 1 oldal

Békéscsabai Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás költségvetésének
összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege
2014.

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

…/2015. (…...)
KTT határozat
szerinti
változás

Módosított
előirányzat

2014.03.27

2014.12.17

2015.03.03

2015.03.03

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

BEVÉTELEK
I.

A költségvetési szervek (intézmények) bevételei
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése

II.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Intézményi finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány igénybevétele
Központi irányítószervi támogatás

650 674

31 017

681 691

33 449
0
0
407 650
0
3 000

213 552
0
0
435 627
291
1 204

5 289
0
0
25 728
0
0

218 841
0
0
461 355
291
1 204

0

0
0

0

A Társulás bevételei
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése

444 099

0
0

0

0
0

0

0
0

1 184 794

1 230 174

-85

1 230 089

686 105
475 911
0
22 778
0
0

745 365
460 840
0
23 969
0
0

-10 118
10 033
0
0
0
0

735 247
470 873
0
23 969
0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

1 628 893

1 880 848

30 932

1 911 780

95 728

240 225

0

240 225

92 557

202 975

0

202 975

0

0

0

0

3 171

37 250

0

37 250

1 724 621

2 121 073

30 932

2 152 005

Társulási finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1. melléklet 2 oldal

Békéscsabai Kistérségi Társulás

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

…/2015. (…...)
KTT határozat
szerinti
változás

Módosított
előirányzat

2014.03.27

2014.12.17

2015.03.03

2015.03.03

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

1 247 436

1 614 347

14 791

1 629 138

1 196 673

1 478 635

6 999

1 485 634

469 320
126 701
508 394
8 927
83 331

572 952
149 588
700 232
11 647
38 501

11 729
4 876
1 448
-3 524
-1 815

584 681
154 464
701 680
8 123
36 686

KIADÁSOK
I.

Társulási kiadások
1. Költségvetési szervek (intézmények) kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

0
0

2. A Társulás kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

II.

Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások
Költségvetési szervek (intézmények) beruházási kiadásai
Társulás beruházási kiadásai

2. Felújítási feladatok kiadásai
Költségvetési szervek (intézmények) felújítási kiadásai
Társulás felújítási kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0
0

0
5 715

0

0
-5 715

0

0
0

50 763

135 712

7 792

143 504

4 080
1 116
25 318
0
20 249

7 836
2 029
41 614
0
84 233

900
564
5 412
0
916

8 736
2 593
47 026
0
85 149

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

477 185

506 726

16 141

522 867

477 185

474 807

5 372

480 179

10 000
467 185

22 693
452 114

-4 661
10 033

18 032
462 147

0

31 919

10 769

42 688

0
0

31 919
0

10 769
0

42 688
0

1 724 621

2 121 073

30 932

2 152 005

Békéscsabai Kistérségi Társulás

2. melléklet

BEVÉTEL

…/2015.
Eredeti Módosított (…...) KTT Módosított
előirányza előirányza határozat előirányza
t
t
szerinti
t
változás
2014.02.27 2014.12.17 2015.03.03 2015.03.03
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

kiemelt előirányzat

Kiemelt előirányzat

Költségvetési szervek 2014. évi bevétel és kiadás előirányzatai

KIADÁS

…/2015.
Eredeti Módosított (…...) KTT Módosított
előirányza előirányza határozat előirányza
t
t
szerinti
t
változás
2014.02.27 2014.12.17 2015.03.03 2015.03.03
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2 291
35 755
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Működési bevételek
218 955
236 584
Felhalmozási bevételek
0
291
Működési célú átvett pénzeszközök
0
0
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése 0
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése 0
0
Finanszírozási bevételek
466 678
497 674
ebből: Maradvány igénybevétele
15 500
62 368
Központi, irányítószervi támogatás
451 178
435 306
összesen
687 924
770 304

3 341
0
0
12 100
0
0

39 096
0
0
248 684
291
0
0
0
0
0
0
0
-20 879
476 795
0
62 368
-20 879
414 427
-5 438
764 866

Személyi juttatások
257 360
316 007
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
69 487
81 877
Dologi kiadások
285 251
317 977
Ellátottak pénzbeli juttatásai
469
469
Egyéb működési célú kiadások
70 357
35 597
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
0
Beruházások
5 000
10 377
Felújítások
0
6 857
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
1 143
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
0
Finanszírozási kiadások
0
0
összesen

687 924

770 304

-2 922
1 996
-3 090
0
-1 815

313 085
83 873
314 887
469
33 782
0

393
1 143
-1 143

10 770
8 000
0
0

0

0

-5 438

764 866

0
0
0
0
0

100 156
24 649
205 955
730
2 904

Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
31 158
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
Közhatalmi bevételek
0
Működési bevételek
150 695
Felhalmozási bevételek
0
Működési célú átvett pénzeszközök
3 000
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése 0
Finanszírozási bevételek
295 896
ebből: Maradvány igénybevétele
77 057
Központi, irányítószervi támogatás
218 839
összesen
480 749

14 477
0
0
88 448
0
1 204
0

0
0
0
0
0
0
0

14 477
0
0
88 448
0
1 204
0

0

0

0

0
234 608
111 998
0
122 610
0
338 737

0
0

234 608
111 998
122 610
0
338 737

Személyi juttatások
185 211
100 156
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
49 992
24 649
Dologi kiadások
219 114
205 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai
8 458
730
Egyéb működési célú kiadások
12 974
2 904
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
0
Beruházások
5 000
4 343
Felújítások
0
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
0
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
0
Finanszírozási kiadások
0
0
összesen

480 749

0
0
0
0

4 343
0
0
0

0

0

338 737

0

338 737

53 214
14 571
113 235
0
0

13 140
2 360
0
0
0

66 354
16 931
113 235
0
0

Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése 0
Finanszírozási bevételek
ebből: Maradvány igénybevétele
0
Központi, irányítószervi támogatás
0
összesen

0
0
0
0
0
0

65 515
0
0
66 623
0
0
0

0

0
0

0

1 689
0
0
13 609
0
0

67 204
0
0
80 232
0
0
0

0

0

0
0
77 982
202
78 184
26 253
0
26 253
51 729
202
51 931
0
210 120
15 500
225 620
0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Finanszírozási kiadások
összesen

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6 113
18 415
4 572

0

0
-3 194
7 766
-4 572

0

2 919
26 181
0
0

0

0

0

0

0

210 120

15 500

225 620

BEVÉTEL

…/2015.
Eredeti Módosított (…...) KTT Módosított
előirányza előirányza határozat előirányza
t
t
szerinti
t
változás
2014.02.27 2014.12.17 2015.03.03 2015.03.03
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

kiemelt előirányzat

2. melléklet

Kiemelt előirányzat

Békéscsabai Kistérségi Társulás

KIADÁS

…/2015.
Eredeti Módosított (…...) KTT Módosított
előirányza előirányza határozat előirányza
t
t
szerinti
t
változás
2014.02.27 2014.12.17 2015.03.03 2015.03.03
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése 0
Finanszírozási bevételek
ebből: Maradvány igénybevétele
0
Központi, irányítószervi támogatás
0
összesen

0
0
0
0
0
0

97 229
0
0
5 972
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

97 229
0
0
5 972
0
0
0

0

0

0

0
0
72 309
2 767
75 076
2 356
0
2 356
69 953
2 767
72 720
0
175 510
2 767
178 277
0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Finanszírozási kiadások
összesen

0
0
0
0
0

76 372
21 546
58 637
10 448
0
0

0
0
0

2 235
588
3 468
-3 524
0
0

1 860
6 647
0
0

78 607
22 134
62 105
6 924
0
0

-1 860
1 860
0
0

0
8 507
0
0

0

0

0

0

0

175 510

2 767

178 277

27 203
6 945
4 428
0
0

-724
-68
1 070
0
0

26 479
6 877
5 498
0
0

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
Közhatalmi bevételek
0
Működési bevételek
38 000
Felhalmozási bevételek
0
Működési célú átvett pénzeszközök
0
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése 0
Finanszírozási bevételek
0
ebből: Maradvány igénybevétele
0
Központi, irányítószervi támogatás
0
összesen
38 000

576
0
0
38 000
0
0
0

259
0
0
19
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

835
0
0
38 019
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

38 576

278

38 854

213 552
0
0
435 627
291
1 204

5 289
0
0
25 728
0
0

218 841
0
0
461 355
291
1 204

Személyi juttatások
26 749
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó7 222
Dologi kiadások
4 029
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
Egyéb működési célú kiadások
0
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
Beruházások
0
Felújítások
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
Finanszírozási kiadások
0
összesen

38 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0

0

38 576

278

38 854

11 729
4 876
1 448
-3 524
-1 815

584 681
154 464
701 680
8 123
36 686

Intézmények összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről33 449
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0
Közhatalmi bevételek
0
Működési bevételek
407 650
Felhalmozási bevételek
0
Működési célú átvett pénzeszközök
3 000
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése 0
Finanszírozási bevételek
762 574
ebből: Maradvány igénybevétele
92 557
Központi, irányítószervi támogatás
670 017
Intézmények bevételei összesen
1 206 673

Működési költségvetés bevételei összesen
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
Finanszírozási bevételek összesen
Minösszesen

0

0
0

0

0
0

0

0
0

882 573
-17 910
864 663
202 975
0
202 975
679 598
-17 910
661 688
1 533 247
13 107 1 546 354

444 099

650 383

0

291

762 574
882 573
1 206 673 1 533 247

31 017

681 400

0

291

-17 910
864 663
13 107 1 546 354

Személyi juttatások
469 320
572 952
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
126adó
701
149 588
Dologi kiadások
508 394
700 232
Ellátottak pénzbeli juttatásai
8 927
11 647
Egyéb működési célú kiadások
83 331
38 501
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
0
Beruházások
10 000
22 693
Felújítások
0
31 919
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
5 715
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
0
Finanszírozási kiadások
0
0
Intézmények kiadásai összesen

Működési költségvetés kiadásai összesen
ebből: egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások összesen
Mindösszesen

0
-4 661
10 769
-5 715

18 032
42 688
0
0

0

0

1 206 673

1 533 247

13 107

1 546 354

1 196 673

1 472 920

12 714

1 485 634

10 000

60 327

393

60 720

0
0
1 206 673 1 533 247

0
0
13 107 1 546 354

Békéscsabai Kistérségi Társulás

3.1 mellék

Költségvetési
szerv/Feladat

Ágazat /
feladatcsoport

A Társulás központi kezelésű feladatainak
2014. évi bevételei

Kiemelt előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

…/2015. (…...)
KTT határozat
szerinti változás

Módosított
előirányzat

2014.02.27
e Ft

2014.12.17
e Ft

2015.03.03
e Ft

2015.03.03
e Ft

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
33 000
13 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Működési bevételek
21 340
21 340
Felhalmozási bevételek
0
0
Működési célú átvett pénzeszközök
0
0
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
0
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
0
0
Finanszírozási bevételek
0
15 894
ebből: maradvány igénybevétele
0
15 894
központi, irányítószervi támogatás
0
0
összesen:
54 340
50 234
Önkormányzatok valamint társulások elszámolásai a központi költségvetéssel
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
619 099
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
10 000
Közhatalmi bevételek
0
Működési bevételek
0
Felhalmozási bevételek
0
Működési célú átvett pénzeszközök
0
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
0
Finanszírozási bevételek
0
ebből: maradvány igénybevétele
0
központi, irányítószervi támogatás
0
összesen:
629 099
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás
összesen:
Út autópálya építés (kerékpárút)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás
összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás
összesen:

0

0

0
0

0
0
0

15 894
15 894
0

7 792

58 026

-17 910
0
0
0
0
0

636 216
10 000
0
0
0
0
0

0
0

3 000

0
0

0
0
0

3 000
3 000
0

667 126

-17 910

649 216

27 162
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

27 162
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

3 000
0

20 792
0
0
21 340
0
0

0

0
0

0
0

0

654 126
10 000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

7 792
0
0
0
0
0

15 185
15 185
0

0
0

0
0
0

15 185
15 185
0

0

42 347

0

42 347

0
465 911
0
0
0
0

15 071
450 840
0
0
0
0

0
10 033
0
0
0
0

15 071
460 873
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0

0
1 274

1 274
0

0
0

0
1 274

1 274
0

0
0

0
0
0

1 274
1 274
0

467 185

467 185

10 033

477 218

6 404
0
0
0
0
0

6 404
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6 404
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

6 404

0
0

0
0
0
0
6 404

0
0
0
0
0

0

6 404

3.1 mellék

Költségvetési
szerv/Feladat

Ágazat /
feladatcsoport

Békéscsabai Kistérségi Társulás

Kiemelt előirányzat

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás
összesen:
Támgató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás
összesen:
Utcai szociális munka
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás
összesen:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás
összesen:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

…/2015. (…...)
KTT határozat
szerinti változás

Módosított
előirányzat

2014.02.27
e Ft

2014.12.17
e Ft

2015.03.03
e Ft

2015.03.03
e Ft

8 122
0
0
0
0
0
0

8 122
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
1 897

1 897
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 897
1 897
0

8 122
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

1 897
1 897
0

10 019

10 019

0

10 019

12 980
0
0
0
0
0

12 980
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

12 980
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

12 980

12 980

0

12 980

6 500
0
0
0
0
0

6 500
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6 500
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

6 500

6 500

0

6 500

0
0
0
1 438
0
0

2 000
0
0
2 629
0
0

0
0
0
0
0
0

2 000
0
0
2 629
0
0

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

1 438

4 629

0

4 629

686 105
475 911
0
22 778
0
0

745 365
460 840
0
23 969
0
0

-10 118
10 033
0
0
0
0

735 247
470 873
0
23 969
0
0

Társulás összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás
Mindösszesen:

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

3 171
37 250
3 171
37 250
0
0
0
0
1 187 965
1 267 424

0
0

0

37 250
37 250
0
-85
1 267 339

Bevételek összegzése
Működési költségvetés bevételei összesen:
ebből: kölcsönök igénybevétele visszatérülésre
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:
ebből: kölcsönök igénybevétele visszatérülésre
Finanszírozási kiadások összsen:
ebből: maradvány igénybevétele
központi, irányítószervi támogatás
Mindösszesen:

708 883
0

769 334

475 911
0

-10 118

759 216

0
460 840
0

10 033
0

3 171
37 250
3 171
37 250
0
0
0
0
1 187 965
1 267 424

470 873
0

0

37 250
37 250
0
-85
1 267 339

Békéscsabai Kistérségi Társulás

3.2 mellék

Ágazat /
feladatcsopo
rt
Költségvetés
i
szerv/Felada

A Társulás központi kezelésű feladatainak
2014. évi kiadásai

Kiemelt előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2014.02.27
e Ft

2014.12.17
e Ft

…/2015.
(…...) KTT
határozat
szerinti
2014.03.03
e Ft

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Személyi juttatások
300
300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
73
73
Dologi kiadások
20 122
26 016
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
Egyéb működési célú kiadások
13 845
32 482
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
0
Beruházások
0
0
Felújítások
0
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
0
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
0
Finanszírozási kiadások
0
0
összesen:
34 340
58 871
Önkormányzatok valamint társulások elszámolásai a központi költségvetéssel
Személyi juttatások
0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0
Dologi kiadások
0
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
Egyéb működési célú kiadások
0
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
Beruházások
0
Felújítások
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
Finanszírozási kiadások
0
összesen:
0
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Finanszírozási kiadások
összesen:
Út autópálya építés (kerékpárút)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Finanszírozási kiadások
összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Finanszírozási kiadások
összesen:

0
0
0
0
0

0
0
0
0
3 000

1 588
857
31 736
0
32 482
0

0
0
0

0
0
0
0

0
7 792

0
66 663

0
0
0
0
0

0
0
0
0
3 000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
3 000

0

0
3 000

0
0
0
0
42 347

0
0
0
0
0

0
0
0
0
42 347

0
0
0
0

2015.03.03
e Ft

1 288
784
5 720
0
0

0
0
0
0

Módosított
előirányzat

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

670 017
670 017

655 489
697 836

-17 910
-17 910

637 579
679 926

0
0
0
0
0

3 756
913
10 402
0
0

872
212
-1 084
0
0

4 628
1 125
9 318
0
0

0
467 185
0
0

0
452 114
0
0

0

0
10 033
0
0

0

462 147
0
0
0

0
467 185

0
467 185

0
10 033

0
477 218

0
0
0
0
6 404

0
0
0
0
6 404

0
0
0
0
0

0
0
0
0
6 404

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
6 404

0
0
0
0

0
0
6 404

0
0
0
0

0
0

0
6 404
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Ágazat /
feladatcsopo
rt
Költségvetés
i
szerv/Felada

3.2 mellék

Kiemelt előirányzat

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Finanszírozási kiadások
összesen:
Támgató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Finanszírozási kiadások
összesen:
Utcai szociális munka
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Finanszírozási kiadások
összesen:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
Finanszírozási kiadások
összesen:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2014.02.27
e Ft

2014.12.17
e Ft

3 780
1 043
5 196
0
0

…/2015.
(…...) KTT
határozat
szerinti
2014.03.03
e Ft

3 780
1 043
5 196
0
0
0

0
0
0

2015.03.03
e Ft

-1 260
-432
776
0
916
0

0
0
0
0

Módosított
előirányzat

2 520
611
5 972
0
916
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
10 019

0
10 019

0
0

0
10 019

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

12 980
12 980

0
0

12 980
12 980

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

6 500
6 500

0
0

6 500
6 500

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

4 629
4 629

0
0

4 629
4 629

7 836
2 029
41 614
0
84 233

900
564
5 412
0
916

8 736
2 593
47 026
0
85 149

Társulás összesen
Személyi juttatások
4 080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 116
Dologi kiadások
25 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
Egyéb működési célú kiadások
20 249
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
Beruházások
467 185
Felújítások
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
Finanszírozási kiadások
670 017
Mindösszesen:
1 187 965

0
452 114
0
0

0
10 033
0
0

0
679 598
1 267 424

462 147
0
0
0

-17 910
-85

661 688
1 267 339

Kiadások összegzése
Működési költségvetés kiadásai összesen:
ebből:egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:
ebből:egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások összsen:
Mindösszesen:

50 763
135 712
7 792
143 504
20 249
84 233
916
85 149
467 185
452 114
10 033
462 147
0
0
0
0
670 017
679 598
-17 910
661 688
1 187 965
1 267 424
-85
1 267 339
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4. melléklet

A Társulás 2014. évi beruházási kiadásai

Kiemelt előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

…/2015.
(…...) KTT
határozat
szerinti
változás

2014.02.27
e Ft

2014.12.17
e Ft

2015.03.03
e Ft

Módosított
előirányzat

2015.03.03
e Ft

Társulás beruhása
Kerékpárút építése Kondoros és Békéscsaba között

467 185
452 114
10 033
462 147
467 185
452 114
10 033
462 147

Intézmények beruházásai
BKEszKp
Életfa SzSzKp
Életfa ID
Családsegítő és Gyermekjóléti Kp

5 000
5 000
0
0

Beruházások összesen:

10 000

22 693
10 377
4 343
6 113
1 860

-4 661
393
0
-3 194
-1 860

18 032
10 770
4 343
2 919
0

477 185

474 807

5 372

480 179

0
477 185
0
477 185

0
474 807
0
474 807

0
5 372
0
5 372

0
480 179
0
480 179

Beruházások összegzése
Működési költségvetés kiadásai összesen:
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:
Finanszírozási kiadások összsen:
Mindösszesen:
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5. melléklet

A Társulás 2014. évi felújítási kiadásai

Kiemelt előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

…/2015. (…...)
KTT határozat
szerinti
változás

2014.02.27
e Ft

2014.12.17
e Ft

2015.03.03
e Ft

Módosított
előirányzat

2015.03.03
e Ft

Társulás felújításai

0

0

0

0

Intézmények felújításai
BKESzKp
Életfa SzSzKp
Életfa ID
Családsegítő

0

31 919

10 769

42 688

Társulás felújítások összesen

0
0
0
0

6 857
0
18 415
6 647

1 143
0
7 766
1 860

8 000
0
26 181
8 507

0

31 919

10 769

42 688

0
0
0
0

0
31 919
0
31 919

0
10 769
0
10 769

0
42 688
0
42 688

Felújítások összegzése
Működési költségvetés kiadásai összesen:
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:
Finanszírozási kiadások összsen:
Mindösszesen:
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6. melléklet

A Társulás 2014. évi költségvetési mérlege
e Ft
BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Eredeti
előirányzat
2014.02.27.

Módosított
előirányzat
2014.12.17

../2015(……)
KTT
határozat
szerinti
változás

Működési célú támogatások államháztartáson belül

719 554

958 917

-4 829

Működési bevételek

430 428

459 596

25 728

3 000

1 204

0

1 152 982

1 419 717

20 899

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

475 911
0
0

460 840
291
0

10 033
0
0

Felhalmozási költségvetés összesen

475 911

461 131

10 033

95 728

240 225

0

Működési célú átvett pénzeszközök
Működési költségvetés összesen

Finanszírozási bevételek:
Költségvetési maradvány igénybevétele
Intézményi maradvány igénybevétele
Társulás maradvány igénybevétele

95 728
92 557
3 171

240 225
202 975
0
37 250
0

Módosított
előirányzat
2015.03.03

954 088 Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hozzájárulási adó
485 324 Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
1 204 Egyéb működési célú kiadások

../2015(…...)
KTT határozat
szerinti
változás

Módosított
előirányzat
2014.12.17

Módosított
előirányzat
2015.03.03

473 400
127 817
533 712
8 927
103 580

580 788
151 617
741 846
11 647
122 734

12 629
5 440
6 860
-3 524
-899

593 417
157 057
748 706
8 123
121 835

1 247 436

1 608 632

20 506

1 629 138

470 873 Beruházások
291 Felújítások
0 Egyéb felhalmozási célú kiadások

477 185
0
0

474 807
31 919
5 715

5 372
10 769
-5 715

480 179
42 688
0

471 164 Felhalmozási költségvetés összesen

477 185

512 441

10 426

522 867

0

0

0

0

1 440 616 Működési költségvetés összesen

240 225 Finanszírozási kiadások:

0

Eredeti
előirányzat
2014.02.27.

240 225
202 975
37 250

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 724 621

2 121 073

30 932

2 152 005 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 724 621

2 121 073

30 932

2 152 005

Bevételek összesen:

1 724 621

2 121 073

30 932

2 152 005 Kiadások összesen:

1 724 621

2 121 073

30 932

2 152 005
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7. melléklet
Békéscsabai Kistérségi Társulás
költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma
2014. év
fő

2014. évi létszám

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

…/2015.
(…...) KTT
határozat
szerinti
változás

Módosított
előirányzat

2014.02.27

2014.12.17

2015.03.03

2015.03.03

166

166

0

166

85

0

0

0

Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona

0

38

0

38

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

0

47

0

47

12

12

0

12

263

263

0

263

Intézmény

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
Összesen

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/441-351

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 3-i ülésére
az 2. sz. napirendhez

Tárgy: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2014. évi
költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő:
 Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
 Krattinger Linda megbízott intézményvezető
 Benyoda Beáta megbízott gazdasági vezető
Véleményező: Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Mellékletek:
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás összevont
pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2014. év
2. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás költségvetési
szervek 2014. évi bevételei és kiadásai
3.1 A Társulás központi kezelésű feladatainak 2014. évi bevételei
3.2 A Társulás központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai
4. A Társulás 2014. évi beruházási kiadásai
5. A Társulás 2014. évi felújítási kiadásai
6. A társulás 2014. évi költségvetési mérlege
7. A Békéscsabai Kistérségi Társulás költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma
2014. év
Tisztelt Társulási Tanács!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben szabályozott módon a
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2014. évi
költségvetésének kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint módosítja.
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
2014. évi költségvetés nagyságrendjét a 9/2014. (II.27.) számú KTT határozattal 1.724.621
eFt-ban állapította meg, ezt a 22/2014. (V.29.) sz. KTT határozatával módosította 1.734.353
eFt-ra, a 37/2014. (VII.31.) sz. KTT határozatával 1.970.527 eFt-ra módosította, a 46/2014.
(IX.29.) sz. KTT határozatával 1.968.321 eFt-ra módosította, az 58/2014. (X.6.) sz. KTT
határozatával egyrészt 2014.07.01. hatállyal 2.087.487 eFt-ra módosította, másrész 2014.09.30

hatállyal 2.093.454 eFt-ra módosította, majd a 73/2014. (XII.17.) sz. KTT. határozatával
2.121.073 eFt-ra módosította.
Jelen határozati javaslat a kiadási és bevételi előirányzatot 30.932 eFt-al növelve 2.152.005
eFt-ra módosítja

1. Társulás összevont költségvetési előirányzat módosítása (1. melléklet)
A Békéscsabai Kistérségi Társulás összevont bevételi és kiadási előirányzatát 2.121.073 eFtról 30.992 eFt-al növelve 2.152.005 eFt-ra módosítja.
Bevételek
A Társulás költségvetési szervek (intézmények) működési célú támogatások előirányzatát
5.289 eFt-al növelte (BKESzKp: 3.341 eFt, Életfa IO: 1.689 eFt, az Intézményellátó Kp: 259
eFt).
A Társulás költségvetési szervek (intézmények) működési bevétel előirányzatát 25.728 eFt-al
növelte (BKESzKp: 12.100 eFt, az Életfa IO: 13.609 eFt, az Intézményellátó Kp. 19 eFt).
A Társulási Tanács bevétel előirányzatát 85 eFt-al csökkentette (működési célú támogatások
államháztartáson belülről -10.118 eFt, felhalmozási célú támogatások +10.033 eFt).
Kiadások
A Társulási költségvetési szervek (intézmények) kiadás előirányzatát növelte 6.999 eFt-al,
személyi juttatás előirányzatát növelte 11.729 eFt-al, járulékok és adókat 4.876 eFft, dologi
kiadásokat 1.448 eFt-al. Az ellátottak pénzbeli juttatását csökkentette 3.524 eFt-al, egyéb
működési kiadást 1.815 eFt-al, egyéb felhalmozási célú kiadást 5.715 eFt-al.
A Társulási Tanács kiadás előirányzatát növelte 7.792 eFt-al, személyi juttatását növelte: 900
eFt-al, járulékok és adók 564 eFt, dologi kiadások 5.412 eFt, egyéb működési célú kiadás 916
eFt-al.
A Társulási beruházási kiadás előirányzatát növelte 5.372 eFt-al, költségvetési szervek
(intézmények) beruházási kiadásait csökkentette 4.661 eFt-al (BKESzKp: 393 eFt, Életfa IO:
-3.194 eFt és Családsegítő Kp: -1.860 eFt.) a Társulási Tanács beruházási előirányzatát
növelte 10.033 eFt-al.
A Társulási költségvetési szervek (intézmények) felújítási kiadás előirányzatát növelte 10.769
eFt-al. A BKESzKp átcsoportosított 1.143 eFt-ot, az Életfa IO: 7.766 eFt-ot, a Családsegítő
Kp: 1.860 eFt-ot.

2. Intézmények költségvetési előirányzat módosítása (2. melléklet)
2.1

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ összevont bevételi és kiadási
előirányzatát 770.304 eFt-ról -5.438 eFt-al csökkentve 764.866 eFt-ra módosítja.
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Az előirányzat módosítás szöveges indoklása: Működési célú pénzeszköz átvétel
közfoglalkoztatottak támogatása 596 eFt, Munkügyi KP-tól 469 eFt személyi juttatásra és
127 eFt járulékra kérünk jóváhagyni. Képviselői támogatást 45 eFt dologi kiadásra kérünk
jóváhagyni. Kiváló szoc. munkáért 214 eFt, 169 eFt személyi juttatásra 45 eFt járulékra
kérjük jóváhagyni. Doboz finanszírozás elszámolása 2.486 eFt, 789 eFt személyi juttatásra,
197 eFt járulékokra, valamint 1.500 eFt dologi kiadásra kérünk jóváhagyni. Intézmény
finansz. bérkompenzáció 596 eFt (11. hó.) 469 eFt személyi juttatás és 127 eFt dologi
kiadás. MÁK határozat alapján dologi kiadásokra: a szociális étkezés normatíva lemondás
6.090 eFt, házi segítségnyújtás normatíva lemondás 5.655 eFt, fogyatékos és demens
személyek nappali intézményi ellátásának normatíva lemondás 2.750 eFt, valamint
szakmai dolgozók bértámogatásának normatíva lemondása 7.818 eFt. 12.100 eFt nem
teljesült vevői követelést dologi kiadásra kérünk jóváhagyni. 59 eFt-ot Intézményellátó
Központ %-os kompenzáció része, 47 eFt személyi juttatás és 12 eFt járulék. 779 e Ft
kompenzációt (2013. 12. havi) személyi juttatásokra (613 e Ft) és járulékokra (166 e Ft)
kérünk jóváhagyni.
2.2

Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek otthona

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona összevont bevételi és kiadási előirányzatát
210.120 eFt-ról 15.500 eFt-al növelve 225.620 eFt-ra módosítja.
Az előirányzat módosítás szöveges indoklása: 106 e Ft kompenzációt (11. havi) személyi
juttatásokra (84 e Ft) és járulékokra (22 e Ft) kérünk jóváhagyni. Közfoglalkoztatottak
támogatását 1 689 e Ft-ot személyi juttatásokra (1 330 eFt) és járulékokra (359 e Ft)
kérünk jóváhagyni. Az egyéb vendéglátásból eredő 2 314 e Ft többletbevételt, illetve a
bentlakásos ellátásnál készlet- és szolgáltatás értékesítésből, beszedett ellátási díjakból,
kamat és egyéb bevételekből származó 11 295 e Ft többletbevételt személyi juttatásra (11
650 e) és járulékra (1 959 e Ft) kérjük jóváhagyni. 96 e Ft kompenzációt (2013. 12. havi)
személyi juttatásokra (76 e Ft) és járulékokra (20 e Ft) kérünk jóváhagyni.
2.3

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ összevont bevételi és
kiadási előirányzatát 175.510 eFt-ról 2.767 eFt-al növelve 178.277 eFt-ra módosítja.
Az előirányzat módosítás szöveges indoklása: 312 e Ft kompenzációt (11. havi) személyi
juttatásokra (246 e Ft) és járulékokra (66 e Ft) kérünk jóváhagyni. 20 e Ft-ot
Intézményellátó Központ %-os kompenzáció része, személyi juttatásokra (16 e Ft) és
járulékokra (4 e Ft) kérünk jóváhagyni. A Hajléktalanok átmeneti szállására 2 061 e Ft
MÁK határozat alapján 2014. évi októberi pótigény dologi kiadásra kérjük jóváhagyni. 374
e Ft kompenzációt (2013. 12. havi) személyi juttatásokra (295 e Ft) és járulékokra (79 e Ft)
kérünk jóváhagyni.
2.4

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ

A Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ összevont bevételi és kiadási
előirányzatát 38.576 eFt-ról 278 eFt-al növelve 38.854 eFt-ra módosítja.
Az előirányzat módosítás szöveges indoklása: Közfoglalkoztatottak támogatását 259 eFt-ot
személyi juttatásokra (204 eFt) és járulékokra (55 eFt) kérünk jóváhagyni. 19 eFt
működési többletbevételt dologi kiadásra kérünk jóváhagyni.
3

3. A Társulás beruházási és felújítási kiadásai (4. – 5. mellékletek)

A Társulási beruházási kiadás előirányzatát növelte 5.372 eFt-al, költségvetési szervek
(intézmények) beruházási kiadásait csökkentette 4.661 eFt-al (BKESzKp: 393 eFt, Életfa IO:
-3.194 eFt és Családsegítő Kp: -1.860 eFt.) a Társulási Tanács beruházási előirányzatát
növelte 10.033 eFt-al.
A Társulási költségvetési szervek (intézmények) felújítási kiadás előirányzatát növelte 10.769
eFt-al. A BKESzKp átcsoportosított 1.143 eFt-ot, az Életfa IO: 7.766 eFt-ot, a Családsegítő
Kp: 1.860 eFt-ot.

4. Foglalkoztatottak létszáma (7. melléklet)
A Társulásnál 2014. évben a foglalkoztatottak létszáma 263 fő, amely nem módosul.
Határozati javaslat:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
2014. évi költségvetés előirányzatát 32.932 eFt-tal növeli, ezáltal 2.152.005 eFt bevételi és
kiadási főösszeggel elfogadja.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. március 3.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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2014-ben megvalósuló projektek

Sorszám

Pályázat kódja

Pályázat megnevezése

Projekt időszaka

Főpályázó /
Elnyert támogatás
Konzorcium

Önerő

Támogatási
intenzitás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
1

KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0028

2

TÁMOP-5.4.9.-11/1-2012-0057

3

KEOP-2014.4.10.0/F

Kerékpárral a munkába! - Kerékpárút kiépítése Békéscsaba Kondoros között
ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG
Életfa Idősek Otthona és a BKESZK Ady Utcai Idősek Otthona
energetikai korszerűsítése, megújuló energiafelhasználással a
KEOP-2014.4.10.0/F pályázati felhívás alapján

2012. 09.01- 2014.08.31

főpályázó

486 834 381 Ft

0 Ft

100%

2013.08.01- 2015.01.31

főpályázó

11 539 700 Ft

0 Ft

100%

2014.11.17-2015.05.29

főpályázó

0 Ft

0 Ft

100%

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
4

TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0056

"Esély az esélyekhez"

2012.03.01.-2014.02.28

főpályázó

32 000 000 Ft

0 Ft

100%

5

TÁMOP 5.3.3.-11/2-2011-0016

"Belépő"

2012.06.01.-2014.05.31.

konzorcium

17 158 400 Ft

0 Ft

100%

6

TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-0024

"SANSZ"

2012.09.01.-2014.08.31

főpályázó

65 868 193 Ft

0 Ft

100%

7

2014-15-KONV-211

Közterületen élők, ill.nappali melegedőt igénybevevők eü
ellátása

2014.11.01.-2015.04.30

főpályázó

420 000 Ft

0 Ft

100%

8

TÁMOP5.4.9.-11/1-2012-0057

"ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG"

2013.09.01-2015.01.31

konzorcium

3 669 000 Ft

0 Ft

100%

9

2013-14-KONV-214

Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása

2013.11.01-2014.04.30

főpályázó

450 000 Ft

0 Ft

100%

10

2014-15-KONV-151

Közterületen élők étkeztetése Nappali Melegedőn

2014.11.01.-2015.04.30

főpályázó

300 000 Ft

0 Ft

100%

11

2014-15-KONV-611

Megyei hajléktalan sportnap rendezése

2014.11.01.-2015.04.30

főpályázó

230 000 Ft

0 Ft

100%

2013.09.01-2015.01.31.

konzorcium

3 055 000 Ft

0 Ft

100%

2015.03.01-2015.10.30.

Főpályázó

8 269 610

0,00

100%

2015.03.01-2015.10.30.

Főpályázó

5 996 250

0,00

100%

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Szolgáltató Központ
12
13
14

TÁMOP5.4.9.-11/1-2012-0057

"ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG"

TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0206 Roma emberek foglalkoztatása a Mokry utcai Idősek Klubjában
TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0207

Roma emberek foglalkoztatása a Sarkantyú utcai Idősek
Klubjában

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 03-i ülésére
a 3. sz. napirendhez

Tárgy: Tájékoztató, a 2014. évi kistérségi pályázatokról
Előterjesztő: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Előkészítő: Leszkó-Petrovszki Ágnes pályázati ügyintéző
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, valamint a Társulás
fenntartásában működő intézmények a 2014-es évben az alábbi projekteket készítette el, és
valósította meg:
I. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
1. KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0028 „Kerékpárral a munkába! – Kerékpárút
kiépítése Békéscsaba – Kondoros között”
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás az 51/2011
(VII.14.). sz. KTT határozatával döntött arról, hogy a Közlekedési Operatív Program
kiírására pályázatot nyújt be.
A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, az adott szakasz megépítésére
486.834.381 Ft vissza nem térítendő támogatást igényeltünk, amelyet a Közlekedési
Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 2011. december 12-én teljes
egészében támogatásra érdemesnek ítélt.
A Békéscsabai kistérség 11,980 km-es szakasz kerékpárút kivitelezésére kötött
támogatási szerződést.
A 2013-as év első felében a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszereztetés zajlott le, majd
júniusban aláírásra került a vállalkozói szerződés és megtörtént a területátadás. A
második félévben az örökségvédelemmel kapcsolatos archeológiai vizsgálatokkal telt
el.
2014. tavaszán megkezdődött a terület előkészítése (lőszermentesítés, leletmentés),
majd ezt követően a kivitelezés. Az időjárás kedvezőtlen alakulása miatt a kivitelező
jelezte, hogy nem tudja tartani az eredetileg tervezett befejezési határidőt (2014.
augusztus 31.), így a Közreműködő Szervezet felé kérelemmel fordult a Társulás. A
módosított befejezési határidő 2014. október 31. volt, amikorra megtörtént a
kerékpárút műszaki átadása. Jelenleg a forgalomba helyezési eljárás zajlik, így a
projekt végső befejezési határidejének tervezett napja: 2015. június 30.

2. TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0057 ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG Modellkísérleti program a
Békéscsabai
kistérségben
működő
alapszolgáltatások
funkcionális
összekapcsolására (konzorcium vezető)
A pályázat célja a Békéscsabai kistérség területén található alapszolgáltatások
összehangolása, funkcionális összekapcsolása annak érdekében, hogy az ellátottak
által elérni kívánt szolgáltatások elérhetősége egyszerűsödjön. Azért, hogy az
ellátottak komfortérzete javuljon, a dolgozók, mint közvetlen célcsoport munkájának
erősítésére is szükség van. Célunk a dolgozók képzése, tréningélése, valamint a
mindennapi munkavégzés könnyebbé, változatosabbá tétele.
A projektötlet benyújtására 2012. augusztusában került sor. November végén arról
kaptunk tájékoztatást, hogy a pályázat értékelése megtörtént, az eredmény azonban
még nem ismert.
A pályázatra összesen 34 948 900 Ft vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg az öt
konzorciumi partnernek, 100 %-os támogatási intenzitással.
A projekt nyitórendezvényére 2013. augusztusában került sor, és elkezdődött a
családkonzulensi képzés, amely a projekt lezárásáig tart.
2014-ben számos program került megrendezésre, képzések, fejlesztések, tréningek
szervezése történt mind a közvetlen, mind a közvetett célcsoport számára. Emellett 12
fő esetmenedzser szakmai munkája volt biztosított a projekt ideje alatt. A projekt
zárására 2015. január 30-án került sor.
3. „Életfa Idősek Otthona és a BKESZK Ady Utcai Idősek Otthona energetikai
korszerűsítése, megújuló energiafelhasználással a KEOP-2014.4.10.0/F pályázati
felhívás alapján”
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa az 54/2014. (IX.29.) sz. KTT határozatával döntött arról, hogy benyújtja
pályázatát a KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című pályázati felhívásra.
A projekt azonban elutasításra került.
II. Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
4. TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0056 „Esély az esélyekhez”
A projekt a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik segítését tűzte ki fő célként,
elsősorban csoportfoglalkozások, terápiák, ill táborok és más szabadidős programok
megvalósításával. Filmklub és önvédelmi oktatás is a projekt része, a közösségépítés
és az agressziókezelés oldaláról. A táborok kézműves, illetve a sporttevékenységek
köré szerveződnek, továbbá a közösségépülését szolgálják. A programoktól azt várjuk,
hogy javul a bevont személyek mentális, pszichoszociális állapota.
5. TÁMOP 5.3.3.-11/2-0016 "Belépő" utcán élő hajléktalanok reintegrációja
(konzorciumi partner)
A projekt célja 20 fő utcán élő hajléktalan társadalmi reintegrációja. Ennek elősegítése
érdekében klienseink akkreditált képzéseken vehetnek részt. A képzések mellett
további szolgáltatásokat nyújtunk a fejlesztések érdekében valamint önálló
lakhatásukhoz is támogatást kapnak, melynek az után követése is történik.
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6. TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-0024 ”SANSZ”- áldozatsegítő együttműködés és
szolgáltatásfejlesztés Békés megyében
A projekt legfőbb célja az állampolgárok önvédelmi képességének javítása, a
felkészített állampolgárok számának növelése, az áldozattá vált személyeknek
nyújtható szolgáltatások szélesítése, az ismételt áldozattá válás valószínűségének
csökkentése, valamint az áldozatokkal kapcsolatba kerülő intézmények, szakemberek
érzékenységének, tudásának növelése.
7. 2014-15-KONV-211 Közterületen élők, ill. nappali melegedőt igénybevevők
egészségügyi ellátása
A közterületen élő hajléktalanok egészségi állapotának megőrzése és javítása
érdekében a program révén gyógyszereket, vitaminokat, kötszereket tudunk vásárolni.
Ezáltal az orvosi ellátást elutasító kliensek is hozzájuthatnak alapvető gyógyszerekhez.
Kórházi kezelést igénybe vevő klienseink részére kórházi tisztasági felszerelést
állítottunk össze.
8. TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0057 ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG Modellkísérleti program a
Békéscsabai
kistérségben
működő
alapszolgáltatások
funkcionális
összekapcsolására (konzorciumi partner)
Az "Össz-KÉP-ES-SÉG" pályázat célja: a szociális és gyermekjóléti alapellátások
működési hatékonyságának javulása, a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott területen működő
alapszolgáltatások összehangolása, funkcióinak lehetséges összekapcsolása, annak
érdekében, hogy az ellátottak szükségleteit megfelelő mértékben kielégítő
szolgáltatások párhuzamosság nélküli elérhetősége biztosított legyen.
9. 2013-14-KONV-214 Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása
A pályázat célja hajléktalan emberek számára kórházi csomag biztosítása 10 fő
részére, hogy kórházi kezelésük esetén ne érje diszkrimináció ezek hiánya miatt
klienseinket, valamint gyógyszerek, kötszerek beszerzése annak érdekében, hogy vény
nélkül kapható készítményekkel elő tudjuk segíteni klienseink gyógyulását,
betegségek megelőzését.
10. 2014-15-KONV-151 Közterületen élők étkeztetése Nappali Melegedőn
Étkeztetési programunk célja, hogy a téli időszakban Békéscsaba közterületein
tartózkodó és a Nappali Melegedőt igénybe vevő hajléktalan személyek számára 120
napig, napi hideg élelmet biztosítsunk, hogy jobban viseljék azokat a
viszontagságokat, melyek életformájukból adódnak, növelve ezzel a túlélési
esélyeiket. Célként tűztük ki, hogy az ételosztáson megjelenő hajléktalanokat a
szociális munkások révén tájékoztassuk, szociálisan, mentálisan segítsük, számukra
felajánljuk a Nappali Melegedő egyéb szolgáltatásait is.
11. 2014-15-KONV-611 Megyei hajléktalan sportnap rendezése
Szabadidő hasznos eltöltése programokon keresztül.
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III. Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
12. TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0057 ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG Modellkísérleti program a
Békéscsabai
kistérségben
működő
alapszolgáltatások
funkcionális
összekapcsolására (konzorciumi partner)
Az "Össz-KÉP-ES-SÉG" pályázat célja: a szociális és gyermekjóléti alapellátások
működési hatékonyságának javulása, a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott területen működő
alapszolgáltatások összehangolása, funkcióinak lehetséges összekapcsolása, annak
érdekében, hogy az ellátottak szükségleteit megfelelő mértékben kielégítő
szolgáltatások párhuzamosság nélküli elérhetősége biztosított legyen.
13. TÁMOP-5.3.1. B-2-12/2-2014-0206 Roma emberek foglalkoztatása a Mokry utcai
Idősek Klubjában
3 fő foglalkoztatása az intézmény Mokry utcai telephelyén, az alapszolgáltatásban. A
pályázat elbírálás alatt.
14. TÁMOP-5.3.1. B-2-12/2-2014-0207 Roma emberek foglalkoztatása a Sarkantyú
utcai Idősek Klubjában
2 fő foglalkoztatása az intézmény Sarkantyú utcai telephelyén, az alapszolgáltatásban.
A pályázat elbírálás alatt.
IV. Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
Az intézmény 2014. július 1. óta nem nyújtott be önállóan, és konzorciumi partnerként
sem pályázatot.

Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa elfogadja, a 2014. évben benyújtott, megvalósított kistérségi és kistérségi
fenntartású intézmények pályázatairól szóló tájékoztatóját.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. március 03.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

4

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március hó 03. napján tartandó ülésére
a 4. számú napirendhez
Tárgy: A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Csaba Utcai Idősek
Otthona és Bartók Béla utcai Idősek Otthona további működése, a szakmai terv
elfogadása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna jogász
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!
Az előterjesztés jogszabályi háttere a következők szerint foglalható össze:
Az 1993. évi III. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladat- és jogköre
92/A. § (1) Egy szolgáltatónak, intézménynek egy fenntartója van.
(2)
(3) A fenntartó köteles biztosítani a szociális intézmény folyamatos működésének
feltételeit, amelyhez az állam szociális szakmai programok meghirdetésével nyújt
segítséget a 131. § szerint.
(4)
92/B. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója
a) konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat;
b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét;
c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját,
valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet;
d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét;
e) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről;
f) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat;
g) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról;
h) kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szervének
véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt. Lényeges
döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma
megváltoztatása;
i) szolgáltatástervezési koncepciót készít - figyelemmel a 92. § (3) bekezdésére - az általa
működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában.
(2) Az állami fenntartó a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, valamint a szakmai
program jóváhagyását megtagadja, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a külön
jogszabályban előírt feltételeknek.
(3) Az állami fenntartó ha az intézmény működésének ellenőrzése során jogszabálysértést
állapít meg, intézkedik annak megszüntetéséről.
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a szociális intézmény működési feltételeit az alábbiak
szerint határozza meg:

Általános működési feltételek
5. § (1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell
a) működési engedéllyel,
b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv,
c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal,
d) szakmai programmal,
e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával,
f) az 1. számú melléklet III. 1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal,
g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában
meghatározott szabályzatokkal.
(2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell
a) az (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti dokumentumokkal,
b) házirenddel,
c) az 1. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal, nappali ellátást nyújtó
intézmény esetében az 1. számú melléklet I.2. pontja szerinti szabályzat kivételével.

