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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az intézmény tevékenységének törvényi háttere: az 1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásról és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatai és működési feltételeiről. 
 
A Szociális Szolgáltató Központ 2015. 12. 31-ig 7 település társulásával működött.  
 

Intézményünk szakfeladatai településenként 2015. 

Település Lakosság 
szám 

Nappali 
ellátás 

Étkeztetés  Házi 
segítségnyújtás  

Családsegítés  

Kéthely 2.340 X X X X 
Balatonújlak 507 X X X X 
Somogyszentpál 822 X  X X 
Táska 436 X  X X 
Pusztakovácsi 890 X  X X 
Somogyfajsz 575 X  X X 
Libickozma 40 X  X X 
Összesen 5610     
 
Általános célok, feladatok: 

• Minden intézményben biztosítani kell a jogszabályokban előírt létszámminimumot. 
• Települések szociális helyzetének felmérése: A helyi szociálpolitikai stratégia 

kialakításának egyik legfontosabb előfeltétele, hogy pontos ismereteink legyenek a 
helyben jellemző szociális problémákról és szükségletekről. A közösségi szükségletek 
felmérését célzó adatgyűjtési technikák – már létező írásos anyagok és dokumentumok 
elemzése; kérdőívvel előállított anyagok; megfigyelés – közül a kérdőívek használata 
a legelterjedtebb, s egyben a legkomolyabb szakmai felkészültséget igénylő feladat.  

• Az intézmények költségvetésében biztosítani kell az intézményi minősítési rendszer 
működtetését is. 

• Az ágazati információs rendszer működtetéséhez szükséges technikai feltételek 
megteremtése az intézményekben. 

• A szolgáltatások kínálatánál biztosítani szükséges a választhatóságot. 
• Az egyes intézmények szintjén kapcsolatokat kell kiépíteni a más működő 

társintézményekkel. 
 

A társulás célja 
A szociális alapszolgáltatás szakmai és gazdasági ellátásának, hatékonyabbá tétele. A társult 
önkormányzatok eleget tudjanak tenni a Gyvt. 39. §-ában meghatározott önkormányzati 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatoknak, továbbá a Szoc. tv. 62. - 64. §, és a 65/F. §-aiban 
foglalt szociális alapellátásoknak. 
 
Mindennapi életünk során tapasztalható, hogy egyre inkább növekszik, a szociális ellátások 
iránti igény. Általánosságban megállapítható, hogy a lakosság egyre inkább megfogalmazza 
az igényeikhez jobban igazodó szolgáltatásokat helyi, települési szinten. 
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A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ szervezeti felépítése: 
 

INTÉZMÉNYVEZET Ő 
IDŐSEK 
KLUBJA 

HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 
ÉTKEZÉS 

CSALÁD-
SEGÍTÉS 

GYERMEKJÓLÉT 

Nappali 
ellátás vezető 

10,5 fő Szociális 
gondozó 

 

Szociális segítő 0,5 fő 
Család- 
gondozó 

0,5 fő Gyermekjóléti 
Családgondozó 

2 fő Szociális 
gondozó 

1 fő gazdasági 
ügyintéző 

5 fő társadalmi gondozó 
 

Gépkocsivezető 2 fő 
helyettesítő 

Család- 
gondozó 

1 fő Gyermekjóléti 
Családgondozó 

 
A dolgozók szakképzettség szerinti megoszlása: szakmai létszámok  

Engedélyezett létszámok 
Intézményvezető, nappali ellátás vezető 1 fő 
Házi segítségnyújtás 10,5 fő szociális gondozó + 5 fő társadalmi 

gondozó 
Idősek Klubja 2 fő 4 órás gondozó+1 fő gazdasági ügyintéző 
Családsegítés 0,5 fő családgondozó+2 fő helyettesítő 
Gyermekjólét 1+ 0,5 fő családgondozó 
Étkeztetés  1 fő szociális segítő+ 1 fő gépkocsivezető 

 
Foglalkozottak száma, szakképesítések településenként 

Ellátott települések Feladat  Képesítés  
Kéthely Intézményvezető  1 fő szociális munkás 
 Nappali ellátás 2 fő szociális ápoló és gondozó 
 Házi segítségnyújtás 2 fő szociális ápoló és gondozó 
 Étkeztetés 1 fő szociális segítő (8 általános) 
  1 fő gépjárművezető 
 Családs.-Gyermekjólét 1-1 fő szociális munkás 
Balatonújlak Étkeztetés 1 fő falugondnok 
 Családs.-Gyermekjólét 1-1 fő szociális munkás 
 Házi segítségnyújtás 1 fő szociális ápoló és gondozó 
Somogyszentpál Családs.-Gyermekjólét 1-1 fő szociális munkás 
 Házi segítségnyújtás 1 fő szociális ápoló és gondozó 