Az intézmény tárgyi feltételei
41. § (1) A bentlakásos intézményben biztosítani kell a napi huszonnégy órás
szolgálatot, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
(2) A bentlakásos intézményben ki kell alakítani
a) az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás),
b) a személyi tisztálkodásra,
c) az étkezésre,
d) az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl. társalgó,
könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint mentális gondozásra,
e) az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba, betegszoba),
f) gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi
együttlétre,
g) a látogatók fogadására
szolgáló helyiséget.
(3) Amennyiben az ellátást igénybe vevő az intézmény által biztosított étkeztetést nem
veszi igénybe, a vásárolt élelmiszer intézményen belüli elfogyasztásának kulturált
feltételeit biztosítani kell.
(4) A bentlakásos intézmény akkor alkalmas gondozási feladatok ellátására, ha
a) a lakószobában egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület,
b) tíz ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, valamint nemenkénti illemhely
jut és biztosított a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatás.
42. § (1)152 Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a bentlakásos intézményi
lakószobában legfeljebb négy személy helyezhető el. Négynél több személyt egy
lakószobában csak kivételesen indokolt esetben, valamint soron kívüli elhelyezésre
vonatkozó igény esetén lehet elhelyezni, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében
megállapított korlátra.
(2) Házaspárok (élettársak) elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsabai Kistérségi Társulás, mint fenntartó két szociális intézményben biztosít
idős otthoni ellátást jelenleg. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Ady
utcai Idősek Otthona 133 férőhelyen –ebből 4 átmeneti amely kötelező-, a Csaba utcai
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Idősek Otthona telephelyen 37 férőhelyen, a Bartók Béla utcai Idősek Otthona 25
férőhelyen –jelenleg nincs betöltött férőhely- nyújt ellátást.
A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona 124 férőhelyen – ebből 34 emelt szintűnyújt ellátást, minden férőhely a finanszírozási rendszerbe befogadott.
A Tanács 2011. január elseje óta fokozatosan tekintette át a szakosított ellátási
formákat, döntések sorát hozta meg ennek alapján:
- megszüntette a jogszabályellenesen működő gondozó házakat, ahol az ellátás
időtartama nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak, az 1 évre biztosítható
ellátás akár tíz évnél hosszabb ideig is fennállt, jellemzően alacsony ellátotti
létszámmal, rossz tárgyi feltételek mellett működtek magas költségekkel, és
láttak el ellátottakat olyan esetben is évekig, akiknek idős otthoni elhelyezésére
lehetőség lett volna véglegesen megoldva ezzel elhelyezésüket, hiszen volt üres
idős otthoni férőhely.
(Urszinyi utcai Gondozóház, Orosházi utcai Gondozóház, 4-es Honvéd utcai
Gondozóház, összesen 59 férőhely ebből jelenleg 4 férőhely működik betöltetlenül
az Ady utcai Idősek Otthonában. )
Az Ady utcai Idősek Otthonában működött a szenvedélybetegek bentlakásos
ellátása 31 férőhelyen, amely a 4-es Honvéd utcai Gondozóházba került
elhelyezésre, így az Ady utcai Idősek Otthonában a meglévő összesen 91
férőhelyet 133 férőhelyre tudtuk növelni, anélkül, hogy jelentős költséget igényelt
volna. Korábban más célt szolgáló helyiségeket alakítottunk át lakószobává,
szerveztünk át épületrészeket és végeztettünk kisebb átalakításokat, így 42 fővel
bővült a férőhely. Ezzel lehetővé vált, hogy a gondozóházakból – amelyek 2012.
december hó 31. napjáig rendelkeztek jogerős működési engedéllyel- az ellátottak
elhelyezése biztosított legyen, minden ellátott a korábbinál lényegesen jobb tárgyi
feltételeket biztosító intézménybe került.
A bentlakásos ellátást nyújtó telephelyek mindegyike –kivéve az Ady utcai Idősek
Otthonát – határozott idejű működési engedéllyel rendelkezett, 2012. december hó 31.
napjáig szóló hatállyal (Csaba utcai Idősek Otthona 42 férőhely, Bartók Béla úti Idősek
Otthona 44 férőhely és Bankó utcai Idősek Otthona 25 férőhely).
Ez alapján a meglévő 111 idős otthoni férőhely került veszélybe a BKESZI esetében,
azonban ellátási érdekből szakmai terv csatolása mellett lehetett kérni annak
meghosszabbítását 2014. december hó 31. napjáig.
A fenntartó által meghatározott koncepció szerint a szakmai tervek elkészültek, a
Tanács utasítása szerint az egyeztetések a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel
megtörténtek, a működési engedélyek a benyújtott szakmai tervek szerinti tartalommal
elfogadásra kerültek. Ennek alapján a működési engedélyek érvényessége valamennyi
telephely vonatkozásában meghosszabbításra kerül, így az ellátás biztosított lesz.
Természetesen forrás nélkül ez nem jelenti azt, hogy a tárgyi feltételek javíthatóak
lennének. Külön ki kell emelni azt a tényt is, hogy a fenntartói feladatok kistérségi
társulás részére történő átadásakor ezek a problémák fennálltak, tehát az átadó
önkormányzat azt ennek ismeretében adta át, az átvevő fenntartó pedig ennek
ismeretében vette át.
A pályázatok –Területfejlesztési Operatív Program- benyújtása annak igen részletes
és sok munkát igénylő előkészítése mellett megtörtént, 4 pályázat került benyújtásra.
Sajnos azok nem nyertek, így a tárgyi feltételek olyan szintű javítása, mely alapján a
határozatlan idejű működéshez szükséges feltételeket meg tudtuk volna teremteni forrás
hiányában nem valósulhatott meg.
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Több ízben kezdeményeztük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a
férőhelyek határozott idejű működése miatt üres, nem használt épületek átadását, más
piaci érdeklődőre való hivatkozással azt nem kaptuk meg. A szakmai tervek szerinti
átalakítások – akadálymentesítés, lakóterületek bővítése a jogszabály szerinti 6 m2/fő-re,
egyéb kötelező helyiségek kialakítása- forrás hiányában nem valósult meg a vállalt
határidőre, vagyis 2014. december hó 31. napjáig ( ami már 2 éves meghosszabbított
határidő volt) , ezért az ellátást át kellett ismét szervezni. Az Életfa Idősek Otthonában
is ütemezetten kerültek kialakításra újonnan kialakított férőhelyek, mindösszesen az
eltelt évek alatt így lett 88 férőhelyből 124, vagyis 36 férőhellyel nőtt az ellátható létszám.
Belső átalakításokat ott is csupán annyit végeztünk, amelyek a kötelező jogszabályok
szerinti működést, az annak megfelelő tárgyi feltételek biztosítását szolgálják.
Mindezek miatt a szakosított ellátást szolgáló telephelyeken 2014. évben a fenntartó
hozzájárulásával 10.000.000 Ft –terápiás részlegek kialakítása mind az Ady utcai Idősek
Otthona, mind az Életfa Idősek Otthona – összegből megvalósuló felújítással új
szolgáltatásként került be a terápia, megfelelő tárgyi feltételekkel, gépekkel, eszközökkel (
sószoba, infraszauna, terápiás gépek).
Ezen túl a fenntartó, mint irányító szerv az intézmények költségvetésének tárgyalásakor és
a beszámolók tárgyalása kapcsán is arra törekedett, hogy legalább az értékcsökkenésnek
megfelelő mértékű összeg beruházásra és felújításra kerüljön felhasználásra, emiatt 2014.
évben több mint 50 m Ft került értéknövelésként az intézményekbe. Sajnos újabb pályázatok
nem jelentek meg.
Tekintettel azonban arra, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatása szerint elkészült és a közgyűlés által jóváhagyott ITP (Integrált
Településfejlesztési Program) tartalmazza az idős otthoni férőhelyek kiváltására
vonatkozó rövid távú helyi koncepciót, azt csatoltuk a szakhatósági eljárásba, a Békés
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához, erre tekintettel kérve a
működési engedély határidejének a meghosszabbítását, 2016. december hó 31. napjáig.
A hivatal a koncepciót -ITP tárgyi ügyre vonatkozó kivonatát - nem fogadta el,
hiánypótlási felhívásban kötelezte a fenntartót szakmai terv elkészítésére és annak
benyújtására.
A végzés szerint a fenntartó olyan szakmai tervet köteles benyújtani 2015. március
hó 04. napjáig, melyben ellátási érdekre hivatkozással kéri a határozott idő
meghosszabbítását legkésőbb 2016. december hó 31. napjáig, és vállalja, hogy
mindazokat a hiányosságokat megszünteti, amelyek miatt a határozatlan idejű működés
nem volt biztosított.
Tény, hogy a jelen napirend tárgyát képező telephelyek nem az idős ellátásra épültek,
azok elavult, régi, rossz műszaki állapotú ingatlanok, amelyekben a tárgyi feltételeket jelentős
költséggel lehet csak megteremteni.
Az ingatlanok műszaki felülvizsgálata, valamint az ellátás során szükséges tárgyi
eszközök szerinti súlyozott szempontok alapján az ellátást az intézmény megszüntette a
Bankó András utcai Idősek Otthonában, ahol az ellátotti létszám egy lakószobán a
legmagasabb volt. Ugyan a TIOP pályázat során idős fogyatékos otthont szerettünk volna ide
létesíteni, az első körben befogadást is nyert a pályázat, azonban az nem nyert.
Amennyiben a korábban benyújtott pályázatokban összefoglalt fejlesztések
valósulnának meg akár részben is, az mindenképpen örömteli lenne, hiszen azok az
elképzelések kiválóan illeszkedtek a mára kialakult ellátások rendszerébe. Az épületek
felújítása és átalakítása jelentős költség lett volna, melyre jelenleg forrás kizárólag
pályázati úton biztosítható. A szakmai terv csak átmenetileg kezelik a fenti problémát.
Ennek legfőbb oka a forrás hiánya, hiszen olyan szakmai terv készült, mely csupán a
meglévő forrásokat aknázza ki még jobban, jelentős költségvonzata nincs, de a hiányzó
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tárgyi feltételeket megteremti amíg az ITP-ben rögzített 100 férőhelyes idős otthona
átadása megtörténik.
1. Csaba utcai Idősek Otthona, 5600. Békéscsaba, Csaba utca 3.,
BKESZK telephelye
Jelenleg 37 férőhelyre vonatkozóan ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona működik a
telephelyen, 2014. december hó 31. napjáig szóló, határozott idejű jogerős működési
engedély alapján.
Az épületet lifttel kell ellátni, akadálymentesíteni teljes körűen, ennek várhatóan több
millió forintos költsége lesz. Amíg ez elkészül az emeleti férőhelyeket fokozatosan
megszüntetjük, másik telephelyre vagy lakószobába történő átköltöztetéssel. Ennek
alapján a telephelyen a meglévő 37 férőhelyből 15 férőhelyet kellene megszüntetni,
átalakítási költség nélkül, csupán a meglévő szobák 6m2/ ellátott szobánkénti elhelyezés
szerint eljárva, így mindösszesen 22 férőhely maradhat. Az emeleten megszűnne az
ellátás, valamint az orvosi szoba és betegszoba is kialakításra kerülne. Az ellátottak
leköltöztetése az emeletről megkezdődött a megüresedő férőhelyekre a földszinten, vagy
másik telephelyre – Ady utcai Idősek otthona.
A szakmai tervet ennek megfelelően benyújtottuk, ellátási
érvényességének meghosszabbítását 2016. december hó 31. napjáig.

érdekből

kérve

Fajzi Tamás mérnök felmérte az ingatlant, az jelen előterjesztés 1. számú melléklete.
Annak alapján ütemezetten kerülnének megvalósításra a feladatok, első ízben a
lakószobákban a 6 m2/ ellátott szerinti elhelyezés, az orvosi szoba, betegszoba. Második
ütemben készülne el az akadálymentesítés, tekintettel arra is, hogy az jelentős költség,
másrészt arra is, hogy az épület műemlékvédelem alatt áll, így az építési engedélyezési
eljárás során számítani kell arra, hogy a hatósági eljárás a megszokotthoz képest
hosszabb időt vesz igénybe.
2. Bartók Béla úti Idősek Otthona, 5600. Békéscsaba, Bartók Béla út 12.
BKESZK telephelye
A jogerős működési engedély alapján a telephelyen 25 férőhelyen nyújtottak ápolást,
gondozást idősek otthonában, határozott időre szóló működési engedély alapján, 2014.
december hó 31. napjáig.
A telephelyen a földszinten 6 lakószoba van, mindegyik 2 ágyas, a lakóterület megfelel a
jogszabályi követelményeknek, 6m2/ ellátott.
Az emeleten 10 lakószoba van, ebből 4 szobában kellett egy-egy ággyal csökkenteni az
ellátottak számát, mert több mint 4 lakó volt egy szobában, vagy nem jut 6 m2 lakóterület egy
ellátottra, ezzel 40 férőhelyre csökkent első ütemben az ellátható tényleges létszám. Az
orvosi szoba és betegszoba kialakítása megoldható, a meglévő szobák funkciójának
módosításával, külön beruházási költségráfordítás nélkül, azonban ez további 2 lakószobát
vont ki az ellátásból, így az csökkent 32 főre.
Ennél azonban nagyobb problémát okoz az elhasználódott nyílászárók cseréje valamint
az épület teljes körű akadálymentesítése, mely csak több millió költséggel valósítható
meg.
Álláspontunk szerint az intézményben az ellátást hosszú távon is végig kell gondolni, hiszen
az épület jelentős felújítása és átalakítása nélkül az nem alkalmas a feladat ellátására. Az
épület nem akadálymentes, sőt az emeleten a fürdőszobába csak lépcsőn lehetett bejutni,
ami miatt több elláttat már csak ágyban vagy a lakószobában lehetett fürdetni. Az
akadálymentesítés hiányában, kizárólag a földszinten lett volna nyújtható a jogszabályi
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feltételek szerinti ellátás, az 5 lakószobában 10 ellátott elhelyezésével. Az ellátotti
létszám alacsony volta indokolta, hogy az ellátás ezen a telephelyen kerüljön
megszüntetésre, és a még ennél jobb tárgyi feltételeket biztosító Csaba utcai Idősek
Otthonában maradjon ellátás A lakókat innen is át kellett költöztetni az emeletről a
földszintre, majd az Ady utcai Idősek Otthonába. Minden ellátott elhelyezése
megoldódott.
A fenntartó fenti tartalommal benyújtotta a szakmai tervet és kérte ellátási érdekből a
működési engedély érvényességének a meghosszabbítását erre a telephelyre is 2 éve,
2014. december hó 31. napjáig.
A határidő elteltével az ellátást megszüntettük a telephelyen, az Ady utcai Idősek
Otthona újonnan létesített férőhelyeire költöztek az ellátottak, a telephelyen idős ellátás
nincs.
Ezzel egyidejűleg felül kell vizsgálni az Ady utcai Idősek Otthona üres tetőterének
beépítési lehetőségét, ahová előzetes műszaki terv készült, mely szerint további 27
ellátott kerülhet elhelyezésre. Alternatíva lehet az is, hogy a meglévő ún. kiszolgáló
helyiségek helyett kerülnének új lakószobák kialakításra a tetőtér helyett. A tapasztalat
ugyanis azt mutatja, hogy még az ágyban fekvő idős, beteg emberek sem költöznek
szívesen tetőtérbe, bármilyen kiváló és komfortos az.
Az Életfa Idősek Otthona férőhely bővítését is át kell gondolni, a meglévő lakószobák
és helyiségek felülvizsgálata mellett, ott is készültek tervek a tetőtérben további
férőhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítására, mely másik telephelyen történő
férőhely kiváltását is szolgálná.
A 2015. január 01. napjától hatályos jogszabályok szerint a fenntartó dönthet az
egyszeri belépési díj bevezetéséről, melynek szabályait a Tanács soron következő ülésén
tárgyalja majd. Az így befolyt összeget a fenntartó kizárólag az intézmény fejlesztésére
vagy működtetésére fordíthatja, így előzetes számításokat kell végezni arra is, hogy az
abból befolyó összeg milyen módon segítheti a jelen feladat megoldását, amennyiben
pályázati forrás nem áll rendelkezésre, hiszen jelenleg mind az Ady utcai idősek
Otthona mind az Életfa Idősek Otthona a férőhely bővítések ellenére ( 78!) teltházzal
működnek, így a Csaba utcai 37 fő ellátott elhelyezése csak további férőhelyek
létesítésével valósítható meg biztonságosan.

Mindezek alapján kérem az előterjesztés - a csatolt melléklettel együtt- megvitatását és
annak alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
1. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa az általa fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Csaba utcai Idősek Otthona, valamint a Bartók Béla úti Idősek Otthona telephelyek
további működésének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
A Tanács úgy dönt, hogy a Bartók Béla úti Idősek Otthona – 25 férőhely- működését
megszünteti. A telephelyen működő szenvedélybetegek nappali ellátása – 30 férőhelyműszaki leválasztását elő kell készíteni ( 5600. Békéscsaba, Bartók Béla út 12.). Ezt
követően dönt a Tanács az ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetéséről, az idős
otthoni ingatlanrész vonatkozásában.
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2. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a jelen előterjesztést, mint szakmai tervet
elfogadja a Csaba utcai Idősek Otthona vonatkozásában a jelen előterjesztés 1. számú
melléklete Műszaki leírás és tartalommal szó szerint megegyező szöveggel, annak
műszaki megvalósítására kötelezettséget vállal 2016. december hó 31. napjáig. Ezzel a
tárgyi feltételek a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítottak lesznek teljes
körűen.
A Társulási Tanács utasítja a kistérségi csoportvezetőt, hogy a Tanács soron
következő ülésére a szakmai terv megvalósítási tervét készítse el, ütemezett
feladatokkal és határidőkkel, olyan formában, hogy az a 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II.4. ab) pontjának megfelelő legyen.
Felkéri a Tanács a Tanács alelnökét, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatával, mint az ingatlan tulajdonosával egyeztessen a jelen pontban
rögzített pályázat benyújtásáról.
3. A Társulási Tanács fentiek alapján úgy dönt, hogy a 369/2013. (X.24.)
Kormányrendelet 50.§ (1) alapján a fenntartó, mint engedélyes a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásában az ideiglenes hatályú bejegyzés hatályának meghosszabbítását kéri
ellátási érdekből a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Csaba utcai
Idősek Otthona, 5600. Békéscsaba, Csaba utca 3. szám alatti telephelyen a
finanszírozási rendszerbe befogadott, 37 férőhely, idősek otthona vonatkozásában,
2016. december hó 31. napjáig.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke 1.3. pontok
Völgyi Sándor TT alelnöke 2. pont
Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető 2. pont
Határidő: 2016. december 31.

Szarvas Péter
TT elnök
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Békéscsaba, Csaba utca 3. szám alatti Idősek Otthona

A Csaba utcai Idősek Otthona épülete felújításra szorul. Az idősek otthoni funkció ellátására csak
korlátozottan megfelelő az épület.
Az idősek otthona főbb jellemzői:
- Az épület városközponti elhelyezése kedvező.
- A telek jól megközelíthető gépkocsival, azonban a telken belüli parkolás nincs megoldva, mivel kicsi
a telek
- Az épület előtt van zöldterületi rész, azonban kicsit
- Az akadálymentesítés nincs megoldva. A bejárat és a földszint között 60 cm-es szintkülönbséget egy
lépcső hidalja át. Ideiglenesen van egy lehajtható fa rámpa, ez csak segítség mellett használható
kerekesszékes embereknek, de nem felel meg a akadálymentesítésre vonatkozó előírásoknak.
- Az épületben a szobák nem tartalmaznak vizes helyiséget. A szobai létszám meghatározásánál
törekszenek arra, hogy egy főre legalább 6m2 alapterület jusson. A padozat PVC lemez burkolatú.
- A vizes helyiségek kialakításánál látszik, hogy mozgássérültek is tudják használni azokat.

A földszintikád körüljárható, az idősek fürdetése így jól megoldható.

-Az emelet csak lépcsővel közelíthető meg. Ide járóképes lakók kerülnek.

- Étkező: Az étkező nagysága és kialakítása megfelelő, jól kapcsolódik a melegítő konyhához.

-Közösségi helyiségek:

Az emeleti nagyterem az épület legelegánsabb terme. Nagy belmagassága miatt alkalmas
rendezvények tartására. Kár, hogy lifttel nem lehet megközelíteni.
Épületszerkezetek:
Nem készültek részletes vizsgálatok, a megállapítások csak szemrevételezés alapján történtek.
Tartószerkezet állapota: A tartószerkezeten nem láthatóak olyan mértékű repedések, amelyek a falak
süllyedésére, a födém vagy a tartófal hibáira utalnának.
Tetőszerkezet: Funkciójának megfelel, nem láthatóak nagyobb beázások.
Burkolatok: A burkolatok többsége viseletes,kopott, de ép.
Épületgépészeti állapot: Az épült épületgépészetileg működőképes, de sok tekintetben elavultak a
berendezések.

Alaprajzi kialakítás:
A létesítmény működőképes, azonban nem minden vonatkozásban felel meg a vonatkozó
rendeleteknek. Az ilyen létesítményeknél előírt részleges vagy teljen akadálymenteség
követelményeinek jelenleg nem tud megfelelni. A földszint akadálymentesítése a szabványoknak
megfelelő rámpával megoldható lenne, de az emelet megközelíthetősége már kizárólag lift
beépítésével oldható meg.
A vizes helyiségek akadálymentesítése , szabványos mozgássérült WC és tusoló beépítésével lehetne
megoldható.
ÖSSZEGZÉS:
Elmondható, hogy a személyzet odaadó munkájával kompenzálni tuja a feltételbeli hiányosságokat.
Az idősek otthona működőképes, de kétségtelen, hogy több vonatkozásban nem felel meg az
érvényben lévő előírásoknak. Ez különösen az akadálymentességre vonatkozik.
Békéscsaba 2015.02.21.
....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március hó 03. napján tartandó ülésére
a 5. számú napirendhez
Tárgy: A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok
Átmeneti Szállója további működése, a szakmai terv elfogadása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna jogász
Az előterjesztést véleményezte: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szociálpolitikai Osztálya
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
Az előterjesztés jogszabályi háttere a következők szerint foglalható össze:
Az 1993. évi III. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
IV. cím
A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek
86. §534 (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani
a)535
b) étkeztetést,
c) házi segítségnyújtást,
d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális
szolgáltatásokat,
e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz - különös tekintettel a
családsegítéshez - való hozzáférést.
(2)536 Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén
a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést,
b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek
nappali ellátását,
c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b)
pontban nem említett nappali ellátást,
d)537 harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális
szolgáltatásokat, időskorúak gondozóházát, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan
személyek átmeneti szállását
köteles biztosítani.
89. § (1)543 A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára,
valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az
intézményt társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az
intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az ellátást
más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint az intézmény ellátási területe a fenntartó
önkormányzat illetékességi területét meghaladja, az intézmény keretében nyújtott

szolgáltatásokat - eltérő megállapodás hiányában - valamennyi beutalt részére azonos
feltételekkel kell biztosítani.
(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni az intézményi ellátás megszüntetése esetén is.
90. §544 (1)545
(2)546 A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási feladatokat,
éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását, idősek otthonát,
valamint - amennyiben a lakossági szükségletek indokolják - hajléktalanok otthonát
és hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét megszervezni és fenntartani. Az
állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv azonban a
megyei jogú város lakosainak ellátását erre hivatkozva nem tagadhatja meg.
(3) Az ellátási kötelezettséggel nem rendelkező önkormányzat a szolgáltatása
megszervezéséhez kapcsolódóan helyi rendeletében meghatározhatja, hogy csak saját
települése lakosai részére biztosítja az ellátást. Az intézményt fenntartó önkormányzat az
intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérése alapján a település lakosainak ellátását
nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor már az ellátást biztosította a másik
település lakosai számára.
(4)547 A szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, az állam fenntartói feladatainak
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, illetve a társulás más helyi
önkormányzattal vagy társulással kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A
megállapodásban rögzíteni kell a szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
szabályokat és az ellátottak után fizetendő hozzájárulás mértékét.
90/A. §548 A szociális hatóság az e törvényben meghatározott ellátási kötelezettségek
teljesítését folyamatosan figyelemmel kíséri, és amennyiben az önkormányzat, illetve az
állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv az ellátási
kötelezettségéből adódó feladatainak, különösen fenntartói feladatának, illetve az
önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének nem tesz eleget, megfelelő
határidő tűzésével felszólítja a feladat teljesítésére.
91. §549 (1)550 A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást
nyújtó
a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy
b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel,
vagy
c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás
nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló - 90. §
(4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével
tehet eleget.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladat- és
jogköre571
92/A. §572 (1)573 Egy szolgáltatónak, intézménynek egy fenntartója van.
(2)574
(3) A fenntartó köteles biztosítani a szociális intézmény folyamatos működésének
feltételeit, amelyhez az állam szociális szakmai programok meghirdetésével nyújt
segítséget a 131. § szerint.
(4)575
92/B. §576 (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója
a)577 konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat;
b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét;
c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját,
valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet;
d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét;
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e) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről;
f) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat;
g) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról;
h) kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes
szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt.
Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az
intézményi típus, forma megváltoztatása;
i)578 szolgáltatástervezési koncepciót készít - figyelemmel a 92. § (3) bekezdésére az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában;
j)579 a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú
lakóotthon kivételével tartós bentlakásos intézmény esetén meghatározza azokat a
férőhelyeket, amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, és konkrét
összegben megállapítja a belépési hozzájárulást.
(2) Az állami fenntartó a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, valamint a
szakmai program jóváhagyását megtagadja, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint
a külön jogszabályban előírt feltételeknek.
(3) Az állami fenntartó ha az intézmény működésének ellenőrzése során
jogszabálysértést állapít meg, intézkedik annak megszüntetéséről.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
80. §514 (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli
menedékhelye és átmeneti szállása kivételével - ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi
időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak.
(2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa
szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
(3)515 Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusai:
a) időskorúak gondozóháza;
b) fogyatékos személyek gondozóháza;
c) pszichiátriai betegek átmeneti otthona;
d) szenvedélybetegek átmeneti otthona;
e) éjjeli menedékhely;
f) hajléktalan személyek átmeneti szállása;
g)516
84. § (1)520 Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés
szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint
krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.
(2)521 A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan
személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a
szociális munka segítségével képesek az önellátásra.
(3)522 A 3. § (4a) bekezdésében meghatározott hajléktalan személyek esetében az
ellátás keretében kizárólag szállás és tisztálkodási lehetőség biztosítható.
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a szociális intézmény működési feltételeit az alábbiak
szerint határozza meg:
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5. Cím
AZ ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
85. § (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig
kerülhet sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő elteltét megelőzően egy hónappal az intézmény
vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe
visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e.
(3) Ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az
intézmény vezetője az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja.
(4) Ha az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó intézményben el
lehet látni, a megfelelő intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről az intézmény
vezetője tájékoztatást ad. Az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást igénybe vevő
ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani.
(5)222 Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekre az 50. § (2) bekezdés g) pontjában,
az 54. § (1) bekezdés d) pontjában, 56. §-ában, 58-59. §-ában foglaltakat nem kell
alkalmazni.
(6)223 Az (1) és a (3) bekezdés szerinti egyéves időtartam számításakor az átmeneti
elhelyezést nyújtó intézményben töltött időszakokat - ha az ellátás megszakítása kevesebb
mint 30 napra történt - össze kell adni.
A HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
SZABÁLYOK
102. § (1) A hajléktalan ellátás megszervezése során figyelemmel kell lenni az
ellátást igénybe vevők alapvető jogaira, emberi méltóságára.
(2) A hajléktalan személyek ellátását végző intézmény segítséget nyújt a
hajléktalan személy életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét,
elérését.
A nappali melegedő
103. § (1) A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére
a) a közösségi együttlétre,
b) a pihenésre,
c) a személyi tisztálkodásra,
d) a személyes ruházat tisztítására,
e) az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.
(2)250
(3) A nappali melegedő szolgáltatásairól a 11. számú melléklet szerinti nyilvántartást
kell vezetni.
Utcai szociális munka
104. § (1)251 Az utcai szociális munka célja az intézményi ellátásból kiszorult, vagy
azzal szemben bizalmatlan, az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben
életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban
életmentés, megelőzés, integrálás céljából.
(2) Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen
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a) a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe
juttatása,
b) tájékoztatás, információnyújtás,
c) ügyintézés,
d) szolgáltatás nyújtása,
e) szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel.
(3)252
(4) Az utcai szociális munkát végző számára biztosítani kell a segítségnyújtáshoz
szükséges tárgyi feltételeket, szükség szerint közlekedési eszközt vagy utazási bérletet,
meleg takarót, ruhaneműt, esetenként konzerv és egyéb élelmiszert, valamint készenléti
gyógyszert.
(5)253 Az utcai szociális munkát végző szolgáltató, intézmény a (2) bekezdés szerinti
feladatokat legalább munkanapokon, napi 6 órában végzi a működési engedélyében
meghatározott ellátási területen. Téli időszakban az utcai szociális munkát 18 órától 22
óráig a közterületen kell biztosítani.
(6)254 Ha a hajléktalan személyt érintő veszélyhelyzetet az utcai szociális munkás nem
tudja elhárítani, intézkedik a segítséget igénylő állapotának és helyzetének megfelelő
ellátás biztosítása érdekében, és a helyszínen megvárja az ellátást, illetve intézkedést
nyújtó személy megérkezését.
(7)255 Az utcai szociális munkát végző szolgáltatók, intézmények tevékenységüket
összehangolják az ellátási területükön, illetve az azzal szomszédos ellátási területeken
működő más utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint az
illetékes diszpécserszolgálattal. A diszpécserszolgálattal történő együttműködéssel
kapcsolatos kérdéseket - a feladatok és a vállalt kötelezettségek meghatározásával együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
104/A. §256 (1) Az utcai szociális munka megszervezhető önálló szervezeti formában
vagy szociális intézmény keretein belül. Az önálló szervezeti formában működtetett utcai
szociális munkát végző intézmény együttműködik az ellátási területén működő szociális
szolgáltatásokkal.
(2) Az utcai szociális munka - amennyiben nem önálló szervezeti formában működik megszervezhető
a) nappali melegedő vagy hajléktalanok átmeneti szállását, illetve éjjeli menedékhelyet
biztosító intézmény keretében,
b)257
c) családsegítő szolgálat keretében, ha ez a helyi szükségletek figyelembevételével a
családos hajléktalanok, az ifjúsági korosztály, a gyermekek segítése érdekében indokolt.
(3)258
(4) Az utcai szociális gondozók munkáját koordinátor szervezi és irányítja. A négy főnél
több utcai szociális gondozót foglalkoztató intézmény egy fő koordinátort alkalmaz, a
négy vagy ennél kevesebb gondozót foglalkoztató intézmény esetében a koordinátort az
utcai szociális gondozók közül kell kijelölni.
(5)259
Diszpécserszolgálat260
104/B. §261 (1) Az utcákon, közterületeken élő hajléktalan emberek ellátásának
hatékonyabbá tétele érdekében a szociális ágazatot irányító miniszter ötéves időtartamra
regionális hatáskörű diszpécserszolgálatokat jelöl ki.
(2) A diszpécserszolgálat
a) fogadja a közterületeken élő, kritikus helyzetbe került emberekre vonatkozó
bejelentéseket,
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b) a bejelentéseknek megfelelően értesíti az ellátási terület szerint érintett utcai szociális
munkás szolgálatot, illetve szükség esetén más ellátást kezdeményez,
c) napi kapcsolatot tart a közterületeken, nem lakás célú helyiségekben élő emberekkel
foglalkozó, utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal, intézményekkel, orvosi
ügyeletekkel és a célcsoport számára ellátást nyújtó egyéb szolgáltatókkal,
d) gyűjti és rendszerezi a régióban működő, hajléktalan emberek ellátásával foglalkozó
intézmények férőhelyadatait, az igénybevétel módját, valamint egyéb, a hajléktalan
emberek ellátásával kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó információkat,
e) számítógépes adatbázisában nyilvántartja a bejelentések kapcsán tett intézkedéseket,
f)262 tevékenységéről és az észlelt problémákról rendszeresen tájékoztatja a regionális
módszertani intézményt.
(3) A diszpécserszolgálat a (2) bekezdés szerinti feladatokat
a) a téli időszakban folyamatosan, napi 24 órában biztosítja,
b) a téli időszakon kívül legalább munkaidőben biztosítja, és gondoskodik a munkaidőn
kívüli telefonhívások fogadásáról.
Hajléktalanok átmeneti szállása
105. § (1) A hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja
a) az éjszakai pihenésre,
b) a személyi tisztálkodásra,
c) az étel melegítésére, étkezésre,
d) a betegek elkülönítésére,
e) a közösségi együttlétre
szolgáló helyiségeket.
(2) A hajléktalan személyek átmeneti szállásának az az intézmény alkalmas, ahol
a) egy lakószobában legfeljebb tizenöt személy helyezhető el,
b) a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők,
c) tizenöt ellátottra legalább egy zuhanyozó és nemenkénti illemhely jut,
d) a lakószobában egy ellátottra legalább négy négyzetméter nagyságú lakóterület
jut,
e) a fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az intézmény biztosítja az ellátást igénybe
vevő
a) ágyneműjét,
b) tisztálkodásához szükséges textíliát,
c) személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket,
d) személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését,
e) részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést.
106. § (1) Az átmeneti szállás nyitva tartását gondozási tevékenységének
megfelelően kell meghatározni, azonban az nem lehet kevesebb napi tizenhat óránál.
(2) A hajléktalan személyek átmeneti szállásán az ellátást igénybe vevők szociális és
mentális gondozását legalább napi hat órai időtartamban biztosítani kell.
(3) Az átmeneti szálláson végzendő szociális és mentális gondozás körébe tartozik
különösen
a) az egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka, közösségi szociális munka,
b) az átmeneti szállóról történő továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítség,
c) az intézményen belüli közösségi élet szervezése,
d) a szocioterápia,
e) a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése,
f) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
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(4) A szociális munka alapján végzett gondozást a 13. számú melléklet szerinti
egyéni nyilvántartó lapon kell rögzíteni.
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye
107. § (1)263 A hajléktalan személyek éjjeli menedékhelyére a 105. § rendelkezései az
irányadók azzal, hogy egy lakószobában legfeljebb húsz személy helyezhető el, és nem
szükséges ágynemű biztosítása.
(2) Az éjjeli menedékhely este, illetve éjszaka legalább napi tizennégy órát tart nyitva.
Az éjjeli menedékhely az előforduló konfliktushelyzetek megelőzésére, illetve kezelésére a
nyitvatartási időben szakképzett munkaerővel ügyeletet biztosít.
(3) Az éjjeli menedékhelyen legalább napi négy órában szociális munkás
alkalmazásával szociális munkát kell végezni. A szociális munka körébe tartozik
különösen:
a) szociális információk biztosítása,
b) az ellátást igénybe vevő jogosultságaira vonatkozó tanácsadás.
Az időszakos férőhelyszám-bővítés264
107/A. §265 (1)266 A hajléktalanok átmeneti szállását, az éjjeli menedékhelyet,
valamint a nappali melegedőt működtető fenntartó a közterületen vagy lakhatásra
alkalmatlan helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek
ellátásának, a közvetlen életveszély elhárításának érdekében a téli időszakban
időszakos férőhelyeket biztosíthat.
(2) A férőhelyszám-bővítés végrehajtható már működő intézmény épületében, az
engedélyezett férőhelyszám növelésével, illetve különálló, az éves intézményi ellátásban
nem hasznosított, a téli időszakban működtetni kívánt saját tulajdonban lévő, bérelt vagy
használati joggal biztosított épületben, helyiségben.
(3) Az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai programnak
tartalmaznia kell
a) a szolgáltatás célját, feladatát, indokoltságát,
b) az ellátottak körét, jellemzőit,
c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a szolgáltatások formáit, körét,
rendszerességét,
d) a szolgáltatás igénybevételének feltételeit, módját,
e) az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos
intézkedéseket.
107/B. §267 (1) A hajléktalanok átmeneti szállásán időszakos férőhelyszám-bővítés
abban az esetben hajtható végre, ha a bővítés az időszakot megelőző férőhelyeket
igénybevevők ellátását nem zavarja.
(2) A hajléktalanok átmeneti szállásán végrehajtott férőhelyszám-bővítés nem
haladhatja meg az intézmény ideiglenes vagy állandó működési engedélyében
szereplő férőhelyszám 30%-át.
(3) Az időszakos férőhelyszám-bővítéskor az intézmény biztosítja
a) 105. § (1) bekezdésének a)-c), valamint e) pontjában foglaltakat,
b) a 105. § (3) bekezdésének b)-e) pontjaiban foglaltakat,
c) az egészségügyi alapellátás megszervezését, szükség szerint a szakellátáshoz való
hozzájutás segítését.
(4) Időszakos férőhelyszám-bővítést olyan helyiségben, épületben lehet megvalósítani,
ahol
a) lakószobánként legfeljebb húsz személyt lehet elhelyezni,
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b) a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők,
c) a lakószobában egy ellátottra minimum négy négyzetméter lakóterület jut,
d) a fűtés, világítás és meleg vízzel való ellátás folyamatosan biztosított.
(5) Az időszakos férőhelyszám-bővítés időszakában az intézményben húsz ellátottra jut
legalább egy zuhanyzó és egy nemenkénti illemhely.
(6) A 106. §-ban felsoroltakat az időszakosan kialakított férőhelyek tekintetében is
figyelembe kell venni.
107/C. §268 (1) A hajléktalanok éjjeli menedékhelye esetében az időszakos
férőhelyszám-bővítéskor az intézményben vagy az időszakosan kialakított intézményben
biztosítani kell a 105. § (1) bekezdésének a)-c) és e) pontjában foglaltakat.
(3) Az időszakos férőhelyek kialakítására az az intézmény, illetve különálló épület,
helyiség alkalmas, ahol
a) a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők,
b) a lakószobában és az ellátottak által használt közösségi helyiségekben egy ellátottra
legalább három négyzetméter nagyságú terület jut úgy, hogy
ba) huszonöt ellátottra jut legalább egy zuhanyzó és egy nemenkénti illemhely,
bb) a fűtés, világítás és a meleg vízzel való ellátás folyamatosan biztosított.
(4) A (3) bekezdésen túl az intézmény biztosítja a 105. § (3) bekezdésének b)-e)
pontjában foglaltakat.
(5) Az férőhelyszám-bővítés időszakában az intézmény működésére a 107. § (2)-(3)
bekezdései az irányadóak.
107/D. §269 (1) A nappali melegedő az időszakos férőhelyeken az önellátásra és a
közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek számára
krízishelyzetben éjszakai szállást biztosít.
A 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet az alábbiak szerint rendelkezik:
50. §22 (1) A működést engedélyező szerv a 2014. december 31-én vagy azt
követően hatályukat veszítő ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból,
kizárólag ellátási érdekből 2016. december 31-éig más jogszabályi felhatalmazás
hiányában is meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan idejű
bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, vagy az
ennek érdekében igényelt európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási
szerződés másolatát. A működést engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében
2015. március 31-éig dönt. A döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú
bejegyzés hatálya meghosszabbodik.
(2) A szolgáltatói nyilvántartásban az ellátási terület 2014. december 31-ét követően
is szerepeltethető kistérségként, ha 2014. december 31-én már ekként van bejegyezve a
szolgáltatói nyilvántartásba. Ha az ellátási terület módosítására 2014. december 31-ét
követően sor kerül, az a továbbiakban nem jelölhető meg kistérségként.
Szakmai terv:
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok
Átmeneti Szállója a szolgáltatói nyilvántartás szerint 2014. december 31. működhetett,
határozott idejű bejegyzés miatt. A telephely nem tudja biztosítani a fentebb pontosan
körülírt tárgyi feltételeket, mert nincs megfelelő nagyságú közösségi együttlétre alkalmas
helyiség, a lakószobákban nem biztosított a 4 m2 személyenként. Az ellátási kötelezettség
Békéscsabára tekintettel –megyei jogú város- fennáll.
A Békéscsabai Kistérségi Társulás, mint fenntartó célja, hogy a természetbeni szociális
ellátásokat a lehető legszélesebb körben tegye elérhetővé az ellátási területén, egyforma
8

hozzáférési eséllyel. Sajnálatos tény, hogy a hajléktalan személyek ellátásának minden
formájára szükség van, szállás, nappali melegedő és utcai szociális munka keretében.
Komoly problémát jelent az idei évben is tartó a Békéscsaba Megyei Jogú Város vasútrekonstrukciója, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai szerint a várótermek a leghidegebb
időszakban melegedési lehetőséget biztosítottak a hajléktalan személyek részére. A
Hajléktalanok Átmeneti Szállója jelenleg a városi oldalról nehezen közelíthető meg az
Orosházi úti híd lezárása miatt, ez pedig a jellemzően gyalogosan közlekedő hajléktalan
személyek részére nagy probléma, hiszen több kilométert kell gyalogolniuk a szállóra.
A Békéscsabai Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ által működtetett Hajléktalanok Átmeneti Szállása 30
finanszírozási rendszerbe befogadott férőhellyel rendelkezik, jelenleg 21 fő lakik
életvitelszerűen a szállón, a nappali melegedőt 27 hajléktalan személy veszi igénybe. Az
utcán élő hajléktalan emberek ellátását az intézmény az utcai szociális munka keretében
végzi, jelenleg 35 fő ellátásáról gondoskodnak napi szinten. Tehát a hajléktalan ellátás
teljes körű.
Pályázatoknak köszönhetően a közterületen élők részére (35 fő) minden nap hideg
élelmiszercsomag és meleg tea, illetve étkeztetés keretében november 3-tól a krízis
időszak végéig egy tál meleg étel kerül kiosztásra a hajléktalan ellátásban részesülő
személyek részére. Az egészségügyi ellátás keretében van orvos, gyógyszer, vitaminok,
kötszer. Tisztálkodási eszközök és mosási lehetőség szintén biztosítottak.
Diszpécserszolgálat működik a területen.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása 5600. Békéscsaba, Gyár utca 16. szám alatt
30férőhellyel működik 16 órától 08 óráig, a Nappali Melegedő 08 órától 16 óráig 20
férőhellyel, valamint az Utcai Szociális munka irodája is itt van.
Utcai szociális munkát 2012-2014. közötti időszakban a fenntartó által elnyert pályázat útján
látja el az intézmény, pályázat kiírás nélkül az ellátási időszakot egy évvel 2015. december hó
31. napjáig meghosszabbították. Utcai szociális munkát jelenleg nem végez más Békéscsabán.
A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a
településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, valamint a megyei
jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést nyújtó
ellátási feladatokat megszervezni.
A jogszabályi kötelezettségen túl a meglévő szükségletek is igazolják a hajléktalanok
átmeneti elhelyezésének meglétét, működését.
A fenntartó 2012. évben a hajléktalan ellátás végleges megoldása végett TIOP pályázatot
nyújtott be, ezzel elérhető projekt célja volt a régi épület felújítása, lakhatóvá tétele, és egy
új átmeneti szállás épületrészének megépítése 40 férőhellyel, a pályázat nem nyert, azonban
a pályázati anyag újabb pályázat benyújtása során felhasználható (elkészült építési, műszaki
dokumentációs és szakmai anyag).
Az ellátási érdek indoka alapján a fenntartó által benyújtott szakmai terv alapján 2014.
december 31-ig engedélyezte a működést az erre illetékes hatóság.
A Tanács 2014. szeptember hó 29. napján és 2014. október hó 06. napján tartott ülésén
tárgyalta a Tanács a hajléktalan ellátás kérdéseit, tájékoztattuk a Tagokat fentiekről és
arról, hogy az intézmény a krízis időszakra való felkészülést megkezdte, evégett
megbíztunk egy mérnököt a hajléktalanok átmeneti szállója műszaki állapotának
felmérésével, aki statikus szakember bevonásával elvégezte azt. A szakértői vélemény
elkészült, helyszíni feltárást végzetek több helyen, a szakvélemény tartalmazta, hogy a
legszükségesebb javításokat a tél beálltáig el kell végezni, és pontosan rögzítette, melyek
ezek a feladatok. A szakvélemény szerint a felújítást követően az ingatlan megbízható
műszaki állapotban lesz, emberi tartózkodásra biztonságos, és nem veszélyezteti a téli
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időjárás azt. Mindezek alapján a fenntartó elrendelte az épület felújítását az intézmény
elfogadott költségvetésében biztosított intézményi felújítási előirányzat terhére.
Az ingatlan műszaki megerősítése elkészült, a tetőszerkezetet átépítették, a belső festés
és javítások is megtörténtek. A BKSzK használt bútorok és eszközök átadásával pedig a
tiszta helyiségek is megszépültek, komfortosabbá váltak. A szennyvíz-vezeték kiépítése
és annak rákötése a csatornahálózatra évek óta húzódó újabb nagy feladat volt, annak
hiányában jelentős összegű környezetterhelési díjat kellett volna fizetni, ez is elkészült
intézményi saját forrásból. Az ingatlanon vezető út járhatatlan volt, azon mentővel nem
tudtak behajtani még sürgős esetben sem. Annak zúzott kővel való fedése szintén
jelentős költség de az ingatlan használhatóságát javítja. Az ingatlanra az intézmény
saját forrásból több mint 4 000 000 összeget fordított felújításra és beruházásra.
2015. február hó 18. napján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
helyszíni ellenőrzést tartott a telephelyen minden szolgáltatásra vonatkozóan, a tárgyi
feltételek jelentős irányú javulását állapították meg, a a tetőszerkezet megerősítése, a
szennyvíz csatornahálózatba kötése, az út kiépítése a, belső helyiségek festése, felújítása
mellett a telephely tisztasága, rendezettsége, a bútorok cseréje (BKSZK bútorok)
nagymértékben javítják az ott élők komfortérzetét. A szakmai munkában semmilyen
hiányosságot nem állapított meg az ellenőrzés, azonban a tárgyi feltételek – építészeti,
műszaki megoldások- a megfelelő helyiségek biztosításával változatlanul szükséges.
-

Pályázati forrás hiányában a jelenlegi épületen belül az engedélyezett férőhelyek
csökkentése elkerülhetetlen, a meglévő négyzetméterre a 30 férőhely helyett 18 fő
elhelyezése biztosítható mindössze.

-

A másik alternatíva lehet még a hajléktalanok átmeneti szállásának átminősítése
éjjeli menedékhellyé.

-

További lehetséges változat, hogy a 18 állandó férőhely mellett még 12 időszakos
férőhely állhat rendelkezésre a hajléktalanok számára téli időszakban, november
01-április 30. krízis időszak.

A központi támogatás nem tesz különbséget a hajléktalanok átmeneti ellátása esetén a szálló
és az éjjeli menedékhely között, a támogatás azonos szintű. A menedékhelyen is biztosítani
kell azonban a személyenkénti 4 m2 lakóterületet, mely probléma tehát mindkét esetben és a
közösségi együttlétre alkalmas helyiséget is, mely a nappali melegedőhöz sem megfelelő
jelenleg.
Tekintettel arra, hogy a korábban benyújtott pályázat tárgyi ügyben nem nyert
befogadást, ezért javaslom a fenntartónak, hogy a jelen előterjesztést, mint szakmai
tervet azzal fogadja el, hogy a jelen előterjesztés mellékleteit képező -1. számú melléklet
Műszaki leírás és tartalom
valamint a 2. számú melléklet Költségbecslés –
megvalósítására a fenntartó kötelezettséget vállal 2016. december hó 31-i napjáig. Ennek
keretében biztosított lesz a személyenkénti 4 m2 lakóterület és az újonnan megépítendő
közösségi helyiséggel a közösségi együttlétre alkalmas helyiség elkészül. Ennek költsége
a csatolt költségbecslés szerint 22 367 888 Ft, amelyhez a 2014. évi C. törvény 3. számú
melléklet II.4. ab) pontja szerint pályázati forrás lesz igényelhető, 20 000 000 Ft-ig, a
további forrást a fenntartó önerőként biztosítja, amennyiben egyéb pályázat vagy forrás
nem áll rendelkezésre.
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A tervezet szerint a telephely, mint hajléktalanok átmeneti szállója és nappali
melegedője működne tovább, a szálló 30 férőhellyel, a nappali melegedő 20 férőhellyel,
biztosítva minden szükséges tárgyi feltételt, mind a lakóterület mind a közösségi
együttlétre vonatkozóan.
Mindezek alapján javaslom, hogy a fenntartó, mint engedélyes a szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában
történő adatmódosítására irányuló eljárásban ellátási érdekből kérje a határozott idejű
bejegyzés hatályának meghosszabbítását 2016. december hó 31. napjáig a jelenleg
hatályos működési engedéllyel azonos tartalommal.

Határozati javaslat:
1. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa az általa fenntartott Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője telephely további
működésének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
2. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a jelen előterjesztést, mint szakmai tervet
elfogadja a jelen előterjesztés 1. számú melléklete Műszaki leírás és tartalommal,
valamint a 2. számú melléklete Költségbecsléssel szó szerint megegyező szöveggel,
annak műszaki megvalósítására kötelezettséget vállal 2016. december hó 31. napjáig.
A Társulási Tanács utasítja a kistérségi csoportvezetőt, hogy a Tanács soron
következő ülésére a szakmai terv megvalósítási tervét készítse, ütemezett feladatokkal
és határidőkkel, olyan formában, hogy az a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. ab)
pontjának megfelelő legyen.
Felkéri a Tanács a Tanács alelnökét, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatával, mint az ingatlan tulajdonosával egyeztessen a jelen pontban
rögzített pályázat benyújtásáról.
3. A Társulási Tanács fentiek alapján úgy dönt, hogy a 369/2013. (X.24.)
Kormányrendelet 50.§ (1) alapján a fenntartó, mint engedélyes a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásában az ideiglenes hatályú bejegyzés hatályának meghosszabbítását kéri
ellátási érdekből a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Hajléktalanok Átmeneti Szállója és Nappali Melegedője, 5600. Békéscsaba, Gyár utca
16. szám alatti telephelyen a finanszírozási rendszerbe befogadott hajléktalan
személyek átmeneti szállása 30 férőhely, nappali melegedő 20 férőhely
vonatkozásában 2016. december hó 31. napjáig.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke 1.3. pontok
Völgyi Sándor TT alelnöke 2. pont
Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető 2. pont
Határidő: 2016. december 31.

Szarvas Péter
TT elnök
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KÖLTSÉGBECSLÉS
(Készült: Építőipari költségbecslési segédlet 2014. alapján)
Hajléktalanok átmeneti szállása
Békéscsaba, Gyár utca 16. (Hrsz: 10709)
Megnevezés

Mennyiség
db

Egység
m²

Össz
m²

fő

Egységár
Ft

Összár (Nettó)
Ft

ÁFA
27%

Bruttó
Ft

A. Épöület bővítés

Közösségi helyiség
Épület bővítés mindösszesen

1

25,00

25,00
25,00

333 333

8 333 325

2 249 998

10 583 323

B. Meglévő épület hőszigetelése
Ffi szárnyban
1 Pihenő szoba
2 Pihenő szoba
3 Pihenő szoba
Nappali tartozkodó
Fürdő
WC
Konyha
Gépészeti helyiség
Női szárnyban
1 Pihenő szoba
2 Pihenő szoba
3 Pihenő szoba
Zuhanyozó
WC
Ételmelegítő
Előtér átalakítás után szoba
Közlekedő I. átalakítás után szoba
Közlekedő II.
Összesen

18,24
16,34
10,27
15,95
8,05
0,96
6,30
6,75

4
4
2

17,00
14,88
6,16
2,96
1,70
8,69
8,70
4,64
5,50
153,09

4
3
1

Meglévő épület befoglaló mérete

199,60

14.1.2 Födém utólagos hőszigetelése
14.3.2.2 Utólagos falszigetelés (fm)
Falátvágásos módszerrel
16.1.1 Nyilászárók cseréje
16.1.3 Homlokzat utólagos hőszigetelése
Összesen

199,60
66,42

9 050
48 000

1 806 380
3 188 160

487 723
860 803

2 294 103
4 048 963

15,00
199,26

160 000
9 500

2 400 000
1 892 970
9 287 510

648 000
511 102
2 507 628

3 048 000
2 404 072
11 795 138

17 620 835

4 757 625

22 378 460

2
1
21

Mindösszesen
C. Meglévő iroda
Iroda átalakítás után szoba
Előtér mosó konyha- átalakítás után iroda
Kézmosó
Zuhanyozó ,mosó helyiség
WC
Raktár átalakítás után iroda
Összesen (hasznos alapterület)

24,48
13,26
1,95
1,82
1,04
14,88
57,43

Épület befoglaló mérete

67,08

Összes beépített terület
Telek nagysága
Beépítés százaléka (%)
Összes ellátható személy szálló

6
3

291,68
5 306,00
5,50
30

Békéscsaba, 2015. február
Dr. Banadics Attila
É2 05-0359 MV-É 05 10038

Dr. Banadics Attila
okl. építőmérnök - közgazdász
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. II/10.
Telefon: +36 20 297 1541
Eng.szám: É2 05-0359 MV-É 05 10038

Tárgy:

Békéscsaba, Gyár út 16. sz. alatti Hajléktalanok átmeneti szállása, és nappali
melegedő épület felújítása és bővítése.

Építéshelye: Békéscsaba, Gyár utca 16.
- HRSz:
10709

Műszaki leírás és tartalom
A Békéscsaba, Gyár utca 16. sz. területen jelenleg két épület áll, az egyik 199,60 m² befoglaló
méretű hajléktalanok átmeneti szállása és nappali melegedő (elkülönítve férfi és női
részleggel), a másik iroda és raktárként funkcionáló 67,08 m² befoglaló méretű épület. A két
épület együtt 266,68 m², a telek nagysága 5306 m² a jelenlegi beépítés százaléka: 5,03 %.
A meglévő épületek szabadon álló beépítésűek, tetőforma a hajléktalanok átmeneti szállása
épületnél az utcával párhuzamos, az É-i oldalon kontyolt nyeregtető, az iroda épület pedig
utcára merőleges nyeregtető.
A Hajléktalanok átmeneti szállása épület három ütemben épült. A legrégebbi rész, az épület
É-K sarkában helyezkedik el, eredetileg négy helységből álló 9,40 x 7,90 befoglaló méretű, 50
cm vastag vegyes falazatú (égetett-, és vályogtégla), vélelmezhetően csekély 40 – 50 cm mély
téglaalapozással és cca. 40 cm téglafalú lábazattal. A következő lépcsőben beépítésre került
az épület utcai frontján lévő terasz, amely jelenleg ételmelegítő (8,69 m²), közlekedő (5,50
m²), és pihenő szobaként (6,16 m²) funkcionál. Az épülethez az 1980-as évben az É-i oldalon
hozzáépítettek egy több helységből álló 12,60 x 7,90 m-es épületrészt. Az épület
tetőszerkezetét cca. 10 éve átépítették. A jelenlegi födém: borított fafödém, alsó és felső
mestergerenda erősítéssel, felül lécborítás és kőzetgyapot hőszigetelés, alul pedig nádszövet
és vakolat zárja le. A födémgerendák döntő részt haránt irányúak, mezőközépen faanyagú
mestergerendával gyámolítva. A fedélszék faszerkezetű torokgerendás fedélszék,
cserépfedéssel.
A jelenlegi Hajléktalan átmeneti szállóról elmondható, hogy mind épületszerkezeti
szempontból, és mind funkcionálisan is elavult, korszerűtlen. A talajnedvesség elleni
szigetelés erősen avult állapotú (az eredeti épületrészen nincs is) így a teherviselő falak alsó
része gyakorlatilag mindenütt átnedvesedett. Az épület felújításának legfontosabb eleme, a
teherhordó falak aláfalazása és szigetelése. A további felújítási munkák, a jelenlegi
energetikai követelményeknek megfelelő külső térelhatároló falazatok valamint a födém
hőszigetelése, a nyílászárók (ablakok, bejárati ajtók) cseréje.
A Hajléktalan szálló bővítése, egy új 25 m²-es közösségi helység hozzáépítését
tartalmazza, amely a meglévő épület utcai frontján, a meglévő bejárati ajtótól balra
helyezkedik el, hasonlóan a női szárnyon utólagosan épült épületrésszel.

A meglévő szobákban a 4m2 / ellátott az átalakítást követően biztosított lesz. A jelenleg
irodaként használt 24,46 m2 területű helyiség lakószobává alakításával elhelyezhető 6
ellátott is megfelel a jogszabályi követelményeknek. Szintén megfelel a 14,88 m2
nagyságú raktár az átalakítást követően 3 személy elhelyezése a jogszabály által
megkívánt tárgyi feltételeknek, a 4 m2 / ellátott itt is biztosított lesz. A jelzett
közlekedőkből az egyik szintén átalakítható lakószobává, mely szintén megfelelő
nagyságú lesz 1 főre. Így mindösszesen a bővítés és a szobák átalakítása mellett 4 m2 /
ellátott biztosításával lesz elhelyezhető 30 személy, valamint megépül a meglévő
épülethez a 25 m2 alapterületű közösségi helyiség.
Ezzel a tárgyi feltételek hiányzó része is megvalósul, így a határozatlan idejű
bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtődnek.
A Hajléktalan szálló bővítésének és felújításának költsége bruttó 22.368 eFt, amelyből önrész:
2.368 eFt vállalható, így a szükséges pályázati forrás 20.000 eFt.

Békéscsaba, 2015. február

Dr. Banadics Attila
(okl. építőmérnök – közgazdász)
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Tervezett szerkezeti kialakítások:
25 Meglévő födém hőszigetelése
10 cm AUSTROTHERM AT-PA/10 hőszigetelés
10 cm EPS-100 hőszigetelés, kötésbe fektetve
30 cm meglévő borított gerendafödém
1 rtg Sártapasztás
2,4 cm hézagos deszkaborítás
2 rtg nádszövet
1,5 cm javított vakolat
33 Meglévő cseréptető szigetelése
Bontandó, visszaépítendő hornyolt cserépfedés
Bontandó, cserélhető lécezés
1 rtg Rácserősítésű fólia kiegészítő vízszigetelés
Meglévő fa fedélszék
Átszellőztetett padlástér
42 Meglévő oldalfal hőszigetelése
1 rtg Weber therranova classic M fedővakolat alapozással
1 rtg Tapaszba ágyazott üvegszövet
10 cm Baumit ásványgyapot hőszigetelés ragasztással és
mechanikai rögzítéssel (dűbelle)
1 rtg simított vakolat
30 cm Meglévő téglafal
1,5 cm javított vakolat
43 Meglévő lábazati oldalfal hőszigetelése
1 rtg Terranova lábazati vakolat
1 rtg Tapaszba ágyazott üvegszövet
8 cm XPS polisztirol hab hőszigetelés ragasztással és
mechanikai rögzítéssel beépítve
1 rtg Simított vakolat (a meglévő eltávolítása után)
felület penetrál szigeteléssel
30 cm Meglévő tégla lábazati fal
talajnedvesség elleni szigetelés javításával

-3-

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 03-i ülésére
a 6. sz. napirendhez

Tárgy: A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szakmai
Programjainak elfogadása – Szakmai Programok, Házirendek, SzMSz,
Megállapodás tervezetek
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő:
 Pataki Erzsébet megbízott intézményvezető
 Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna BKT jogásza
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!
Elkészült, a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szakmai
Programok, Házirendek, SzMSz, Megállapodás tervezetek aktualizálásai.
Kérem a Társulási tagjait az előterjesztés mellékleteinek megvitatására, és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa az
intézményvezetői pályázatok kiírását a jelen napirendhez tartozó előterjesztés 6/1-4.
számú mellékletekben részletezettek szerint, azzal szó szerint megegyező szöveggel
elfogadja.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. március 3.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

Szakmai Program
Családsegítés, Gyermekjóléti központ, Családok Átmeneti
Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona, Helyettes Szülői Hálózat
vonatkozásában

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.

Elfogadva:…………………………KTT Határozattal

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
A szolgáltató adatai
A szolgáltató neve:
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
A szolgáltató székhelye:
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.,tel.:66/523-849,fax:66/523-847
E-mail: patakibobe@bekescsaba.hu
Telephelyek/Területi irodák:
5600 Békéscsaba, Fövenyes út 1/A
5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.
5674 Kétsoprony,Dózsa Gy.út 22.
5675 Telekgerendás, Dózsa Gy.út 11.
Családok Átmeneti Otthona, 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 24.
Gyermekek Átmeneti Otthona, 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 24.
A szolgáltató típusa:
Közfeladatot ellátó intézmény
Fenntartó neve:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
A fenntartó székhelye:
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
A szakmai program hatálya


a szakmai program a jóváhagyás napján lép hatályba.



a szakmai program személyi hatálya kiterjed a szolgáltatást igénybe vevők, valamint a
családsegítő

szolgálat

szakmai

működtetésében,

szolgáltatásai

nyújtásában

közreműködő személyekre


a szakmai program területi hatálya: Békéscsaba Megyei Jogú Város, Csabaszabadi,
Telekgerendás és Kétsoprony község területén élő lakosság teljes köre.
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Az intézmény célja
Az intézmény az ellátási területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt
veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő
szolgáltatást. Célja az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a problémák
kialakulásának megelőzése, kiváltó okok feltárása, krízishelyzetek kezelése, a kialakult
problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeinek, módszereinek,
valamint a szociális szakember készségeinek alkalmazásával.

Az intézmény tevékenységi köre


Családsegítés



Gyermekjóléti szolgáltatás



Kapcsolattartási ügyelet



Kórházi szociális munka



Utcai és lakótelepi szociális munka



Készenléti szolgálat



Családok Átmeneti Otthona



Gyermekek Átmeneti Otthona



Helyettes szülői hálózat

Szociológiai jellemzők
Az intézmény ellátási területe a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társuláshoz tartozó településekre (Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás,
Újkígyós, Szabadkígyós) terjed ki.
Békéscsaba bemutatása:
 Közigazgatási besorolás: megyeszékhely, megyei jogú város
 Megközelíthetőség: Békéscsaba Magyarország dél-keleti határán, Budapesttől
mintegy 200 km-re található.

Békés megye legfontosabb közúti és vasúti

csomópontja, autóval vasúton, nemzetközi közforgalmi és sportrepülőtere révén akár
közvetlenül repülőgéppel is megközelíthető.
 Lakosságszám:

61046 fő
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Békéscsaba
Demográfiai mutatók:

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A KSH tájékoztatása szerint a megyeszékhely, Békéscsaba lakossága 2012. december 31.
napján 61.046 fő. Békéscsaba Megyei Jogú Város lakónépessége évről évre csökken. 5 éves
vizsgált időszakban mindösszesen 1100 fővel lett kevesebb településünk lakónépessége, ami
1,7 %-os csökkenést jelent.

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

4

A lakosság korcsoportos megoszlásában két korcsoport létszáma kiemelkedően magas. Az
idősebb korosztályba tartozók száma településünkön is folyamatosan növekszik, és ma már
jóval 100 fölött van a szépkorúak száma.
A települések népszaporulatát Békéscsabán is - csakúgy, mint országosan és a megyében is negatív előjellel lehet jellemezni. A népességszám fogyásának egyik oka az a nyolcvanas
évek óta tartó folyamat, amely szerint az élve születések és a halálozások számának
különbsége évről évre negatív értéket mutat.

Természetes szaporodás
élve
születések
száma

halálozások
száma

természetes
szaporodás
(fő)

2008

521

771

-250

2009

515

767

-252

2010

429

762

-333

2011

440

828

-388

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az élve születések és a halálozási mutató negatív egyenlegét a településre beköltözők által
indukált létszámmozgás sem tudja kompenzálni addig, amíg több lesz az elvándorlók száma,
mint a beköltözőké. A vándorlási egyenleg értéke az elmúlt években többnyire negatív, bár
100 fő alatti értéket mutat.
A nemek szerinti összetétel - hasonlóan az országoshoz - összességében nőtöbbletet mutat,
amelynek elsődleges oka a férfiak és nők eltérő halandósága.
A két nem száma közötti különbség fokozatosan nő, gyakorlatilag kétszer annyi nő éli meg a
80 éves kort, mint férfi.
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Öregedési index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)

Öregedési index (%)

2008

10 546

8 096

130,3%

2009

10 778

7 974

135,2%

2010

10 893

7 780

140,0%

2011

10 972

7 609

144,2%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Szociális jellemzők
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti
lakónépesség (fő)
év

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

nő

férfi

összesen

nő

férfi

összesen

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2008

23 118

21 681

44799

1 544

6,7%

1 453

6,7%

2997

6,7%

2009

22 948

17 354

40302

1 780

7,8%

1 882

10,8%

3662

9,1%

2010

22 790

21 266

44056

1 869

8,2%

1 880

8,8%

3749

8,5%

2011

22 645

21 157

43802

1 885

8,3%

1 808

8,5%

3693

8,4%

2012

N. A.

N. A.

N. A.

1 827

N. A.

2 009

N. A.

3836

N. A.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2008-ban a 15-64 év közötti lakónépesség 6,7 %- a, 2011. évben a 8,4 %-a nyilvántartott
álláskereső. Az elmúlt 3 évben 1,7 % -al nőtt a vizsgált korcsoportban a nyilvántartott
álláskeresők száma. A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy 2008 óta a férfiak és nők
között is nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma.
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A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a férfiak és a nők körében közel azonos és a
korcsoportban 3-4 % körüli. Az elmúlt 5 évben mindkét nem esetében nőtt a pályakezdő
álláskeresők száma.
Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
év

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

nő

férfi

összesen

nő

Férfi

összesen

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2008

4 838

4 890

9728

151

3,1%

139

2,8%

290

3,0%

2009

4 707

4 749

9456

173

3,7%

159

3,3%

332

3,5%

2010

4 595

4 603

9198

164

3,6%

177

3,8%

341

3,7%

2011

4 496

4 501

8997

177

3,9%

186

4,1%

363

4,0%

2012

N. A.

N. A.

N. A.

216

N. A.

214

N. A.

430

N. A.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

Álláskeresési segélyben részesülők száma

év

15-64 év
segélyben
közötti
részesülők
lakónépessé
fő
g száma

segélyben
részesülők
%

2008

44 799

963

2,1%

2009

44 409

1 086

2,4%

2010

44 056

1 370

3,1%

2011

43 802

1 307

3,0%

2012

N. A.

3 472

-

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Közfoglalkoztatás főbb adatai Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
2009-2013. évben
2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

850

1047

1031

923

1117

Támogatási összeg
(e Ft)

242 894

479 449

198 010

175 025

522 375

Önkormányzati
önrész (e Ft)

22 789

32 609

30 737

34 548

28 256

Összesen (e Ft):

265 684

512 058

228 747

209 573

550 631

Foglalkoztatottak
létszáma (fő)

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A közfoglalkoztatás rendszere 2009-2013 között erőteljesen átalakult, megváltozott. 20092010 évben elsősorban a települési önkormányzat feladata volt a közfoglalkoztatás
megszervezése. 2011 évtől Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett,
intézményei, a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek és egyéb állami feladatot ellátó
szervek is sikeresen pályázhatnak a közfoglalkoztatásra.
Békéscsaba teljes lakosságának közel egyharmada részesül nyugdíjban, járadékban vagy
nyugdíjszerű ellátásban.
Ellátási terület sajátosságai, kiemelt problémái

Legrosszabb helyzetben a város tanyás területei vannak. Ide sorolható a Kenderföldek
területe is, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a külterületek belterületbe vonásával messze
nem oldódnak meg az infrastrukturális problémák, s nyilván még lassabban a társadalmiak.
Legrosszabb helyzetű a komfort, illetve a vezetékes ivóvíz nélküli lakások nagy arányával
jellemezhető téglagyári gödröktől keletre húzódó sáv a Kenderföldekkel, a Keleti-kertek s a
Borjúréti-kertek egy része, valamint a külterület. Ezeken a területeken az egyszobás lakások
magas aránya is nehéz helyzetre utal, ebben a vonatkozásban a Szarvasi út-Csorvási út
háromszög is kiemelhető. Legnehezebb helyzetűnek elsősorban a munkanélküliség, illetve a
szakképzettséget nem igénylő foglalkozások relatíve magas aránya miatt a téglagyári
gödröktől keletre húzódó sáv (főleg a hajléktalanszálló miatt), a Kenderföldekkel, továbbá
részben a Szarvasi út, Berényi út, valamint a Szarvasi út és Csorvási út által határolt terület, a
külterület, s Gerla és Fényes elég nagy foltjai. Viszonylag kedvezőtlennek tekinthető továbbá
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az inaktív keresők magas arányával jellemezhető jaminai, valamint északi területek helyzete
az elöregedés miatt.
A felnőtt munkaképes korú kliensek alacsony százaléka jelenik meg a valós munkaerőpiacon,
jelentős

részük

közfoglalkoztatás

keretében

van

időközönként

foglalkoztatva.

A

munkanélküliek segélyekből, illetve alkalmi munkából tartják fenn magukat, illetve
családjukat. A szociálisan hátrányos helyzetű családoknál a segélyek mellett a legnagyobb
bevételi forrást a gyermekek után járó támogatások jelentik.
A rendszerváltást követő években a lakosság jelentős része „rokkant ellátásba” menekült, az
elmúlt évek tendenciája azt mutatta és jelenleg is mutatja, hogy a felülvizsgálatok alkalmával
ezek az ellátások megvonásra kerülnek, mivel hosszú évek óta tartósan távol maradtak a
munkaerő-piactól, így a reintegrációjuk a munkaerő-piacra nehézségekbe ütközik.
Az idős emberek száma jelentős a településen, egyre nagyobb arányban fordulnak elő, hogy
egyedül, magukra hagyottan élnek, a családi kapcsolataik beszűkülése, esetenként teljes
hiánya miatt ellátásukban jelentős teher hárul a szociális ellátó rendszerre.
A pszichiátriai betegek számának növekedése, illetve az egészségügyi ellátórendszer nem
megfelelő működése következtében egyre több patológiás viselkedésű egyén jelenik meg a
szociális ellátó rendszerben.

Csabaszabadi
Csabaszabadi bemutatása:
 Közigazgatási besorolás: község
 Megközelíthetőség: A településrész 1993. július 1-jével kivált Békéscsaba Megyei
Jogú Városból és önálló közigazgatási státuszt, községi rangot kapott. Békéscsaba
megyeszékhelytől délnyugati irányban 16 kilométer távolságra helyezkedik el.
Vasúthálózat nincs - legközelebb Csorvás, Békéscsaba és Szabadkígyós településeken
érhető el. A buszjárat aránylag jónak mondható. Összesen 42 járat megy keresztül a
településen.
Demográfiai mutatók (2012)
Lakónépessége

368 fő
0 – 4éves

8 fő

5 - 9 éves

17 fő

10 - 14 éves

20 fő

15 – 19 éves

29 fő
9

20 – 59 éves

199 fő

60 – 64 éves

28 fő

65 éves és idősebb

67 fő

Szociális jellemzők
Csabaszabadiban 2012. évben 38 fő volt a nyilvántartott álláskeresők száma. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi száma 21 fő. A rendszeres
szociális segélyben részesítettek átlagos száma 3 fő volt. A községben közel egyharmada a
nyugdíjasok aránya.A település a kistérség leghátrányosabb helyzetű része, önálló óvodával,
iskolával nem rendelkezik, a munkahelyek száma minimális, a munkanélküliség itt a
legnagyobb.

Kétsoprony
Kétsoprony bemutatása:
 Közigazgatási besorolás: község
 Megközelíthetőség: Kétsoprony Békéscsabától nyugatra a 44-es gyorsforgalmi úton,
Kecskemét

irányában

fekszik,

Kondoros,

Csorvás

és

Kamut

között.

Vasútja nincsen, de autóbusz járatokkal jól megközelíthető, hiszen Békéscsabáról a
közvetlen járatok rendszeresen mennek és a Szarvasra, valamint a Kecskemétre
közlekedő autóbuszok is érintik a települést.
Demográfiai mutatók (2012)
Lakónépessége

1.450 fő
0 – 4 éves

54 fő

5 - 9 éves

45 fő

10 - 14 éves

71 fő

15 – 19 éves

107 fő

20 – 59 éves

805 fő

60 – 64 éves

93 fő

65 éves és idősebb

275 fő

Szociális jellemzők
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A szolgáltatást igénybe vevő 50 fő közül a legnagyobb arányt az inaktívak (38 %) és az
álláskeresők (40 %) képviselik. Kétsopronyban 2012. évben 97 fő volt a nyilvántartott
álláskeresők száma. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi
száma 30 fő volt. A községben sokan élnek külterületeken, tanyákon, fő probléma, hogy
nincsenek munkahelyek.

Telekgerendás
Telekgerendás bemutatása:
 Közigazgatási besorolás: község
 Megközelíthetőség:
A település közigazgatási területén halad át a Békéscsaba-Szeged vasútvonal.
Békéscsabától 10 Km-re van nyugatra.
Demográfiai mutatók (2012)
Lakónépessége (fő)

1.549 fő
0 – 4 éves

48 fő

5 - 9 éves

42 fő

10 - 14 éves

64 fő

15 – 19 éves

85 fő

20 – 59 éves

855 fő

60 – 64 éves

101 fő

65 éves és idősebb

354 fő

Szociális jellemzők
A segítséget kérők által megnevezett, hozott probléma legnagyobb arányát az anyagi jellegű
nehézségek képviselik (22 %), jelentős arányt képvisel a foglalkoztatási probléma (16 %)
valamint az információ kérése (10 %).Telekgerendáson 2012. évben 107 fő volt a
nyilvántartott álláskeresők száma. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
átlagos havi száma 30 fő volt. A rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma 3
fő volt.
A településen élők jelentős része mezőgazdaságból él, itt is jellemző probléma a
munkanélküliség.
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I. Családsegítő Szolgálat
A családsegítés célja
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 családsegítés feladata
Általános és speciális segítő szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek és
eszközrendszerének felhasználásával az egyének, családok, közösségi csoportok jólétének
elősegítésére

irányul,

elősegítve

fejlődésüket,

szociális

környezetükhöz

való

alkalmazkodásukat.
Tevékenységi köre: személyes segítségnyújtás egyéni és csoportos technikák alkalmazásával,
ellátások illetve szolgáltatások közvetítése, szervezési tevékenység, közösségfejlesztés.

Családgondozás a családsegítő munkában
A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybevevő személyes
együttes

munkafolyamata,

melynek

tartalma

és

menete

írásbeli

együttműködési

megállapodásban kerül rögzítésre, feltéve, ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán
tett intézkedéssel nem zárható le.
A gondozási tevékenység során szükséges a család helyzetének, diszfunkcióinak felmérése, a
krízishelyzetek felismerése, a klienssel közösen írásban megállapodva a problémák
megoldására, megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az
elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba
bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat
várható eredményét, a lezárás időpontját.
A szociális esetmunkát végző személy az adott kliens esetfelelőse, segítséget nyújt ahhoz,
hogy a kliense problémája kezeléséhez a lehető leghatékonyabb, elérhető szolgáltatásokhoz
hozzá jusson, valamint az igénybe vevő beleegyezésével együttműködik más szociális és
egyéb szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel. A szolgáltatást nyújtó intézmények és
szolgáltatók együttműködését koordinálja.

12

A család rendszerszemléletű gondozása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
családban élő kiskorú érdekeit, helyzetét, speciális szükségleteit. Szükség esetén az esetfelelős
megkeresi a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményt.
A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett
látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő
munkaformák útján valósul meg.
A megelőzés érdekében kapcsolatot tartunk az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. A
szolgáltatást igénybe vevő tudtával véleményt, információt, esetenként segítséget kérünk a
velük kapcsolatban álló intézményektől, szolgáltatóktól. Azokban az esetekben, ahol felmerül
a veszélyeztetettség és az egyén, a család nem működik együtt, nem teszi meg a szükséges
lépéseket, a családsegítő szolgálat jelzést tesz, az illetékes intézmény, hatóság felé. Az olyan
felnőtt korú személyek esetében jelzéssel élünk a gyámhivatal felé, akik szellemi vagy
pszichés állapotuk miatt önálló életvitelre képtelenek, ellátásuk megoldatlan és a megajánlott
segítséggel nem tudunk helyzetükön javítani.
Az intézményünkhöz jogi problémával, vagy bűncselekmény áldozataként forduló
szolgáltatást igénybe vevőt szükség esetén továbbirányítjuk a jogi segítségnyújtó, illetve az
áldozatsegítő szolgálathoz. A kapcsolat velük kölcsönös.
Intézményünk szolgáltatása közé tartozik az adományok közvetítése, ennek keretében
együttműködünk több civil szerevezettel, egyházzal, illetve magánszemélyekkel is.
Békéscsaba Megyei Jogú Város támogatásaként az intézmény költségvetésében kríziskeret
kerül meghatározásra, melyből azonnali anyagi támogatás nyújtható azon Békéscsabán lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkező családok, egyének számára, akiknek krízishelyzete – ezt
indokolttá teszi. A támogatásra a családgondozó tesz javaslatot a krízis szabályzatban foglalt
feltételeknek megfelelően – miután megvizsgálta a kliens helyzetét - a szakmai egység
vezetőjének egyetértésével. A támogatás kifizetésére az intézményvezető döntését követően
kerülhet sor. A támogatás nyújtásának feltétele a környezettanulmány. Az elkészített
környezettanulmány fél évig használható, azt követően nyújtott támogatáshoz új
környezettanulmányt kell készíteni.
A családsegítés révén a célcsoport életminősége javul, szociális biztonsága nő, megelőzhető a
további romlás. Tájékozottabbá válnak problémáik megoldási lehetőségeit illetően,
hozzájutnak a szükséges ellátásokhoz, az adósságkezelési és egyéb tanácsadások elősegítik,
hogy a család adósságai rendeződjenek, a működési zavarok enyhüljenek. A gondozott
egyének, családok csoportokba, közösségekbe való eljuttatása mentális állapotjavulást
eredményez, csökken az elmagányosodás, az izolálódás kockázata.
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Általános segítő szolgáltatás


Fenntartó tájékoztatása az ellátási terület szociális sajátosságairól, javaslattétel új
ellátások bevezetésére



Észlelő- és jelzőrendszer működtetése



Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás



Anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése



Ügyintézésben segítségnyújtás



Szociális és egyéb információs adatgyűjtést, a szolgáltatást igénybe vevő
megfelelő tájékoztatása érdekében



Pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadás szervezése



Közösségfejlesztő, egyéni és csoportos terápiás programok szervezése



Segítségnyújtás az egyének és családok kapcsolatkészségeinek javításához a
mediáció, a családkonzultáció, a segítőbeszélgetések módszereivel



Támogató, önsegítő csoportok szervezése, működtetése



a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt
társadalmi beilleszkedés elősegítését



A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki
kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.
Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha
o a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
o a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e
szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

Speciális segítő szolgáltatások
Adósságkezelési szolgáltatás
Célcsoport: lakhatási problémákkal és adósságterhekkel rendelkező kliensek csoportja
Békéscsaba város illetékességi területén.


Adósság feltérképezése háztartásonként: fizetőképesség, fogyasztás mértéke,
adósság nagysága, összetétele
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Jogosultság vizsgálata



Jogosultság esetén az igénybevétel menedzselése(adminisztráció elkészítése)



Kliens kötelezettség teljesítésének figyelemmel kísérése



Kötelezettség elmulasztása esetén jelzési kötelezettség az Önkormányzat felé

Adósságkezelési tanácsadás igénybevételének módja: a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat Adósságkezelési tanácsadás protokolljában került leszabályozásra.
(pl:háztartás

vezetésére,

pénzkezelésre

vonatkozó

tanácsadás,

kiadások,

költségek

racionalizálása)
Adósságcsökkentési támogatás

igénybevétele:

a

Békéscsabai

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzati helyi rendeletében foglaltak szerint.
Aktív korú, rendszeres szociális segélyben részesülők beilleszkedést elősegítő program
Aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére nyújtható ellátások megállapításának
feltételeiről a Szt. rendelkezik. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
rendeletével intézményünket jelölte ki a beilleszkedést segítő program megvalósítására a
rendszeres szociális segélyben részesülő személyek vonatkozásában.
A szolgálat a megállapított rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatti
kötelező együttműködés keretében:


figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban
megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a
mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős
határozat alapján – a Szolgálatnál történő megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,



tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő
program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási
szabályairól



a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó
beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban
megállapodást köt,



folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és
legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést
segítő programba foglaltak betartását,
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legalább

évente

írásos

értékelést

készít

a

beilleszkedést

segítő

program

végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult
bevonásával – módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével
tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,


jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget,



a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet

A célcsoport esetében prioritásként jelent meg a munkanélküliek kimozdítása a
reménytelenség okozta, sokszor apátiába torkolló állapotból, majd az új helyzethez,
életstratégiához való alkalmazkodás elősegítése a kulcsképességek fejlesztésén keresztül, ezt
figyelembe

véve

az

egyéni

tanácsadás

helyett

mindinkább

a

készségfejlesztő

csoportmódszerek és a fejlesztést hatékonyabban segítő közösségi technikák kerültek
előtérbe. Ezért a rendszeres szociális segélyezettekkel folytatott családgondozói munka
során nagy hangsúly lett fektetve az egyéni esetkezelés mellett a csoportok szervezésére.
Csoportos szociális munka
Minden félévben az új a rendszeres szociális segélyezett klienseknek az intézményünk
álláskeresési klubot indít, a klubot az intézményünk székhelyén 6 alkalommal tartunk.
Felértékelődik a kulcsképességek szerepe, hiszen sok új munkakör betöltése nem az iskolában
tanult szakmák ismeretanyagát igényli, hanem sokkal inkább az átvihető képességek meglétét
és azok alkalmazását. A csoportos álláskeresés célja az, hogy a résztvevők minél rövidebb idő
alatt találjanak állást. A cél elérése érdekében a résztvevők fejlesztik a hatékony
álláskereséshez és a munkában egyaránt hasznosítható kulcsképességeiket, közben nő az
önbizalmuk, önbecsülésük.
Az álláskeresési klubbal párhuzamosan a Fövenyes úti területi irodánkban kommunikációt
fejlesztő csoportot indítunk klienseink részére, amit havi egy alkalommal tartunk 6 hónapon
keresztül. Azért tartjuk fontosnak egy kommunikációs csoport létrehozását a rendszeres
szociális segélyben részesülők körében, mert így önbizalmukat is javíthatjuk, hiszen ha egy
állásinterjún kell megjelenniük nem mindegy, hogy mennyire tudják megnyerni maguknak a
munkáltatót.

A

csoportfoglalkozások

alkalmával

beszélünk

általánosságban

a

kommunikációról, a kommunikációs zavarokról.
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A rendszeres szociális segélyezettekkel foglalkozó családgondozók szakmai teamje havi
rendszerességgel tart megbeszéléseket, melyek során értékelik az eddig eltelt időszak
eredményeit, tapasztalatait. Megítélésük szerint kezdetben nehezítette a célcsoporttal való
munkát az, hogy sokan évek óta munkanélküliek, alulképzettek, elavult szakmával
rendelkeznek, koruk miatt gyakran utasítják vissza a munkahelyeken a jelentkezésüket. Ebből
adódóan reményvesztettek, helyzetüket kilátástalannak ítélték meg, hiányzott belőlük az a
belső indíttatás, ami a munkaerő-piacra való visszakerülés elengedhetetlen feltétele. A
tartósan munka nélkül lévő személyek száma az utóbbi években folyamatosan nő. A
munkaerőpiacon való megkapaszkodás a legtöbb érintett szerint lehetetlen. Pedig több
oldalról is kaphatnak segítséget a munkát keresők, hogy mielőbb aktív tevékenységből
származó jövedelemből tarthassák el önmagukat és családjukat. A szakemberek véleménye
szerint azonban a velük szemben tanúsított empatikus attitűd, az egyéni és csoportos
formában megvalósuló programok segítettek abban, hogy ebből a kilátástalannak tűnő
állapotból pozitív irányba mozduljanak el, újra képessé váljanak célok kitűzésére és azok
elérésére.
Közösségi szociális munka
A közösségi munka új kihívást jelent a helyi társadalmak fejlesztésében. A közösségi munka a
helyi kezdeményezéseket és a közös cselekvést segíti, ezáltal növeli az emberek tudatosságát,
együttműködését, aktív részvételét a folyamatokban. A közösségfejlesztés, a közösségi munka
munkaformái, módszerei és szemlélete segíti a lakosságot abban, hogy bekapcsolódjanak a
helyi közéletbe, képessé váljanak a közösségi szükségletek és problémák megfogalmazására.
Az önsegítő típusú, a közösségi erőforrásokat mozgósító csoportmódszerek elsajátítása
érdekében indítunk csoportfoglalkozást minden évben egyszer kéthavonta történnek a
találkozások, hogy elsajátítsák a csoport építés és a közösség fejlesztés alapjait, melynek
eredményeként képessé váljanak a jövőben önkéntes tevékenység megszervezésére,
szomszédsági programok működtetésére vagy formalizált (civil) szervezetek megalakítására.
A családsegítő szolgálat jelzőrendszere
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény,
valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat
jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a
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családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról,
személyről szereznek tudomást.
A jelzőrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok:


A jelzésre köteles szerveket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízis helyzet
észlelése esetén az arról való tájékoztatásra.



A veszélyeztetettség, ill. krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket.



Az intézkedés tényéről tájékoztatja a jelzés tevőt.



Fogadja a beérkezett jelzéseket, a kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó
szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés
problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve
tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítő szolgálat igénybevételének módja
A szolgáltatás – a segítséget kérő vagy elfogadó- Békéscsaba város, Csabaszabadi község,
Kétsoprony község és Telekgerendás község területén élő lakosság teljes körére kiterjed.
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes (kivéve az együttműködésre kötelezettek) és
térítésmentes mindenki számára.
A családsegítő szolgálat dokumentációja
A szolgáltatást igénybevevőkről az intézmény a többszörösen módosított 1/2000.(I.7.) SzCsM
rendelet és a 1993. évi III. törvény alapján nyilvántartást vezet (esetnapló, forgalmi napló,
nyilvántartás családsegítésben részesülő személyekről). Az egyénekkel, családokkal
történő találkozásokról a családgondozók és szociális segítők minden esetben feljegyzéseket,
esetleírásokat készítenek, melyeket az egyéni dossziékban gyűjtenek. Az esetekhez
kapcsolódó dokumentációt szakmai és formai szempontból a szakmai csoport vezetője
negyedévente ellenőrzi.
Szakmai információk
A családsegítés feladatait a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
keretein belül önálló szakmai egységként működő családsegítő munkacsoport látja el, a
törvényi előírásoknak megfelelően.
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A munkacsoport személyi feltételei:
Békéscsaba:

1 fő családgondozó-csoportvezető

(Csabaszabadival)

10 fő családgondozó
2 fő szociális segítő

Telekgerendás:

0,5 fő családgondozó

Kétsoprony:

0,5 fő családgondozó

A személyes gondoskodást végzők szakképzettsége megfelel az alapszolgáltatásokra
vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
A szakmai egységen belüli helyettesítés megszervezése a csoportvezető feladata.
A munkacsoport a feladat ellátása során folyamatosan együttműködik az intézmény többi
szakmai egységével.
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II. Gyermekjóléti Központ
A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei:
Az intézmény az 1997. évi XXXI. törvény, 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, valamint az
15/1998.(IV.31.) NM rendeletben meghatározott jogszabályok alapján az Alaptörvénnyel és a
gyermekek jogairól szóló Egyezménnyel összhangban végzi tevékenységét, a szociális munka
módszereinek alkalmazásával, a Szociális Munka Etikai Kódex-ben előírtak alkalmazása
mellett.
„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 megszűntetését,
illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését”(Gyvt. 39.§.).

A szolgáltatás célja, alapfeladatai
Az ellátási terület demográfiai viszonyainak, jellemző gyermekvédelmi és szociális
sajátosságainak feltérképezését követően az adott településre, illetőleg település részre
vonatkozó program kidolgozása és megvalósítása. A gyermeki jogok érvényesülésének
biztosítása, valamint a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő gondozás-nevelés
figyelemmel
veszélyeztető

kísérése,

gyermekek

körülmények

megszűntetésében

való

családban

megelőzése,

közreműködés,

a

történő

nevelkedésének

elősegítése,

kialakult

veszélyeztető

körülmények

valamint

a

gyermekek

családba

történő

visszahelyezésének elősegítése.
A szolgáltatás tartalma nem csak a veszélyeztetett gyermekre, hanem minden családra és
kockázati csoportra irányul- prevenció keretében. Kutató, helyzetelemző, preventív és
problémamegoldó feladatai ellátásához jelzőrendszert működtet, a törvényi előírásoknak
megfelelően. Ellátási területén szerzett ismeretei alapján a helyi önkormányzat részére
javaslatot tesz új ellátások bevezetésére.

Családgondozói tevékenység
A gyermekjóléti szolgálat által végzett családgondozás során a családban jelentkező működési
zavarok kezelése céljából tevékenykedik a családgondozó. A tevékenység során ismereteket
szerez a családot jellemző körülményekről, tágabb családról. Meghatározza a család életében
fennálló problémákat, helyzetértékelést készít. Sokproblémás családok esetében a problémák
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megoldására rangsort állít fel. A szülővel és gyermekkel együtt meghatározza az elérendő célt
és a cél eléréséhez feladatokat állapít meg a családtagok és a családdal kapcsolatban álló
szakemberek számára- gondozási-nevelési terv- elkészítésével. A megoldási javaslatok során
mérlegeli a kliensek képességeit és ennek birtokában, olyan megoldásokat preferál, melyek
elérhetőek, megvalósíthatóak számukra, tehát irreális elvárásokat nem támaszt velük
szemben. A feladatok megvalósítása során segítő beszélgetésekkel erősíti a klienseket, hogy a
célok elérhetővé váljanak számukra. Legalább hathavonta értékeli a családgondozás
eredményességét, a megállapításokat helyzetértékelés formájában rögzíti. A családokkal
folytatott munka során elsődleges szempont, amit figyelembe kell venni – kliens- a családban
élő gyermek/ek. A családgondozó feladata a gyermekek érdekeinek és jogainak védelme,
azok érvényesítése. Annak elősegítése, hogy a gyermekek, családjuk körében nevelkedjenek,
megfelelő testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésük, családjuk körében biztosított legyen.

Cél: Veszélyeztető körülmények mérséklése, megszűntetése.
A család gondozása hosszabb folyamat, mely lezárására a következő körülmények fennállása
esetén kerül sor.


Veszélyeztető körülmények megszűnése.



Szolgáltatói illetékesség megváltozása, hiánya.



Területi illetékesség megváltozás.



Gyermek nagykorúvá válása.



Gyermek elhelyezése, amennyiben ezzel veszélyeztetése megszűnik.



Gyermek családba-fogadása (kivéve, ha a határozatot hozó hatóság külön kéri a
beilleszkedés figyelemmel kísérését).



Gyermek halála esetén.

Családgondozó feladatai esetlezárás esetében


Eset

értékelése,

sikeres

gondozást

követően

saját

szakmai

team

és/vagy

esetkonferencia összehívása az eset lezárása céljából.


Gyermek és szülők felkészítése az eset lezárására (a további segítségnyújtás
igénybevételének módjáról történő tájékoztatás).



Illetékesség megszűnése esetében, az eset továbbítása az iratanyag megküldésével.
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Preventív tevékenység
Az intézményünk telephelyei, számos szakmai és szabadidős tevékenységnek, programnak
biztosítanak helyet. A családgondozók egyéb, külön meg nem nevezett program során,
arányosan vesznek részt a szervezési és kivitelezési feladatokban.
A szabadidős tevékenységek az intézmény ellátási területén élő valamennyi kliens számára
nyitottak, elérhetőek.


A gyermekek számára olyan szabadidős programok szervezését tervezzük, amelyek:



A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak
enyhítését célozzák.



Bűnmegelőzési, devianciák kialakulásának megelőzését célzó programok.



Szabadidő hasznos eltöltését célzó tevékenységek.