2 fő 3 órás társadalmi gondozó (ált. 
ápoló és asszisztens) 

Táska Családs.-Gyermekjólét 1-1 fő szociális munkás 
 Házi segítségnyújtás 2 fő 3 órás szakképzetlen  

társadalmi gondozó 
Pusztakovácsi- Libickozma Családs.-Gyermekjólét 1-1 fő szociális munkás 
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I. Nappali ellátás  

Jogszabályi háttérhez való  igazodás 
A nappali ellátás során a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban 
élő,tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt, szociális 
és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére 
biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint az ellátottak napközbeni 
étkeztetésére.  
 
I.1. Térítési díj megállapítása  
Az Szt. - 92/B. § (1) a) pontja - szerint az intézményi térítési díj meghatározása a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladata. Ennek értelmében az 
intézményi térítési díjat a képviselő-testület, mint az intézmény fenntartója állapította meg, 
rendeletében fenntartó  által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek 
alapján az intézmény vezetője az ellátások igénybevétele, illetve az adható kedvezmények 
alapján határozza meg a személyi térítési díjat. Az intézményi térítési díjat, a 
szolgáltatás önköltsége és a szolgáltatáshoz biztosított normatív állami hozzájárulás 
különbözeteként kell megállapítani. (Szt. 115. § (1) bek.)  
A fenntartó az így kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is 
meghatározhatja az intézményi térítési díj összegét, mely a nappali ellátás esetében ezt a 
lehetőséget figyelembe véve került megállapításra. 
2015. évben az intézményi térítési díj összege: 0 Ft/nap 
 
I. 2. Szakmai létszám és tevékenységi kör 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól  és a 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján előírt létszámnorma 
szerint a nyilvántartásban lévő igénybevevők számához kell igazodnunk. A szükséges 
szakképesítésekkel szociális gondozóink és az intézményvezető is rendelkezik.  

I. 3.A szolgáltatást igénybevevők létszáma nemenként 
 

 
Élet- 
kor 

 

 
Nő 

 
Férfi 

Igénybevevők megoszlása Kéthely Idősek Klubja 
Egyed
ül élő 

Kora 
miatt  
veszi 
igény

be 
 

Egészségi 
állapot 
miatt 
veszi 

igénybe 

Fogyatékos 
pszichiátriai 

beteg 

Szenvedély 
beteg 

Hajlék- 
talan 

18-39 0 2 0 0 2 0 0 0 
40-59 4 6 5 0 4 0 0 1 
60-64 5 2 4 0 3 0 0 0 
65-69 3 4 4 0 3 0 0 0 
70-74 7 1 6 0 2 0 0 0 
75-79 5 0 3 0 2 0 0 0 
80-89 9 1 5 4 1 0 0 0 
90-x  0 1 1 0 0 0 0 0 
Össz: 33 17 28 4 17 0 0 1 
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I. 4. Tárgyi eszközök 
Törvényi előírásnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja tárgyi eszközeink meglétét: 

Tárgyi eszköz Rendelkezésre áll Nem áll 
rendelkezésre 

Televízió, videó, lejátszó X   
Kézműves foglalkozáshoz szükséges 
eszközök 

X   

Foglalkoztató  helyiség X   
Pihenésre alkalmas helyiség (ágyakkal) X   
Étkeztetéshez szükséges eszközök 
(Lásd: étkeztetés) 

X   

Vérnyomásmérő X   
Számítógép X   
Egészségügyi alkalmasság X   
Dokumentáció X   

  
I. 5. Minőségi szolgáltatás biztosítása 
Intézményünk a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet 
biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, továbbá biztosítja, hogy a 
szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon 
működjön. 
A szolgáltatás minősége érdekében végzett tevékenységek: 

• az esemény- és forgalmi adatok rendszeres és pontos rögzítése,  
• a tevékenység dokumentálása,  
• az esemény- és forgalmi adatok rendszeres és pontos rögzítése 
• a felhalmozott információkból a szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó következtetések 

levonása  
• rendszeres és kiszámítható elérhetőség / nyitva tartás biztosítása.  
• rendszeres team – megbeszélések.  