Programok, csoportfoglalkozások
Egyedi jellemzők, csoportok és módszereik bemutatása:
Elvált szülők csoportja
Mivel napjainkban egyre több az elvált szülő, aki egyedül küzd a gyermeknevelés és a
hétköznapok gondjaival, így részükre az elvált szülők csoportjával nyújtunk segítséget. A
foglalkozások általában 5-8 fővel működnek, 5 alkalommal intenzív formában, páros
csoportvezetéssel, két fő szociális munkás bevonásával.
A foglalkozások legfőbb célja, hogy segítséget nyújtsunk a válás feldolgozásában, szülői
önértékelés

növelésében,

gyermeknevelésben,

életvezetés nehézségeiben,

illetve az

elmagányosodás megelőzésében.
Kamaszcsoport
Az elmúlt időszakban nagy sikere volt kamaszcsoportjainknak, így a továbbiakban is
folyamatosan biztosítani kívánjuk a kamaszok részére ezeket a foglalkozásokat. Ezt a
csoportot, olyan 12-17 éves fiúk és lányok számára tartjuk, akiknek nehézséget okoz a
kortársaikkal való kapcsolat kialakítása, a velük való kommunikálás, a pályaválasztás, vagy a
társadalmi normák betartása. A foglalkozások általában 5-8 fővel működnek, 5 alkalommal
intenzív formában, páros csoportvezetéssel, két fő szociális munkás bevonásával.
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Célunk, hogy a fiatalok szabadidejüket hasznosan töltsék el, baráti kapcsolatokat alakítsanak
ki. A foglalkozásokon lehetőségük lesz problémáik megbeszélésére, illetve káros
szenvedélyek kialakulását megelőző prevenciós beszélgetésre és szexuális felvilágosításra.
Kiskamaszok csoportja
Egyre több kiskamasznál jelentkeztek problémák és jelentek meg a gyermekjóléti
szolgálatnál, ezért olyan 7-12 éves fiúk és lányok számára tartunk

csoportot, akiknek

nehézséget okoz a kortársaikkal való kapcsolat kialakítása, a velük való kommunikálás, vagy
a társadalmi normák betartása. A foglalkozások általában 5-8 fővel működnek, 5 alkalommal
intenzív formában, páros csoportvezetéssel, két fő szociális munkás bevonásával.
Célunk, hogy a gyermekek szabadidejüket hasznosan töltsék el, baráti kapcsolatokat
alakítsanak ki. Lehetőségük lesz problémáik megbeszélésére, valamint az őket foglalkoztató
témák megbeszélésére.
Szülőcsoport
Tapasztalatunk,

hogy

a

szülők

számára

tartott

foglalkozások

során,

a

közös

együttgondolkodás és beszélgetések, életünk bármely területén felmerülő probléma
megoldásában elindíthatja a résztvevőket. A csoportot olyan szülők részére tartjuk, akiknek
nehézséget okoz a gyermeknevelés, a gyermekükkel való kommunikáció, a szülői szerep
gyakorlása, a megfelelő életvezetés, munkahelykeresés. . A foglalkozások általában 5-8 fővel
működnek, 5 alkalommal intenzív formában, páros csoportvezetéssel, két fő szociális munkás
bevonásával.
Legfőbb célok: a szülői szerep erősítése, szülő – gyermek kapcsolat erősítése,
gyermeknevelési problémák megbeszélése és a szülők részéről felmerülő kérdések
megbeszélése.
Kézműves csoport
Intézményünk a hosszú évek gyakorlatának megfelelően az elkövetkezendőkben is megtartja
a hagyományos, a jeles ünnepeinkhez kapcsolódó kézműves foglalkozásait, melynek
célcsoportja 4-18 éves korú gyermekek és szüleik. A csoportfoglalkozásokat 12-16 fővel
működnek, páros csoportvezetéssel, egy fő szociális munkás és egy fő szociális asszisztens
részvételével.
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A foglalkozások célja, hogy a gyermekek megismerjék az ünnepek eredetét, valamint az
alkotás öröme, az élmények gyűjtése és a készügyesség fejlesztése mellett, hogy hasznosan
töltsék el szabadidejüket.
Meseműhely
Intézményünknél korábban nagy népszerűségnek örvendett ez a fajta prevenciós program,
ezért tervezzük, hogy folyamatosan tevékenységeink között szerepel. A foglalkozásokat 8-14
fő, vagy 3-4 család részvételével tartjuk, csoportonként 5 alkalommal intenzív formában,
páros csoportvezetéssel, egy fő szociális munkás, egy fő szociális asszisztens részvételével.
Maga a foglalkozás másfél, két óra időtartamú. A mesélés mellett, kézművesség, rajzolás
bábkészítés és a mese eljátszása is szerepet kap.
A foglalkozások célja, hogy a mesék világán keresztül segítsünk a családoknak az érzelmeik
kimutatásában, kommunikációs készségek javításában, problémáik feldolgozásában, a szülő
gyermek kapcsolat erősítésében, baráti kapcsolatok kialakításában, az önbizalom növelésében,
a képzelőerő, a figyelem, a kitartás, az együttműködés, a manuális készségek fejlesztésében,
az olvasás megszerettetésében. Reméljük, hogy az ide járó gyerekek valamilyen kapcsolatba
kerülnek az irodalommal, és olvasó emberek válnak belőlük.
Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja
Az intézményen belül rendszeres és napi szintű konzultáció folyik. Az intézményvezető,
illetve a szakmai egységvezetők bármikor elérhetőek a családgondozók számára, a velük való
konzultáció biztosított. Távollétük esetén erre telefonon van lehetőség.
A családgondozók minden hét keddi napján tudnak gyermekpszichiáterrel konzultálni az
esetmegbeszélő csoport keretében. A vezetőn kívül az esetmegbeszélő csoport tagjai is
segíthetik a problémák megoldását egy-egy eset kapcsán.
Más intézményekkel - a kompetenciahatárainkat betartva - törekszünk a hatékony
együttműködésre. Tájékoztatást, dokumentációt a jogszabályok, ezen részére vonatkozó
előírások betartásával adunk, illetve küldünk meg az arra jogosultak számára.
A Gyermekjóléti szolgálat észlelő-és jelzőrendszere
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő-és jelzőrendszer
működésének a biztosítása. Ennek érdekében a Gyermekjóléti Központ koordinálja azoknak a
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szakembereknek az együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek
a gyermekekkel.
A jelzőrendszeri tagok esetében a hatékony együttműködésnek, az információkat kicserélő,
feladatokat szétosztó esetmegbeszélés ad keretet, mely a jelzőrendszerben nevesített
szakemberek bevonásával történik.
Az észlelő-és jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés formái
Szakmaközi esetmegbeszélés
A szakmaközi esetmegbeszélés esetén összehívjuk több szakma képviselőit különböző
aktuális témákban (pl. igazolatlan hiányzás, családon belüli bántalmazás, kompetencia
határok tisztázása stb.).
Ezen okból évente minimum 6 alkalommal hívjuk össze az észlelő-és jelzőrendszeri tagokat
az adott településekről. Ezeket az alkalmakat általában kéthavi rendszerességgel szervezzük
meg, kivétel ez alól a nyári szünidő időszaka.
A szakmaközi esetmegbeszélés egy adott téma köré szerveződik, azonban arra mindig
biztosítunk lehetőséget, hogy problémafelvetés megtörténhessen a résztvevők részéről, illetve
a személyes konzultációk is lebonyolódhatnak ezen alkalmakkor a szakemberek között (pl.
családgondozó-bölcsőde munkatársa) egy adott gyermek ügyében.
Ezekre az alkalmakra minden esetben meghívó készül, és jelenléti ívet írnak alá a részvétel
igazolásáról a jelenlévők. A szakmaközi esetmegbeszélésről írásbeli emlékeztető készül.
Esetkonferencia
Konkrét esethez kapcsolódóan hívjuk össze az esetkonferenciát, minden érintett fél (ideértve
természetesen a család tagjait is) részvételével. Az esetmegbeszélésre meg kell hívni a
megelőző pártfogó felügyelőt, ha a család bármelytagja megelőző pártfogó felügyelet alatt áll,
a pártfogó felügyelői szolgálatot, ha a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettsége
legalább közepes fokú. A gondozási folyamat során többször is összehívásra kerülhet az
esetkonferencia. Ilyenkor a családgondozó ismerteti az eset előzményeit, majd meghallgatja
az esetben minden jelenlévő szakembert. Abban az esetben, ha valaki nem tud részt venni a
megbeszélésen, akkor attól, írásban kéri meg a családgondozó a véleményét, illetve a
javaslatát. Az ekkor meghatározásra került feladatok mellé határidőket rendelnek a
résztvevők. Az esetkonferencia végén a szakemberek javaslatot tesznek az érintett
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gyermekek, illetve a család vonatkozásában. Az esetkonferenciára meghívóban hívjuk a
résztvevőket és jelenléti ívet írnak alá a résztvevők. Jegyzőkönyv készül az elhangzottakról.
Éves gyermekvédelmi tanácskozás:
Minden évben tanácskozást tartunk a jogszabályi előírásnak megfelelően, ahol értékeljük az
előző év szakmai munkáját az észlelő-és jelzőrendszer írásos beszámolója alapján.
Minden héten, kedden, amikor az intézményünkben nincsen ügyfélfogadás lehetőséget
biztosítunk arra, hogy az észlelő-és jelzőrendszeri tagok személyesen felkeressék az
intézményünket és a családgondozókkal konzultálhassanak, kikérhessék a véleményünket.
Telefonon és írásban természetesen bármikor felvilágosítást adunk a jelzőrendszeri tagoknak.
Igyekszünk minden egyéb megkeresésnek eleget tenni, vagyis igény szerint részt vesznek
munkatársaink a köznevelési intézmények szülői értekezletén, ahol bemutatják a munkánkat,
tájékoztatást nyújtanak szolgáltatásainkról, illetve különböző -a munkánkat érintő- kérdéseket
válaszolnak meg. Továbbá arra is van lehetőség, hogy a köznevelési, ill. más intézmények,
szervezetek számára - felkérésre- tájékoztató előadást (különböző témákban, pl. jelzőrendszer
feladatai, jelzés hivatalos megtételének a formája, gyermekbántalmazás észlelése esetén
szükséges teendők megtétele stb.) tartsunk.
Amennyiben lehetőség adódik rá, akkor különböző képzésekbe, továbbképzésekbe,
csoportfoglalkozásokba próbáljuk meg bevonni az észlelő-és jelzőrendszeri tagokat a minél
jobb együttműködés érdekében.
A gyermek családban történő nevelése céljából végzett tevékenység


A gyermekjóléti központ kliense a gyermek, ennek megfelelően meghallgatja a
gyermek panaszát, annak kezelésére tervet dolgoz ki. A gyermek életkorának és
értelmi fejlettségének megfelelően tájékoztatást nyújt számára. A tájékoztatás kiterjed
a gyermek és szülő jogaira, támogatásokra, ellátásokra, melyek igénybevétele elősegíti
a családban történő nevelkedést, a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával.



Közreműködik a támogatások igénylésében, lehetőség szerint a kliens önállóságának
erősítése mellett.



Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya tájékoztatása az igénybe vehető
szociális ellátásokról, azok elérhetőségéről, elősegítve őt gyermeke fogadására
(átmeneti otthonban való elhelyezésről, esetlegesen örökbefogadás lehetőségéről).
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Tájékoztató tevékenysége során a szülő és gyermek ismereteinek bővítése:
pszichológiai, egészségügyi, mentális, nevelési és családtervezési szolgáltatások
igénybevételi lehetőségeiről.



Szabadidős programok szervezése során értékközvetítő szerepet tölt be a családban
előforduló nevelési problémák, hiányosságok hatásainak csökkentése céljából.

A veszélyeztetettség megelőzése céljából végzett tevékenység


Az ellátási területen élő gyermekek és gyermekes családok szociális helyzetének
figyelemmel kísérése, különös tekintettel a gyermekek veszélyeztetettségére.
(gyermekbántalmazás és/vagy veszélyeztető körülmények felismerése, megelőzése, az
okok feltárása, kezelése.)



Észlelő- és jelzőrendszert működtet a veszélyeztetés feltárása, valamint a gyermekek
életkörülményeiben bekövetkező változások figyelemmel kísérése céljából.



Folyamatos kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival, esetmegbeszélések, szakmaközi
megbeszélések szervezésével.



Az ellátási területen működő gyermekjóléti alapellátó intézményekben (bölcsődék) és
oktatási, nevelési intézményekben (óvodák) megtartott szülői értekezleten való
részvétel. Ezeken a rendhagyó szülői értekezleteken a szülők választ kaphatnak
intézményünk által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseikre. Így segíthetjük
az egyes intézmények és központunk szakmai kapcsolatának fejlődését, elérve az
észlelő és jelzőrendszer hatékonyabb működését, valamint az ellátási területünkön élő
családok szociális helyzetének feltérképezését.

A gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése céljából végzett tevékenység



Személyes támogató kapcsolat során segíti a gyermeket a veszélyeztető körülmények
elhárításában, szülőket a gyermek gondozásának-nevelésének megszervezésében,
támogatja a gyermeket megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző
pártfogó

felügyelővel

együttműködve,

az

őt

veszélyeztető

körülmények

elhárításában,személyisége kedvező irányú fejlődésében. (gondozási terv készítésével,
határidők megállapításával, min. félévenkénti helyzetértékeléssel).


Szükség szerint más szolgáltatók és segítők bevonásának megszervezése a
veszélyeztető körülmények kezelése céljából.
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A gyermek súlyos veszélyeztetése esetén, mely probléma megoldása alapellátás
keretei között nem biztosított, önként vállalt intervenciós technikákkal nem oldható
meg, a gyermekjóléti szolgálat hatósági eljárást kezdeményez.



Javaslatot tehet: a gyermek védelembe vételére, megelőző pártfogására, ideiglenes
hatályú elhelyezésére, a gyermek nevelésbe vételére.



A javaslatban ismertetésre kerül: veszélyeztető körülmények, a veszélyeztetés
megszűntetésére tett intézkedések, adatok a család életéről.

Feladatok a védelembe vétel során


Javaslattétel a családgondozó személyére.



A családgondozó gondozási-nevelési tervet készít, melynek tartalma: veszélyeztető
körülmények ismertetése, megszűntetésükre vonatkozó beavatkozási technikák
meghatározása, a megvalósulás határideje, illetve a segítséget nyújtó személyek és
intézmények megjelölése.



Megelőző pártfogás alatt álló gyermekesetén a megelőző pártfogó felügyelővel való
együttműködés módját, gyakoriságát, a munkamegosztás szempontjait. (közös
családlátogatás, közösen hallgatják meg a gyermeket)



A gondozási-nevelési terv készítése során fontos szempont, hogy a probléma
megoldása céljából olyan tartalommal bírjon, ami a gyermek/szülő számára nem
elérhetetlen, megvalósítása elvárható.



Családgondozó feladata: gyermek gondozásának-nevelésének figyelemmel kísérése,
szükség szerint Járási Gyámhivatal tájékoztatása. A gyermek és szülő támogatása a
gondozási-nevelési tervben foglaltak megvalósulásában, a megvalósulás ellenőrzése,
szükség esetén a terv módosítása.



Javaslattétel a védelembe vétel megtartására, megszűntetésére, valamint megelőző
pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogás fenntartására vagy
megszüntetésére, vagy sikertelen védelembe vétel esetében más gyermekvédelmi
intézkedés kezdeményezése.



Ha a gyermek bűncselekményt vagy elzárással is sújtható szabálysértést követ el
(gondozott gyermek esetén 5 napon belül, nem gondozott gyermek esetén 30 napon
belül) javaslatot tesz a gyámhivatal megkeresésére.
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Feladatok a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében, illetve utógondozás
során


A családgondozás a gyámhivatal által elfogadott elhelyezési terv és a gyámhivatal
határozata alapján teljesül.



Az együttműködés keretében a gyermekjóléti szolgálat családgondozója elsősorban a
szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek
megvalósításában, a gyermekekkel való kapcsolattartásban.



Támogatja a gyermek és szülője közötti rendszeres kapcsolattartás megvalósulását.



A gyermeket a gondozási helyén az elhelyezést követő két hónapon belül felkeresi,
tájékozódik a beilleszkedéséről, illetve a látogatások lehetőségéről.



A nevelésbe vétel időtartama alatt folyamatosan kapcsolatot tart a gyermek gondozási
helyével, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal és a gyermekvédelmi gyámmal.



A nevelésbe vétel felülvizsgálatakor tájékoztatást nyújt a gyámhivatalnak a szülőgyermek kapcsolat, illetve a szülő életkörülményeinek az alakulásáról, tapasztalatairól.



Fontos feladata a családgondozás során a szülő-gyermek kapcsolat helyreállítása, a
szülők életvezetési tanácsokkal történő ellátása, a gyermeknevelési-, háztartásbeli
ismereteik

gyarapítása,

ellátásokról

való

tájékoztatás,

ügyintézésben

való

segítségnyújtás.


A családjába visszahelyezett gyermek utógondozását a családgondozó a gyámhivatal
határozata

alapján

ellátja,

mely

során

elősegíti

a

gyermek

családjába,

lakókörnyezetébe történő visszailleszkedést, a tanulmányai folytatását vagy megfelelő
munkahely keresését.


Együttműködik az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel.

Egyéb feladatok


Örökbefogadás esetén a gyámhatóság felkérésére környezettanulmányt készít,
valamint

a gyámhatóság által meghatározott

örökbefogadott

gyermek

gondozását-nevelését,

ideig

figyelemmel kíséri az

szülő-gyermek

kapcsolatának

alakulását, elkészíti az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát.


Közreműködik a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedésében.
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Feladata a tájékoztatás, tanácsadás, felvilágosító tevékenység, esetkonferenciák
összehívása.



Információs hálózatot működtet az ellátási területen tevékenykedő szociális
ellátórendszerről, az intézményen kívül igénybe vehető szolgáltatások elérési
lehetőségeiről.



Közvetítő és koordináló szerepet tölt be a kliens és más szolgáltató között, a
szolgáltatások igénybevétele céljából.

A gyermekjóléti szolgálat az ellátásokról nyilvántartásokat vezet


a gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevőkről forgalmi naplót,



a „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlap rendszert,



IX. számú adatlapot -a gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekről-



az esetevezetéshez kapcsolódó találkozásokról történő feljegyzéseket

A gyermekjóléti központ által nyújtott speciális szolgáltatások
Kapcsolattartási ügyelet
A kapcsolattartási ügyelet alapvető célja, hogy biztosítsa a gyermeknek és a gyermektől
különélő szülőnek azt a jogát, mely szerint a gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével
személyes kapcsolatot tartson, valamint a különélő szülő joga és kötelessége, hogy a
gyermekével kapcsolatot tartson (1952. évi IV. törvény 92. §).
Intézményünk célja, hogy a jogszabálynak megfelelően a gyermek és a kapcsolattartásra
jogosult szülő, vagy más személy részére semleges helyszínt biztosítson, és lehetőséget adjon
a személyes találkozások lebonyolítására. Szempontunk egy otthonos, barátságos légkör,
valamint a gyermekek számára - életkori sajátosságaikat figyelembe véve - megfelelő játékok,
mesekönyvek biztosítása.
Lehetőséget biztosítunk arra, - amennyiben szükséges – hogy egy szakember állandó, vagy
időszakos jelenlétével segítse a kapcsolattartás minél harmonikusabb lebonyolítását.
Esetenként szükséges szakmai tanácsadás, a szülőknek nevelési problémáikra, kialakult
krízishelyzetre az ügyelet alatt is biztosított, segítő beszélgetésre, illetve konfliktushelyzetben
a konfliktusok feloldására, mediációs lehetőség van.
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A kapcsolattartási ügyeletet az intézmény dolgozói végzik, minden szombaton 9 és 12 óra
között, valamint hétköznaponként igény szerint a jogszabály által előírt heti 10 órában.
Igénybe vétele történhet az igénylő önkéntes megkeresésére, valamint gyámhivatalon, vagy
bíróságon keresztül.
A kapcsolattartás saját dokumentációját napra készen vezetik a szakemberek. A
kapcsolattartás helyszíne a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ.

Készenléti szolgálat
A készenléti szolgálat célja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő
krízishelyzetekben lévő gyermekek, szülők, családok számára telefonon nyújtott azonnali
segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása
A készenléti szolgálat ellátási területünkön, egy állandóan hívható, közismert telefonszám
biztosításával lett megszervezve, úgy, hogy a készenléti ügyeletet ellátó munkatárs szakszerű
segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani / készenléti szolgálat
telefonszáma: 20/801-801-4/.
A készenléti ügyeletet ellátó kollégák heti váltásban látják el a telefonos ügyeleti
szolgáltatást, a beérkezett hívásokról dokumentáció készül.

Kórházi Szociális Munka
A kórházi szociális munka, a Gyermekjóléti Központ által működtetett olyan speciális
szociális szolgáltatás, amelynek a fő munkaterületei a kórházak szülészeti- nőgyógyászati,
illetve a gyermekellátó osztályai.
Helyszínei: Dr. Réthy Pál Kórház Szülészeti - Nőgyógyászati Osztálya
Dr. Réthy Pál Kórház Gyermekosztálya
Címe: Békéscsaba, Gyulai út 18.
Időkeret: szerdai napokon: 8-10 óráig a szülészeti- nőgyógyászati osztályon
10-12 óráig a gyermekosztályon
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A szülészeti- nőgyógyászati osztályokon a szolgáltatás célja a válsághelyzetben lévő várandós
nők, illetve anyák és gyermekeik segítése. Tájékoztatásuk az őket megillető jogokról,
szociális ellátásokról, intézményünk szolgáltatásairól, tanácsadásairól (jogi, pszichés),
ruharaktárunk

működtetéséről,

adományosztásainkról,

illetve

azok

igénybevételének

módjáról. Szükség szerinti megajánlása a Helyettes Szülői hálózatnak, a Családok Átmeneti
Otthonának és Gyermekek Átmenet Otthonának. Részletes tájékoztatást nyújt a kórházi
szociális munkás az örökbefogadás lehetőségeiről, eljárásáról, illetve szükség szerint, és a
kliens kérésének megfelelően közreműködik is az eljárásban. Kapcsolatot tart a szülészeti nőgyógyászati osztály orvosaival, ápolóival, védőnőivel a hatékonyabb munka érdekében,
illetve, hogy minél több információt tudjon meg a kliensről, szociális hátteréről, családjáról,
kapcsolatairól. Családon belüli bántalmazás gyanúja, illetve észlelése esetén jelzéssel él az
illetékes hatóságok felé (Családvédelmi Koordinációért Felelős Szerv, Békéscsabai Járási
Gyámhivatal).
A gyermekosztályon az alapvető cél a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése.
Bántalmazás esetén azonnal jelez a kórházi szociális munkás a Családvédelmi Koordinációért
Felelős Szerv felé, illetve javasolja a védelembe vétel elindítását a Békéscsabai Járási
Gyámhivatalon, illetve jelez a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
felé, hogy elindulhasson az azonnali családgondozás. Tevékenysége kiegészül még az egyéb
betegségekkel küzdő gyermekek és családjaik támogatásával. Őket is tájékoztatja a kórházi
szociális munkás az őket megillető jogokról szociális ellátásokról, intézményünk
szolgáltatásairól,

tanácsadásairól

(jogi,

pszichés),

ruharaktárának

működtetéséről,

adományosztásairól, illetve azok igénybevételének módjáról. Szükség szerint megajánlja a
Családok Átmeneti Otthonát és Gyermekek Átmenet Otthonát, illetve a Helyettes Szülői
szolgáltatást.
További teendők a szülészeti- nőgyógyászati és gyermekosztályon
 Kapcsolatfelvétel/tartás a területi gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális és
egészségügyi intézményekkel
 Közösségi egészségvédelmi és preventív munkába való bekapcsolódás
 Kapcsolattartás a társintézményekkel (védőnői szolgálat, gyermekjóléti szolgálatokkal,
speciális igényű gyermekek és családjaik számára szolgáltatást biztosító civil
szervezetekkel)
 észlelő és jelzőrendszer működtetése
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A Gyermekjóléti Központ illetékességi területe alá nem tartozó esetekben a kórházi szociális
munkás koordinatív feladatot lát el, a kliens ellátása érdekében, jelzőrendszeri tagként
működik. A kórházi szociális munkás a tevékenységét a Szociális Munka Etikai Kódex-ben
foglaltak szerint végzi.
Utcai és lakótelepi szociális munka
Az utcai és lakótelepi szociális munka célja, a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését
veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése. A
lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet
nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése,
szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének
kezdeményezése. Szabadidős programok szervezése.
Az utcai és lakótelepi szociális munka célcsoportja


A tanköteles korú, az oktatásból hiányzásait felhalmozó diákok csoportja.



A csellengő gyermekek és fiatalkorúak csoportja.

Az utcai és lakótelepi szociális munka célterülete


Bevásárlóközpont.



Lakótelepi környezet.



Városi parkok.

A Gyermekjóléti Központ a saját szolgálatában szervezi a gyermekeknek szóló,
beilleszkedésüket, szabad idejük hasznos eltöltését segítő programokat, klubfoglalkozásokat
havi rendszerességgel.


Szabadidős programok szervezése, helyi séták szervezése.



Pályaválasztási, álláskeresési tanácsadás.



Kreatív, kézműves foglalkozások.



Spontán, kötetlen beszélgetések.



Jogi tájékoztatás.



Közvetítés más szolgáltatásba.
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Intézményünk munkatársai részt vesznek a rendőrség által szervezett megelőző programokon,
melyek az éjszakai szórakozóhelyeken felbukkanó gyermekek és fiatalkorúak felkutatására
irányul.

Egyéb probléma – specifikus szolgáltatásaink
Mediáció:
A mediáció egy olyan közvetítői tevékenység, konfliktuskezelési technika, amely során külső,
pártatlan közvetítő (mediátor) segíti a vitás feleket abban, hogy konfliktusaikat tárgyalásos
úton rendezzék úgy, hogy mindkét fél számára elfogadható, és betartható megállapodás
szülessen. A mediátor feladata, hogy a folyamatot irányítsa, és a feleket segítse a megoldások
keresésében. Lényeges szempont, hogy az intézményünkben tartott mediáció alkalmával a
mediátornak a gyermek érdekeit szem előtt tartva kell a felek megállapodását elősegítenie.
Nagy előnye, hogy a kliensek – ellenben a bírósági „kényszerítő” helyzettel - önkéntesen
vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.
Intézményünknél négy, okleveles mediátor áll a kliensek rendelkezésére.
Családkonzultáció
Mindenki maga tudja a legjobb megoldást a problémájára!
Amennyiben a család kéri lehetőség van intézményünkben családkonzultációra, a családon
belüli működési zavarok, konfliktusok kezelésére, megoldására.
A családkonzultáció egy olyan módszer, ahol a segítők az egész család működését figyelik.
Párkapcsolati probléma esetén, mind a két felet meghallgatják. Nem adnak tanácsot, nem
hibáztatnak senkit, de érzékeltetik a családtagokkal, hogy ki hogyan hat a másikra.
Igyekeznek kiigazítani a kapcsolatrendszer zavarait, oly módon, hogy a család saját
erőforrásait használja a problémamegoldásra.
Módszere: a család valamennyi önkéntes tagjának bevonásával, családkonzulens segítségével,
a családterápia alkalmazott módszereivel, a család saját erőforrásainak mozgósításával
problémamegoldásra tesz szert.
A

családterápia

megvalósítása,

családkonzulens

képzésen

részt

vett

munkatársak

közreműködésével történik.
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Mikor érdemes ezt a konzultációs formát választani?
Ha feszültség van otthon a családban, felismerhető, hogy mindig ugyanazok a viták,
mondatok ismétlődnek és a család tagjai maguk már nem boldogulnak ezek megoldásában.
Amennyiben a gyermek viselkedésével, lelki állapotával van probléma, és nem találják ennek
az okát, vagy a szülők nem tudnak segíteni ennek feloldásában.
Mit kaphat itt?
Útbaigazítást, fontos kérdések tisztázhatóak, amelyek mellett elsiklik az ember, nem látja
meg a hétköznapokban, vagy csak nem tudják azokat megbeszélni, mert például általában
nem szoktunk ilyesmiről beszélgetni. A családtagok mélyebben megismerhetik a saját és a
többiek működését, ami által megérthetik a családi kapcsolat mozgatórugóit, működését és
ezáltal megoldásokra lelhetnek.
Tanácsadás
Jogi tanácsadás: keretén belül lehetőségük van gyermekelhelyezéssel, válással, vagyoni
megosztással, gyermektartásdíj elmaradással kapcsolatos tanácsot, segítséget kérni, illetve
egyéb jogi dolgokban is a klienseknek, illetve Békéscsaba területén élőknek.
Helyszíne: Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Időpontja: minden hétfőn 9- 11 óráig
Pszichológiai tanácsadás: keretén belül a kliensek segítséget kapnak gyermeknevelésben,
szülő és gyermek közti konfliktus megoldásában, gyermekintézménybe való beilleszkedési,és magatartásbeli problémában, válás, gyász feldolgozásában, illetve egyéb más problémában
is. Szükség szerint terápiás kezelésre is lehetőség van.
Helyszíne: Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Gyermekjóléti Központ Szervezeti bemutatás:
Békéscsaba:
1 fő családgondozó-csoportvezető
8 fő családgondozó (Csabaszabadival)
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2,5 fő családgondozó asszisztens
Csabaszabadi:
A feladatot a Békéscsabáról kijáró családgondozó látja el a helyi területi irodában.
Kétsoprony:
0,5 fő családgondozó
Telekgerendás:
0,5 fő családgondozó

Az ellátások igénybevételének módja
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, illetve hatóság által előírható az együttműködési
kötelezettség. A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója vagy
az észlelő- és jelzőrendszer bármely tagja.


Magánszemély jelzése megtehető személyesen, telefonon, vagy írásban,



a jelzőrendszer tagjai jelzést csak írásban tehetnek, krízishelyzet esetén telefonos
vagy személyes jelzés is lehetséges, de utólagosan kötelező az írásbeli jelzés,



a központ szolgáltatásai a lakosság részére ingyenesek,



az ellátások igénybevételének módja elsősorban önkéntes alapellátás keretén belül,
az igénylő kérelmére valósul meg,



amennyiben a gyermek védelme az ellátás igénybevételével nem biztosított, úgy a
gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény az ellátás kötelező
igénybevételét elrendeli,



az igénybe vett ellátás megkezdésekor az ellátást nyújtó gondoskodik a törvényben
meghatározott tájékoztatásról, melyről az igénybe vevő írásban nyilatkozik.
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III. Családok Átmeneti Otthona
A Családok Átmeneti Otthonába a krízishelyzetbe került, otthontalanná vált szülő(k)
kérelmére - átmeneti időszakra - együttesen helyezhető el a gyermek(ek) és szülője, abban
az esetben, ha az elhelyezés hiányában a lakhatásuk nem biztosított és a gyermeket emiatt el
kellene választani a szülőjétől.
Azt a krízishelyzetben lévő várandós anyát, aki állapotát környezete és hozzátartozói előtt
titokban szándékozik tartani, kérelmére lakó illetve tartózkodási helyétől függetlenül be kell
fogadni.
A Családok Átmeneti Otthona biztosítja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társuláshoz tartozó településeken (Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,
Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós) településen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező lakhatási lehetőség nélkül maradt szülő(k) és gyermek(ek) részére az együttes
lakhatást, befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott, vagy várandós anyákat, illetve a
szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, szükség szerint további ellátást nyújt. Segíti a szülőt
gyermeke- szükség szerinti- ellátásban, gondozásában, nevelésében.
Közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, a helyzetének rendezésében,
pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés segítséget biztosít az integrált intézmény
keretein belül.
Szolgáltatások közvetítésével a gyermek védelmét, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését,
a családi és társadalmi kapcsolatok helyreállítását, az önálló életvezetést segíti, erősíti.
Az otthon minden lakója részére biztosítja az 1997. évi XXXI. Törvény által előírt
feltételeket és ellátást.
A Családok Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő, bentlakásos
intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a várandós anya
számára biztosítja az átmeneti gondozást.
Az épület jól megközelíthető helyen - városközpontban található - Békéscsaba, Bartók Béla út
24. szám alatt.
Az ellátásért a család - jövedelmi helyzetétől függően - térítési díjat fizet, melyről Békéscsaba
és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozatában rendelkezik.
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Férőhelyek száma, elhelyezés
22 fő befogadására 6 lakószoba áll rendelkezésre, melyből:
1 db

5 ágyas

1 db

3 ágyas

4 db

4 ágyas.

A családok külön szobában kerülnek elhelyezésre, ami esztétikus, kényelmes, otthonszerű
tartózkodást biztosít.
A szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák - gyermekük születéséig - közös
lakószobában is elhelyezhetők. A családtagok számára külön fekvőhelyet, ágyneműt és
textíliát biztosítunk.
Az intézmény biztosítja számukra a főzési, mosási, tisztálkodási, szabadidő eltöltéséhez a
lehetőségeket, az ehhez szükséges eszközöket. Az életvitelhez szükséges alapvető háztartási
eszközök biztosítottak. Nemenkénti zuhanyzó és WC biztosítja a személyes higiéné feltételeit.
A közösségi helyiségekben televízió nézésre, olvasásra, beszélgetésre, az udvaron játékra van
lehetőség.
Látogató fogadására is van lehetőségük a családoknak a Házirendben meghatározottak
szerint


napirendből adódó feladatokat



az otthon lakóinak egymáshoz, az ott dolgozó segítő munkatársakhoz való magatartási
elvárásokat



más személyekkel való kapcsolattartás lehetőségét



panaszjog érvényesítését



érdekképviseleti fórum létrehozását, véleményezési-egyetértési jog gyakorlását

Valamennyi lakóval a bekerüléskor ismertetni kell a Házirendet, melynek tényét aláírásával
igazolja a lakó. A Házirendet jól látható helyen, az intézményen belül ki kell függeszteni.
Az otthonba való beköltözéskor a család minden tagjának 3 napnál nem régebbi háziorvosi, a
felnőtt családtagoknak 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolást kell bemutatni. Ettől csak az
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ünnepnapokon, illetve a hétvégén bekerült családok esetében lehet eltérni (a tüdőszűrés
vonatkozásában), melyet az első munkanapon köteles(ek) a szülő(k) pótolni.
Nyitva tartás
A Családok Átmeneti Otthona az év minden napján, napi folyamatos nyitva tartással üzemel
(00.00-24.00 óra).
Igénybevétel, gondozási idő
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénybevevő kérelmére indul. A beutalásról – lehetőleg
az adott település gyermekjóléti szolgálatának javaslatát figyelembe véve - a Békéscsabai
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője dönt.
A beutalás minden esetben határozott időtartamra szól. Az időtartam megállapítása a család
tényleges körülményeinek vizsgálatát követően történik, mely során minden esetben
figyelembe kell venni az adott település gyermekjóléti szolgálatának javaslatát. A szakmai
vezetőnek a vizsgálatot 15 napon belül le kell folytatnia. Ezen időszakra csak 15 napos
beutaló határozat hozható.
Ezt követően a családok befogadása szükség szerint, de maximum 12 hónapos időtartamra
történhet. Az elhelyezés különösen indokolt esetben a szülő vagy más törvényes képviselő
kérelmére 6 hónappal - szükség esetén a tanítási év végéig - meghosszabbítható, vagy
haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt a szükséges intézkedések megtételére. A
fentieken túlmenően nincs lehetőség a Családok Átmeneti Otthonában való tartózkodásra.
Az átmeneti gondozás megkezdéséről, valamint a kiköltözés várható időpontjáról a szakmai
vezetőnek haladéktalanul értesítenie kell a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központot - ha a szülő kiskorú, akkor törvényes képviselőjét - valamint a
gyermeke törvényes képviselőjét is. A család kiköltözéséről a mindenkori ügyeletes értesíti az
intézmény vezetőjét.
Ha a szülő és törvényes képviselője, valamint gyermeke törvényes képviselője között vita
merül fel az otthonba kerülés miatt, a gyámhivatal döntését kell kérni.
A gyámhivatalt értesíteni kell továbbá a szükséges intézkedések megtétele érdekében az
átmeneti gondozás időtartamának letelte előtt is:


ha nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek a családi környezetébe nem térhet vissza
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a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek átmeneti gondozását ugyanazon
intézményben két éven belül másodszor is kéri

A Családok Átmeneti Otthonába bejelentkezni nem lehet, de postacímként megadható.
Térítési díj
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozatával
szabályozza az intézményi és személyi térítési díj mértékét. A személyi térítési díj összegét a
család jövedelmének figyelembe vételével - a benyújtott jövedelemigazolások és
nyilatkozatok alapján - kell megállapítani.
A személyi térítési díj fizetésére az ellátást igénybevevő szülő(k), vagy törvényes
képviselőjük a kötelezett.
A Családok Átmeneti Otthonába bekerülő szülő(k) kötelesek az ellátás megkezdésekor, de
legkésőbb

15

napon

belül

a

jövedelemigazolásokat benyújtani.

személyi

térítési

díj

megállapításához

szükséges

Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor,

legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a
személyi térítési díj összegéről.
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől számított
8 napon belül az ellátást igénybevevő a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Tanácsa Elnökéhez fordulhat jogorvoslatért.
Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem állapítható
meg, az intézményvezető térítési díj előleg fizetését kéri. A személyi térítési díjat havonta
utólag, az ellátást követő hónap 10. napjáig kell befizetni a Családok Átmeneti Otthonának
szakmai vezetőjénél.
Ha a gondozott a befizetést elmulasztotta, a szakmai vezető 15 napos határidő megjelölésével
felszólítja a fizetésre kötelezett személyt. Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, a
szakmai vezető nyilvántartásba veszi a hátralékos adatait és a fennálló díjhátralékot, a
nyilvántartásból a törvényben meghatározottak alapján előkészíti az intézmény vezetője
számára a fenntartó felé továbbítandó anyagot a díjhátralék behajtása céljából. A fenntartó ez
alapján a közigazgatás általános szabályairól, valamint az adózás rendjéről szóló törvény
szabályainak alkalmazásával intézkedik a hátralék behajtásáról.
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A személyi térítési díjakhoz, valamint a megállapításukhoz felhasználható bizonyítékokhoz
kapcsolódó nyilvántartásokat a szakmai vezető a 133/1997. (VII.29.) számú Korm. rendelet
alapján vezeti.
A család anyagi helyzetében beállt változásáról a gondozást igénylő személynek
haladéktalanul értesíteni kell a családgondozót.
Ha az ellátásban részesülő az intézményvezető engedélye alapján az intézményből távozik,
vagy kórházba, gyógyintézetbe kerül, a távollét idejére a megállapított személyi térítési díj 20
%-át fizeti.
Tájékoztatás és megállapodás
A család otthonba történő felvételekor az ügyeletes köteles tájékoztatást adni a jogosultaknak:


az ellátás várható időtartamáról és feltételeiről



a szolgáltatások formájáról és módjáról



az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, melyhez a lakó köteles adatokat
szolgáltatni



a hozzátartozókkal való kapcsolattartás módjáról



az érték- és vagyonmegőrzés módjáról



a házirendről



a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokról



a panaszjog gyakorlásának módjairól

Az intézmény az otthon lakóival megállapodást köt, akik ennek aláírásával egyúttal
nyilatkoznak a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, azok betartásáról, valamint
arról, hogy vállalják az otthon családgondozóival, valamint a gyermekjóléti szolgálatnál
kijelölt családgondozóval az együttműködést, az életvitelbeli, lakásproblémáik, vagy egyéb
más problémáik megoldása érdekében.
Szociális és mentálhigiénés gondozás
A szociális és mentálhigiénés gondozás az otthonban dolgozó családgondozók feladata. A
gyermekgondozók, szakgondozók az otthon szakmai vezetőjének és családgondozójának
irányításával kiegészítő feladatot látnak el, a családok gondozási tervének megfelelően. A
család otthonba történő felvételekor fontos lépés, hogy írásban rögzítve legyen a család
együttműködésének szándéka a segítő szakemberrel.
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A probléma közös meghatározása után szakmai megállapodásban rögzítik a célokat,
feladatokat. Legfontosabb lépés az otthonba költözéskor, hogy a védett, biztonságos
környezetben a gyermekes családok lakhatási problémáját - az akut krízist - oldja a segítő
szakember. Kiemelten fontos a családok alapos feltérképezése, a bekerülés okainak keresése,
a családban rejlő erőtartalékok felismerése, tudatosítása, a család összetartásának,
felelősségvállalásának kiemelése, a szülői szerep erősítése.
A bekerülés okai lehetnek


akut (szociális) krízisben lévő családok



bántalmazás, erőszak miatt krízishelyzetbe kerülő családok (családon belül, családon
kívüli)



utcára került, szociális és mentális krízisben lévő, különböző összetételű családok
(teljes család, csonka család), akik vállalják a helyzetük, lakásproblémájuk megoldása
érdekében a szoros együttműködést a segítő szakemberrel



szociális válsághelyzetben lévő várandós anya



krízishelyzetben lévő várandós anya, aki állapotát környezete és hozzátartozói előtt
titokban szándékozik tartani

A szociális eredetű problémás családok esetében gond a mindennapi életvitel, életvezetés,
munkavállalás, a pénz beosztása, a családtervezés és ebből adódóan lakhatási problémák. Az
ezekhez társuló, társulható érzelmi, kapcsolati zavar, még inkább súlyosbítja a helyzetet,
veszélyezteti a gyermek biztonságát.
A családgondozás, az esetkezelés családonként más-más feladatot jelent, a család minden
tagjának a családdal közösen egyéni feladatot tervez a segítő szakember.
A családban nevelkedő gyermekek életkorának megfelelően a szülőkkel közösen állítják
össze a családi napirendet, a szülői és gyermeki jogok és kötelességek kihangsúlyozásával,
lehetőséget biztosítva a családban lévő szociális szerepek átélésére, gyakorlására, a hiányzó
funkciók beépítésének segítésére, erősítésére (szülői, gyermeki).
Tudatos segítői attitűddel, a szociális munka lépéseinek betartásával, a segítés optimális
formájának megkeresésével kell támogatni a családokat az önálló életvitel elérésében.
Segítséget kell nyújtani a család érzelmi kötődésének, erőtartalékának felszínre hozásához, a
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családi

összetartozás

élményének

erősítéséhez.

Ezek

realizálásának

érdekében

szolgáltatásokat közvetít a családok igénye, problémái szerint.
Segítséget nyújt a lehetőségek, kapcsolatok (pl.: a munkahelyek, gyermekintézmények, egyéb
szervezetek)

kialakításában,

információt

közvetít.

Ennek

érdekében

a

különböző

intézményekkel, szervekkel a családgondozóknak a kapcsolatot fel kell venni.
A család anyagi helyzetének stabilizálása, lakásgondjuk megoldásának záloga. A szükséges
lépéseket a családgondozónak és a szülő(k)nek meg kell terveznie. A család anyagi
helyzetének stabilizálásához elengedhetetlen a rendszeres jövedelem biztosítása, amely a
szülők állapotától függően a munkajövedelmen, vagy különböző ellátások (álláskeresési
járadék, leszázalékolás, stb.)keresztül biztosítható. A rendszeres jövedelemmel rendelkező
családot a megélhetés biztosítása mellett elő-takarékosságra kell ösztönözni.
A családot az érzelmi feszültségeinek feltárásában, a kapcsolati készségek javításában az
intézményben

dolgozó

mentálhigiénés,

családterapeuta,

mediátor

szakemberek

közreműködésével segítjük.
Az együttélés szabályainak ismertetése, betartása már a szabályok kialakítása alkalmával
megtörténik. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a bentlakók legyenek tekintettel egymás
gyermekére, tartsák tiszteletben egymást. Minden család a saját gyermekét neveli, érte vállal
felelősséget, így neki kell gondoskodni róla.
Nagy figyelmet fordítunk az otthonban lakó felnőttek egymáshoz, gyermekekhez való
magatartásának alakítására. A gyermekek beilleszkedésének segítése a megváltozott
körülmények közé fontos feladat, amely szülői tekintély megőrzésével, a szülők aktív
részvételével történhet.
A családok otthoni teendőinek - takarítás, mosás, főzés, gyermekgondozás- folyamatos és
rendszeres figyelemmel kísérésével, a helyes, a gyermek egészséges fejlődését biztosító
szokásrend kialakítását érhetjük el, ami az otthonból kikerülve nagy segítségére lesz minden
családnak. Az otthon minden lakója számára segítséget nyújt a nehéz helyzet átértékelésében,
erőt és kitartást közvetít a gyermekek érdekeinek minden irányú előtérbe helyezésével, a
családban maradás, nevelkedés lehetőségével.
Kiköltözéskor az elő-takarékosság egy összegben történő felvétele hozzájárulhat a család
lakásgondjának megoldásához.
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Az intézményben lakó szülő köteles gondoskodni gyermeke ellátásáról, tisztántartásáról,
neveléséről, egészségének megőrzéséről, ha beteg, ápolásáról.
A gyermekek napirendjét a segítővel közösen megtervezve úgy kell kialakítani, hogy a
gyermek életkorát, fejlődési állapotát, érdekeit szolgálja, érvényesüljenek a gyermeki jogok és
kötelességek, biztosított legyen a rendszeresség és állandóság.
A szülő akadályoztatása esetén, gyermeke felügyeletét az otthonban lakó más családra nem
bízhatja. Felügyelet nélkül nem maradhat gyermek, ha a szülő indokoltan akadályoztatva van,
jeleznie kell a szakmai vezetőnek, illetve az ott dolgozó segítő szakembernek, kérve a
segítséget gyermeke ellátásához.
A családok életkörülményeire tekintettel kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a
gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő gyermekintézményt látogassanak,
lehetőleg intézményváltás nélkül. A családgondozó feladata, hogy segítse a családot, a
különböző szociális és gyermekvédelmi ellátások hozzájutásához.
A szülő(k) köteles kapcsolatot tartani gyermek(ei) intézményeivel, és érdeklődni gyermeke
magatartása, fejlődése felől. A családok otthonában lakó szülő(k) köteles kapcsolatot tartani a
gyermekjóléti szolgálatnál kijelölt családgondozóval.
Az iskoláskorú gyermekek rendszeres iskolalátogatása, az otthoni felkészülés kontroll alatt
tartása elengedhetetlen a szülő részéről, szükség esetén a családgondozó a gyermek
korrepetálásának megszervezésében részt vállal.
Minden gyermeknek biztosítani kell a játékra megfelelő időt, helyet és eszközt, hiszen
egészséges fejlődése csak így várható.
Az udvaron még esős időben is megoldható a szabad levegőn tartózkodás, ezt a napirend
részévé kell tenni.
Az intézményi jogviszony megszűnésének és megszüntetésének formáit a házirend
részletesen tartalmazza.
A beköltözéskor leltár szerint átvett használati tárgyakat, eszközöket köteles a szülő
visszaszolgáltatni, szándékos rongálás esetében anyagi felelősséggel tartozik.
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Érdekvédelem
A Családok Átmeneti Otthonában érdekvédelmi fórum működik. Az érdekképviseleti fórum
működésének szabályait a házirend részletesen szabályozza.
Dokumentáció
A Családok Átmeneti Otthonának lakóiról nyilvántartást vezetünk a „Gyermekeink
védelmében” elnevezésű adatlapok alapján. Az átmeneti gondozásra vonatkozó adatlapokat
kötelesek vezetni a családgondozók, melynek meglétéről a szakmai vezető gondoskodik.
Erről a befogadás alkalmával minden családtájékoztatást kap.
A gondozottakról forgalmi naplót, egyéni- és gondozási nyilvántartást szükséges vezetni. Az
ügyeleti naplóban rögzítik a forgalmat és a nap eseményeit. A haladási naplóban az esettel
kapcsolatos lépéseket rögzítik a családgondozók.
Az adatlapok folyamatos vezetésekor, tárolásakor, továbbításakor a jogszabályban
meghatározott módon kell eljárni.
Személyi feltételek


1 fő családgondozó – szakmai vezető,



1 fő családgondozó,



3 fő gondozó, szakgondozó

A dolgozók folytonos munkarendben, munkaidő beosztás szerint dolgoznak. A dolgozók
helyettesítéséről a

szakmai

vezető

gondoskodik.

A

Családok

Átmeneti Otthona

együttműködik az intézmény többi szakmai egységével.
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IV. Gyermekek Átmeneti Otthona
A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el a szülői
felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével –
ideiglenes jelleggel - aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy az elhelyezés
hiányában ezek nélkül maradna, valamint ellátása a család életvezetési nehézségei miatt
veszélyeztetett. A fentieken túl elhelyezhető az a gyermek, akinek szülőjét (gondviselőjét) a
települési önkormányzat jegyzője gyermeke védelembe vétele során az átmeneti gondozás
igénybevételére kötelezett.
Az Otthon megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely
alapellátás keretében a gyermek számára alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít.
A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve
- a gyermek családba történő visszatéréséhez, helyzetének rendezéséhez a családi problémák
feldolgozásához, a gyermeknek a családjával kialakított kapcsolatának formálásához.
Az átmeneti gondozásban részesített gyermek gondozásának, nevelésének célja, hogy
ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását.
Abban az esetben, ha a szülő nem tud megfelelően gondoskodni gyermekéről a gyermek testi,
értelmi fejlődésére való tekintettel, biztosítjuk a hiányzó szükséges ruházatot, tanuláshoz
szükséges eszközöket.
Az átmeneti gondozás során a gyermek iskolai oktatását –lehetőség szerint- iskolaváltás
nélkül kell biztosítani.
A Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társuláshoz tartozó településeken (Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,
Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós)településen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező gyermeknek, aki felügyelet nélkül maradt vagy az elhelyezés hiányában ezek
nélkül maradna, valamint ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
Az épület jól megközelíthető helyen, a városközpontban található Békéscsaba, Bartók Béla út
24. szám alatt.
Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek megfizetésére a szülő vagy törvényes képviselő
kötelezhető. Az ellátásért fizetendő térítési díj mértékét az ellátottak jövedelmi viszonyai
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alapján, Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa
határozatával szabályozza.
Férőhelyek száma
6 fő befogadására van lehetőség, 2 lakószoba áll rendelkezésre, szobánként 3 fő kerülhet
elhelyezésre.
Ellátás
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának, egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetésről,

ruházattal

való

ellátásáról,

mentálhigiénés

egészségügyi

ellátásáról,

gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (teljes körű ellátás) kell gondoskodni.
A Gyermekek Átmeneti Otthonában biztosítjuk


az éjszakai és nappali tartózkodásra,



személyi tisztálkodásra,



az étkezésre,



közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket.

Az Otthonban elhelyezett kiskorú gyermekek teljes körű ellátásban részesülnek, mely szerint
a gyermekek számára biztosítjuk:


Napi 5 alkalommal életkoruknak megfelelő étkezés. Ha a gondozott gyermek
egészségi állapota indokolja, részére az orvos előírásainak megfelelő étkezés
biztosítása.



Teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat gyermekenként 6 váltás fehérnemű, 3
váltás hálóruha, az évszaknak megfelelő 2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai)
felsőruha és cipő valamint alkalmi és sportruházat.



A ruházat tisztításáról, javításáról az ellátást nyújtó gondoskodik, melybe oly
mértékben vonható be a gondozott gyermek, mely életkorának megfelelően tőle
elvárható.



A mindennapos szükségleteknek megfelelő tisztálkodási, testápolási szereket,
textíliákat.



A csecsemőkés kisgyermekek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket és 3 váltás
ágyneműt az ellátás ideje alatt.
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Az iskolai oktatáshoz biztosítani kell a tankönyveket, tanszereket és egyéb iskolai
felszerelést, táskát, és az iskolába járással kapcsolatos felmerülő költséget.



A gondozott

gyermek részére biztosítani

kell a felzárkóztatás, illetve a

tehetségfejlesztés költségeit.


A gyermek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében az ellátást nyújtó gondoskodik
a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökről.



Biztosítani kell az olyan eszközöket –jegy, bérlet, postai költségeket, levelezéshez,
telefonáláshoz – melyek segítségével hozzátartozóival kapcsolatot tarthat.



Tájékoztatja a törvényes képviselőt a befogadott gyermekkel kapcsolatosan minden
lényeges eseményről.



A három éven felüli gyermekek személyes szükségleteik kielégítéséhez havonta
zsebpénzt kapnak, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének
1. 3-10 éves korig 5%-a
2. 10-14 éves korig 13%-a
3. 14 éves kor felett 18%-a.

A gyermekek zsebpénzéről zsebpénznyilvántartás készül, felhasználásáról a gyermek maga
dönthet. A 3-6 éves gyermek zsebpénze nem kerül kifizetésre, de biztosítani kell a személyre
szóló felhasználást.
A gondozási helyéről önkényesen eltávozott (szökött) gondozott gyermeket a szökés
időtartama alatt zsebpénz nem illeti meg.
Nyitvatartás
A Gyerekek Átmeneti Otthona az év minden napján napi folyamatos nyitva tartással üzemel.
(00.00-24.00 óra).
Látogatási rend
A látogatók fogadására a házirendben meghatározottak szerint van lehetőség, az intézmény
biztosítja, hogy a látogatás és a találkozás alatti együttlét kulturált formában és zavartalan
körülmények között történhessen. A látogató a kapcsolattartás során köteles az ellátást nyújtó
intézmény munkatársaival a gyermek érdekét szolgáló módon együttműködni és az intézmény
házirendjét betartani.
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Igénybevétel, gondozási idő
Az Otthonba bekerülés okai lehetnek:


akut szociális krízis,



bántalmazás, elhanyagolás, erőszak miatt krízishelyzetbe kerülő gyermek,



utcára került, szociális és mentális krízisben lévő gyermek.



szülő indokolt távolléte, mely során gyermeke gondozásáról-neveléséről átmeneti
ideig nem tud gondoskodni.

Az Otthonban történő elhelyezést-ideiglenes jelleggel- teljes körű ellátással - biztosítja
intézményünk. A gyermekek átmeneti gondozása keretében ideiglenes jelleggel, állapotának
megfelelő ellátást, éjszakai bentlakást kell biztosítani az olyan gyermeknek is, aki
lakóhelyéről önkényesen eltávozott vagy gondozási helyét elhagyni kényszerült, így ellátás és
felügyelet nélkül maradt.
Az ideiglenes gondozás során fel kell tárni a gyermekkel folytatott egyéni beszélgetés során, a
gyermek felügyelet nélkül maradását előidéző, illetve ideiglenes gondozást szükségessé tévő
okokat és egyidejűleg haladéktalanul értesíteni kell a gyermek szülőjét vagy más törvényes
képviselőjét, illetve a gyermekjóléti szolgálatot a további átmeneti gondozás vagy más
gyámhatósági intézkedés megtétele céljából.
Ha a feltárt körülmények alapján valószínűsíthető, hogy a gyermek visszakerülése a szülőhöz
vagy törvényes képviselőhöz ellentétes a gyermek érdekével, vagy ha a gyermek nem akar
visszakerülni a szülőhöz, törvényes képviselőhöz az ellátást nyújtó haladéktanul megkeresi a
gyámhivatalt a szükséges hatósági intézkedés megtétele céljából.
Az a gyermek, aki lakóhelyéről önkényes eltávozott vagy gondozási helyét elhagyni
kényszerült,

annak az

ideiglenes gondozásra történt

befogadásáról haladéktalanul

tájékoztatatni kell az illetékes gyermekjóléti szolgálatot, továbbá értesíteni kell a szülőt vagy
törvényes képviselőt, hogy gyermekéről gondoskodjon vagy írásban nyilatkozzon arról, hogy
gyermeke ideiglenes gondozását kéri, illetve abba beleegyezik.
A gyámhivatalt értesíteni kell a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából, akkor ha:


A szülő vagy törvényes képviselő gyermekéről az ideiglenes gondozásról való
értesítést követő 3 napon belül nem gondoskodik.
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Szülő vagy törvényes képviselő a gyermek átmeneti gondozásához nem járul hozzá,
illetve azt nem kéri.



A gyermek visszakerülése a szülőjéhez ellentétes a gyermek érdekeivel.

A gyermek átmeneti gondozását meg kell szűntetni, ha a szülő kéri, vagy ha annak okai már
nem állnak fenn, illetve a gondozás időtartama letelt.
Ha az átmeneti gondozás időtartama letelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem
térhet vissza, az elhelyezés a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy
beleegyezésével – 6 hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható, vagy
haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt.
A gyámhivatalt értesíteni kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében az átmeneti
gondozás időtartamának letelte előtt is:


ha nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek a családi környezetébe nem térhet vissza,



a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek átmeneti gondozását ugyanazon
intézményben két éven belül másodszor is kéri.

Az intézmény a nap 24 órájában fogad krízishelyzetbe került gyermeket. Az érintett személy
felvételéről az intézmény igazgatója dönt. Ennek dokumentációja az intézményvezetői
intézkedés az elhelyezésről elnevezésű formanyomtatványon történik.
Az intézményvezetői döntés minden esetben határozott időtartamra szól. Az időtartama
megállapítása a gyermek körülményeinek vizsgálatát követően történik, mely során minden
esetben figyelembe kell venni az adott település gyermekjóléti szolgálatának javaslatát.
Az átmeneti gondozás megkezdéséről, valamint a kiköltözés várható időpontjáról a szakmai
vezetőnek haladéktalanul értesítenie kell a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét.
Az átmeneti gondozás igénybevételének feltételei


lakóhelyéről önkényesen eltávozott, ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermek,



a szülő vagy törvényes képviselő kérelme vagy beleegyezése, vagy az átmeneti
gondozás igénybe vételére vonatkozó védelembe vételi határozat,



személyes felvételi kérelem esetén a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat
családgondozója által készített környezettanulmány,
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3

napnál

nem

régebbi

háziorvosi

igazolás

az

egészségi

állapotról

és

fertőzésmentességről,


a felnőttek esetében 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrési eredmény,



a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a törvényes képviselő jövedelemigazolása,



az intézményi házirend elfogadásának írásban történő rögzítése,



az intézményvezető és az igénybevevő írásbeli megállapodása a lakhatás feltételeiről.

A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, 12 hónapos
időtartamra történhet, legfeljebb 6 hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig
meghosszabbítható.
Az otthonba történő felvételkor az otthon ügyeletes munkatársa köteles tájékoztatást adni a
jogosultnak:


az ellátás feltételeiről, tartalmáról,



az intézmény által vetetett nyilvántartásról, melyhez a lakó köteles adatot szolgáltatni,



a hozzátartozókkal való kapcsolattartás módjáról,



az érték-és vagyonmegőrzés módjáról,



házirendről, napirendről,



személyi térítési díjról, teljesítés feltételeiről, fizetésre vonatkozó szabályokról,



a panaszjog gyakorlásának módjairól.

Az intézmény a gyermekkel vagy a gyermek törvényes képviselőjével megállapodást köt, aki
ennek aláírásával nyilatkozik a tájékoztatásban foglaltak tudomásba vételéről, tiszteletben
tartásáról, illetve együttműködik a számára kijelölt családgondozóval.
A probléma közös meghatározása után szakmai megállapodásban rögzítik a célkitűzéseket,
feladatokat a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával, aki a gondozás során az elvégzendő
feladatokat koordinálja, mint esetgazda.
A Gyermekek Átmeneti Otthonába bejelentkezni nem lehet, de postacímként megadható.
Térítési díj
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozatával
szabályozza az intézményi térítési díj mértékét. A személyi térítési díj megfizetésére a szülő
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vagy törvényes képviselő kötelezhető. Az igénylőnek egy hónapnál nem régebbi
jövedelemnyilatkozatát kell az intézmény vezetőjének benyújtani.
Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől
számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a fizetésre kötelezett havi
nettó jövedelmének 25 %- át, több gyermek esetében a kötelezett havi jövedelmének az 50 %át. A térítési díj fizetésének határideje a tárgyhónapot követő 10. napja.
Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a csoportvezető 15 napos határidő megjelölésével
felszólítja a fizetésre kötelezett személyt.
Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, a csoportvezető nyilvántartásba veszi a
hátralékos adatait, a fennálló díjhátralékot, a nyilvántartásból a törvényben meghatározottak
alapján előkészíti az intézmény vezetője számára a fenntartó felé továbbítandó anyagot a
díjhátralék behajtása céljából.
Ha az ellátásban részesülő személy az intézményvezető engedélye alapján nem tartózkodik az
intézményben, vagy kórházba, gyógyintézetbe kerül, a távollét idejére a megállapított
személyi térítési díj 20 %- át fizeti.
Szociális és mentálhigiénés gondozás
Az intézményben történő gondozás, nevelés célja, hogy a gondozott gyermek testileg,
értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék,
személyisége a legteljesebb módon kibontakozhasson.
Az intézmény dolgozói a Szociális Munka Etikai Kódexe alapján kötelesek munkájukat
végezni.
Segítik a családi és társadalmi kapcsolatok ápolását, a hivatalos ügyek intézését, szervezik az
intézmény közösségi életét szabadidős foglalkozások szervezésével.
Az átmeneti gondozás során intézményünk elősegíti a gyermekeknek a szülővel történő
kapcsolattartását. A szülő a megállapodás és a házirendben foglaltak szerint látogathatja meg,
illetve viheti el a gyermek(ek)et és élhet a kapcsolattartás egyéb formáival (levelezés,
telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés).
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A gondozásba vett gyermekről az átmeneti gondozás megkezdésekor –ha előreláthatólag 30
napnál hosszabb lesz- gondozási terv készül, melyben együttműködik a szülő vagy törvényes
képviselő, a gyermek, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója.
A gondozási-nevelési terv célja a család (kiemelten a gyermek) gondozásával, nevelésével, a
család együtt maradásával, lakhatási problémáinak megoldásával kapcsolatos feladatok
részletes

megtervezése,

az

ebben

résztvevő

szakemberek,

intézmények

közötti

munkamegosztás kidolgozása.
Az elkészítés során nagy figyelmet kell fordítani a gyermekek testi, lelki állapotára,
nemzetiségi, etnikai hovatartozására, az átmeneti gondozását szükségessé tevő okokra, más
intézmény által esetlegesen elkészített gondozási tervre. Emellett a gyermekkel és szülőjével
folytatott személyes beszélgetés során szerzett tapasztalatokra, egyéb a gyermek nevelése,
gondozása szempontjából jelentős körülményre.
Az intézmény pszichológiai, jogi, szociális, mentálhigiénés segítséget biztosít, továbbá
egyénre szabott bánásmódot, az intézményen belüli közösségi élet szervezését biztosítja.
Az Otthon munkatársai a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése érdekében végzik segítő
tevékenységüket. Segítik a gyermeket és családját a veszélyeztető körülmények elhárításában,
személyiségük kedvező irányú fejlődésében.
Az ügyeletes dolgozó veszélyhelyzetben, rendkívüli helyzetben köteles azonnal a szükséges
intézkedéseket megtenni (pl.: rendőrség, mentők segítségét kérni) a csoportvezetőt és az
intézményvezetőjét értesíteni. Intézkedéseiről feljegyzést készít, szükség esetén tanúkkal is
igazoltatja.
Az elhelyezett gyermekek esetében a gondozási nevelési feladatokat az intézmény dolgozói
látják el, melybe a lehetőségekhez mérten a gyermek szülőjét is bevonják.
E feladatok megvalósítását jól megszervezett napirend biztosítja. Ennek keretében
figyelemmel kell lenni a gyermekek egészséges fejlődését biztosító megfelelő alvásigényére,
rendszeres táplálkozására, a szükséges mozgásigény kielégítésére. Szabadidős tevékenységek
szervezésével lehetőséget nyújtunk a gyermekek részére, hogy érdeklődési körüknek
megfelelően szellemi és erkölcsi fejlődésük az életkori sajátosságaiknak megfelelően
fejlődjön.
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Nagy figyelmet fordítunk, a gyermekek egymáshoz viszonyuló magatartásának alakítására. A
gyermekek beilleszkedésének segítése a megváltozott körülmények közé fontos feladat, mely
szülői tekintély megőrzésével, a szülők aktív részvételével történhet.
Az átmeneti gondozásban részesített gyermeknek a gondozási helyről történő engedély
nélküli eltávozása, illetve távolmaradása esetén:


Ha a befogadott gyermek engedély nélkül eltávozott a gondozási helyéről, vagy oda a
számára előírt időpontban nem tért vissza, az ellátást nyújtó megkísérli felkutatni a
tartózkodási helyét.



Ha az eltűnt gyermek 14 éven aluli vagy betegsége, fogyatékossága miatt magáról
gondoskodni nem tud, haladéktalanul, egyéb esetben 24 órán belül az ellátást nyújtó
megkeresi az illetékes rendőri szervet az eltűnt gyermek felkutatása érdekében.
Egyúttal közli az eltűnt gyermek személyi adatait, személyleírását, azonosításra
alkalmas jellegzetességeit, az eltűnés körülményeit, vélt feltalálási helyeit.



Az ellátást nyújtó értesíti az eltűnt gyermek szülőjét vagy törvényes képviselőjét.



Ha az eltűnt gyermeket az ellátást nyújtó megtalálta, vagy ha a gyermek önként
visszatért, erről értesíti az illetékes rendőri szerveket, illetve a szülőt vagy törvényes
képviselőt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kell.

Az eltűnt gyermekről az ellátást nyújtó nyilvántartást vezet és arról a hatóság megkeresésére
adatvédelmi szabályok betartásával adatokat szolgáltat.
A gondozási helyére visszakerült eltűnt gyermekkel az Otthon nevelője bevonásával folytatott
egyéni beszélgetés keretében fel kell tárni az eltűnése okát és körülményeit az eltűnés alatt
vele történteket, tartózkodási helyét, megélhetése forrásait. A beszélgetés megtörténtét és
tartalmának lényegét írásban dokumentálni kell és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Érdekvédelem
A gyermek jogait tiszteletben kell tartani. A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ székhelyén a gyermekek érdeke védelmében keddi napokon 13.00 15.00 óra között a gyermekjogi képviselő fogadóórát tart.
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A gyermek, a gyermek szülője vagy törvényes képviselője továbbá a gyermekek érdekeinek
védelmét ellátó érdekképviseleti szervek a házirendben foglaltak szerint egyéni panasszal
élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy Érdekképviseleti Fórumnál:


az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,



a gyermeki jogok sérelme,



továbbá az intézmény dolgozói kötelezettség szegése esetén.

Az érdekképviseleti fórum szavazati jog választott tagjai:


a gyermekönkormányzat képviselői(1 fő)



ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más képviselői illetve a fiatal felnőttek
képviselői (2 fő)



intézmény dolgozóinak képviselői (1 fő)



az intézmény fenntartó képviselői (1 fő), akit a társulási tanács választ meg.

Az Érdekképviseleti Fórum működése:


megvizsgálja az elé terjesztett kifogásokat, panaszokat,



dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben,



továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, gyermekjogi képviselőnél,
illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél,



az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben
javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások
tervezéséről, működtetéséről valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról,



egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

Az intézmény vezetője illetve az Érdekképviseleti Fórum a panaszt kivizsgálja, és
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. Abban az esetben, ha a lakó
az intézkedést nem tartja elegendőnek, valamint az intézmény vezetője, vagy az
Érdekképviseleti Fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről vagy a
megtett intézkedéssel nem ért egyet az intézmény fenntartójához fordulhat.
Dokumentáció
A gyermek önállóságának megtartása érdelében, ha ez nem ütközik a veszélyeztetettség
okaival, engedélyezni lehet az önálló iskolába járást, erről nyilatkoztatni kell a szülőt. A
családgondozó a gondozottakról forgalmi naplót, egyéni gondozási nyilvántartást vezet,
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munkájukat a haladási és ügyeleti naplóban regisztrálják a látogatásokról látogatási naplót
vezetnek.
Az ellátásban részesülő gyermekekről az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet által
kidolgozott adatlapokat kötelesek vezetni.
Az adatlapok folyamatos vezetésekor, tárolásakor a jogszabályban meghatározott módon kell
eljárni.
Az adatlapok meglétéről, folyamatos biztosításáról a csoportvezető gondoskodik.
Személyi feltételek


1 fő nevelő



1 fő gyermekfelügyelő,

A dolgozók folytonos munkarendben, munkaidő beosztás szerint dolgoznak. A dolgozók
helyettesítéséről a szakmai vezető gondoskodik. A Gyermekek Átmeneti Otthona
együttműködik az intézmény többi szakmai egységével.
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V. Helyettes szülői hálózat
A város nagyszámú lakosságára tekintettel sokszor előfordulhat olyan eset, amikor egy szülő
valamilyen oknál fogva átmeneti időre nem tud gondoskodni a gyermeke ellátásáról,
gondozásáról. Ilyen helyzetekben kérheti a szülő a gyermeke átmeneti gondozását, azon belül
pedig azt, hogy helyettes szülő gondoskodjon a gyermekéről, amíg neki erre nincsen
lehetősége. A városi életmód sok esetben eredményezi az elszigetelődést, nincsenek olyan
szoros emberi kapcsolatok, melyek lehetőséget adnának arra, hogy a családok ilyenfajta
segítséget nyújtsanak egymásnak.
Anyagilag egyre több család számára jelent gondot a lakhatás biztos megoldása, emiatt is
kerülhet sor a helyettes szülői hálózat szolgáltatásainak az igénybevételére.
Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós:
A fentebb felsorolt települések Békéscsabánál jóval kisebb lélekszámúak, emiatt is másabb
ezeken települések struktúrája. Az emberek közötti kapcsolat jellemzően szorosabb az említett
településeken, jobban ismerik egymást az ott lakók, és segítséget is könnyebben nyújtanak
egymás számára. Azonban az elmúlt 1-2 évtizedben a nehéz anyagi helyzet miatt és az
olcsóbb ingatlanok miatt egyre több család költözött ezekre a kisebb településekre. Őket nem
minden esetben fogadja be egy-egy összeszokott kisebb közösség, emiatt sem számíthat az
emberek mindennemű segítségére.
Ezért szükséges ezeken a településeken is a helyettes szülői hálózat elérhetősége, hogy ezen
családok is kaphassanak segítséget, ha valamilyen oknál fogva nehéz élethelyzetbe kerülnek.
A szolgáltatás célja, feladata, alapelve
Az átmeneti gondozásban részesített gyermek gondozásának nevelésének célja, hogy
ideiglenesen helyettesítse az akadályozott szülő gondoskodását. A helyettes szülő a rászoruló
gyermeknek

ideiglenes

jelleggel

az

életkorához,

egészségi

állapothoz

és

egyéb

szükségleteihez igazodó teljes körű ellátást (a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról,
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról szól) biztosít.
Biztosítani az ellátási területen élőknek az átmeneti gondozás helyettes szülő által nyújtott
szolgáltatásának az igénybevételét.
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A gondozás ideje alatt a gyermekről teljes körűen gondoskodik a helyettes szülő, akinek a
helyettes szülői tanácsadó nyújt segítséget az ellátandó feladataihoz.
Elhelyezhető az a gyermek is helyettes szülőnél, akinek a szülőjét (gondviselőjét) a járási
gyámhivatal gyermeke védelembe vétele során az átmeneti gondozás igénybevételére
kötelezte.
A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott
szolgáltatáselemek, tevékenységek
A szülő kérelmére vagy beleegyezésével a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti
gondozását saját háztartásában biztosítja, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési
problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a
családban nem tudja megoldani.
A helyettes szülők létszáma alapján biztosítható a helyettes szülői hálózat működtetése. Az
újonnan jelentkezők helyettes szülői képzéséről az intézményvezető folyamatosan
gondoskodik. A helyettes szülők továbbképzése folyamatosan kell, hogy biztosítva legyen.
Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja
Az intézmény családgondozói (a helyettes szülői tanácsadók is) minden héten (keddi
napokon) esetmegbeszélő csoporton vesznek részt, melyen azokat az eseteket van ehetőségük
megbeszélni, melyekkel kapcsolatosan dilemmáik, problémáik merülnek fel. Ezeken az
alkalmakon lehetőség van a helyettes szülőnél lévő gyermekhez kapcsolódó problémák
megbeszélésére is.
A helyettes szülői tanácsadók - családgondozók a szakmai egységvezetővel, illetve az
intézményvezetővel is bármikor konzultálni tudnak és kötelesek is az átmeneti gondozás
ügyében.
A más intézményekkel való együttműködést a helyettes szülői tanácsadó – családgondozó
feladata segíteni. Az együttműködés hatékonysága érdekében történhet a kommunikáció
személyesen, írásban, telefonon, ahogy éppen az aktuális eset
A szolgáltatás alapelve
Az ellátási területen élő emberek és családok segítése a célunk, akik elsősorban szociális,
mentálhigiénés és életvezetési problémákkal küszködnek és a különböző szakemberek
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segítségével arra törekszünk, hogy képessé tegyük a klienseinket az önálló életvitelre, az
egyéni lehetőségeikhez képest.
Szakmai tartalma
A gyermek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig
tart, mely 6 hónappal- szükség esetén a tanév végéig- meghosszabbítható.
A helyettes szülő egyidejűleg – saját gyermekeit is beleszámítva- legfeljebb négy gyermek
gondozását végezheti. Ettől indokolt esetben, különösen testvérek együttes elhelyezésénél a
helyettes szülő kérelmére vagy beleegyezésével el lehet térni. A helyettes szülői hálózat
férőhelyeit a működési engedély tartalmazza. A hálózat ellátási területe a kistérség
valamennyi településére kiterjed.
A működtető gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával segíti a helyettes szülő
munkáját, ha a helyettes szülőnél elhelyezett gyermek rendszeres gyermekpszichiátriai
kezelés alatt áll, vagy ha a helyettes szülő gondozásában kettőnél több három éven aluli
gyermek van. Emellett akkor is, ha a helyettes szülő szabadságon van, beteg vagy feladatai
ellátásában egyéb okból akadályoztatott.
A helyettes szülőt a kiskorú törvényes képviselőjének a kérelmére a működtető jelöli ki.
A kijelölés során törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint óvoda-és iskolaváltás nélkül
történjen meg a gyermek átmeneti gondozásba vétele.
A működtető tájékoztatja a helyettes szülőt a nála elhelyezett gyermekkel kapcsolatosan


a gyermekkel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokról,



a gyermek egészségi állapotáról,



korábbi betegségeire és az egyéb orvosi beavatkozásokra vonatkozó adatokról,



egyéb a gyermek érdekében szükséges további információ a helyettes szülő kérésére
kerül megadásra a gyermekjóléti központon/szolgálaton keresztül a gyermek

A helyettes szülő tájékoztatja a működtetőt
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a bekövetkezésük időpontjától számított 5 napon belül a gyermek óvodai nevelésben,
fejlesztőnevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban történő részvételének és iskolai
tanulmányainak megkezdéséről, befejezéséről vagy megszakításáról,



azonnal a gyermekkel kapcsolatos rendkívüli eseményről, így különösen az egészségi
állapotában bekövetkezett jelentős változásról, iskolai, munkahelyi fegyelmi ügyéről
valamint szabálysértési büntetőjogi felelősségre vonás alapját képező cselekményéről,
függetlenül a szabálysértési vagy a büntetőeljárás megindulásától,



azonnal a gyermeknek a helyettes szülőtől történő 24 órát meghaladó engedély nélküli
eltávozásáról, és



azonnal a saját életkörülményeiben bekövetkezett lényeges változásról, valamint olyan
tényről, amely lényeges változást eredményezhet az általa gondozott gyermek
életében, így különösen a Gyvt. 15.§. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok
bekövetkeztéről, a helyettes szülő családi állapotának a megváltozásáról, a
családstruktúrában történt változásról, munkanélkülivé válásáról, anyagi helyzetében
bekövetkezett rendkívül kedvezőtlen változásról, lakóhely megváltoztatásának
szándékáról, 30 napnál hosszabb időre történő külföldre utazás szándékáról, egészségi
állapotában beálló olyan romlásról, melynek következtében a későbbiekben
feltételezhetően hosszabb ideig nem lesz képes gondozni a gyermeket.

A gyermeknek a helyettes szülőnél való elhelyezése során felmerülő veszélyeztetettsége
esetén a működtető - a gyermekjóléti központ/szolgálat szakmai véleménye és a gyermek
törvényes képviselőjének hozzájárulása alapján- az új helyettes szülő kijelölésével
egyidejűleg felmondja a helyettes szülővel kötött megállapodást.
A helyettes szülő és a működtető eltérő megállapodása hiányában a helyettes szülői díjat a
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha ez a nap munkaszüneti napra esik a
helyettes szülői díjat legkésőbb, az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni.
Ha a gyermek a helyettes szülőnél felmerülő veszélyeztetettség miatt került ki a helyettes
szülő háztartásából, a gondozás megszűnésének időpontjától a helyettes szülőt helyettes
szülői díj nem illeti meg.
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A helyettes szülőt arra az időtartamra illeti meg a nevelési díj és a külön ellátmány, amely
alatt a működtetővel kötött megállapodás alapján a gyermek ideiglenes jellegű teljes körű
ellátását a saját háztartásában biztosítja.
A működtető az adott gyermek után járó nevelési díjat és a külön ellátmányt első alkalommal
a gyermek tényleges gondozásának megkezdését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15
napon belül folyósítja a helyettes szülőnek.
Az egyéb feltételek fennállása esetén a nevelési díj és a külön ellátmány a helyettes szülőt arra
a napra illeti meg utoljára, amikor a gyermek teljes napot a gondozásában töltött.
Ha a kollégiumban, diákotthonban biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni, azt a helyettes
szülőnél elhelyezett gyermek szülője fizeti meg. A gyermekek napközbeni ellátása keretében
biztosított gyermekétkeztetés térítési díját a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló irányadó kormányrendelet (328/2011. (XII.29.) Korm.
rendelet 13. §-a) szerint kell megfizetni.
A helyettes szülői jogviszony felmondását megalapozza, ha a helyettes szülő


a működtető engedélye nélkül másik működtetővel is megállapodást köt



az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget



magatartásával ellehetetleníti a működtetővel történő együttműködést



körülményei, magatartása a szakmai szabályok szerinti feladatellátást tartósan
akadályozza vagy ellehetetleníti



előzetes bejelentés nélkül harminc napnál hosszabb időre külföldre távozik anélkül,
hogy ott szokásos tartózkodási helyet létesítene

A helyettes szülői hálózathoz kapcsolódó feladatok a működtetői feladatkörből


Részletes írásbeli megállapodás kötés a helyettes szülővel a helyettes szülői
jogviszonyból származó jogokra és kötelezettségekre.



A helyettes szülők szakmai segítése, továbbképzésük megszervezése félévente
legalább hat órában.
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A kihelyezett gyermek részére egyéni gondozási-nevelési terv elkészítése- a helyettes
szülői tanácsadó által a szülő és a helyettes szülő bevonásával- valamint a terv
megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése és segítése.



A helyettes szülő- gyermek kihelyezésekor- rendszeres, de legalább 3 hetente történő
meglátogatása, tájékozódás a gondozott gyermek helyzetéről, a helyettes szülő
tapasztalatairól, problémáiról.



A gondozott gyermek nevelési-oktatási intézményének rendszeres felkeresése,
tájékozódás a gyermek viselkedéséről.



Tanácsadás keretében a helyettes szülő segítése, szükség szerint szakemberhez
irányítása, különböző ellátásokhoz való hozzájutás segítése.



Ellenőrzés keretében annak vizsgálata, hogy a helyettes szülő megtesz-e mindent a
gondozott gyermek harmonikus fejlődése érdekében, továbbá, hogy a gyermek
ellátására kapott nevelési díjat, ellátmányt a gyermekre fordítja-e, és ellenőrzi a
zsebpénz kifizetését.



Az illetékes járási gyámhivatal értesítése azokban az esetekben, amikor nyilvánvalóvá
válik, hogy a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza, vagy az átmeneti
gondozást ugyanazon intézményben a szülő két éven belül másodszor is kéri.



Az újonnan jelentkező helyettes szülők alkalmasságának vizsgálata, képzésének
megszervezése.



Háromévente a helyettes szülők alkalmasságának felülvizsgálata.

Az ellátás igénybevételének és megszűntetésének módja
Az ellátás igénybevételére a szülő(k) kérelme vagy beleegyezésére alapján kerülhet sor. A
kérelmet az illetékes gyermekjóléti központhoz/szolgálathoz kell benyújtani. A gyermekjóléti
központ/szolgálat javaslatával együtt eljuttatja az igénylő kérelmét a Békéscsabai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjéhez. A kérelemről az intézményvezető dönt
intézményvezető intézkedés keretében. Ha a gyermek elhelyezése indokolt az intézmény
vezetője kijelöli a helyettes szülőt, valamint rendelkezik a gyermek átmeneti gondozásához
kapcsolódó helyettes szülő számára nyújtandó juttatások megállapításáról, folyósításáról,
illetve a szülő(k) által fizetendő gondozási díjról.
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Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozatával
szabályozza az intézmény térítési díj mértékét. A személyi térítési díj megfizetésére a szülő
vagy törvényes képviselő kötelezhető. Az igénylőnek egy hónapnál nem régebbi
jövedelemnyilatkozatát kell az intézmény vezetőjének benyújtani.
Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől
számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a fizetésre kötelezett havi
nettó jövedelmének 25 %-át, több gyermek esetében a kötelezett havi jövedelmének az 50 %át. A térítési díj fizetésének határideje a tárgyhónapot követő 10. napja.
Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a gyermekjóléti csoportvezető 15 napos határidő
megjelölésével felszólítja a fizetésre kötelezett személyt.
Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, a gyermekjóléti központ/szolgálat
csoportvezetője nyilvántartásba veszi a hátralékos adatait, a fennálló díjhátralékot, a
nyilvántartásból a törvényben meghatározottak alapján előkészíti az intézmény vezetője
számára a fennálló felé továbbítandó anyagot a díjhátralék behajtása céljából.
Az ellátás megszüntetéséről a szülő kérelmére, az illetékes gyermekjóléti központ/szolgálat
véleményének bekérésével intézményvezetői intézkedés keretében kell sort keríteni.
Amennyiben az ellátást igénylő az intézményvezetői intézkedést vitatja, az arról szóló
értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a kistérségi társulás elnökéhez fordulhat.
A helyettes szülői hálózat szolgáltatásáról szóló tájékoztatás
A helyettes szülői hálózatról tájékoztatást nyújt az intézmény a lakosság részére. Elsősorban
az intézményről szóló írásos szórólapon, tájékoztató jelleggel, melyet a település különböző
pontjain teszünk elérhetővé a lakosság számára (pl. önkormányzat, orvosi rendelők,
köznevelési intézmények stb.) Ezen kívül előadások formájában is tájékoztatást nyújtunk a
szolgáltatásról, ha erre lehetőség adódik, illetve felkérés érkezik rá. Intézményünk minden
lehetőséget megragad, hogy széles körben tájékoztatást adjon erről a szolgáltatásról.
Észlelő-és jelzőrendszeri megbeszélések, éves gyermekvédelmi tanácskozások részét is
képezi a helyettes szülő szolgáltatásról adott információnyújtás.
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Az összes szakmai egység tekintetében
A tájékoztatás helyi módja
A Szakmai Program olyan információkat tartalmaz, mely alapján ismerté válik az intézmény
működése, az alkalmazott szakterületek, az ellátás igénybevétele. Ennek érdekében a Szakmai
Programot nyilvánosságra hozzuk, kifüggesztésre kerül az intézményben, jól látható és
hozzáférhető helyen. A Szakmai Program a Fenntartó által működtetett honlapon is elérhető
válik. A Szakmai Program módosításakor a nyilvánosságra hozataláról ismételten
gondoskodunk. A Szakmai Program tartalmát az intézmény munkavállalói és a kliensek is
elérhetik,

a

tartalmát

megismerhetik.

Munkatársaink

a

szolgáltatásainkról

szóló

tájékoztatásról, folyamatosan gondoskodnak a kistérség egész területén ( helyi szervezetek,
nevelési -, oktatási intézmények, háziorvosok, védőnői szolgálatok, gyámhivatal, munkaügyi
központ, rendőrség stb. )
A családgondozás során vagy új kliens felvételekor is hangsúlyt fektetünk a már meglévő
szóróanyagok közvetítésére, átadására, terjesztésére. Az ellátási területen lévő intézményeket,
szervezeteket, hivatalokat is folyamatosan szóban, írásban, és a szórólapok formájában is
tájékozatjuk. Az intézményekben a központról pontos információk találhatóak (pl.:
elérhetőségeinkről, az ellátásainkról, a nyitva tartásunk rendjéről).
A helyi televízió, és egyéb más médiumok (helyi vagy területünkhöz közeli újságok, rádió)
segítségével

is

hirdetjük

intézményünk

szolgáltatásait.

Más

intézményekkel

való

kapcsolattartás során a társ intézmények honlapjain, fenntartói honlapon is olvashatóak a
szolgáltatásainkkal kapcsolatos legfontosabb információk. Programjainkról folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot a plakátok kihelyezésével

Jogvédelem/ jogorvoslat
A szolgáltatásokat igénybevevők jogainak védelme
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény ellátását igénybe vevő ellátottnak joga
van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által
biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota
alapján az egyéni ellátásra, szolgáltatás igénybevételére.
A szociális szolgáltatások során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
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Az intézmény a szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelembe veszi a szolgáltatást
igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben
tartását, különös figyelemmel az élethez, az emberi méltósághoz, a testi – lelki egészséghez
való jogra. Így különösen a gyermeki jogok védelme: „Gyvt. 11. § (1) A gyermeki jogok
védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével,
oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
Gyvt. 11/A. § (1) A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban
részesülő gyermek e törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai
megismerésében és érvényesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a
különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére.
A gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége az intézmény és a területi irodák faliújságjain
kifüggesztésre kerültek, az ellátottak számára elérhető az információ, adott esetben a
családgondozó segít az eligazodásban.

Békés megyében a gyermekjogi képviselő: Vetési Csilla (tel.: 06-20/489-9626)

A szociális munkát végző, nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és
világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való
tekintet

nélkül,

valamint

bármely

egyéb

hátrányos

megkülönböztetés

kizárásával

tevékenykedik.
A szolgáltatást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem. A szolgáltatást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek
férhetnek hozzá. A kliens élethelyzetével, körülményeivel, szociális rászorultságának tényével
kapcsolatos információkról más kliens, valamint arra illetéktelen személy nem szerezhet
tudomást.
Az igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás
alapján meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni

A szolgáltatást nyújtók munkavégzéssel kapcsolatos jogainak védelme
A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben
tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a
munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
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Közfeladatot ellátó személynek minősülnek az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban
álló dolgozók. Az alkalmazotti közösséget és annak képviselőit a jogszabályokban
meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik
meg.

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos közös szabályok
Az intézmény munkatársainak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására és
kezelésére, valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére az 1992. évi
LXIII. törvény, az 1992. évi LXVI. törvény, az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI.
törvény valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A fenti törvényekben nem szabályozott, egyéb kérdésekben tevékenységükre a Szociális
Munka Etikai Kódexe az irányadó.
Az intézmény, illetve munkatársai a segítséget kérő által közölt adatokat más személyekkel ideértve az adatközlő hozzátartozóit is -, csak a segítséget kérő beleegyezésével közölhetik.
Nem köti a titoktartás, ha az adatok közlésére jogszabály kötelezi.
Az intézmény vezetője és az intézmény munkatársai kötelesek gondoskodni az illetéktelen és
más személyekre, intézményekre nem tartozó adatok megőrzéséről.

Jogorvoslati lehetőségek
Az igénybevevő az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében a Békéscsabai
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjénél jelezheti az
észrevételeit.
Az intézményvezető a panaszt 15 napon belül megvizsgálja, írásban tájékoztatja a vizsgálat
eredményéről az igénybevevőt.
Ha az intézményvezető az intézkedést elmulasztja vagy az igénybevevő az intézkedést
sérelmezi, a panaszának a vizsgálatát a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Tanácsának az elnökétől (Békéscsaba, Szent István tér 7.) kérheti. A
tanács elnökének az intézkedése ellen a panaszt tevő a polgári jog szabályai szerinti
bírósághoz fordulhat.
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A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának
módja, formái
A személyes gondoskodást végző személyek rendszeres szakmai továbbképzésen vesznek
részt, amely a jogszabályi előírások szerint történik.
A rendelet értelmében személyes gondoskodást végző személynek az tekinthető, aki a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételéről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek
rendtartásáról szóló 30/1997. (X.11.) NM rendeletben meghatározott képzési előírásokhoz
kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez és a
képzési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.
A munkáltató feladata az éves továbbképzési terv elkészítése, melynek tartalmai elemei meg
kell, hogy feleljen a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 15.§ (2) bekezdésében foglaltaknak.
Az intézményvezető feladata a továbbképzéshez szükséges nyilvántartásba vétel, illetőleg a
jelentési kötelezettség.
Az intézményvezető feladata a dolgozók tájékoztatása a továbbképzési lehetőségekről, az
elérhető továbbképzési programokról.
Az intézményvezető köteles a dolgozók számára a továbbképzés részvételi díját viselni.
A minősített továbbképzési program lehet,
 szakmai tanfolyam,
 szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás,
 szakmai tanácskozás,


külföldi vagy hazai tanulmányút

 illetve szakmai műhely.
A szakmai személyiség védelme, fejlesztése az intézményvezető hatáskörébe tartozik. A
kiégés megelőzése érdekében a családgondozók és az asszisztensek mentálhigiénéjének
biztosítása elengedhetetlen feladat az intézményvezető részére. A szupervízió, a segítő munka
folyamatos háttérszolgáltatása, melyet egy olyan külső szakember nyújt, aki nincs benne az
intézményi hierarchia rendszerében. A szupervízió tárgya a segítő tevékenység tartalmi
feldolgozása.
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A szakmai információ és tapasztalatcsere nélkülözhetetlen az intézményben folyó szakmai
munka végzéséhez, melyhez az intézményvezető oly módon nyújt segítséget, hogy
folyamatosan biztosítja a dolgozóknak a konzultációt, rendelkezésre bocsájtja a jogszabályok
elérését (papír alapon, elektronikus formában), illetve számos könyv, szakmai anyag szolgálja
a dolgozók szakmai felkészültségét.
Az intézménnyel szerződésben álló gyermekpszichiáter minden kedden egy alkalommal
esetmegbeszélő csoportot tart, amely során a problémás esetek megbeszélésére kerül sor,
illetve konzultációra van lehetőség a dolgozók számára.
A szakmai egységvezetők heti egyszer- szükség esetén gyakrabban- munkaértekezletet
tartanak, amely során a családgondozókat tájékoztatják az aktuális jogszabályi változásokról
és az együttműködő szervek által megküldött írásos tájékoztatókról. Az értekezlet során a
családgondozóknak lehetőségük van arra, hogy a szakmai egységvezetővel közösen
átbeszélve értelmezzék az adott jogi előírást.

A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja
A családgondozást végzők kapcsolatot tartanak a szolgáltatást igénybe vevővel, szükség
szerint családtagjaival, hozzátartozóival. A személyes kapcsolattartás a családsegítő központ
interjúszobáiban, ahol biztosítottak a bizalmas beszélgetés körülményei, vagy a szolgáltatást
igénybe vevő lakásán történik. A személyes kapcsolattartás mellett a kapcsolattartás történhet
írásban és telefonon.

A békéscsabai lakosság az intézmény székhelyén, vagy a Fövenyes utcai területi irodában, a
Telekgerendáson, a Kétsopronyban, és Csabaszabadiban élő lakosság a helyi területi irodában
veheti igénybe a szolgáltatást ügyfélfogadási időben, az alábbiak szerint.

Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Hétfő:

830-1230

Kedd:

1300-1700
-

830-1230

1300-1630

Csütörtök: : 830-1230

1300-1630

Szerda:

Péntek: :

830-1200
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Békéscsaba, Fövenyes u. 1/A.
Hétfő:

830-1230

Kedd:

1300-1700
-

830-1230

1300-1630

Csütörtök: : 830-1230

1300-1630

Szerda:

Péntek: :

830-1200

Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

730-1230 1300-1630
730-1230 1300-1630

Csütörtök: : 730-1230
Péntek: :

730-1230

Csabaszabadi, Apácai u. 6.
Hétfő:

-

Kedd:

-

Szerda:

800-1200

Csütörtök: :

-

Péntek: :

-

Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Hétfő:

800-1200

Kedd:

-

Szerda:

800-1200

Csütörtök: :
Péntek: :

800-1200

Békéscsaba, 2015………………….

……………………………………….
Intézményvezető
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Békéscsabai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

HÁZIREND
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1. A Családok Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő
bentlakásos intézmény, amely alapellátás keretén belül biztosítja a gyermek és szülője,
valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy, ha köznevelési, felsőoktatási vagy
felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési
jogviszonyban áll – legfeljebb 24. életévének betöltéséig – a jogviszony fennállását
félévente igazolni kell, illetve a várandós anya számára az átmeneti gondozást.
2. A Családok Átmeneti Otthonának igénybevétele önkéntes, az igénylő kérelmére indul,
a kérelemről a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetője dönt. Ha az ellátást igénylő ezt a döntést vitatja, az arról szóló
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a kistérségi tanács elnökéhez
fordulhat (Békéscsaba, Szent István tér 7.) A beutalás minden esetben határozott
időtartamra szól. Az időtartam megállapítása a család tényleges körülményeinek
vizsgálatát követően történik. A vizsgálatot 15 napon belül a szakmai egység
vezetőjének le kell folytatnia. Ezen időszakra csak 15 napos beutaló határozat hozható.
3. Ezt követően a családok befogadása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb
12 hónapig tart. Az elhelyezés a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére 6
hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig(a gyermek 18.életévét betölti a tanév
végéig meghosszabbítható, vagy haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt a
szükséges intézkedések megtételére.
4. A család minden tagjának 3 napnál nem régebbi orvosi, a felnőtt családtagoknak 1
évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolást kell bemutatni. Ettől csak az ünnepnapokon,
illetve a hétvégén bekerült családok esetében lehet eltérni (a tüdőszűrő
vonatkozásában), melyet az első munkanapon köteles a szülő pótolni.
5. A szülő köteles gyermeke ellátásáról gondoskodni. Amennyiben munkavégzése vagy
betegsége miatt akadályoztatva van, segítséget kell kérnie az otthon dolgozóitól. A
szülő akadályoztatása esetén gyermeke felügyeletét az otthonban lakó más családra
nem bízhatja.
6. A családok jövedelmük arányában térítési díjat fizetnek az otthon szolgáltatásaiért,
melyet Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Tanácsának határozata szabályoz. A Családok Átmeneti Otthonába bekerülő szülő(k)
kötelesek az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb 15 napon belül a személyi térítési
díj megállapításához szükséges jövedelem igazolásokat benyújtani. Az intézmény
vezetője az ellátás megkezdésekor, legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30
napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról. Ha a személyi térítési díj az
intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem állapítható meg, az
intézményvezető térítési díj előleg fizetését kéri. A személyi térítési díjat havonta
utólag, az ellátást követő hónap 10-ig kell befizetni a családok átmeneti otthonának
csoportvezetőjének. Ha a gondozott a fizetést elmulasztotta, a csoportvezető 15 napos
határidő megjelölésével felszólítja a fizetésre kötelezett személyt. Amennyiben a
határidő eredménytelenül telt el, a csoportvezető nyilvántartásba veszi a hátralékos
adatait és a fennálló díjhátralékot, a nyilvántartásról a törvényben meghatározottak
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alapján előkészíti az intézmény vezetője számára a fenntartó felé továbbítandó
anyagot a díjhátralék behajtása céljából.
7. A lakó beérkezése 22 h-ig történhet. Kivétel ha a távolmaradást munkavégzés, illetve
egyéb lényeges ok indokolja. Erről a családgondozót a lakónak előzetesen értesítenie
kell.
8. A kapu és a bejárai ajtó 22 h-.06 óra között zárva van, zárásáról és nyitásáról a
mindenkori ügyeletes gondoskodik.
9. A családok az otthonból való napközbeni távozásukkor kötelesek szobájuk ajtaját
mindenesetben bezárni, a kulcsot az ügyeletesnek átadni.
10. A családok az otthonba saját tulajdonú felszerelési tárgyaikat, - a személyes dolgaikon
túl - csak az intézményvezető engedélyével vihetik be, leltárkészítés alapján.
11. Az intézmény a lakók személyes értékeit (készpénz, betétkönyv, értékpapír, ékszer) a
lakók kérésére átvételi elismervény ellenében, két tanú jelenlétében átveszi, megőrzi.
A lakó kérésére átvételi elismervény ellenében, két tanú jelenlétében visszaadja. A
megőrzésre át nem adott vagyoni tárgyaikért, értékeiért az intézmény felelősséget nem
vállal.
12. A lakó köteles családgondozóját, illetve az ügyeletest tájékoztatni, ha az otthonból
távozik. Írásban előre kell jeleznie ha az éjszakát nem tölti bent. Nyilatkozatának
tartalmaznia kell a távozás és visszaérkezés idejét, valamint tartózkodási helyét,
elérhetőségét. Amennyiben ez a távollét egybefüggően a hat napot meghaladja, úgy
erre az időszakra a személyi térítési díj 20 %-át kell fizetnie.
13. A szülő köteles 12 éven aluli gyermekét minden este 20 óráig (iskola időben), 21 óráig
(tanszünetben) megfürdetni, ellátni és ágyba fektetni.
14. 12 éven felüli gyermek televíziót 21 óráig nézhet.
15. A felnőttek legkésőbb 23 óráig nézhetnek TV-t, de nem zavarhatják a többi lakó,
különösen a gyermekek nyugalmát.
16. A beköltözéskor a leltár szerint átvett tárgyakért, eszközökért a lakó anyagi
felelősséggel tartozik. Szándékos rongálás a jogviszony megszűnését vonja maga után
és anyagi kártérítést a lakóval szemben. Ezt aláírásával beköltözéskor a szülő
tudomásul veszi.

72

17. A bentlakók a részükre kijelölt szobát és a közös helyiségeket csak a rendeltetésüknek
megfelelően használhatják, a közösségi együttélés szabályinak figyelembevételével.
Egymással, egymás gyermekével az alapvető udvariasságot megkövetelő módon
beszéljenek. Nem bántalmazhatják még a saját gyermeküket sem.
18. Látogatót a közösségi helyiségben, hétköznaponként 15-16 óráig, munkaszüneti
napokon és ünnepnapokon de. 9-11 és du. 15-16 óra között fogadhatnak.
19. Az Otthon lakóinak szobájába más személy nem költözhet be.
20. A lakó köteles a takarékossági, vagyonvédelmi, baleseti és tűzvédelmi előírásokat
betartani.
21. Az otthonba alkoholt, fegyvert, drogot, valamint fegyvernek minősülő tárgyat bevinni,
alkoholos és drogos állapotban tartózkodni tilos.
22. A belépő lakók kötelesek a csomagjaikat megmutatni a családgondozónak és az
ügyeletesnek.
23. Dohányozni tilos az intézményben és környékén!
24. Minden lakó köteles gondoskodni saját személyi higiénéjéről, szobájának, használat
utána közös helyiségeknek, berendezési tárgyainak és személyes ruházatának
tisztántartásáról. Az otthon lakói kötelesek lakókörnyezetüket rendben tartani, a
takarítási rend alapján, a mindenkori ügyeletes irányításával. Az otthon körüli munkák
elvégzése a lakók kötelessége (udvar és utca rendbetétele, hóeltakarítás, stb.).
25. Élelmiszereket tárolni a szobákban tilos. A lakók számára fenntartott hűtőszekrényben
elhelyezett ételeket el kell látni a lakó nevével és dátummal.
26. A mosógépet csak a segítő szakemberek kezelhetik, a mosást és a mosás időpontját
közös megegyezés alapján osztják be a családok a segítővel egyetértésben.
27. Rendkívüli esemény alkalmával minden gondozottnak kötelessége értesíteni
gondozóját, illetve az ügyeletest.
28. Valamennyi lakónak a családok átmeneti otthonába való bekerülésekor aláírásával
igazolnia kell a házirend tudomásul vételét és az ügyeletes általi tájékoztatást, amely
az otthon működésével függ össze.
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29. A Családok Átmeneti Otthonába bejelentkezni tartózkodási helyként lehet.
30. A lakók kötelesek az intézmény dolgozóival, valamint a gyermekjóléti szolgálattal
együttműködni.
31. Az otthon lakói kötelesek mindent megtenni helyzetük mielőbbi rendezése érdekében.
Jövedelmi helyzetüktől függően kötelesek előtakarékoskodni.
32. Az intézményi jogviszony megszűnése:
a) a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított időtartam - leteltével,
b) a jogosultsági feltételek megszűnésével,
Az intézményvezető az ellátást megszünteti:
a) a jogosult, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezésére,
b) ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn,
c) ha a jogosult a házirendet súlyosan megszegi, azaz:
 3 nap igazolatlan távollét,
 az intézmény dolgozóival való együttműködés megtagadása,
 közösséget sértő magatartás: lakótársak nyugalmának, pihenésének zavarása, a
 családtagokkal, a lakótársakkal vagy az intézmény dolgozóival szembeni
durva, agresszív viselkedés,
 a megállapított személyi térítési díj határidőn 30 nappal túli meg nem fizetése.
 Ha a szülő, vagy a nagykorú testvér mások életét, testi épségét veszélyeztető
magatartást tanúsít
33. A házirend betartása az intézményi ellátást igénybevevők számára kötelező.
Amennyiben a lakó a házirendet, illetve a magatartási szabályokat megszegi, úgy a
házirend megszegésének súlyosságától függően a csoportvezetőtől először szóbeli,
ismételt vagy folyamatos házirendszegés esetén írásbeli figyelmeztetésben részesül.
Ha az írásbeli figyelmeztetés is hatástalan marad, vagy a lakó a házirendet súlyosan
megszegi, a lakó tetteit az intézmény intézményvezetője bírálja el. Az otthonból való
kikerülés magával vonhatja más gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezését. Az
intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről írásban értesíti az ellátottat, aki egyet
nem értés esetén a kézhezvételt követő nyolc napon belül a Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsának Elnökéhez fordulhat. A
Tanács Elnökének végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell.
34. A Családok Átmeneti Otthonban érdekképviseleti fórum működik, melynek tagjai:
a. Az ellátásban részesülők képviselői ( 2 felnőtt, 1 gyermek).
b. Megválasztásukhoz az intézményben ellátásban részesítettek több mint felének
részvétele, és a jelenlévők több mint felének szavazata szükséges
c. Az intézmény dolgozóinak képviselője (1fő) . Megválasztása az igazgató által
összehívott munkaértekezleten történik
d. A fenntartó képviselője (1 fő), akit a társulási tanács választ meg.
74

Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, üléseiről
jegyzőkönyvet készít. Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat,
továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve
más hatáskörrel rendelkező szervnél. Véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a
lakókat érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével
összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről.
A házirend jóváhagyásával egyetértési jogot gyakorol.
Az otthon lakói panasszal élhetnek az érdekképviseleti fórumnál, vagy az intézmény
vezetőjénél:
a. az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
b. a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése
esetén.
c.
Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A lakó az intézmény
fenntartójához, vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy
az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy
ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

Békéscsaba, 201…………………………

……………………………………………..
intézményvezető
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MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészről a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ,
Békéscsaba,
Szabadság
tér
9.,
képviseli:
………………………………………………..intézményvezető, mint ellátást biztosító,
valamint:

Név………………………………………………., szül.hely,idő:……………………………...

an:………………………………………….., Lakcíme:………………………………………..

Név………………………………………………., szül.hely,idő:……………………………...

an:………………………………………….., Lakcíme:………………………………………..

mint ellátást igénylők között

A megállapodás irányul a Békéscsaba város Bartók Béla út 24. szám alatti Családok
Átmeneti Otthonában történő átmeneti elhelyezésre és az 1997. évi XXXI. törvény 51.
szakasz (3) bekezdésében megjelölt ellátások nyújtására az alábbi feltételek szerint:

1. Az ellátott részére biztosított átmeneti elhelyezés határozott időtartamra, a
beköltözés napjától 201……………. – 201…………… napjáig, de a törvényben
meghatározott maximum 12 hónapra szól. A benntartózkodás engedélyezésének
pontos időtartamát az intézményvezetői intézkedés alapozza meg.
2. Amennyiben az 1. pontban megjelölt maximális 12 hónap gondozási idő eltelt és a
gondozott gyermek a családi környezetébe nem térhet vissza, az elhelyezés az 1997.
évi XXXI. törvény 47. szakasz (3) bekezdés a./ pontja értelmében a gyermeket nevelő
szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével 6 hónappal szükség esetén a tanítási év végéig - meghosszabbítható. A meghosszabbításról külön
megállapodást köt az intézmény vezetője a családdal.
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3. Az ellátás megkezdését követő 15 napon belül az ellátást igénybe vevő szülő vagy
törvényes képviselő köteles a család összes jövedelmére vonatkozó igazolást leadni a
Családok Átmeneti Otthonában a térítési díj összegének megállapításához. Az
intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől
számított 30 napon belül értesíti a díjfizetésre kötelezettet a személyi térítési díjról.
4. Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem
állapítható meg, az intézményvezető térítési díjelőleg fizetését kéri.
5. Az otthon által nyújtott szolgáltatások:







életvitel szerinti tartózkodás biztosítása,
tisztálkodási, mosási, főzési lehetőség biztosítása,
jogi tanácsadás,
pszichológiai, szociális, mentálhigiénés támogatás,
munkahelykeresés, munkavállalás segítése,
gyermekek ellátásához, gondozásához nyújt segítséget a szülőknek.

A családoknak önellátásra kell beilleszkedniük, és igyekezniük kell az emberi együttélés
alapvető normáit betartani. A saját gyermekük teljes körű ellátása az anya feladata és
kötelessége. A szülő munkavégzése vagy egyéb indokolt távolléte, illetve akadályoztatása
esetén a Családok Átmeneti Otthona segítséget nyújt a szülőnek a gyermek ellátásához,
gondozásához, illetve segíti a szülőt a gyermekének megfelelő napközbeni ellátáshoz való
hozzájutásban.
6. Az intézményi jogviszony megszűnése:
 A megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított időtartam – leteltével
 A jogosultsági feltételek megszűnésével
7.

Az intézményvezető az ellátást megszünteti:

 A jogosult, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezésére,
 Ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn,
 Ha a jogosult a házirendet súlyosan megszegi, azaz:
o 3 nap igazolatlan távollét,
o Az intézmény dolgozóival való együttműködés megtagadása,
o Közösséget sértő magatartás
o A megállapított személyi térítési díj határidőn 30 nappal túli meg nem fizetése
Az igénylő nyilatkozik, hogy:
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1. A család élethelyzetében beállt kedvezőtlen változások miatt a gyermek lakhatásáról,
megfelelő neveléséről és gondozásáról átmenetileg nem tud gondoskodni.
2. Tudomásul veszi, hogy a Családok Átmeneti Otthonába sem állandó, sem tartózkodási
hely tekintetében nem jelentkezhet be.
3. Tudomásul veszi és elfogadja az átmeneti gondoskodás személyi térítési díjainak
összességét, és a fizetési kötelezettséget, melyet a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozatában szabályoz.
4. A személyi térítési díjat egy összegben utólag, a következő hónap 10. napjáig,
valamint a vállalt elő-takarékosságot minden hónap 10. napjáig befizeti a Családok
Átmeneti Otthona szakmai vezetőjének.
5. Tudomásul veszi az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint, hogy az adataiban és
jövedelmében bekövetkezett változásokat 15 napon belül jelezni kell a szakmai
vezetőnek, illetve a szükséges orvosi igazolásokat be kell szerezni a beköltözés
napján.
6. Minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a gyermeke tekintetében
kialakult veszélyeztető helyzetet mielőbb megoldja, felelősséget vállal gyermeke
egészséges fejlődéséért, biztonságáért és a megfelelő viselkedéséért. A gyermekért az
intézmény teljes területén is felelősséggel tartozik, nem hagyja felügyelet nélkül. Az
intézmény által rendelkezésére bocsájtott eszközök, játékok használatakor
bekövetkezett balesetekért szintén őt terheli felelősség. Amennyiben folyamatosan
felügyelet nélkül hagyja gyermekét, úgy az, az ellátás megszüntetését vonhatja maga
után.
7. A Családok Átmeneti Otthona családgondozóival és az intézményvezetői
intézkedésben szereplő gyermekjóléti szolgálat kijelölt családgondozójával
együttműködik.
8. Átolvasás után tudomásul veszi a Házirendben, a Tűzvédelmi utasításban és az
Intézményvezetői intézkedésben foglaltakat, és azt hogy ezek megsértése fegyelmi
vétségnek minősül, és az intézményi jogviszony megszűnéséhez vezethet.
9. A megállapodásban foglaltakat tudomásul veszi, melyért teljes polgári- és büntetőjogi
felelősséggel tartozik.
10. A megállapodás aláírásával egyidejűleg használatba veszi a……… számú lakószobát
teljes berendezésével és felszerelésével, melyért anyagi felelősséggel tartozik a leletár
alapján. Kiköltözéskor köteles a szobát kitakarítva, eredeti állapotában átadni.
11. Továbbá a megállapodás aláírásával azt is tudomásul veszi, hogy szükség esetén a
lakószobából egy másik lakószobába költözést rendelheti el az intézmény vezetője.
12. Az elhelyezést kérő bekerüléskor átveszi használatra rendszeresített átvételi
elismervényen feltüntetett ingóságokat. A felvett ingóságokért, valamint a közös
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helyiségek tartozékaiért és állagáért a lakó anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
Távozáskor köteles azokat hiánytalanul és tisztán visszaadni.
13. A lakó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi jogviszony megszűnésekor
maximum 5 naptári napon belül elviszi személyes ruhaneműit, használati tárgyait.
Tudomásul veszi, hogy ezt követően az otthonhagyott személyes tárgyak
megsemmisítésre kerülnek.
14. Az ellátás megkezdésekor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 33. szakasz (2) bekezdése alapján tájékoztatást kaptam az
alábbiakról:
a.
b.
c.
d.
e.

az ellátás tartalmáról és feltételeiről,
az intézmény által vezetett, ránk vonatkozó nyilvántartásokról,
az intézmény házirendjéről,
a jogainkat és érdekeinket képviselő érdekképviseleti fórumokról,
a szolgálatnál vezetett nyilvántartáshoz a törvény által előírt adatszolgáltatásnak
eleget teszünk,
f. nyilatkozunk a természetes személyazonosító adatokban beállott változásokról.

Békéscsaba, 201……év…….. hónap…….. nap

P. h.

____________________________
intézményvezető aláírása

Jelen megállapodást átolvasás után annak jogosságát elismerve, tartalmát megértve a felek
saját szándékukból írják alá és tudomásul veszik, hogy az az igénybevétel megszűnésével
érvényét veszti.
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________________________________
igénylő aláírása

________________________________
személyi igazolvány száma

________________________________
anyja neve

_________________________________
igénylő aláírása

_________________________________
személyi igazolvány száma

_________________________________
anyja neve

________________________________

_________________________________

lakcíme

lakcíme

Értesülnek:
1. Igénylő
3. Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

2. Családgondozó
4. Irattár
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Békéscsabai Kistérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA
(Békéscsaba, Bartók Béla út 24.)
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HÁZIREND

Gyermekek Átmeneti Otthonának Házirendje

(Békéscsaba, Bartók Béla út 24.)
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1. A Gyermekek Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő
bentlakásos intézmény, mely alapellátás keretén belül –ideiglenes jelleggel- biztosítja
a gyermekek átmeneti gondozását.
2. A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki
átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül
maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt
veszélyeztetett. Biztosítjuk a gyermekek számára a lakhatást és a szükség szerinti
ellátást, az intézmény közreműködik a gyermekek átmeneti elhelyezésének
megszűntetésében, helyzetének rendezésében.
3. A gyermekek átmeneti otthonának igénybevétele önkéntes, az intézménybe a felvétel a
szülő kérésére, illetve beleegyezésével történik. Az ellátás igénybevételének feltételei
az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője a megállapodást elfogadja, aláírja, a
házirendet szóban és írásban megismeri, aláírásával nyilatkozik, hogy a benne
foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. A kérelemről a Békéscsabai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője dönt. Ha az ellátást
igénylő ezt a döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon
belül a kistérségi tanács elnökéhez fordulhat (Békéscsaba, Szent István tér 7.)
Az intézményvezetői intézkedés a gyermek felvételéről minden esetben határozott
időtartamra szól.
4. A befogadásra az elhelyezés alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12
hónapig van lehetőség. Az elhelyezés a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére 6
hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható.
5. A felvétel szabályai:
 Intézményi felvétel: az ellátást igénylő törvényes képviselőjének kérelmére illetve
annak beleegyezésével történik.
 A felvételről az intézmény vezetője dönt.
 A kérelmező és az intézmény megállapodást köt, mely tartalmazza az intézmény
által nyújtott szolgáltatások körét, térítési díj összegét, ellátás kezdetének
időpontját, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit.
 Felvételhez szükséges dokumentumok:
a) gyermek háziorvosi igazolása (3 napnál nem régebbi), hogy fertőző
betegségben
nem szenved
b) szülő vagy törvényes képviselő kérelme, beleegyezése,
c) a gyermek és a törvényes képviselője lakcímbejelentő kártyája, illetve amennyiben
van a gyermek személyi igazolványa
6. Tájékoztatási kötelezettség:
 Az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, a fizetendő térítési díjról
 Az intézményben vezetett nyilvántartásokról
 Hozzátartozók közötti kapcsolattartásról, a látogatás rendjéről
 A panaszjog gyakorlásának módjáról
 Az intézmény házirendjéről
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7. A kötelezett a jövedelme arányában térítési díjat fizet az Otthon szolgáltatásaiért,
melyet a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Tanácsának határozata szabályoz.
Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor legkésőbb az ellátás igénybevételétől
számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.
A személyi térítési díjat havonta utólag, az ellátást követő hónap 10-ig kell befizetni a
gyermekek átmeneti otthonának csoportvezetőjének. Ha a fizetésre kötelezett a fizetést
elmulasztotta, a csoportvezető 15 napos határidő megjelölésével felszólítja a fizetésre
kötelezett személyt. Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, a csoportvezető
nyilvántartásba veszi a hátralékos adatait és a fennálló díjhátralékot, a nyilvántartásról
a törvényben meghatározottak alapján előkészíti az intézmény vezetője számára a
fenntartó felé továbbítandó anyagot a díjhátralék behajtása céljából.
8. A 3 éven felüli gyermek részére zsebpénzt kell fizetni. A 3-6 éves gyermek részére a
zsebpénz nem kerül kifizetésre, de biztosítani kell a személyre szóló felhasználását. A
zsebpénz havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 5%-nál, 3-10 éves gyermek 13%-nál, 10-14 éves 18%-nál.
9. A gyermek beérkezése 20 óráig történhet. Kivétel, ha a távolmaradást lényeges ok
indokolja.
10. A kapu és a bejárati ajtó 22 órától 06 óráig zárva van, zárásról és nyitástól a
mindenkori ügyeletes gondoskodik.
11. A gyermekek az otthonba saját tulajdonú felszerelési tárgyaikat, - a személyes
dolgaikon túl- csak az intézményvezető engedélyével vihetik be, leltárkészítés alapján.
12. Az intézmény a gyermek személyes értékeit (készpénz, betétkönyv, ékszer) a lakók
kérésére átvételi elismervény ellenében, két tanú jelenlétében átveszi, megőrzi. A
lakók kérésére átvételi elismervény ellenében két tanú jelenlétében. A megőrzésre át
nem adott vagyoni tárgyaikért, értékeiért, az intézmény felelősséget nem vállal.
13. A gyermekek szobájába más személy nem költözhet be. A szoba kulcsát minden
távozáskor az ügyeletben lévő munkatársnak kell leadni.
14. Sem az ellátott gyermekek, sem a hozzátartozók az intézménybe alkoholt, fegyvert,
drogot, valamint fegyvernek minősülő tárgyat nem vihetnek be, alkoholos állapotban
nem tartózkodhatnak az intézmény területén.
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A napirendből adódó feladatok, illetve az Otthon működésével összefüggő további
szabályok:
1. Ébresztő hétköznap 630 –kor, hétvégén, 800 –kor esti lefekvés ideje hétköznap 3-10
éves kor között 2000 –kor, 10-14 éves kor között 2030 –kor, 14-18 éves kor között
2100 –kor. Hétvégén és ünnepnapokon egységesen 2200.
2. Az intézmény biztosít ágyneműt, személyes tisztálkodáshoz szükséges
felszereléseket, személyes ruházat tisztításához mosógépet.
3. Az intézményben található berendezési tárgyak épségéért, tisztaságáért a lakó
felelősséggel tartozik. A szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárért a lakó
törvényes képviselője felelősséggel tartozik a PTK szabályai szerint.
4. A szobák és közös helyiségekben a falakra, szekrényekre, üvegfelületekre,
berendezési tárgyakra bármit felerősíteni, felragasztani csak engedéllyel lehet.
5. A berendezésben tapasztalt hiányosság illetve rongálás esetén feljegyzést készít az
ügyeletes dolgozó, kártérítés céljából.
6. Az elektromos berendezéseket csak az Otthon munkatársai használhatják. A
meghibásodásokat haladéktalanul jelezni kell az intézmény vezetőjének.
7. Látogatót a közösségi helyiségekben, hétköznaponként 16 órától 17 óráig,
hétvégeken és ünnepnapokon délelőtt 9 órától 11 óráig, délután 16 órától 17 óráig.
8. Az intézményben a gyermekek felügyelet nélkül semmilyen körülmények között
nem lehetnek.
9. A gyermekeknek életkoruktól elvárható módon rendbe kell tartaniuk lakóterüket,
személyes dolgaikat, ügyelniük kell ennek tisztaságára, mely vonatkozik a közös
helyiségek tisztántartására is.
10. A gyermekek amennyiben egészségi állapotunkban bármilyen változást észlelnek,
kötelesek azonnal jelezni az ügyeletben lévő munkatársnak
A gyermek, fiatal felnőtt egymással valamint az Otthon dolgozóival szemben
tanúsítandó magatartásra vonatkozó feladatok.
1. A gyermek gondozását, nevelését, úgy kell megoldani, hogy a gyermek még rövid
időre se maradjon indokolatlan felügyelet nélkül.
2. Az átmeneti otthonban a lakó köteles társait, az intézmény munkatársait
tiszteletben tartani az együttélés követelményét és a házirend betartását
elősegíteni.
3. A házirendet az újonnan érkezőkkel az ügyeletben lévő dolgozó ismerteti. Aki a
házirendet súlyosan megsérti az a törvény által biztosított módon való eljárás
megindítását vonja maga után.
4. A házirend betartása az intézményi ellátást igénybe vevő gyermekek illetve a
törvényes képviselők számára is kötelező. Kötelező az együttélés szabályai
betartani, egymást és az Otthon dolgozóit tiszteletben tartani, véleményüket a
többi bentlakó gyermek érdekeit figyelembe véve közölni. Amennyiben a gyermek
a házirendet illetve magatartási szabályokat megszegi, a házrend súlyosságától
függően a csoportvezetőtől először szóbeli, ismételt vagy folyamatos házirend
megszegés esetén írásbeli figyelmeztetésben részesül. Ha az írásbeli
figyelmeztetés hatástalan marad vagy a lakó a házirendet súlyosan megszegi, a
lakó tetteit az intézmény intézményvezetője bírálja el.
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Az ellátás megszűnésének okai:





a szülő kérésére,
a gondozás okai már nem állnak fenn,
a gondozás időtartama eltelt, de a gyermek a családi környezetbe nem térhet vissza,
fegyelmi vétség.

Érdekképviseleti Fórum:
Az Érdekképviseleti Fórum az ellátottak érdekvédelmét szolgálja.
Panaszjog:
A gyermek illetve szülője vagy más törvényes képviselője a házirendben foglaltak szerint
panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az Érdekképviseleti Fórumnál:




az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében
a gyermeki jogok sérelme,
továbbá az intézmény dolgozói kötelezettség szegése esetén.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai:





az ellátásban részesülő gyermekek képviselői
az intézmény dolgozóinak képviselői, megválasztása az intézményvezető által
összehívott munkaértekezleten történik.
a fenntartó képviselője, akit a társulási tanács választ meg
a gyermekönkormányzat képviselői

Az Érdekképviseleti Fórum működése:






megvizsgálja az eléterjesztett kifogásokat, panaszokat,
dönt a hatáskörében tartozó ügyekben,
véleményt nyilváníthat az intézményben ellátottakat érintő kérdésekben,
javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások
,tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról,
egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

Békéscsaba, 201…………………………………..

……………………………………………..
intézményvezető
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MEGÁLLAPODÁS
GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA
Amely létrejött egyrészről a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ, mint ellátást biztosító, másrészről
Név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

mint gyermeke:
Név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

számára ellátást igénylő szülő, törvényes képviselő és térítési díj fizetésére kötelezett között, a
Békéscsaba, Bartók Béla út 24. szám alatti Gyermekek Átmeneti Otthonában történő átmeneti
gondozásra és az 1997. évi XXXI. törvény 50. § (1)-(3) bekezdésekben megjelölt ellátások
nyújtására az alábbi feltételek szerint:
1. Az ellátottak részére biztosított átmeneti gondozás határozott időtartamra szól, de
maximum 12 hónapig vehető igénybe.
2. Amennyiben az 1. pontban megjelölt 12 hónap gondozási idő eltelt és a gondozott
gyermek a családi környezetébe nem térhet vissza, az elhelyezés az 1997. évi XXXI.
törvény 47. § (3) bekezdés a.) pontja értelmében a gyermeket nevelő szülő vagy más
törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével, 6 hónappal, szükség esetén a
tanítási év végéig meghosszabbítható.
3. Az otthon által nyújtott szolgáltatások:
Az otthonban elhelyezett kiskorú gyermekek teljes körű ellátásban részesülnek az
alábbiak szerint:
 Napi 5 alkalommal életkoruknak megfelelő étkezés. Ha a gondozott gyermek
egészségi állapota indokolja, részére az orvos előírásainak megfelelő étkezés
biztosítása.
 Teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat gyermekenként 6 váltás fehérnemű, 3
váltás hálóruha, az évszaknak megfelelő 2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai) felsőruha
és cipő, valamint alkalmi és sportruházat.





A ruházat tisztításáról, javításáról az ellátást nyújtó gondoskodik, melybe oly
mértékben vonható be a gondozott gyermek, mely életkorának megfelelően tőle
elvárható.
A mindennapos szükségleteknek megfelelő tisztálkodási, testápolási szereket,
textíliákat.
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A csecsemők és kisgyermekek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket és 3
váltás ágyneműt az ellátás ideje alatt.
Az iskolai oktatáshoz biztosítani kell a tankönyveket, tanszereket és egyéb iskolai
felszerelést, táskát és az iskolába járással kapcsolatos felmerülő költséget.
A gondozott gyermek részére biztosítani kell a felzárkóztatás, illetve a
tehetségfejlesztés költségeit.
A gyermek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében az ellátást nyújtó
gondoskodik a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökről.
Biztosítani kell az olyan eszközöket – jegy, bérlet, postai költségeket
levelezéshez, telefonáláshoz – melyek segítségével hozzátartozóval kapcsolatot
tarthat.
Tájékoztatja a törvényes képviselőt a befogadott gyermekkel kapcsolatosan
minden lényeges eseményről.
A három éven felüli gyermekek személyes szükségleteik kielégítéséhez havonta
zsebpénzt kapnak, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének:
° 3 – 10 éves korig az 5 %-a,
° 10 – 14 éves korig a 13 %-a,
° 14 éves kor felett a 18 %-a.

A gyermekek zsebpénzéről zsebpénznyilvántartás készül, felhasználásáról a gyermek maga
dönthet. A 3-6 éves gyermek zsebpénze nem kerül kifizetésre, de biztosítani kell a személyre
szóló felhasználást.
A gyermekek számára ellátást igénylő kijelenti, hogy:
1) A család élethelyzetében beállt kedvezőtlen változások miatt a gyermekek
lakhatásáról, megfelelő neveléséről, gondozásáról átmenetileg nem tud gondoskodni.
2) Tudomásul veszi és elfogadja az átmeneti gondozás személyi térítési díjának összegét, melyet
a Békéscsaba és Térségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozatban
szabályoz, valamint térítési díjfizetési kötelezettségét.

3) Tudomásul veszi, hogy a megállapított személyi térítési díjat egy összegben utólag, a
következő hónap 10. napjáig kell befizetni a Gyermekek Átmeneti Otthonában.
4) Tudomásul veszi, hogy az ellátás megkezdését követő 15 napon belül köteles a család
összes jövedelmére vonatkozó igazolást leadni a Gyermekek Átmeneti Otthonában a
térítési díj összegének megállapításához, melyről külön értesítést kap. Amennyiben
ennek a rendelkezésre álló határidőn belül nem tesz eleget, úgy az intézményvezető
térítési díj-előleg megfizetését írja elő.
5) Tudomásul veszi az adatszolgáltatási kötelezettséget, azt, hogy az adataikban és
jövedelmi viszonyaikban bekövetkezett változásokat 15 napon belül be kell jelenteni.
6) Mindent megtesz annak érdekében, hogy az gyermekek tekintetében kialakult
veszélyeztető helyzetet mielőbb megoldja. Kötelezi magát a Gyermekek Átmeneti
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Otthonának munkatársaival, valamint a gyermekjóléti szolgálat intézményvezetői
intézkedésben kijelölt családgondozójával való együttműködésre.
7) Az intézmény Házirendjét, valamint az intézményvezetői intézkedésben foglaltakat
megismerte, megértette és tudomásul vette.
8) Az ellátás megkezdésekor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 33. szakasz (2) bekezdése alapján tájékoztatást kaptam az
alábbiakról:







az ellátás tartalmáról és feltételeiről,
az intézmény által vezetett, ránk vonatkozó nyilvántartásokról,
az intézmény házirendjéről,
a jogainkat és érdekeinket képviselő érdekképviseleti fórumokról,
a szolgálatnál vezetett nyilvántartáshoz a törvény által előírt adatszolgáltatásnak eleget
teszünk,
nyilatkozunk a természetes személyazonosító adatokban beállott változásokról.

9) A megállapodásban foglaltakat tudomásul veszi, melyért teljes polgári- és büntetőjogi
felelősséggel tartozik.
Jelen megállapodást átolvasás után, annak tartalmát megértve, jogosságát elismerve a felek
saját akaratukból írták alá, és tudomásul veszik, hogy az, az igénybevétel megszűnésével
érvényét veszti.

Békéscsaba, 201.

igénylő aláírása

intézményvezető

Értesülnek
1. szülő
2. Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
3. Gyermekek Átmeneti Otthona
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I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I./1. A szervezeti és működési szabályzat célja:
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az integrált intézmény szervezeti
felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más intézmény
vagy hatóság feladat és hatáskörébe.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek,
tevékenységek, munkacsoportok és folyamatok összehangolt működését, és hatékony
kapcsolati rendszerét tartalmazza, annak érdekében, hogy az intézmény Szakmai
Programjaiban rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi
dolgozójára nézve kötelező.
E Szervezeti és Működési Szabályzat a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre
szól.
I./2. Az intézmény jogszabályi meghatározása
a/ családsegítés, hajléktalanok átmeneti szállása, nappali melegedő, utcai szociális
munka, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi
III. törvény
b/ gyermekjóléti központ, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes
szülői hálózat működtetése, gyermekjóléti szolgálatok
tekintetében a többszörösen
módosított 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról,valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok.
Az intézmény működtetését a hatályos jogszabályok szerint kell megszervezni és
folyamatosan karbantartani.
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II.
FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY ADATAI
II./1. Az intézmény neve, székhelye (pontos címe):
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban:
intézmény)
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Telefon: 523-849, 523-848
Fax:

523-847

E-mail: patakibobe@bekescsaba.hu

II./1.1. A szolgáltatások biztosításának helye
1. Hajléktalanok Átmeneti Szállója: Békéscsaba, Gyár u. 16.
2. Nappali Melegedő:

Békéscsaba, Gyár u. 16.

3. Utcai szociális munka:

Békéscsaba, Gyár u. 16.

4. Családok Átmeneti Otthona:

Békéscsaba, Bartók B. u. 24.

5. Gyermekek Átmeneti Otthona

Békéscsaba, Bartók B. u. 24.

6. Gyermekjóléti szolgáltatás:

Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A.
Csabaszabadi, Apácai u. 6.
Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Kétsoprony, Dózsa u. 22.

7. Családsegítés:

Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A.
Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Csabaszabadi, Apácai u. 6.
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II./2. Alaptevékenysége: (az alapító okiratban foglaltak szerint)
889900 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
a./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatás:
a.) családsegítés
b.) nappali melegedő
c.) utcai szociális munka
b./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási forma:
a.) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: hajléktalanok átmeneti
szállása
c./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás:
-gyermekjóléti központ
d./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátáson belül
a gyermekek átmeneti gondozásának formái:
a.) helyettes szülői hálózat működtetése
b.) családok átmeneti otthona
c.) gyermekek átmeneti otthona
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
072410

Otthoni (egészségügyi) szakápolás

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

107013

Hajléktalanok átmeneti szállása

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

107054

Családsegítés

107016

Utcai szociális munka

109020

Szociális Szolgáltatások módszertani szakirányítása

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés

96

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek és programok

II./3. Alaptevékenységen belül kisegítő tevékenység:
Alaptevékenységen kívül kisegítő tevékenysége van és kiegészítő tevékenysége nincs.
1. 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
feladatok
2. 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
II./4. Alapító szerv neve és székhelye:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

II./5. Alapító okirat, törzskönyvi adatok
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma:826468
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa a 34/2005.(XII.09.) KTT. határozattal létrehozta 2006.01.01-től.

II./6. Működési területe:
● családsegítő szolgálat feladatai: Békéscsaba, Telekgerendás, Csabaszabadi,
Kétsoprony
● gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai: Békéscsaba, Csabaszabadi,
Telekgerendás, Kétsoprony
● gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai:
-

kórházi szociális munka,
utcai és lakótelepi szociális munka,
kapcsolattartási ügyelet,
készenléti szolgálat.
Békéscsaba, Csabaszabadi,
Kétsoprony, Telekgerendás
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hajléktalanok átmeneti szállójának működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi,
Kétsoprony, Telekgerendás,
Újkígyós



nappali melegedő működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,
Telekgerendás, Újkígyós



családok átmeneti otthonának működtetése: : Békéscsaba, Csabaszabadi,
Kétsoprony, Telekgerendás,
Újkígyós.



gyermekek átmeneti otthona: Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony,
Csabaszabadi, Újkígyós



helyettes szülői hálózat működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,
Telekgerendás, Újkígyós



utcai szociális munka: Békéscsaba

II./7. Az intézmény fenntartója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

II./8. Az intézmény (szakmai és törvényességi) felügyeleti szerve:





Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
Magyar Államkincstár
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

II./9. Az intézmény jogállása
Önálló jogi személy. Tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési
szerv, közintézmény.
II./10. Gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy, önállóan működő, maradványérdekeltségű költségvetési szerv. A
gazdasági és pénzügyi feladatokat ellátja a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ,
a fenntartó által jóváhagyott és a felek által előzetesen elfogadott Munkamegosztási
megállapodásban foglaltak szerint.
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II./11. Az intézmény bélyegzői
Kör és hosszú bélyegző.
A körbélyegző tartalmazza az intézmény nevét, székhelyét.
A hosszú bélyegző az intézmény nevét és a székhelyét tartalmazza, illetve a területi irodára
kiadott bélyegzők esetében a település megnevezését.
Valamennyi cégszerű aláírásnál kör alakú bélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott,
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való
lemondást jelent. Az intézmény bélyegzőit az Intézményellátó köteles nyilvántartani, aki
gondoskodik azok kiadásáról és arról pontos nyilvántartást vezet (átadás-átvétel rögzítése
mellett).
Az intézményben cégbélyegző használatára jogosult:
az intézményvezető
Megrendelésre vagy pénzügyi kötelezettségvállalásra ez a bélyegző nem jogosít fel, és a
bélyegző kizárólag írásbeli intézményvezető utasítás alapján ruházható át.

II./12. A költségvetési szerv vezetője: az intézményvezető jogállása
Az intézmény vezetőjét Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény, valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. r. szerint. Felette az egyéb munkáltatói
jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.

II./13. Az intézmény dolgozóinak jogállása
Az intézményben foglalkoztatottak egyrészt az 1992. évi XXXIII. tv., a 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet alapján közalkalmazotti jogviszony, valamint a 2012. évi I. tv. alapján
munkaviszony, és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján megbízási és
vállalkozási jogviszony alapján látják el feladataikat.

II./14. Az intézmény képviseletére jogosult:
Az intézményvezető önálló képviseleti joggal, ill. az általa meghatalmazott személy okiratba
foglalt meghatalmazással, a meghatalmazás tartalma szerinti ügyben.

II./15. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonból:






10709.hrsz-ú ingatlanból 5306 m2 (Gyár u. 16.)
2936/1 hrsz-ú ingatlanból 250 m2 (Szabadság tér 9.)
2848/B/1 hrsz-ú ingatlanból 202,49 m2 (Bartók B. u. 24.)
2848/B/1 hrsz-ú ingatlanból 172,51 m2 (Bartók B. u. 24.)
1731 hrsz-ú ingatlanból 411,26 m2 (Fövenyes u. 1/a.)
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III.
FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Az intézmény integráció útján több feladatot lát el, egyrészt szociálisan rászorulók
alap és szakosított ellátását végzi, másrészt a gyermekjóléti alapellátás feladatait látja el
az alább részletezettek szerint.
A feladatokat jelen SZMSZ-ben, a mindenkor hatályos jogszabályokban előírtak szerint
szervezi meg.
III./ 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
III./1.1. Családsegítés
Célja a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe
került emberek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen helyzethez vezető
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít és szervezési
tevékenységet végez. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és terítésmentes.
III./ 1.2. Gyermekjóléti szolgáltatás
Feladata gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése,
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése.
A gyermekjóléti központ - összehangolva tevékenységét a védőnői szolgálattal - szervezési,
szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el. A gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai
mellett a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai a kórházi szociális munka, az utcai és
lakótelepi szociális munka, a kapcsolattartási ügyelet és a készenléti szolgálat. A
gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes.
III./ 1.3. Családok Átmeneti Otthona
Feladata az otthontalanná vált szülő kérelmére a gyermek és szülő együttes
elhelyezése, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket
emiatt el kellene választani szülőjétől. Befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy
várandós anyákat, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét. A szolgáltatás
térítésköteles, a fizetendő térítési díjakról a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás határozatában rendelkezik.
III./ 1.4. Gyermekek Átmeneti Otthona
Az otthonban az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és
felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek
ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az elhelyezés a szülő vagy más
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törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével történik. A szolgáltatás térítésköteles, a
fizetendő térítési díjakról a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás határozatában rendelkezik.
III./ 1.5. Helyettes szülői hálózat
A működtetéshez kapcsolódó feladat a helyettes szülők tevékenységének folyamatos
segítése, tevékenységük ellenőrzése, a férőhelyek nyilvántartása, megállapodások megkötése
a helyettes szülői jogviszonyra vonatkozóan, a helyettes szülő szakmai segítése,
továbbképzésének megszervezése. A szolgáltatás térítésköteles, a fizetendő térítési díjakról a
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
határozatában rendelkezik.
III./ 1.6. Hajléktalanok Átmeneti Szállása
Feladata, hogy a kistérség területén életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek
részére, meghatározott ideig szállást és szociális gondoskodást biztosítson. Az intézmény
segítséget nyújt a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások
igénybevételét, elérését.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán lakó 30 nap után a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának határozatában szabályozottak
szerint térítési díjat fizet.
III./ 1.7. Nappali Melegedő
Feladata, hogy lehetőséget biztosítson a hajléktalan személyek részére nappali
tartózkodásra, személyes ruházatának tisztítására, a személyes tisztálkodásra, étel
melegítésére és elfogyasztására, közösségi együttlétre. Segítséget nyújt a hajléktalan személy
életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. A Nappali Melegedő
igénybevétele ingyenes.
III./ 1.8. Utcai szociális munka

Célja a Békéscsaba közigazgatási területén tartózkodó ellátatlan, de az intézményes
ellátással szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális
segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.
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IV.
FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Gyermekjóléti és Családsegítő Központ
IV./1. A Gyermekjóléti és Családsegítő Központ felépítése
A központot a intézményvezető irányítja. A központ hat önálló szakmai egységből tevődik
össze.
1. családsegítés
2. gyermekjóléti feladatok (gyermekjóléti központ, a helyettes szülői hálózat
működtetése)
3. hajléktalanok átmeneti szállása és nappali melegedő
4. családok átmeneti otthona
5. gyermekek átmeneti otthona
6. utcai szociális munka
A szakmai egységeket szakmai csoportvezető irányítja, az egységek egymással
mellérendelt viszonyban, az egységek számára meghatározott tevékenységnek
megfelelően látják el feladataikat.
IV./ 2. Szakmai csoportvezetők hatásköre, felelőssége
A csoportvezetők a hatáskörükbe tartozó szakterület felelős szakmai irányítói. Felelősek azért,
hogy az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök a rendeltetésüknek
megfelelő módon járuljanak hozzá az intézmény feladatainak ellátásához, vagyonának
megőrzéséhez, gyarapításához.


A szakmai csoportvezetőket az intézményvezető bízza meg



Az intézményvezető távolléte esetén ellátja a saját szakmai területére vonatkozó
vezetői feladatot, de nem illeti meg a döntés joga az intézmény bérgazdálkodását
érintő, az intézmény éves költségvetését érintő, munkáltatói és fegyelmi jogok
gyakorlása terén.



A vezető távollétében a feladat és hatáskör átadása esetén helyettesíti a vezetőt.



A hatályos jogszabályokat szem előtt tartva, szervezi, irányítja és ellenőrzi a
szakterületéhez tartozó munkát.
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Felelős azért, hogy az általa irányított szakmai egységben a dolgozók a munka-,
baleset-és tűzvédelmi szabályok szerint végezzék munkájukat, melyet köteles
ellenőrizni.



Gondoskodik az intézményvezető döntéseinek előkészítéséről és azok végrehajtásáról.



Az intézményvezetőnek rendszeresen beszámol a szakterületén végzett munkáról.



Az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti a szakterületre vonatkozó
terveket, értékeléseket, és a különböző szakmai, módszertani anyagokat, pályázatokat.



Képviseli az intézményt más szervezetek, intézmények, különböző testületek előtt,
feladatköréhez kapcsolódóan az integrált intézmény vezetőjenek felhatalmazása
szerint.
Kötelessége saját szakterületén a szervezeti és működési rend fejlesztése és
javaslattétel az intézmény egészére vonatkozóan.





Családgondozói, nevelői, illetve szociális, mentálhigiénés munkatársi feladatok
ellátása.



A csoportvezetők egymás hatáskörét érintő kérdésekben kötelesek együttműködni,
egymás munkáját támogatni, egymást rendszeresen informálni, a feladatkörükbe
tartozó, továbbá az intézmény általános helyzetét érintő kérdésekről. A hajléktalanok
átmeneti szállásán és a családok átmeneti otthonában a csoportvezetőt távolléte idején
a szociális mentálhigiénés munkatárs, illetve a családgondozó helyettesíti. A
családsegítő és a gyermekjóléti munkacsoport csoportvezetői távollét esetén egymást
helyettesítik. A szakmai munkacsoportok vezetőjének a felelőssége a csoporton belüli
helyettesítések, feladatátadások megszervezése.

IV./ 3. Az intézmény munkatársainak felelőssége :


A munkavégzés során a hatályos jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat,
a Szakmai Program, a Házirend, valamint a az intézményben érvényben lévő belső
szabályzatainak , utasításainak betartása.



Az intézmény működési rendjének és a munkaköri leírás betartása.



Az Etikai Kódex előírásainak betartása.



A rendelkezésre bocsátott felszerelések, munkaeszközök megőrzése.
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A vagyon-, baleset- és tűzvédelmi előírások, munkavédelmi szabályok betartása.



A szolgálati titok megőrzése.

IV./ 4. Az ellátási típusok együttműködésének rendszere

Az intézmény a kiemelt, az egyes szakterületek munkáját komplexen érintő kérdések
feltárására és feldolgozására, valamint ezek megoldására TEAM-eket hoz létre.
Az intézményben működő TEAM-ek:
 Vezető team
Tagjai: intézményvezető, csoportvezetők
Vezetője: intézményvezető
Dokumentálása:feljegyzés

 Családgondozói team
Tagjai: valamennyi családgondozó és szociális, mentálhigiénés munkatárs
Vezetője: intézményvezető
Dokumentálása: feljegyzés

 Szakmai egységek megbeszélése
Tagjai: egységek szakdolgozói
Vezetője: csoportvezető
Dokumentálása:feljegyzés

 Szakmaközi megbeszélés
Tagjai: gyermekjóléti családgondozók és gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek
Vezetője: gyermekjóléti csoportvezető
Dokumentálása:jegyzőkönyv

 Esetkonferencia
Tagjai: gyermekjóléti családgondozók, meghívott szakemberek, család
Vezetője: gyermekjóléti csoportvezető, vagy gyermekjóléti családgondozó
Dokumentálása: feljegyzés
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 Szupervízió
Tagjai: családgondozók, szociális és mentálhigiénés munkatársak
Vezetője: külső szakember
Dokumentálása: esetnapló betétlap

IV./ 5. Integrált intézmény intézményvezető:
1. Irányítja a szervezeti és működési szabályzatban és a szakmai programokban
meghatározott intézményi munkát, koordinál az önálló egységek és munkacsoportok
között, értékeli az intézményben folyó tevékenységet, hiányosságok esetén a
szükséges intézkedéseket megteszi, felelős az intézmény feladatainak jogszerű és
szakszerű végrehajtásáért.
2. Az intézmény működését szem előtt tartva gazdálkodik a humán erőforrással, szakmai
és gazdaságossági szempontok szerint dönt a foglalkoztatásról.
3. Gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, az ott
dolgozók folyamatos szakmai fejlődéséről és mentálhigiénés védelméről, a
színvonalas munka megbecsüléséről, a munkatársak szakmai és emberi biztonságáról.
4. Rendszeresen ellenőrzi a vezetők és a munkatársak tevékenységét.
5. Munkáltatói, valamint fegyelmi jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott
keretek között az intézmény dolgozóira vonatkozóan:
- jogviszony létesítése
- jogviszony megszüntetése
- illetmény megállapítás
- jutalmazás
- fegyelemi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása.
6. Felel az intézmény számára megállapított költségvetés szakszerű felhasználásáért.
7. Képviseli az intézményt más szervezetek, intézmények, különböző testületek előtt.
8. Elkészíti vagy elkészítteti a dolgozók munkaköri leírását, meghatározza a dolgozók
munkarendjét, munkaidejét.
9. Elkészíti, vagy elkészítteti az intézmény számára jogszabályban előírt valamennyi
szabályzatot.
10. A bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért felel.
11. Szabályozza távolléte esetén a feladat és hatáskör átadásának rendjét.
12. Képzési, továbbképzési, beiskolázási tervet készít a szervezeti egységre vonatkozóan.
Elkészíti az ehhez szükséges dokumentációkat és koordinálja ezen feladatok
végrehajtását.
13. Távolléte esetén a helyettesítési feladatokkal kinevezett szakmai egység vezető látja el
a szakmai feladatainak helyettesítését.
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IV./ 6. Az intézmény szervezeti felépítése




Az intézményben az intézményvezető megbízása alapján jogász végzi a működési
engedélyekkel kapcsolatos ügyintézést, a fenntartóval együttműködve. A jogász
feladata a jogszabályváltozások nyomon követése és arra az érintettek figyelmének
felhívása, az intézmény törvényes működésének segítése.
A munkaköri leírások elkészítéséért az intézményvezető a felelős, aki azonban ezt a
kötelezettségét átruházhatja az érintett vezetőkre azzal, hogy az irányításuk alatt
dolgozók részére ők kötelesek azt elkészíteni. Ezt az érintett vezető munkaköri leírása
pontosan tartalmazza.

IV./ 7. A munkaköri leírás készítésének szempontjai






a munkakör pontos meghatározása – jogszabály szerinti szóhasználattal
a munkakörhöz tartozó hatáskör meghatározása
a munkakörhöz tartozó feladatok részletes megjelölése-a felelősség mértéke és
terjedelme
a munkakörhöz tartozó feladatok változtatásának lehetősége
változó munkahelyen történő alkalmazás lehetősége, ha szükséges

A munkaköri leírás szerkezete:








szervezeti egység megnevezése
munkakör fentiek szerinti megnevezése
a munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség
közvetlen felettes vezető munkakör szerinti meghatározása
munkaköri feladatok részletezése
munkakörrel kapcsolatos helyettesítési kötelezettségek
anyagi felelősség mértéke- esetei
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titoktartási kötelezettség
munkakörrel nem szorosan összefüggő további feladatok




munkavállaló elfogadó nyilatkozata a munkaköri leírásra vonatkozóan
keltezés helye és ideje, aláírások

V. FEJEZET

A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

V./ 1. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./ 1. 1. A jogviszony létrejötte
Az intézményben dolgozók közalkalmazottak, mely jogviszony határozatlan vagy
határozott idejű közalkalmazotti kinevezéssel jön létre. A kinevezés részletes szabályait a Kjt.
mindenkor hatályos szövege tartalmazza, mely a jogviszonyra vonatkozó egyéb szabályok
tekintetében is meghatározza az eljárás rendjét azzal, hogy a törvény mellett a vonatkozó
egyéb jogszabályokban foglaltakat is maradéktalanul be kell tartani.

V./ 1. 2. A munkaidő beosztása
A hivatalos munkarendet a munkahelyi vezető adja ki, legalább 7 nappal korábban írásban
közölve. Közöltnek kell tekinteni, ha a helyben szokásos módon azt írásban kifüggesztik és
abból valamennyi dolgozó számára kiderül a rá irányadó munkarend.
A főállású dolgozók heti munkaideje 40 óra, négyhavi munkaidőkeretben, a munkaközi
szünet nem része a munkaidőnek, arra díjazás nem jár.
Munkaidő keret kezdő és végső napját ki kell hirdetni, és azt az irányadó munkarenden is fel
kell tüntetni.
A megszakítás nélküli munkarendben dolgozók kinevezési okirata ezt tartalmazza.

V./1. 3. Szabadság
Az éves szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet
kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak
az intézményvezető jogosult.
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A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a Kjt. szerint kell megállapítani. A
dolgozókat megillető, és kivett szabadságokról nyilvántartást kell vezetni.

V./1. 4. A helyettesítések rendje
Az intézményben folyó munkát, annak minőségét a dolgozók időleges vagy tartós
távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére helyettesítés rendszerének
kidolgozása a szervezet vezetőjének, ill. a felhatalmazása alapján az adott egység vezetőjének
a feladata.

V./1. 5. A munkakörök átadása
A vezető állású dolgozók, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók
munkakörének átadásáról, ill. átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell
felvenni. Az átadásról-átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:







az átadás-átvétel időpontját,
a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatás tartalmát,
a folyamatban lévő konkrét ügyeket,
az átadásra kerülő eszközöket,
az átadó-átvevő észrevételeit,
a jelenlévők aláírását.

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör
szerinti felettes vezető gondoskodik.

V./ 1. 6. A közalkalmazotti jogviszonyban állók díjazása
Az erre vonatkozó megállapodásokat a kinevezésben kell rögzíteni, ennek részletes
szabályait Kjt. valamint más hatályos jogszabályok tartalmazzák.

V./ 1. 7. Kártérítési kötelezettség






A közalkalmazott a munkaviszonyából eredő kötelezettségek vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
Szándékos károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni.
Vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási,
vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén,
amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, és azokat
jegyzék, vagy elismervény alapján vett át.
A vezetőket és a munkatársakat felelősség terheli az általuk kezelt pénz, értékpapír és
egyéb értéktárgy tekintetében.
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Amennyiben az intézményben a kárt többen együttesen okozzák, egyetemlegesen
felelősek. A kár összegének meghatározásánál a vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok szerint kell eljárni.

V./ 1. 8. Anyagi felelősség



A közalkalmazott a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó értékű
tárgyakat csak a vezető engedélyével hozhat be a munkahelyére ill., vihet ki onnan.
Valamennyi dolgozó felelős a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű
használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek megóvásáért.

V./ 1. 9. Az ügyiratkezelés rendje
Az ügyiratok kezelését az Iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell
végezni.
Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok:





Érdekképviseleti fórum működési szabályzata
Házirend
Belső utasítás
Szakmai Program

Gazdasági jellegű szabályzatok:














Gazdálkodási ügyrend,
Számviteli politika,
Számlarend,
Pénz- és értékkezelési szabályzat,
Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás
és érvényesítés hatásköri rendje,
Bizonylati szabályzat és bizonylati album,
Leltározási és leltárkészítési szabályzat,
Eszközök és források értékelési szabályzata,
Önköltség számítási szabályzat,
Selejtezési és hasznosítási szabályzat,
Vagyonvédelmi szabályzat,
Iratkezelési szabályzat,
Adatvédelmi szabályzat.

Műszaki ellátási szabályzatok:




Munkavédelmi szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat,
Gépjármű használati szabályzat.
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V./2. Egyéb szabályok a munkavégzésre
V./2. 1. Munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok
A munkavégzés az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő
szabályok és a kinevezésben valamint a munkaköri leírásban meghatározottak alapján
történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát a legjobb tudása szerint, pontosan és
szakértelemmel végezni, a munkája során tudomására jutott személyes és hivatali titkokat
megőrizni.
Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és melynek közlése a munkáltatóra,
vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat.
Amennyiben az adott esetben, a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettség nem
áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban az esetekben, amelyek hivatali titoknak
minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
Az intézményben hivatali titoknak minősül az 1997. évi Egészségügyi Törvény 24. §
értelmében a kliens, vagy ellátott egészségügyi és mentálhigiénés dokumentációja, valamint a
dolgozók személyi adatai.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül.

V. /2. 2. A kapcsolattartás rendje
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti
egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak fenn.
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény szakmai
szervezetekkel, társintézményekkel (szakmai) együttműködési megállapodásokat köthet.

V. /2. 3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek (média) felé
Az írott sajtó, a televízió és a rádió képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás, nyilatkozattétel során be kell tartani a következő
szabályokat:




az intézményt érintő kérdésekben tájékoztatásra ill. nyilatkozattételre az
intézményvezető, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult,
a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért
a nyilatkozó felel,
a nyilatkozónak minden esetben tekintettel kell lennie a hivatali titoktatásra,
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nem adható felvilágosítás olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a
nyilatkozó kompetenciája.

V./3. Ügyfélfogadási idő
Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Hétfő:
830-1230 1300-1700
Kedd:
Szerda:
830-1230 1300-1630
Csütörtök: : 830-1230 1300-1630
Péntek: :
830-1200
Békéscsaba, Fövenyes u. 1/A
Hétfő:
830-1230 1300-1700
Kedd:
Szerda:
830-1230 1300-1630
Csütörtök: : 830-1230 1300-1630
Péntek: :
830-1200
Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Hétfő:
730-1230 1300-1630
Kedd:
30
Szerda:
7 -1230 1300-1630
Csütörtök: : 730-1230
Péntek: :
730-1230
Csabaszabadi, Apácai u. 6.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
800-1200
Csütörtök: :
Péntek: :
Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Hétfő:
800-1200
Kedd:
Szerda:
800-1200
Csütörtök: :
Péntek: :
800-1200
V./4. Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó testületek, intézmények, szervezetek,
közösségek
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
- Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós,
Önkormányzata
- Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
- Védőnők
- Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
- Kistérségi Életfa Idősek Otthona
- Gyermek és felnőtt háziorvosi hálózat
- Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó
- Pszichológia Tanácsadó és mentálhigiénés gondozó
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- Kórházak
- Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
- Nevelés, oktatási, közművelődési intézmények
- Egyházak
- Egyesületek, érdekvédelmi, képviseletei szervek
- Média
- Bölcsődék
- Rendőrség
- Bíróság
- Ügyészség

Békéscsaba, 201………………………

……………………………………………….
intézményvezető
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március hó 03. napján tartandó ülésére
a 7. számú napirendhez
Tárgy: A Békéscsabai Kistérségi Társulás 2015. évi feladatellátása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna jogász
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulás a társulásban résztvevő települések vonatkozásában lát el kötelező és önként
vállalt feladatokat, a hatályos Társulási Megállapodásban részletezettek szerint. A társult
települések a közös, hatékonyabb feladatellátás miatt hozták létre a kistérségi tárulást, majd
döntöttek annak fenntartásáról annak ellenére, hogy a társulás munkaszervezetének működési
támogatása megszűnt. Lényegesen csökkent a társulás keretében történő feladatellátás esetén
járó központi támogatás összege is, azonban az még 2015. évben is több mint 73 000 000 Ft,
ami a központi támogatás 12,3 %-a. A szakosított ellátásban – idősek bentlakásos ellátása,
demens személyek bentlakásos ellátása- megszűnt a kiegészítő támogatás. Legnagyobb
mértékű a családsegítés, gyermekjóléti, hajléktalan feladatok ellátása, a házi segítségnyújtás,
és a nappali ellátások támogatása. Jellemző, hogy elsődlegesen azokat a természetbeni
szociális ellátásokat támogatja magasabb összegű kiegészítéssel a központi költségvetés,
amelyek a települések lakosságszámára tekintet nélkül kötelezően ellátandó
önkormányzati feladatok.
A társulási kiegészítő támogatás közös feladatellátás esetén illeti meg a fenntartót, az
éves központi költségvetési törvényben meghatározott szabályok szerint. Jól átgondolt
szerkezetben a többlettámogatás a közös feladatellátást biztonságosan tervezhetővé és
kiszámíthatóvá teszi, így a települések lakosságszáma alapján befizetett tagdíj szabad
forrás maradhat, akár a településen ellátott feladatok működési kiadásaira, akár
pályázati önerőre fordítható, a tagok döntései alapján. Kiegyenlítődhetnének a nem
azonos feladatellátásból eredő különbségek, a források felhasználása nem
kényszerpályán mozog, hanem a tagok valós igényei és közös érdekük szerint történhet.
2015. évben a kiegészítő támogatás 92%-a Békéscsabán, a maradék 8 % pedig
Telekgerendáson, Kétsopronyban és Csabaszabadiban kerül felhasználásra, Újkígyós
városban nincs tényleges feladatellátás jelenleg, a támogató szolgáltatás ellátási területe
kiterjed a városra. Ez azt jelenti, hogy 66 000 000 Ft kerül a békéscsabai
ellátórendszerbe, és 7 000 000 Ft a többi településre.
A kötelező feladatellátás mellett a Társulás önként vállalt feladatokat is lát el 2015.
évben: utcai szociális munka, támogató szolgáltatás, valamint 2 tanyagondnoki szolgálat
is működik, előbbiek 3 éves fenntartói pályázattal 2014.december hó 31. napjáig,
amelyet egy évvel jogszabályi kötelezettség alapján meghosszabbított a kormány.

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról V. cím
tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának
feladat- és jogkörét.
A Társulás, mint fenntartó köteles biztosítani a szociális intézmény folyamatos
működésének feltételeit, amelyhez az állam szociális szakmai programok
meghirdetésével segítséget nyújt.
A fenntartó feladatai:
-

-

konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat
ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét
jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, a szakmai
programot, a házirendet szakosított ellátás esetén
ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét
gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről
az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat
gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról
kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes
szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés
meghozatala előtt
szolgáltatástervezési koncepciót készít az általa működtetett szociális
szolgáltatások és intézmények vonatkozásában
tartós bentlakásos intézmény esetén meghatározza azokat a férőhelyeket,
amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, és konkrét
összegben megállapítja a belépési hozzájárulást.

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
pontosan rögzíti, hogy melyek a fenntartó feladatai ezen a területen:
-

-

-

-

dönt az intézmény alapító okiratáról, gazdálkodási köréről, átszervezéséről,
megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról,
meghatározza az intézmény költségvetését, valamint az intézményi térítési díjat,
ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét,
jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját,
ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a
szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és
hatékonyságát,
gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről,
gyakorolja az intézmény vezetője tekintetében a munkáltatói jogokat,
gondoskodik az érdek-képviseleti fórum megalakításának feltételeiről,
kikéri a gyámhatóság véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés
meghozatala előtt, így különösen az intézmény fenntartását érintő változások, az
intézmény átszervezésének, megszüntetésének, feladatkörének megváltoztatása
esetén,
kivizsgálja a 36. § (2) bekezdése alapján hozzá érkező panaszokat és szükség esetén
intézkedik a panaszt kiváltó okok megszüntetése iránt, és a megtett intézkedéséről
tájékoztatja a működést engedélyező szervet,
kijelöli és működteti az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek befogadására
szolgáló nevelőszülőt és gyermekotthont,
működteti az utógondozói ellátást igénylő fiatal felnőttek lakhatását biztosító külső
férőhelyeket.
ellenőrzi a házirend, valamint más belső szabályzatok jogszerűségét. Az ellenőrzés
eredményeképpen az állami és nem állami fenntartó felhívja az intézmény vezetőjét
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-

-

a jogszabálysértés orvoslására, illetve annak eredménytelensége esetén a jogsértő
házirendet vagy más belső szabályzatot megsemmisíti.
az állami és nem állami intézmény fenntartója a szakmai munka eredményességét
különösen a Névjegyzékben szereplő szakértő által készített szakértői vélemény, a
gyámhatóság szakmai ellenőrzése, illetve az intézmény által készített beszámoló
alapján értékeli.
az állami és nem állami intézmény évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy
tevékenységéről átfogó, szakmai és pénzügyi beszámolót adjon.
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem
állami intézmény fenntartója a gyámhatóság számára hozzáférhetővé teszi azokat az
információkat, amelyek az intézmény működését érintő lényeges fenntartói döntés
meghozatalához rendelkezésére állnak. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény fenntartójának az
intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt úgy kell a
gyámhatóság véleményét kikérnie, hogy a gyámhatóságnak - a szükséges
információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt nap álljon
rendelkezésre véleménye kialakításához.

Más jogszabályokból eredő feladatok:
-

-

elektronikus adatszolgáltatást teljesít (évente változik, napi szintű jelenleg a
központi támogatások elszámolásának az alapja)
ellenőrzéseken adatszolgáltatás, nyilatkozat- mind a szakmai mind a pénzügyi
ellenőrzések kötelezettje a fenntartó (2015. évben eddig 12 ellenőrzés volt)
szolgáltatói nyilvántartásban rögzített adatok módosítása – korábbi működési
engedélyezési eljárások
alapító okiratok elkészítése, módosítása, benyújtása a törzskönyvi átvezetéshez
szakmai segédletek kiadása a jogszabályok módosítása miatt
dokumentációs rend (ellátotti jogviszonyt megelőző, ellátási jogviszonyt létesítő,
ellátási jogviszonyt módosító, és ellátási jogviszonyt megszüntető) kialakítása és
felülvizsgálata
a tárgyi és személyi feltételek biztosítása minden feladatellátás vonatkozásában
a hatékony működés támogatása, közös beszerzések
elszámolás a központi támogatásokkal a magyar államkincstár felé
az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetésének valamint az éves elemi
költségvetési beszámolójának elfogadása
a fentiekhez szükséges előterjesztések elkészítése és a Tanács elé terjesztése
az önként vállalt feladatok ellátásának megszervezése
pályázatok előkészítése és benyújtása
közös könyvelési program működtetése
informatikai feladatok ellátása.

A Társulás munkaszervezeti feladatait a három főből álló kistérségi csoport látja el,
szervezetileg Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához tartoznak.
Személyi és dologi jellegű kiadásaikat teljes mértékben megtéríti a Társulás a
Hivatalnak, ez 13.000 eFt. Feladataik elsődlegesen a fenntartót érintő pénzügyi,
gazdasági, pályázati és hivatali ügyintézés, ezen körben az előterjesztések elkészítése is.
Külső megbízási jogviszony keretében történik a szakmai, jogi, informatikai feladatok
ellátása, ennek az elmúlt évben éves összege a jogi és teljes körű szakmai rész nettó
3.964 eFt, az informatikai rendszer nettó 1.926 eFt, könyvelés rendszer üzemeltetése
nettó 5.237 eFt volt. A társult feladatellátásból eredő többlettámogatás – 73.000 eFtfedezetet nyújt a fenntartói feladatok ellátására tehát teljes körűen anélkül, hogy abba
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bármelyik településnek forrást kellene biztosítani. A kistérségi csoport tagjain kívül a
Hivatal pénzügyi osztályával szoros az együttműködés, annak vezetője segíti a területét
érintő munkát évek óta. A Hivatal jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata
2.8.2.8. és 2.8.2.9. pontjai szerint a Szociálpolitikai Osztály feladata lenne a szakmai
munka. Tény, hogy a szociális ellátórendszer folyamatos változása miatt az érintett
osztály munkatársai is egyre jobban terhelődtek az önkormányzati feladatellátásban
maradt ügyeikkel, így egyeztetés csak szükség esetén volt, mindenki végezte a saját
területét érintő részt. Tény az is, hogy a Társulás nem rendelkezik mindazokkal a
szakemberekkel – osztályokkal - mint egy hivatal, de a feladatok szerkezete azt mutatja,
hogy a szabályos működés miatt szerteágazó kötelezettségei vannak, melyeknek köteles
eleget tenni.
Az ellátások biztonságos működése, az ahhoz kapott támogatások felhasználásának
jogszerűsége alapvető követelmény, ennek feltételeit pedig meg kell teremteni, és a
fenntartó ezt meg is tette, hiszen az elmúlt években zajló ellenőrzések kivétel nélkül ezt
állapították meg. Mind a szakmai, mind az ahhoz kapcsolódó pénzügyi nyilvántartások
a pontos, precíz munkát igazolják, az ellenőrzések ezt igazolják vissza. A több ízben
pontatlan és hibás dokumentáció miatti visszafizetési kötelezettségek megszűntek 2011.
óta, így az érkező forrás hiánytalanul az ellátórendszert szolgálta. Álláspontom szerint
tehát a fenntartói feladatok fentiek szerinti ellátása a legolcsóbb és leghatékonyabb
feladatellátás, hiszen az érkező kiegészítő támogatáshoz képest a fenntartói feladatok
ellátása annak 25%-a körül mozog, a többi támogatás az ellátórendszerbe kerül. A
Társulás százmilliókat hozott évek alatt a feladatellátásba, de még a csökkenő tendencia
mellett is több tízmillió forintot hozott és hoz a települések ellátórendszerébe, 2015.
évben 73 m Ft-ot. Azt sem lehet mellőzni, hogy a fenntartói feladatokat korábban az
érintett önkormányzatok polgármesteri hivatalai látták el, nyilván nem kért pénzt ezért
a saját intézményeitől, majd látta azt el a társulás székhelye szerinti település hivatala
ingyen, a települések megállapodása alapján, jelenleg pedig valamennyi érintett
település helyett látja el a Társulás, mint fenntartó. A forrás nagysága és annak
megoszlása miatt pedig az is nyilvánvaló, hogy az kinek az érdekét szolgálja leginkább,
hová érkezett és érkezik a legnagyobb forrás, ami messze nincs arányban a befizetett
tagdíj összegével még Békéscsaba esetében sem.
A fenntartó elvárása a szabályos és hatékony működés mára minden intézményben
megvalósult. Ezt igazolja, hogy a csökkenő központi és fenntartói támogatás ellenére
intézményi térítési díjat évek óta nem emeltünk.
2014. évben a fenntartó az Egyesített Szociális Szolgáltató Központnak és az Életfa
Idősek Otthonának is 5 000 000 Ft összeget adott át felújításra, melyből mindkét
intézményben elkészült a terápiás részleg.
Önként vállalt feladatellátásra adta tovább a fenntartó Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata támogatását a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás első félévi
működtetéséhez 2 000 000 Ft-ot, melynek első félévi vállalását Békéscsaba kérte. A
szociális konyha nem került átadásra, ezért a fenntartó által erre elkülönített forrás
szociális étkeztetési célokra került átadásra, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
6 000 000 Ft, az Egyesített Szociális Központ 12 000 000 Ft összeget kapott, elszámolási
kötelezettséggel, ezek jelentős része nem került 2014. évben felhasználásra, várhatóan
növeli majd az intézmények maradványát.
Ebből az összegből kerül finanszírozásra a Társulási Tanács döntésének megfelelően,
2014. november 3. napjától 2015. április 30. napjáig (krízis időszak) minden hajléktalan
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személy részére biztosítandó napi egy tál meleg étel. Mindezekből pedig látható, hogy
2014. évben a Békéscsaba által kért, önként vállalt –első félévi jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás- feladatellátás 2 000 000 Ft összegű finanszírozásán túl, az intézmények a
fenntartói többlettámogatással –tárulási kiegészítés átadása teljes összegben- képesek
voltak ellátni a feladataikat egyetlen forint működési támogatás nélkül.
A kötelező feladatellátást szolgáló Békéscsaba, Kossuth utcai Idősek Klubja
(Mezőmegyer) épületét akadálymentesítettük, felújítottuk, mert 2014. október 31.
napjáig kaptunk erre határidőt a kormányhivataltól. Nem kockáztathattuk, hogy
Mezőmegyeren a kötelező alapellátások veszélybe kerüljenek, egy kiváló helyi közösség,
kiváló munkatársakkal dolgozik ott példásan, az Egyesített Szociális Központ több mint
3 000 000 Ft saját forrást fordított erre.
A Csaba utcai Idősek Otthona szomszédos garázstulajdonos jelezte, hogy az elavult
bádoglemez a mi épületünkön kárt okoz, beázik a garázs, azt saját költségen szintén
megjavíttatta a Központ.
A Társulás az ősszel felmérette a rendkívül rossz állapotú Hajléktalanok Átmeneti
Szállója tetőszerkezetét, mert félő volt, hogy az statikailag nem bírja ki a telet, működési
engedélye lejárt 2014.december 31. napján. Elkészült a statikus szakvélemény, majd
döntött a fenntartó a tető azonnali megerősítéséről, de forrást az intézménynek kellett
biztosítani. Szintén elmaradt évek óta a szállón a szennyvíz kiépítése és bekötése a
csatornahálózatba, 2014. decemberében az végre megtörtént, melynek költsége kevesebb
volt, mint a fizetendő környezetterhelési díj, ha elmaradt volna a munka, az ingatlanon
járhatatlan út zúzott kővel való fedése is megtörtént, a felújítást az intézmény saját
forrásból finanszírozta, több mint 3 500 000 Ft értékben.
Az Életfa Idősek Otthonában végre elkészült az ellátottak száma miatt már kötelező
demens részleg, önálló étkezővel, terasszal. Az épület teljes körű felmérése az épületet
tervező mérnök közreműködésével elkészült, annak külső és belső felújítása
megkezdődött. A felújítás során új orvosi szoba is készült, mely a megnövekedett
lakólétszámnak megfelelő. A felújítások mellett ápolási eszközök (ágyak, matracok,
etetőszékek), kerti és ülőbútorok, konyhai gépek kerültek beszerzésre. A felújítások és
beruházások kizárólag az intézmény saját forrásaiból valósultak meg, ennek összege
30 000 000 Ft.
2014. évben példaértékű, a fenntartó intézményeinél soha nem látott mértékű saját
forrás, 50 000 000 Ft került felújításra és beruházásra felhasználásra, mely minden
esetben kizárólag feladat-ellátási célt szolgált. ( Annak elmaradása kötelező feladatellátás
megszüntetését eredményezte volna több esetben, pl. Békéscsaba Kossuth utcai Idősek
Klubja, Hajléktalanok Átmeneti Szállója). Ennek részletes bemutatása a beszámoló része lesz.
2014. évben a fenntartó határozott elvárása volt, hogy a dologi kiadások mellett, a
személyi kiadások tekintetében is egységes szemlélet alakuljon ki és érvényesüljön,
különös tekintettel arra, hogy az ígért és nagyon várt szociális életpályamodell
bevezetése nem történt meg. A dolgozói bérek rendkívül alacsony mértékűek. Mindezek
mellett 2014. évben minden dolgozó megkapta az étkezési jegyet, 96 000 Ft összegben,
nyáron iskolakezdési támogatást 30 000 Ft összegben, 40 000 Ft munkaruha juttatást és
december hónapban, 1-1,5 havi jutalmat az elkészült minősítések szerint. Végre a
bentlakásban dolgozó kollégák is kaptak egységes, szép védőruhát (köpeny, nadrág), 5-6
éves kopott ruhájukat cseréltük le. Ezzel pedig számszerűsíthető, hogy minden egyes
munkatársunk éves szinten több mint 300 000 Ft többletjuttatást kapott, becsületesen és
szorgalmasan megdolgozott érte.
Nyilván felmerül a kérdés, hogy honnan is lehet ennyi pénzt kifizetni?
50 000 000 Ft felújításra és beruházásra és hozzávetőleg ugyanennyi, 50 000 000 Ft
személyi juttatásokra, vagyis 100 000 000 Ft saját forrás, melyhez természetesen a
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legfontosabb elem a társulási feladatellátás esetén járó kiegészítő támogatás, melyet a
fenntartó hiánytalanul adott tovább az intézményeknek.
A szervezetek átalakítása igazolható módon hatékonyabb működést tett lehetővé,
ugyanakkor sokkal nagyobb a teher a vezetőkön, több a napi szintű feladat, kizárólag
szakmai munkakörben dolgoznak munkatársaik.
A feladatok finanszírozása átalakult, és ehhez a fenntartónak is át kellett alakítania az ellátás
egész rendszerét. Minden intézmény alulfinanszírozott volt, amikor a társulás fenntartásába
került, gyakorlatilag mára visszaállt az eredeti intézményi kép ( KESZK, Életfa IO, CsSSK).
A fenntartóváltás oka éppen az volt, hogy a kiegészítő támogatások lehívásával többletforrás
érkezzen, hiszen a működési költségek –szolgáltatási önköltségek- nőttek, az állami
támogatások csökkentek és az ellátottak jövedelme nem tette lehetővé a térítési díjak jelentős
mértékű emelését, a társult települések forrása is csökkent évről évre, így további támogatást
nem tudtak biztosítani.
1. Az Életfa Idősek Otthona 2008. évben került a társulás fenntartásába, mert annak
működését a korábbi fenntartó Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nem
tudta finanszírozni annak ellenére, hogy az emelt szintű ellátás egyszeri
használatbavételi díjából befolyt 198 060 000 Ft, melyből mindösszesen 34 052 000
Ft-ot adott át az intézménynek működésre (Forrás: Csabai Életfa Kht. Üzleti Terv
2006., Békéscsaba Megyei Jogú Város honlapja.). Az átadás időpontjában – 2007.12.31.az egyszeri használatbavételi díj időarányos része 49 791 000 volt, mely a korábbi
fenntartónál maradt (Békéscsaba M.J.V.Ök.). A közhasznú társasági formában működő
intézmény végelszámolása után a társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervet alapított Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona néven. Az ellátottakkal
megtörténtek a személyes egyeztetések, megállapodások módosítása, a megüresedő
férőhelyek átminősítése emelt szintű férőhelyről átlagos ellátást nyújtó férőhelyre
megkezdődött. A befizetett egyszeri használatbavételi díjból egyetlen esetben sem kellett
visszatérítést fizetnie a városnak az átalakítás fenntartó által választott módja miatt, az
teljes összegben visszamaradt a városnál (164 000 000 Ft).
A megüresedő férőhelyek átminősítése ellátotti létszámnövekedést is generált, hiszen az
addig egyedül élő ellátottak helyére jellemzően 2-3 ellátott költözött be. A központi
támogatások radikális csökkentését nem lehetett térítési díjból pótolni, az intézményi
térítési díjat többszörösére kellett volna emelni, erre az ellátottak jövedelme nem nyújtott
fedezetet, az ténylegesen a jövedelem terhelhetősége (max. 80%) miatt nem jelentett volna
bevételt. A társulási kiegészítő támogatás – 210.000 Ft / fő/ év- azonban közel 19 000 000
Ft összeggel tényleges bevételt jelentett. Komoly problémaként jelentkezett az is, hogy
ekkor már 9 üres férőhely volt, ez a férőhelyek 10 %-a (88), melyre nem volt jelentkező
sem. A szervezet átalakítása után a belső jogviszonyok átalakítása is megtörtént. Jelenleg
124 fő ellátott idős otthoni elhelyezése biztosított az intézményben, az átvett létszámot 36
fővel emeltük. A 124 főből 90 átlagos és 34 emelt szintű férőhely van jelenleg. Üres
férőhely nincs, a várakozók száma jelentős emelkedést mutat, általában közel 50 fő várja a
beköltözést. Az intézmény korábban megszüntetett szolgáltatásai az érdekképviseleti
fórummal történő egyeztetések alapján ismét működnek, így a betegszállítás,
fizokotherápia, mozgásterápia, kirándulások, közösségi programok más intézményekkel,
régi módi vasárnapok helyben készült ételekkel és a helyi konyha készíti a reggelit és
vacsorát is. Az intézményi térítési díjjal egyező mértékű személyi térítési díj megfizetését
a lakók vagy hozzátartozók vállalják, 96% a teljes összeget fizetők aránya. Probléma volt
a jelentős számú demens és mozgásfogyatékos ellátott megjelenése az intézményben
azért, mert annak tárgyi feltételeit nem alakították ki a rendelkezésre álló forrás ellenére
sem. 2014. évben a demens részleg elkészülte ebben jelentős előrelépés.
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A tárgyi feltételek javulása ellenére az egyre nagyobb ápolási szükséglet a dolgozókra
jelentős terhet ró, ezért a juttatások biztosítása a fenntartótól elvárható módon, a kiállás
mellettük nagyon fontos, hiszen társadalmi megbecsülésük igen szerény.
Az Életfa Idősek Otthona 2014. évben fenntartói támogatás nélkül működött.
Működése kiváló, gazdálkodása stabil és kiszámítható, a tárgyi és személyi feltételek
hiánytalanul rendelkezésre állnak, a szakmai munka példaértékű, amit utóbb a
szakmai és felügyeleti szervek, ellátott-jogi képviselő is több ízben rögzített
ellenőrzése során. Saját működési bevételei jól kiszámíthatóak, tervezhetőek, további
felújításra adnak lehetőséget akár önerőként is, pl. energiahatékonyságot növelő
pályázati lehetőség esetén. A lakószobák felújítása megkezdődött, több lakóegység 4 éve
nem volt festve sem, így megszépült és tiszta környezet lesz a közös helyiségek mellett az
egyéni lakrészekben is hamarosan.
2. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – mely a magyar állam
fenntartásába került – helyett létre kellett hozni a visszamaradt feladatokra a
Békéscsabai Kistérségi Szociális Központot.
A társulás fenntartásába került 2007. évben, 19 telephelyen nyújtotta szolgáltatásait.
Alapszolgáltatásokat és bentlakásos ellátásokat is nyújtott.
2011. évben kezdtük meg a fenntartóval az intézmény belső szerkezetének
felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy a hatékonyabb működés megvalósuljon.
Komoly problémát jelentett, hogy 2010. évben indult nyomozás költségvetési csalás
alapos gyanúja miatt, a dolgozók napi szinten jártak a rendőrségre, nyomozóhivatalba,
házkutatások voltak első számú vezetőkig, ami nagyon megnehezítette a mindennapi
munkavégzést. Iratokat, számítógépeket foglaltak le. A hangulat rettentő feszült volt, ilyen
körülmények között a vezetők mégis szinte kivétel nélkül mondták el, hogy akarják a
változást, a törvényes és szabályszerű, átlátható működést és mindenben segítségünkre
voltak. Állandó problémát jelentett a működési, finanszírozási nehézség, működését
évközi rendkívüli támogatásokkal tudták csak biztosítani, melyre jellemzően Békéscsaba
Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosított forrást több tízmilliós nagyságrendben.
Először a szervezetek átalakítása történt meg, megszüntetésre és átalakításra
kerültek a nem jogszabályok szerint működő ellátások – gondozóházak, szociális
étkeztetés, nappali ellátások, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
tanyagondnoki szolgáltatás- felülvizsgálatra kerültek a működés meglévő és lehetséges
formái. Azután ezekhez munkaköröket alakítottak át és vontak össze, kiszámolták a
személyi feltételeket osztott munkakörökben, és ahhoz igazították a szakmai létszámot.
Ezek alapján mindenkinek egyre többet kellett dolgozni, az egyre változó és bonyolult
jogszabályok között. Felmondta a munkáltató a Kollektív Szerződést, mert az abban
foglalt juttatásokra nem volt fedezet, nem is volt egységes a jogosulti kör, jellemzően a
csabai munkatársak kapták, a vidékiek ugyanabban a munkakörben sem. A nem kötelező
juttatások megvonását ugyan a szakszervezet sérelmezte, de egységes állásponttal nem
tudott fellépni. Ehelyett a dolgozókat peres eljárásban fogta össze, mely alapján a vidéki
dolgozóknak a diszkriminatív juttatások miatt több mint 20 000 000 Ft összeget kellett
kifizetnie az intézménynek saját forrásból.
A működési engedélyek módosítása a tényleges feladatellátáshoz nem történt meg évekig,
több ízben látott el az intézmény központi támogatás nélkül feladatot csupán azért, mert ez
elmaradt, ami jelentős bevételkiesést eredményezett. Nem kerültek bevezetésre azok az
ellátási formák sem, melyekhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak, sőt
több ízben ellátás is történt finanszírozás nélkül. Ezek felülvizsgálata mellett be kellett
vezetni azonnal a demens nappali ellátást, mely eredményeképpen 90 ellátott, majd a
fogyatékos nappali ellátást is, mely alapján 36 engedélyezett férőhelyen 17 ellátott
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került a rendszerbe, részben más ellátási formából, részben új ellátottként. Ezen
feladatellátások központi támogatása a nappali ellátás támogatásának közel négyszerese.
Ezek hiányában biztosan állítható, hogy ma már finanszírozhatatlan lenne a
rendszer, hiszen ez évente mintegy 45 000 000 Ft többlettámogatást jelent az
alapszolgáltatásban.
A nappali ellátásban egyre több a program, kiváló a hangulat, igazi jó közösségek
kovácsolódtak össze, és végre ismét elkezdődtek a telephelyek közötti vendégségek.
Közös élmények, közös előadások, kirándulások során szereznek újabb ismerősöket vagy
bukkannak régiekre. A demens ellátás és a fogyatékos nappali ellátás is hatékonyan
működik.
A szenvedélybetegek nappali ellátása kiválóan működik az új telephelyen – Bartók
Béla út- 20 férőhelyről 30 férőhelyre bővítettük a létszámot, teljes a kihasználtsága.
Az átalakítás megkezdésekor – 2011. évben- 13 férőhely volt betöltve.
2015. február 11-én tartott helyszíni ellenőrzést az NRSZH, kiváló szakmai munkát
állapított meg.
2010. évben a házi segítségnyújtásban engedélyezett férőhely 444 volt ezzel szemben
491 főt láttak el, vagyis közel 50 főt láttak finanszírozás nélkül, amit semmi nem
indokolt a szakszerűtlenségen kívül, ez több mint 11 304 000 Ft kiesés volt. A
működési engedélyek azonnali felülvizsgálata és szükséges módosítása annak érdekében
megtörtént, hogy a finanszírozás teljes körűen rendelkezésre álljon az elvégzett
feladatokhoz, és azt ne a fenntartónak vagy a települési önkormányzatnak kelljen
biztosítani csupán azért, mert elmulasztják a létszám bővítését engedélyeztetni ( akkor
még nem volt finanszírozási rendszerbe fogadás, tehát annak jogszabályi akadálya nem
volt).Az átalakítást követően a jogerős működési engedély szerint a központhoz
került Békéscsaba területén az összes házi segítségnyújtásban ellátható férőhely (469
fő), így nincs akadálya annak, hogy egyik telephelyen a korábbinál több ellátott
legyen. A feladatellátás finanszírozása jelentős mértékben csökkent, több mint 20%kal, a növekvő költségek ellenére, jelenleg az ellátás térítésmentes mindenki számára.
Ennek felülvizsgálata indokolt 2015. évben.
A működési költségek nem finanszírozhatóak a központi támogatásból, működési
bevétel térítési díj hiányában nincsen, a hiányzó forrás mintegy 30 000 000 Ft
amennyiben az előző évi szintű marad a feladatellátás. Ezt az összeget a társult
települések által nyújtott támogatás, a térítési díj bevezetése biztosíthatja akár együttesen.
A szociális étkeztetést 2010. évben 1397 fő részére biztosította az intézmény,
sajnálatos tény, hogy a feladatellátás nem a jogszabályoknak megfelelően történt.
Annak átalakítása után, jelenleg 380 fő részesül szociális étkeztetésben a teljes
ellátási területen. Az intézményi térítési díjat évek óta nem emelte a fenntartó. A
beszerzési ár nagyon eltérő településenként, a legnagyobb mennyiséget a Békéscsabai
Gyermekélelmezési Intézménytől szerezzük be, nagyon kedvező áron. A beszerzési árak
különbözősége ellenére a fenntartó azonos mértékű térítési díjat állapított meg minden
telephelyen, az árak között 200 Ft/adag eltérés van. A térítési díjak megállapítása során
erről egyeztetni szükséges az érintett település vezetőjével.
A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás minden településen kötelezően
ellátandó feladat, utóbbira egyre növekvő az igény. A 2015. évi jogszabályváltozások
szigorítottak a feladatellátás tartalmán, sokkal magasabb ápolási igénnyel lehet
bekerülni a rendszerbe, a szakmai létszám további szigorítása pedig növeli a
költségeinket nyártól. A szolgáltatási önköltség számítása során ezeket számba kell
venni, megtalálva rá a forrást.
A támogató szolgáltatás három éves finanszírozási szerződését egy éves
időtartammal jogszabályváltozással hosszabbította meg a kormány, így azt 2015.
december 31. napjáig az előző időszak finanszírozásával azonos feltételek szerint kell
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ellátni. A támogatás évek óta jelentős mértékben csökken, több mint 30%-kal,
jelenleg 12 980 000 Ft.
Az üzemanyagár és személyi jellegű kiadások (kötelező béremelés) növekedése nehezíti a
finanszírozásból történő ellátást, a hatékonyabb működést a gépkocsik cseréje nagy
mértékben segítette elő.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához 2010. évben a meglévő 97 készülék
mellé további 115 készüléket vásárolt az intézmény, egy modernebb
diszpécserközponttal. 2013. július 01. óta a feladat kötelező állami feladat lett, ennek
ellenére 2014. június 30. napjáig az intézmény látta el Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata kiegészítő támogatásával, mint önként vállalt feladatot.
A feladatellátáshoz vásárolt készülékeket a magyar állam nem vette át, annak hasznosítása
lehetőségeit felül kell vizsgálni.
Tanyagondnoki szolgálat működik, az egyik Békéscsabán a másik Kétsoprony
községben. Mindkét szolgálat rendelkezésére áll gépkocsi, a támogatás 25%-kal nőtt,
mely a gépkocsik olcsóbb üzemeltetésűre való cseréjével biztosítja a feladatellátást, ami
önként vállalt feladat.
A szakosított ellátásban is fontos döntéseket kellett meghozni 2011. óta, tekintettel arra,
hogy az Ady utcai Idősek Otthona telephely kivételével a további hat telephely működési
engedélye 2012. 12. 31. napjával lejárt. Három gondozóház működött, 59 férőhelyen,
ahol az egy éves tartózkodás helyett hosszú évekig laktak ellátottak szabálytalanul (volt aki
tíz évnél is tovább).
A szakosított ellátásban a szenvedélybetegek bentlakásos ellátása elhelyezése a korábban
gondozóházként működő 4-es Honvéd utcai Gondozóházba az Ady utcai Idősek
Otthonából kiváló döntésnek bizonyult, így az Ady utcai Idősek Otthona nem került állami
fenntartásba, másrészt annak férőhelyszám bővítése -42- jelentős mértékben hozzájárult
ahhoz, hogy a határozott idejű, rendkívül rossz tárgyi feltételekkel rendelkező telephelyekről
az ellátottak elhelyezése biztosított legyen. Az Ady utcai Idősek Otthona működési
engedélye határozatlan idejű, jelenleg 129 tartós és 4 átmeneti, vagyis összesen 133 idős
otthoni férőhellyel működik. Tárgyi és személyi feltételei teljes körűen biztosítottak az
ellátáshoz, jelenleg százszázalékos kihasználtsággal működik, a korábbi 85-90 % helyett,
amikor a férőhelyek száma 91 volt.
A gondozóházak megszüntetésre kerültek a működési engedélyek határozott lejártával, a
tárgyi feltételek biztosítása – jelentős átalakítási, felújítási költségek kellettek volna ahhoz,
hogy a jogszabályok szerinti tárgyi feltételek biztosítottak legyenek, amihez forrás nem állt
rendelkezésre. Jelenleg a 4 átmeneti férőhelyre sincs igény, ami azt mutatja, hogy a
gondozóházi férőhelyek megszüntetése időszerű döntés volt, azonban az kötelező feladat, így
legalább 4 férőhely megtartása kötelező és indokolt is.
A határozott idejű működési engedéllyel rendelkező Bankó utcai Idősek Otthona már
tényleges feladatot nem lát el, ott megszűnt az idős ellátás.
A Bartók Béla utcai Idősek Otthona férőhelyei részben átadásra kerültek az Életfa
Idősek Otthona, részben az Ady utcai Idősek Otthona részére. A telephely kiürítése
szintén megtörtént, az ellátás az Ady utcai Idősek Otthona újonnan kialakított
férőhelyein biztosított volt minden ellátott számára.
A Csaba utcai Idősek Otthona jelenleg 37 férőhelyen nyújt ellátást, a működési engedély
meghosszabbítását javasoljuk a fenntartónak 2016. december hó 31. napjáig, erre
vonatkozóan ezt önálló napirend keretében tárgyalja a fenntartó mai ülésén.
9

A fenntartó jelenleg idős bentlakásos ellátás keretében 256 átlagos ápolás és gondozás, 4
átmeneti ápolás és gondozás, és 34 emelt szintű férőhelyen, vagyis 294 férőhelyen nyújt
ellátást.
Összesen a két határozatlan idejű engedéllyel rendelkező telephelyen 78 férőhellyel
bővítettük az ellátást.
A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a hajléktalan ellátást
teljes körűen biztosítja, amint azt mai ülésén a Tanács részletesen tárgyalta az 5.
napirend keretében. A Hajléktalanok Átmeneti Szállója felújítása a biztonságos ellátás
miatt az intézmény saját forrásából megvalósult, 30 férőhelyen nyújt ellátást a szálló, és 20
férőhelyen a nappali melegedő. Itt van az utcai szociális munka központja is, melynek
ellátását gépkocsi is biztosítja. Napi egy tál meleg étel biztosított 2014. november 3. óta
minden hajléktalan személy részére, valamint napi hideg élelmiszer csomag, utóbbi pályázati
forrásból, az ellátásra 2015. december hó 31. napjáig rendelkezik a fenntartó ellátási
szerződéssel.
A Családok és Gyermekek Átmeneti Otthonában férőhely átcsoportosítást hajtottunk
végre, a valós igények alapján a családok átmeneti otthona férőhelyét 16 főről 22 főre
növeltük, míg a gyerekek átmeneti otthonában a 12 férőhelyet 6 főre csökkentettük. Az
engedélyhez minden hatóság és az NRSZH is hozzájárult, azt befogadta, így az a napokban
várhatóan megérkezik. Az ellátás jelenleg a családok átmeneti otthonában 100% férőhelyen
működik, egy gyermek lakik a gyermekek átmeneti otthonában. Helyettes szülőnél nincs
gyermek elhelyezve.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat egyre több ügyben jár el, 2015. február hó 18.
napján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala átfogó ellenőrzést
tartott, kiváló szakmai munkát állapított meg az intézményben minden egyes
munkaterületen. A dokumentációs rendet és a szakmai anyagokat a fenntartó 2014.
évben felülvizsgálta, mert azt elrendelte a hivatal, azonban a jogszabályváltozások miatt
azt mai ülésen módosítani kellett. Ezzel a szakmai munka teljes körűen biztosított lesz, a
személyi és tárgyi feltételek a feladatok ellátásához rendelkezésre állnak.
Felül kell vizsgálni a Fövenyes utcai kihelyezett iroda működését, annak fenntartása jelentős
többletköltséget jelent, de az ügyintézés során elkerülhetetlen a Szabadság téri központban az
ügyintézés, így annak okszerűségét már vizsgáljuk.
A hatékony munkavégzés minden területen átfogóan megvalósul, további jelentős
költségmegtakarítás nem érhető el, ezért meg kell vizsgálni a meglévő szolgáltatások
tartalmát, azok szükségességét a valós igényekhez, a jogszabályi tartalomhoz, valamint meg
kell vizsgálni a további működési bevételek lehetőségét is.
A fenntartó köteles a szolgáltatási önköltséget meghatározni április1-ig. Ennek során
számba kell venni a fentieket a jogszabályváltozások mellett. A központi támogatások
változása egyértelműen mutatja az állami szándékot, vagyis azt, hogy egyre inkább
előtérbe kerül az öngondoskodás és csak azt finanszírozza a központi költségvetés, amire
az egyénnek valós szükséglete alapján nincs saját forrása.
A jogszabályok módosítása elsősorban a meglévő ellátási formák működésének hatékonyabbá
tételét, a szolgáltatások fenntarthatóságát célozzák, hosszabb ideje fennálló, a fenntartók által
jelzett problémákat igyekeznek orvosolni a működési nehézségek csökkentése érdekében.
A módosításokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról
szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014.
évi CI. törvény, továbbá a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
magalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény tartalmazza, melyek a Magyar Közlöny
2014. évi 184. számában, 2014. december 29-én kerültek kihirdetésre.
10

A módosítások 2015. január 1-jétől hatályosak.
1.) Az intézményi térítési díj szabályainak változása
A módosítás értelmében megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja,
amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás
különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj
meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A
módosítás a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt
hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik
jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.
„115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési
díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év
közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében
is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”
2) Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben
A szociális szolgáltatások hosszú távú fenntarthatósága szükségessé teszi, hogy a szolgáltatási
rendszer finanszírozási módjaiban ki kell alakítani az öngondoskodást nagyobb mértékben
megvalósító források bevonásának lehetőségét. Ennek egyik lépéseként bevezetésre került a
belépési hozzájárulás meghatározásának lehetősége a fenntartók számára. Belépési
hozzájárulás – a rehabilitációs intézmények, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú
lakóotthon kivételével – a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett tartós bentlakásos
ellátás esetében kérhető az igénylő beköltözését megelőzően. Az állami, önkormányzati,
nem állami és egyházi fenntartó egyaránt megállapíthatja konkrét összegben az általa
meghatározott egyes intézményi férőhelyekre. Egyházi és nem állami fenntartók esetében a
belépési hozzájárulással érintett férőhelyek aránya nem haladhatja meg az intézmény
férőhelyeinek 50%-át.
A belépési hozzájárulás maximális összege nyolc millió forint lehet, melyet a fenntartó
évente egyszer változtathat meg, és amelyet az állampolgárok tájékoztatása érdekében
közzé kell tennie.
A kötendő megállapodásnak tartalmaznia kell a belépési hozzájárulás összegét, az azt
megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére
vonatkozó szabályokat.
Tekintettel arra, hogy az ellátásra szoruló személyek jelentős része nem rendelkezik
megfelelő rendszeres jövedelemmel, vagyonnal, hogy hozzájárulást tudjon fizetni, ezért az ő
ellátásuk érdekében a feladatellátásra kötelezett fenntartó nem tagadhatja meg az ellátást csak
azért, mert az igénylő a belépési hozzájárulást nem képes megfizetni.
Az ellátotti érdekekre tekintettel garanciális elem, hogy ha az ellátás az intézménybe történő
beköltözést követő 3 éven belül megszűnik – ideértve az ellátott elhalálozásának esetét is –, a
fenntartónak a hozzájárulás időarányos részét vissza kell fizetnie. Amennyiben az
intézményi jogviszony az ellátott halála miatt szűnik meg, a visszafizetendő összeg az
örökösnek, illetve a befizetőnek jár vissza.
A fenntartónak a belépési hozzájárulásból származó bevételi forrást az intézményei
működtetésére és fejlesztésére kell fordítania.
A megüresedett emelt szintű férőhelyek betöltése esetén a fenntartó választhatja a neki
kedvezőbb belépési hozzájárulás szabályainak alkalmazását, de ez a férőhely minősítését
nem érinti.
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3.) Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása
A korábbihoz képest egységesebb formában kerültek megfogalmazásra az intézményi
jogviszony megszüntetésének szabályai. Fontosabb változás, hogy az intézményi jogviszony
megszüntetésének esetköre kibővült azzal, ha az ellátott térítésidíj-fizetési kötelezettségének
annak ellenére nem tesz eleget, hogy azt jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé
tennék. Ebben az esetben, ha hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fenn,
és ennek összege a kéthavi személyi térítési összegét meghaladja, intézményi jogviszonya
megszüntethető. E szabály nem alkalmazható, ha a kötelezett ingatlanvagyonán jelzálogjog
került bejegyzésre. Az ellátott érdekeit szolgálja, hogy tartozás esetén három hónap
elteltével írásban tájékoztatni kell a jogkövetkezményekről. Annak megállapítására, hogy
a tartozás a jövedelmi viszonyok változása miatt áll-e fenn, jövedelemvizsgálatot kell
lefolytatni.
4.) A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás
szabályainak módosítása
A szociális szolgáltatások esetében 2012 óta csak az a szolgáltató, intézmény jogosult állami
támogatásra, amely a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe
befogadást nyer, ezért volt rendkívüli fontosságú a fentebb részletesen említett szolgáltatások
bevezetése és a férőhelyek bővítése ezt megelőzően. Mivel a bevezetése óta eltelt időszakban
néhány olyan probléma merült fel az ellátórendszerben, amit a szabályozás nem tudott
megfelelően kezelni, pontosításra, kiegészítésre kerültek a vonatkozó szabályok. Az egyedi,
méltányolható esetek kezelése érdekében az új szabályok jogkört biztosítanak az emberi
erőforrások miniszterének arra – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével –, hogy
indokolt esetben az adott szolgáltatás befogadása mellett döntsön a kapacitásokra tekintet
nélkül, a költségvetési források, a területi lefedettség, az ellátási szükségletek és a szolgáltatói
nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével. Indokolt eset különösen a megszűnt
intézmény ellátottairól való gondoskodás, a máshol nem ellátható személyek ellátásának
biztosítása, valamint az adott területen hiányzó szolgáltatás pótlása.
A kapacitásszabályozás területén további változás, hogy a kapacitástól függetlenül
befogadható esetek köre kiegészült a költségvetési többletkiadást nem eredményező ellátotti
létszám-, férőhelyszám-átadás, valamint az állami fenntartó által nem kötelező feladatként
ellátott családsegítés szolgáltatás befogadásának esetével.
A demens személyeket ellátó intézményi férőhelyek befogadására vonatkozó szabályozás
megszűnt, melynek értelmében, ha nappali vagy bentlakásos intézményben, már befogadott
férőhelyen ellátott személy demenssé válik, emiatt nem kell újra befogadást kérni.
Egyszerűsödött továbbá a befogadási eljárás annyiban, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság mentesül a befogadási kötelezettség alól, hiszen a bentlakásos ellátások
kötelező feladatellátásának állami átvételével egyidejűleg ezen szolgáltatások finanszírozása
is átalakult, így nincs szükség arra, hogy az állam a saját fenntartásában lévő szolgáltatásait
befogadja.
5.) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás körében meglévő szolgáltatási
párhuzamosságok felszámolásának első lépéseként az új szolgáltatások létrehozása esetén az
Szt. kötelezettségként írja elő, hogy 2015. január 1-jét követően családsegítés szolgáltatást
csak gyermekjóléti szolgáltatással együtt, egy szolgáltató keretében lehet létrehozni. Az
integrálási kötelezettség jelenleg tehát nem érinti a 2014. december 31-én egy településen
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működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat. Ha viszont az egyik szolgáltatás már
működik a településen, és a másikat újonnan hozzák létre, akkor a fenti szabály
alkalmazandó.
6.) Egyéb fontosabb módosítások
Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
A szociális intézmények térítésmentes ellátást biztosítanak az olyan személyek számára, akik
az intézménybe történő felvételükkor nem rendelkeznek jövedelemmel, mivel rendszeres
pénzellátásuk – pl. rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás, stb. – megállapítása még
folyamatban van. Ugyanakkor később a rendszeres pénzellátás az ellátott számára akár több
hónapra visszamenőlegesen kerül megállapításra, a kérelem beadásának napjától, azonban az
intézmények a személyi térítési díjat eddig nem állapíthatták meg visszamenőlegesen, a
felülvizsgálatot megelőző időszakra. A módosítás biztosítja azt a lehetőséget, hogy ha az
ellátott részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra, a személyi
térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő
napja legyen.
„115. § (7) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem
kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és
részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a
személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való
jogosultság kezdő napja.”
Jogorvoslati rend pontosítása
Az intézményi jogviszony keletkezése, megszűnése és a személyi térítési díj megállapítása
eseteiben az Szt. nem szabályozta egyértelműen, hogy a vitás ügyekben mi a követendő
jogorvoslati rend. A módosítás egységesebb jogorvoslati rendet határoz meg a fenti
esetkörökben: főszabályként valamennyi fenntartótípus esetén az intézményvezető döntése
ellen a fenntartóhoz lehet fordulni, a fenntartó döntésének felülvizsgálatát pedig – tekintve,
hogy mindegyik esetben a felek közötti megállapodásról van szó – a döntés kézhezvételétől
számított 30 napon belül a bíróságtól lehet kérni.
„11. § (5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások esetében a fenntartó
döntésének bírósági felülvizsgálata, valamint a felmondás jogellenességének bírósági
megállapítása a döntés, illetve felmondás kézhezvételétől számított harminc napon belül
kérhető.”
A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása
Pontosításra kerültek a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályai. Kiemelendő,
hogy ugyanazon az ellátási területen nem hozható létre több falugondnoki, illetve
tanyagondnoki szolgáltatás. Ezt a szabályt csak a 2015. január 1-jét követően létrejövő
szolgálatokra kell alkalmazni, azzal, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés
iránt 2015. január 1-jén folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.
A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok
A szociális intézmények legfeljebb százötven főt láthatnak el. Kivételként került
meghatározásra a hajléktalan személyek szakosított ellátása. Kiemelt cél, hogy senki ne
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kerüljön életveszélybe, minden hajléktalan ember lehetőséget kapjon a szolgáltatások
igénybevételére, és senki ne kényszerüljön arra, hogy közterületen kelljen éjszakáznia. Az
utcán élők számának csökkentése és az utcai életmód felszámolására irányuló törekvésekhez
elengedhetetlen feltétel, hogy megfelelő krízis-, illetve átmeneti jellegű férőhely álljon
rendelkezésre.
Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása
Az Szt. szerint, ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az
intézmény biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett
ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. A jelzálogjogot a folyó évi hátralék erejéig
lehetett bejegyezni. A módosítás kiküszöböli az értelmezési nehézségeket a „folyó évi”
meghatározás elhagyásával, így ez a jövőben nem jelent sem időbeli, sem összegbeli
korlátozást.
„119. § (3) A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott hátralék erejéig lehet
bejegyezni. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi
feltételek fennállása esetén - a fenntartó kérelme alapján - határozatot hoz. A határozatot az
ingatlanügyi hatósággal közölni kell.”
II.) A kormányrendeletek legfontosabb változásai
A módosításokat az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza, amely a Magyar
Közlöny 2014. évi 185. számában, 2014. december 29-én került kihirdetésre.
A módosítások 2015. január 1-jétől hatályosak.
1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
módosításai
Az igénybevevői nyilvántartásba (KENYSZI) történő jelentési kötelezettség jelentősen enyhül
azoknál a szolgáltatásoknál, ahol a jelenlét jellemzően nem változik naponta. Ezen esetekben
elegendő havonta egyszer megtenni a jelentést, az adott hónap minden napjára, az adott
hónap utolsó napját követő harmadik munkanap 24 óráig.
Naponta kell jelenteni továbbra is az alábbi szolgáltatásoknál:
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás,
- éjjeli menedékhely,
- bölcsőde,
- hetes bölcsőde,
- családi napközi,
- családi gyermekfelügyelet.
A felsoroltakon kívüli szolgáltatások esetében havonta kell jelenteni.
A fentieknek megfelelően a napi jelentési kötelezettség fogalmát felváltja az időszakos
jelentési kötelezettség fogalom, amely tehát magába foglalja a napi és a havi jelentési
kötelezettséget.
A módosítás biztosítja, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés során az NRSZH
informatikai rendszere működésének hibájából eredően ne érje hátrány a fenntartókat, ha ezen
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okból kifolyólag határidőben nem tudtak eleget tenni jelentési kötelezettségüknek. Az
adatszolgáltatás pótlására vagy módosítására az NRSZH engedélyével kerülhet sor.
A belépési hozzájárulás bevezetésével összefüggésben a fenntartók országos jelentési
rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettsége kibővült azoknál a szolgáltatásoknál, ahol
belépési hozzájárulás megállapítható, az alábbi adatokkal:
- a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,
- a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege, valamint
- a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege.
2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
módosításai
A szociális intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében lehetővé vált az
ideiglenes hatályú bejegyzések 2016. december 31-éig történő meghosszabbítása. Ehhez a
fenntartónak be kell nyújtania a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek
megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, vagy az ennek érdekében igényelt európai uniós
forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát.
A meghosszabbításról a szociális és gyámhivatalnak 2015. március 31-éig kell döntenie, a
döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzések hatálya meghosszabbodik.
„50. § (1) A működést engedélyező szerv a 2014. december 31-én vagy azt követően
hatályukat veszítő ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási
érdekből 2016. december 31-éig más jogszabályi felhatalmazás hiányában is
meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges
feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, vagy az ennek érdekében igényelt
európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést
engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében 2015. március 31-éig dönt. A döntés
jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésre, adatmódosításra vagy törlésre irányuló
hatósági eljárásokban 2014. július 1-jétől elektronikus ügyintézés van, ennek megfelelően már
csak elektronikus űrlapon nyújtható be a bejegyzés, adatmódosítás, törlés iránti kérelem is.
A kistérségek közigazgatási egységként való megszűnésére tekintettel az ellátási terület
módosítása esetén az már nem jelölhető meg kistérségként, de a szolgáltatói nyilvántartásban
2014. december 31-én szereplő kistérségi ellátási terület a továbbiakban is szerepeltethető.
Egyértelműen meghatározásra került, hogy a finanszírozási rendszerbe való befogadás csak a
bejegyzett ellátotti létszámon, férőhelyszámon belül értelmezhető: amennyiben csökken a
bejegyzett ellátotti létszám, férőhelyszám, a befogadott férőhelyszámot, ellátotti létszámot is
csökkenteni kell, kérelem hiányában hivatalból is.
„34. § (3) A működést engedélyező szerv – erre irányuló kérelem hiányában hivatalból – a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerülő ellátotti létszámra, férőhelyszámra csökkenti a
befogadott ellátotti létszámot, férőhelyszámot, illetve azt az ellátotti létszámot,
férőhelyszámot, amely után a fenntartó az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult
költségvetési támogatásra, ha az egyébként – adatmódosítás következtében – a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett ellátotti létszámnál, férőhelyszámnál magasabb lenne.”
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Az ellenőrzési eljárások esetében a módszertani intézmények döntési felelősségébe került,
hogy szakértői közreműködésük során lefolytatnak-e helyszíni ellenőrzést.
A bejegyzési eljárásban a finanszírozási rendszerbe történő befogadás kérdésében
szakhatóságként kell megkeresni az NRSZH-t. Az új szabályozás értelmében nem kell
megkeresni a szakhatóságot, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája
alapján, a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési
támogatásra.
3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet módosításai
Az intézményi térítési díj megállapítására vonatkozó Szt.-beli szabály módosításával
összefüggésben a rugalmasabb térítési díj megállapítást célozza egyes részletszabályok
hatályon kívül helyezése. Ezek érintik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, valamint a nappali ellátás térítési díjára
vonatkozó rendelkezéseket.
A belépési hozzájárulás bevezetésével a fenntartót közzétételi kötelezettség terheli a belépési
hozzájárulás összegének tekintetében.
Változott a 3. számú melléklet szerinti térítési díj nyilvántartási törzslapja azzal
összefüggésben, hogy a „folyó évi” meghatározást a törvényi szintű módosítás hatályon kívül
helyezte.
Hatályon kívül helyezésre került az 1. számú mellékletben meghatározott Gondozási napló a
házi segítségnyújtásban részesülőkről elnevezésű dokumentum. E helyett új gondozási napló
került bevezetésre, amelyet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. számú
melléklete tartalmaz. Az SzCsM rendelet hatálybalépéséig a korábbi gondozási napló
használandó, a hatálybalépést követően pedig az újat kell vezetni.
4) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításai
Támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások esetén naponta be kell jelenteni az
igénybevevői nyilvántartásba, hogy az adott napon kik vették igénybe az ellátást. A
párhuzamos finanszírozás és az ebből fakadó vitás kérdések kiküszöbölése érdekében
szabályozásra került, mely esetekben lehetséges e két szolgáltatás együttes finanszírozása más
szolgáltatásokkal.
A működési támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályok módosításai biztosítják az
államháztartásról szóló törvénnyel és végrehajtási rendeletével való összhangot. A
módosítás szerint a fenntartónak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ügyleti, illetve késedelmi kamatot kell
megfizetnie a visszafizetendő működési támogatás összege után. Pontosításra kerültek
továbbá a visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos egyes eljárási szabályok is.
III) Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai
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A módosításokat az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2015.
(I. 14.) EMMI rendelet tartalmazza, amely a Magyar Közlöny 2015. évi 1. számában, 2015.
január 14-én került kihirdetésre. A módosítások 2015. január 17-étől hatályosak.
1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.
(XI. 24.) SZCSM rendelet módosításai
Egyszerűsödött a dokumentációs kötelezettség a szociálisan nem rászorult személyek részére
nyújtott támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében azzal, hogy a
nem rászorult személyek vonatkozásában megszűnt az orvosi igazolás benyújtásának
követelménye.
Szintén a dokumentációs teher csökkentését szolgálja, hogy megszűnt az alapszolgáltatást
igénylő személy nyilatkozattételi kötelezettsége arról, hogy igénybe vesz-e más
szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.
2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) módosításai
Legfontosabb változás a házi segítségnyújtás szabályait érinti. Változott egyrészt a gondozási
tevékenységek köre, másrészt a gondozási tevékenységek résztevékenységekre lettek
alábontva. Az új 5. számú mellékletben meghatározott gondozási tevékenységeken
belüli résztevékenységeket kell a gondozási naplóban nevesítetten feltüntetni, állami
támogatás kizárólag ezek után a tevékenységek után jár.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős
mértékben átalakul.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek.
A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának
erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg.
Ezek az ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az
eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok
által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági
feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
Fenti változások áttekintése mellett tehát megállapítható, hogy a fenntartói feladatok
ellátása során szem előtt kell tartani, hogy a társult településeknek sem áll rendelkezésre
várhatóan többletforrás a feladatok finanszírozására, így a szolgáltatási önköltség
meghatározása és a számított intézményi térítési díj felülvizsgálata szükséges.
A Társulás önként vállalt feladatot csak akkor vállaljon, ha arra igazolható módon a
forrás rendelkezésre áll, hiszen a kötelező feladatellátás is feszített és hatékony
gazdálkodást kíván a feladatot ellátó intézményektől. A költségvetés ennek
számbavételével történt. Tovább szükséges vizsgálni a fenntartói körön kívül bevonható
forrásokat – működési bevételek térítési díj és egyéb szolgáltatások bevezetése, emlyért
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díj kérhető, pályázati lehetőségek- melyek a teljesebb körű és jó minőségű ellátást
egyenlő keretek között biztosítják a települések mindegyikén
Mindezek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa a Társulás, mint fenntartó 2015. évi feladatellátását úgy határozza meg,
hogy a kötelezően ellátandó feladatok mellett önként vállalt feladatot csak a
fenntartó döntése alapján lehet vállalni, annak finanszírozásának teljes körű,
előzetes áttekintése mellett.
2. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az általa fenntartott intézmények önként vállalt
feladatot kizárólag a fenntartó előzetes hozzájárulása mellett vállalhatnak, mely
vonatkozik a pályázatok benyújtására is a támogatás intenzitásától függetlenül.
3. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a szolgáltatási önköltségek és az intézményi
térítési díjak meghatározása során, figyelembe kell venni az ellátottak
öngondoskodásának elvárható mértékét, erre számításokat kell végezni és azt a
Pénzügyi Bizottság előzetes véleménye mellett a Tanács elé kell terjeszteni a tárgyi
ügyben meghozott döntés – szolgáltatási önköltség meghatározása- tárgyalása előtt.
4. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az általa fenntartott intézményekben felül kell
vizsgálni az ellátott feladatokat, és ki kell dolgozni, melyek azok a szolgáltatások,
amelyekből reálisan növelhető a működési bevétel. Ezt részletesen be kell mutatni,
mind szakmai, mind pénzügyi vonatkozásaiban.
Felelős: 1. pont Szarvas Péter TT elnöke
2-3-4.: TT jogász, intézményvezetők, gazdasági vezető
Határidő: 2015. április 01.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 03-i ülésére
a 8. sz. napirendhez

Tárgy: A Békéscsabai Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények vezetői és
gazdaságvezetői pályázatainak kiírása – BKSZK, Életfa I.O., CsGyK,
Intézményellátó
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna BKT jogásza
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Mellékletek: intézményvezetői pályázatok kiírása

Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsaba és Térségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás intézményvezetői
megbízások 2015. április 30-val lejárnak, ezért szükséges a Társulási Tanácsnak közzétenni, a
vezetői pályázatok kiírását.
Kérem a Társulási tagjait az előterjesztés mellékleteinek megvitatására, és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa az
intézményvezetői pályázatok kiírását a jelen napirendhez tartozó előterjesztés 8/1-5.
számú mellékletekben részletezettek szerint, azzal szó szerint megegyező szöveggel
elfogadja.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. március 03.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Békéscsabai Kistérségi Társulás Tanácsa

intézményvezető (magasabb vezető)
álláshelyének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű magasabb vezető
megbízással, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén az 1992. évi XXXIII. tv.
21/A.(4) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre: 2015. május 1. napjától 2020. április hó 30. napjáig
szól.
A munkavégzés helye:
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ (valamennyi telephelye)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet, valamint a 257/2000. (XII. 26.)
Kormányrendelet szerint, az alábbi részletezéssel:
A Békéscsabai Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Központ szervezése, irányítása, ellenőrzése az Alapító Okiratban meghatározott
keretek között. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a
működési engedélyben rögzítettek szerint és a fenntartó döntéseinek keretein belül. Az
intézmény által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított ellátások
szakmai szervezése, irányítása, azok ellenőrzése, az egyes telephelyek közötti feladatok
koordinálása, jogszerű működésük biztosítása. A fentiekhez kapcsolódó igazgatási,
személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályok valamint az alapító okiratban foglaltak
szerint az ott megjelölt szakfeladatok ellátása.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény szerint, valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben rögzítettek
szerint.
Pályázati feltételek:







az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti képesítés megléte
a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat
megléte
szociális szakvizsga megléte, vagy a pályázó nyilatkozata, hogy a magasabb
vezetői megbízást követő két éven belül a szociális szakvizsgát megszerzi
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
cselekvőképesség
büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:






társulás által fenntartott, bentlakásos idős és szenvedélyellátásban szerzett vezetői
gyakorlat, alapellátásban szerzett vezetői tapasztalat (összesen legalább 5 év)
a képesítési követelmény mellett felsőfokú gazdasági, pénzügyi, jogi végzettség
költségvetési szervnél szerzett tapasztalat - legalább 3 év bentlakásos
idősotthonban megszerzett gyakorlat, legalább középfokú egészségügyi végzettség
a társulás településein való helyismeret (Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony,
Csabaszabadi, Újkígyós)
számítógépes ismeretek készségszintű használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






részletes szakmai önéletrajz
az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési
elképzeléseket is részletező program
végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás
hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők
megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati elbírálását a TT nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint
nyilatkozata a cselekvőképességéről

A beosztás betölthetőségének időpontja:
2015. május hó 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április hó 10.
Nemzetközi Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja: 2015.03.10.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Banadics Attila a Kistérségi
Csoport csoportvezetője nyújt, a 06-66/519-740-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás,
Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „intézményvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott
küldeményként postára adják. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a
pályázat előkészítője – Kistérségi csoport - által összehívott bizottság véleményezi, a
benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek
részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról
az irányítási jogkör gyakorlója dönt, a pályázat benyújtási határideje leteltét követő Társulási
Tanács ülésén.
A Társulási Tanács a pályázat indokolás nélküli eredménytelennek nyilvánítási jogát
fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április hó 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


Békéscsabai Kistérségi Társulás honlapja: www.csabaikisterseg.hu



Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja: https://kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás
visszavonása tekintetében a Békéscsabai és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács
elnöke.
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Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Békéscsabai Kistérségi Társulás Tanácsa

intézményvezetői (magasabb vezető)
álláshelyének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű magasabb vezető
megbízással, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén az 1992. évi XXXIII. tv.
21/A.(4) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre: 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet, valamint a 1997. évi XXXI.
Törvény, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet
szerint, az alábbi részletezéssel:
A Békéscsabai Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ szervezése, irányítása, ellenőrzése az Alapító Okiratban
meghatározott keretek között. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői
irányítása, a működési engedélyben rögzítettek szerint és a fenntartó döntéseinek keretein
belül. Az intézmény által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított
ellátások, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások szakmai szervezése,
irányítása, azok ellenőrzése, az egyes telephelyek közötti feladatok koordinálása, jogszerű
működésük biztosítása. A fentiekhez kapcsolódó igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a
hatályos jogszabályok valamint az alapító okiratban foglaltak szerint az ott megjelölt
szakfeladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény szerint, valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben rögzítettek
szerint.

Pályázati feltételek:



az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti képesítés megléte
a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/1. pontja szerinti
képesítés megléte
 a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat
megléte és nyilatkozat
 szociális szakvizsga megléte, vagy a pályázó nyilatkozata, hogy a magasabb vezetői
megbízást követő két éven belül a szociális szakvizsgát megszerzi
 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 cselekvőképesség
 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 társulás által fenntartott szociális intézményben szerzett gyakorlat (legalább 3 év
szakmai tapasztalat)
 a képesítési követelmény mellett szociálpolitikai, felsőfokú gazdasági, pénzügyi, jogi
végzettség
 a társulás településein való helyismeret (Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony,
Csabaszabadi, Újkígyós)
 számítógépes ismeretek készségszintű használata, érvényes gépjárművezetői
engedély megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz
 az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési
elképzeléseket is részletező program
 végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás
 hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők
megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati elbírálását a TT nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint
nyilatkozata a cselekvőképességéről
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2015. május hó 01. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.
Nemzetközi Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja: 2015.03.10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Banadics Attila a Kistérségi
Csoport csoportvezetője nyújt, a 06-66/519-740-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás,
Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „intézményvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott
küldeményként postára adják. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a
pályázat előkészítője – Kistérségi csoport - által összehívott bizottság véleményezi, a
benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek
részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról
az irányítási jogkör gyakorlója dönt, a pályázat benyújtási határideje leteltét követő Társulási
Tanács ülésén.
A Társulási Tanács a pályázat indokolás nélküli eredménytelennek nyilvánítási jogát
fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Békéscsabai Kistérségi Társulás honlapja: www.csabaikisterseg.hu
 Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja: https://kozigallas.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás
visszavonása tekintetében a Békéscsabai és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács
elnöke.

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Békéscsabai Kistérségi Társulás Tanácsa

intézményvezetői (magasabb vezető)
álláshelyének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű magasabb vezető
megbízással, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén az 1992. évi XXXIII. tv.
21/A.(4) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre: 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet, valamint a 257/2000. (XII. 26.)
Kormányrendelet szerint, az alábbi részletezéssel:
A Békéscsabai Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek
Otthona szervezése, irányítása, ellenőrzése az Alapító Okiratban meghatározott keretek
között. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a működési
engedélyben rögzítettek szerint és a fenntartó döntéseinek keretein belül. Az intézmény által
nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások szakmai szervezése,
irányítása, azok ellenőrzése. A fentiekhez kapcsolódó igazgatási, személyzeti feladatok
ellátása a hatályos jogszabályok valamint az alapító okiratban foglaltak szerint az ott
megjelölt szakfeladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény szerint, valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben rögzítettek
szerint.
Pályázati feltételek:
 az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti képesítés megléte

 a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat
megléte
 szociális szakvizsga megléte, vagy a pályázó nyilatkozata, hogy a magasabb vezetői
megbízást követő két éven belül a szociális szakvizsgát megszerzi
 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 cselekvőképesség
 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 társulás által fenntartott, bentlakásos idősellátásban szerzett vezetői gyakorlat
(legalább 3 év szakmai tapasztalat)
 a képesítési követelmény mellett felsőfokú gazdasági, pénzügyi, jogi végzettség
 költségvetési szervnél szerzett tapasztalat - legalább 3 év bentlakásos idősotthonban
megszerzett gyakorlat
 a társulás településein való helyismeret (Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony,
Csabaszabadi, Újkígyós)
 számítógépes ismeretek készségszintű használata.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz
 az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési
elképzeléseket is részletező program
 végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás
 hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők
megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati elbírálását a TT nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint
nyilatkozata a cselekvőképességéről
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2015. május hó 01. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.
Nemzetközi Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja: 2015.03.10
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Banadics Attila a Kistérségi
Csoport csoportvezetője nyújt, a 06-66/519-740-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás,
Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „intézményvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott
küldeményként postára adják. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a
pályázat előkészítője – Kistérségi csoport - által összehívott bizottság véleményezi, a
benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek
részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról
az irányítási jogkör gyakorlója dönt, a pályázat benyújtási határideje leteltét követő Társulási
Tanács ülésén.
A Társulási Tanács a pályázat indokolás nélküli eredménytelennek nyilvánítási jogát
fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Békéscsabai Kistérségi Társulás honlapja: www.csabaikisterseg.hu
 Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja: https://kozigallas.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás
visszavonása tekintetében a Békéscsabai és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács
elnöke.

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Békéscsabai Kistérségi Társulás Tanácsa
gazdasági vezető (magasabb vezető)

álláshelyének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű magasabb vezető megbízással
a Kjt. szabályai szerint.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 évre szól ( magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető).
A munkavégzés helye:
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
Békés megye, Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény gazdasági vezetője irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét,
gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével,
kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon
használatával,hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv,
valamint a fenntartó által hozzárendelt költségvetési szervek költségvetésének megtervezéséért, a
gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá
az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend
betartásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény szerint.
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Pályázati feltételek:
 Egyetem, illetve Főiskola,
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően
felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy
 Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés
szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy
 Mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői,
pénzügyi ellenjegyzői, – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény szerinti ellenjegyzői - vagy
 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2)
bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt
szakmai gyakorlat;
 Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell
a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
 Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;
 A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos
felhasználói ismeret;
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 Büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 vezetői gyakorlat (legalább 3 év szakmai tapasztalat)
 költségvetési szervnél szerzett tapasztalat - legalább 3 év
 számítógépes ismeretek készségszintű használata (Forrás program ismerete)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz
 végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők
megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati elbírálását a TT nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint
nyilatkozata a cselekvőképességéről
 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen
előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez
szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt
 nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja gazdasági vezetővé történő megbízása esetén a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat eredményes elbírálását követően azonnal betölthető.
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A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap.
2015. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Banadics Attila a Kistérségi
Csoport csoportvezetője nyújt, a 06-66/519-740-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás,
Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „gazdasági vezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott
küldeményként postára adják. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a
pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezi, az előértékelésen kiválasztott
pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, majd a soron következő Társulási Tanács
ülésén születik döntés.
A Társulási Tanács a pályázat indokolás nélküli eredménytelennek nyilvánítási jogát
fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Békéscsabai Kistérségi Társulás honlapja: www.csabaikisterseg.hu
 Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja: https://kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás
visszavonása tekintetében a Békéscsabai és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács
elnöke.
Megjelentetés napja: 2015. március 10.
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Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Békéscsabai Kistérségi Társulás Tanácsa
intézményvezető (magasabb vezető)

álláshelyének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű magasabb vezető megbízással
a Kjt. szabályai szerint.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 évre szól (magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető).
A munkavégzés helye:
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
Békés megye, Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott
intézmények gazdasági, pénzügyi, könyvelési és feladatainak a szervezése, irányítása, az
Alapító Okiratban meghatározott keretek között. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, a működési engedélyben rögzítettek szerint és a fenntartó
döntéseinek keretein belül. A fentiekhez kapcsolódó igazgatási, személyzeti feladatok ellátása
a hatályos jogszabályok és belső szabályzatokban meghatározott keretek között.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény szerint, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendeletben rögzítettek
szerint.
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Pályázati feltételek:





büntetlen előélet
cselekvőképesség
felsőfokú iskolai végzettség
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:










vezetői gyakorlat (legalább 3 év szakmai tapasztalat)
költségvetési szervnél szerzett tapasztalat - legalább 5 év –
felsőfokú műszaki végzettség
számítógépes ismeretek készségszintű használata,
Társulás településeinek, telephelyeinek ismerete.
mérlegképes könyvelői képesítés (vállalkozási és államháztartási szakon)
angol, német nyelvből középfokú nyelvvizsga
közigazgatási szakvizsga
Eu-s pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz
 az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési
elképzeléseket is részletező program
 végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás
 hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők
megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati elbírálását a TT nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint
nyilatkozata a cselekvőképességéről
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat eredményes elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap.
2014. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Banadics Attila a Kistérségi
Csoport csoportvezetője nyújt, a 06-66/519-740-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás,
Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „intézményvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
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A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott
küldeményként postára adják. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a
pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezi, az előértékelésen kiválasztott
pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, majd a soron következő Társulási Tanács
ülésén születik döntés.
A Társulási Tanács a pályázat indokolás nélküli eredménytelennek nyilvánítási jogát
fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Békéscsabai Kistérségi Társulás honlapja: www.csabaikisterseg.hu
 Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja: https://kozigallas.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás
visszavonása tekintetében a Békéscsabai és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács
elnöke.
Megjelentetés napja: 2015. március 10.
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március hó 03. napján tartandó ülésére
a 9. számú napirendhez
Tárgy: Tájékoztató, az előző társulási tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról
A napirend készítője és előterjesztője:
 Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2014. december 17-i
és 2015. január 28-i Társulási Tanács ülésén hozott határozatok (1. sz. melléklet)
végrehajtására a kistérségi csoport az alábbi intézkedéseket tette:
73/2014.(XII.17.) sz. KTT határozat: intézkedést nem igényel
74/2014.(XII.17.) sz. KTT határozat: intézkedés megtörtént
75/2014.(XII.17.) sz. KTT határozat: intézkedés megtörtént
76/2014.(XII.17.) sz. KTT határozat: intézkedés folyamatban van HI:2015.02.28.
77/2014.(XII.17.) sz. KTT határozat: intézkedést nem igényel
78/2014.(XII.17.) sz. KTT határozat: intézkedés megtörtént
79/2014.(XII.17.) sz. KTT határozat: intézkedés megtörtént
80/2014.(XII.17.) sz. KTT határozat: intézkedést nem igényel
81/2014.(XII.17.) sz. KTT határozat: intézkedést nem igényel
82/2014.(XII.17.) sz. KTT határozat: intézkedést nem igényel
83/2014.(XII.17.) sz. KTT határozat: intézkedés megtörtént
1/2015.(I.28.) sz. KTT határozat: intézkedés megtörtént
2/2015.(I.28.) sz. KTT határozat: intézkedés folyamatban van HI:2015.05.20.
Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa elfogadja, az előző társulási tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2015. március 03.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
Békéscsaba, 2015. február 16.
Dr. Banadics Attila
kistérségi csoportvezető

1. sz. melléklet
A Társulási Tanács 2014. évi határozatainak végrehajtása
Határidő
20140430
20140130
20140130
20140130
20140228
20140205
20140130
20140130
20140227
20140227
20140227
20140331
20140228
20140227
20140227
20140424
20140227
20140227
20140531
20140331
20140529
20140529
20140529
20140529
20140630
20140529
20140529
20140529
20140529
20140529
20140529
20140618
20140618
20140731
20140618
20140618
20140731
20140731
20140731
20140831
20140731
20140731
20140731
20140731
20140731
20140929
20140929
20140929
20140929
20140929
20140929
20141231
20141231
20141001

Hat.szám
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
7/2014
8/2014
9/2014
10/2014
11/2014
12/2014
13/2014
14/2014
15/2014
16/2014
17/2014
18/2014
19/2014
20/2014
21/2014
22/2014
23/2014
24/2014
25/2014
26/2014
27/2014
28/2014
29/2014
30/2014
31/2014
32/2014
33/2014
34/2014
35/2014
36/2014
37/2014
38/2014
39/2014
40/2014
41/2014
42/2014
43/2014
44/2014
45/2014
46/2014
47/2014
48/2014
49/2014
50/2014
51/2014
52/2014
53/2014
54/2014

Hat.kelte
20140130
20140130
20140130
20140130
20140130
20140130
20140130
20140130
20140227
20140227
20140227
20140227
20140227
20140227
20140227
20140227
20140227
20140227
20140325
20140325
20140529
20140529
20140529
20140529
20140529
20140529
20140529
20140529
20140529
20140529
20140529
20140618
20140618
20140618
20140618
20140618
20140731
20140731
20140731
20140731
20140731
20140731
20140731
20140731
20140731
20140929
20140929
20140929
20140929
20140929
20140929
20140929
20140929
20140929

Megnevezés
2012.évi költségvetés módosítása
Pályázati tájékoztató
Határozatok végrehajtása
Életfa férőhely módosítása
Bcs MJV Kerékpárút pályázat
Renault gj. RICOH másoló átadása
Intézm.vez.pályáz. eseti bizottsága
BKESzKp int.vez.pályázat
2014. évi költségvetés
Intézményi munkamegosztási megáll.
Együttműködési megáll Bcs-TT
Egészségfejlesztés
Doboz elszámolása
BKESzKp működési tájékoztató
Határozatok végrehajtása
KENySzI adatszolgáltatás ütközése
TÁMOP 5-3-1 pályázat
Intézményellátó Kp vezetői megbíz.
Intézményi szolg.önkölts.és térítési díj
Jelzőrendszeres HSNy. felülvizsgálata
2013.évi költségvetés módosítása
2014.évi költségvetés módosítása
Beszámoló 2013. év belső ellenőrzés
BKESzKp támogató szolg.szakm.prg.
Jelzőrendszeres hsny 2014. év.
Bankó A. telephely tevék.megszüntet.
BKESzKp, ÉletfaSzSzKp A.ok.mód
BKESzKp, Életfa szakmai beszámoló
Határozatok végrehajtása
Életfa férőhely módosítása
Vezetői kinevezések
Beszámoló 2013. évi költségv.végreh.
AO BKESzKp, Életfa SzSzKp
Átszervezés Életfa, Családsegítő
Határozatok végrehajtása
Intézményvezetői megbízatások
2014.évi költségvetés módosítása
Intézmények szakmai gazd tájékoztató
Tájékoztató I. félév ellenőrzésről
Intézményellátó feladatai
Határozatok végrehajtása
Tájékoztató tám.szolg. utcai szoz.mun
Pályázati kiírás Életfa, Családsegítő
Pataki Erzsébet megbízása
Dr.Fodor I. Hajnalka kérelme
2014.évi költségvetés módosítása
Tájékoztató 2014. I.f.év Költségv.telj.
Beszámoló 2010-2013 év
Társulási Megállapodás módosítása
Családsegítő SzMSz, Házirend
BKESzKp SzMSz
BKESzKp férőh.mód, tér.díj finansz
Életfa férőh.mód, szoc konyha finansz
KEOP-2014-4.10.0/F pályázat

Felelős
Vantara
Dr.Banadics
Dr.Banadics
Vantara
Vantara
Dr.Banadics
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara, Szeverényiné
Bátori, Dr.Haranginé
Dr.Banadics
Dr.Banadics
Dr.Banadics
Vantara
Int.vezetők,Dr.Banadics
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Int.vezetők
Dr.Banadics
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara, int.vez, Dr.Banadics
Dr.Banadics
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Krattinger, Benyoda
Dr. Banadics
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara
Vantara, Pataki
Vantara, Bátori
Bátori, Benyoda
Polonkainé, Benyoda
Vantara
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20140929
20140929
20140929
20141006
20141030
20141119
20141119
20141119
20141119
20141119
20141119
20141231
20141231
20141119
20141217
20141119
20141119
20141126
20141217
20150225
20150225
20150228
20141217
20141231
20141231
20141231
20141217
20141217
20141231

55/2014
56/2014
57/2014
58/2014
59/2014
60/2014
61/2014
62/2014
63/2014
64/2014
65/2014
66/2014
67/2014
68/2014
69/2014
70/2014
71/2014
72/2014
73/2014
74/2014
75/2014
76/2014
77/2014
78/2014
79/2014
80/2014
81/2014
82/2014
83/2014

20140929
20140929
20140929
20141006
20141006
20141119
20141119
20141119
20141119
20141119
20141119
20141119
20141119
20141119
20141119
20141119
20141119
20141119
20141217
20141217
20141217
20141217
20141217
20141217
20141217
20141217
20141217
20141217
20141217

Határozatok végrehajtása
KEM 398, HHT 523 szgk üzem.tart.
Intézményvezetői pályázatok
2014.évi költségvetés módosítása
HÁSz karbantartása
TT elnök megválasztása
TT alelnök megválasztása
PB elnök megválasztása
PB belső tag megválasztása
PB külső tag megválasztása
Tájékoztató 2014. I-III név Költs.telj.
Bartók u. Csaba u. Id.Otth férőhely
Hajléktalan szálló férőhely
Tájékoztató 2015 évi feladatmutató
Támogató szolg, Utcai szoc munk.
Napi egy tál meleg étel
Határozatok végrehajtása
Doboz elszámolása
2014.évi költségvetés módosítása
2015. évi költségvetési koncepció
2015. évi belső ellenőrzés
Intézményi belső ellenőr
Társulás 2015. évi munkaterve
Doboz elszámolása
BKESzKp szakmai program
Utcai szoc munk Tám szolg 2015 ellát
Csaba ügyelet 2013 besz kiegészítés
Határozatok végrehajtása
Családsegítő férőhely módosítás

Dr.Banadics
Vantara,Bátori,polonkainé
Vantara
Vantara
TT elnöke,Pataki
Völgyi
Szarvas
Szarvas
Szarvas
Szarvas
Szarvas
Szarvas
Szarvas,Dr.Haranginé
Szarvas
Krattinger,Benyoda
Int.vezetők,Benyoda
Dr.Banadics
Szarvas,Dr.Haranginé
Szarvas
Szarvas
Szarvas
Krattinger, Benyoda
Dr.Banadics
Szarvas, Szeverényi
Bátori
Bátori, Pataki
Szarvas
Dr.Banadics
Szarvas, Pataki

20150129
20150520

1/2015
2/2015

20150128
20150128

TÁMOP pályázat benyújtása
Társulási Tanács ellenőrzése

Dr.Banadics
Völgyi, Szeverényi
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2. sz. melléklet
A Társulási Tanács 2014. december 17. és 2015. január 28. ülésén hozott határozatai
73/2014. (XII.17.) sz. KTT. határozat
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi
költségvetés előirányzatát 27.619 eFt-tal növeli, ezáltal 2.121.073 eFt bevételi és kiadási főösszeggel
elfogadja.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2014. december 17.

74/2014. (XII.17.) sz. KTT. határozat
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa elfogadja, a
Társulás 2015. évi Költségvetési koncepcióját.
Felkéri a Társulás, a Társulási Tanács Elnökét, hogy a koncepcióban foglaltak alapján elkészített
költségvetést legkésőbb a jogszabályi határidőn belül terjessze a Társulási Tanács elé.
A költségvetés elfogadásáig a működés finanszírozása nem haladhatja meg a 2014. évi költségek
időarányos szintjét.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. február 25.

75/2014. (XII.17.) sz. KTT. határozat
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
a jelen előterjesztés 3/1. és 3/2. számú melléklete szerinti Belső ellenőrzési ütemterv megnevezésű
okiratokat elfogadja.
Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, a „Megállapodást a belső ellenőrzési feladatok térségi
ellátásról” megnevezésű okiratot 2015. évre vonatkozóan változatlan feltételekkel, azonos összegben
elkészíttesse és aláírja.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. február 25.

76/2014. (XII.17.) sz. KTT. határozat
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa fontosnak
tartja, hogy a Társulás intézményrendszerén belül kialakuljon, és be legyen töltve egy olyan státusz,
amely a Társulás működési folyamatainak számszaki kontrollját végzi, ezzel elősegíti az átlátható és
hatékony pénzügyi gazdálkodást.
Felelős: Krattinger Linda megbízott intézményvezető
Benyoda Beáta megbízott gazdasági vezető
Határidő: 2015. február 28.
77/2014. (XII.17.) sz. KTT. határozat
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A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a
Társulás Tanács 2015. évi munkatervét.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2014. december 17.

78/2014. (XII.17.) sz. KTT. határozat
1./ Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt,
hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megállapodás központi költségvetési támogatás
átadásáról szóló okiratot azzal szó szerint megegyező szöveggel elfogadja.
2./ Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt,
hogy a Doboz Nagyközség Önkormányzata és a Társulás között 2013.12.31. napjáig fennálló feladatellátási jogviszony elszámolását 2012. és 2013. évekre vonatkozóan elfogadja a jelen előterjesztés 2.
számú mellékletével szó szerint megegyező összeggel, annak beszámításával a Társulás a 2014. évre
leigényelt központi támogatásokat átadja a feladatot átvevő Doboz Nagyközség Önkormányzatának.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Szeverényi Attiláné PB elnöke
Határidő: 2014. december 31.

79/2014. (XII.17.) sz. KTT. határozat
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a jelen
előterjesztés 1. számú mellékletével szó szerint megegyező szöveggel elfogadja a Békéscsabai
Kistérségi Egyesített Szociális Központ Idősek Otthona tekintetében:
- Szakmai programját
- Megállapodását.
Utasítja a Tanács Bátori Zsuzsanna megbízott intézményvezetőt, hogy az elfogadott Szakmai Program
alapján az intézmény szakosított telephelyei esetében a Házirendben módosítsa a személyi térítési díj
befizetésének időpontját az elfogadott Szakmai Program szerint, vagyis a tárgyhónapot követően kell
megfizetni, valamint arra, hogy a Szakmai Programot, a módosított Házirendeket, és Megállapodást
nyújtsa be a működést engedélyező hatóság felé.
Felelős: Bátori Zsuzsanna megbízott intézményvezető
Határidő: 2014. december 31.

80/2014. (XII.17.) sz. KTT. határozat
A Békéscsabai Kistérségi Társulás Tanácsa, mint fenntartó úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által működtetett utcai szociális munka, valamint a
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által működtetett támogató szolgáltatás
feladatokat 2015. évben is ellátja.
Felelős: Bátori Zsuzsanna megbízott intézményvezető
Pataki Erzsébet megbízott intézményvezető
Határidő: 2015.12.31.

81/2014. (XII.17.) sz. KTT. határozat
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a
Csaba Ügyelet Kft. 2013. évi beszámolójának kiegészítését.
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Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2014. december 17.

82/2014. (XII.17.) sz. KTT. határozat
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja,
az előző társulási tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2014. december 17.

83/2014. (XII.17.) sz. KTT. határozat
A Békéscsabai Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyermeket Átmeneti Otthona férőhelyeinek számát 12 főről 6
főre csökkenti, míg a Családok Átmeneti Otthonában az engedélyezett férőhelyek számát 16
férőhelyről 22 férőhelyre növeli.
Erre tekintettel egyidejűleg a Tanács elfogadja a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ Szakmai programját jelen előterjesztés 1. számú mellékletével szó szerint
megegyező szöveggel el, mely tartalmazza a módosításokat is, egységes szerkezetben.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Pataki Erzsébet megbízott intézményvezető
Határidő: 2014. december hó 31.
1/2015. (I.28.) sz. KTT. határozat
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázatot kíván benyújtani
a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című TÁMOP-6.1.5/14
kódszámú pályázati felhívásra.
2. A projekt teljes költsége legfeljebb 500.000.000,- Ft.
3. A saját erő számszerű összege és forrása a pályázattal megegyezően: a pályázat nem igényel saját
forrást, a támogatás intenzitása 100 %.
4. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felhatalmazza Szarvas Péter
TT elnökét a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására.
Felelős (a pályázat benyújtásáért): Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2015. január 29.

2/2015. (I.28.) sz. KTT. határozat
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás úgy határozott, hogy külső
szakértőt kér fel a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási
Tanácsnál az intézményeknél már elindult vizsgálattal megegyezően, a tanácsra, egykori
munkaszervezetre kiterjesztve a finanszírozások tárgyában a 2011. 2012. 2013. 2014. években. Ezen
túlmenően a
külső jogviszonyban állók részére kifizetett juttatások szabályszerűsége,
dokumentáltsága tárgyában, pályázatok elszámolásának a szabályszerűségének tárgyában, különös
tekintettel a folyamatban lévő szerződések teljes körű átvizsgálásával a megkötött szerződések
pénzügyi teljesítésén túlmenően, a feladatellátást is figyelembe véve. Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a szakértői díjat a 2014. évi pénzmaradvány terhére
maximum 2,0 millió Forint összegben határozza meg.
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Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felkéri az elnököt (alelnököt) a
szakértői megállapodás megkötésére. A tanács utasítja a munkacsoport vezetőjét, valamint az
intézményvezetőket, valamint az intézményellátó dolgozóit a vizsgálat zavartalan lebonyolításának
elősegítésére.
A Társulási Tanács kéri, hogy a szakértő 2015. február 28-ig a korábban megkötött és jelenleg
hatályos szerződéseket prioritásként kezelje.
Felelős: Völgyi Sándor alelnök
Szeverényi Attiláné PB elnök
Határidő: 2015. május 20.
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 03-i ülésére
az Egyéb 1. sz. napirendhez

Tárgy: LJF 739 frsz. Fiat Scudo szgk. üzembentartó váltás
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tulajdonában lévő LJF
739 frsz. Fiat Scudo szgk. üzemben tartója a Békéscsabai Kistérségi Egyesesített Szociális
Központ, ahol a Támogató szolgálat ellátására használják. A forgalmi engedélyben jelenleg a
tulajdonos és az üzemben tartó is egyben a Társulás. A biztosítási számla rendezése miatt
szükséges az üzembentartó átírása az intézmény vonatkozásában.

Határozati javaslat:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa
úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő LJF 739 frsz. Fiat Scudo típusú személygépkocsi
üzembentartói jogát átadja a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központnak.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2015. március 31.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