2015. évben megrendezett ünnepségek, rendezvények: 
 
Kézműves foglalkozás: Ellátottjaink saját készségeik fejlesztése, ismereteik átadása 
érdekében kézműves foglalkozáson vesznek részt. Ünnepek alkalmával (Húsvét, Mikulás, 
Karácsony) 
Filmklub: szerdánként az ellátottak igényeinek megfelelő filmek levetítése történik. (5-7 
fő/alkalom). Igény szerint kirándulást is szerveztünk. 
Gyógytorna: hetente, keddi napokon, igény szerint gyógytornát biztosítottunk (5-8 fő/alk.). 
Kötetlen beszélgetések: hetente, szerdai napokon teázással egybekötve (6-7 fő/alkalom) 
Anyák napja, Idősek Világnapja 

6. Összegzés  

A nappali ellátás mind a szakmai követelményeknek, mind a törvényi előírásoknak 
megfelelően működött.  Az ellátotti létszám Kéthelyen folyamatosan 50 fő. 
Rendezvényeinken a részvételi arány Kéthelyen magas, de Balatonújlakon és a többi 
településeinken csak kevesen vették igénybe a szolgáltatásokat.  
Szabadidős foglalkozásainkon a létszám még nem kielégítő. Célunk, hogy a jövőben 
kibővítjük foglalkozásaink körét, mellyel még több időskorú számára tudunk alternatív 
szabadidős tevékenységeket ajánlani. 
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II. Étkeztetés  
A szolgáltatás célja, feladata 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak illetve önmaguknak és eltartottjaik 
részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, vagy 
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt.  
 
Ellátottak köre: 
2 község (Kéthely, Balatonújlak) közigazgatási területén valósul meg. A szolgáltatást 
igénylők a szociális igazgatásról, és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 62. § hatálya alá tartozó természetes személyek. A 2 település lakosság 
száma: 2.847 fő 
Az intézményvezető az étkeztetésben a nyilvántartások pontos vezetéséért, az ellátottak 
megfelelő tájékoztatásáért felelős, szervező tevékenységet végez. Somogyszentpál, 
Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz, Táska településeken az önkormányzatok képviselő-
testületei felelősek azért, hogy az illetékességi területükön az étkeztetés megszervezéséről: 
a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 
b) elvitelének lehetővé tételével, 
c) lakásra szállításával gondoskodjanak. 
Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítani kell a szolgáltatást igénybe vevők számának 
megfelelően: 
a) kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, 
b) evőeszközöket és étkészletet. 
Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeit is biztosítani kell, 
ha ez helyben megoldható. 
 
Létrejövő kapacitások 
2015. év végi összesített adatai alapján összesen 118 fő ellátását biztosítottuk, melyből 41 fő a 
Balatonújlaki, és 77 fő a Kéthelyi igénybevevők száma. 2015-ban az új igénybevevők száma 
31 fő, illetve 37 fő esetében szűnt meg (haláleset, költözés, tartós kórházi ápolás miatt) az 
ellátás. Az igénybevevők 18 % -a (22 fő) az ebédet elvitelre kérte, 82 % (103 fő) számára 
pedig kiszállítással biztosítjuk az ebédet. A 118 fő étkező után a normatíva támogatás 101 
főben realizálódott, ami azzal magyarázható, hogy az étkezők közül nem mindenki étkezik 
rendszeresen minden nap. 
Azon igénybevevők számára, akik az önálló életvitelük fenntartásához az étkeztetés mellett 
további segítséget igényelnek, házi segítségnyújtást is biztosítunk. Arányuk az összes 
étkeztetésben részesítetthez viszonyítva 12 %. 
A jövedelemmel, lakóhellyel nem rendelkező, az ellátás területén tartózkodó hajléktalanok 
számára az Idősek Klubjában lehetőséget biztosítunk az étel helyben történő elfogyasztására, 
tisztálkodásra, pihenésre (1 fő) 
 
Az ellátás várható következményeinek, eredményességének bemutatása 
Az intézmény minden igényt ki tud elégíteni. Az étkeztetés lebonyolítását gondozónők – 
végzik az étel megfelelő minőségű ételhordókban, történő kiszállításával. 
Az étkezést hétfőtől - péntekig vehetik igénybe az ellátottak.  
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Kéthely településen az ebéd kiszállítását intézményünk autójával egy gondozónő és egy 
gépjárművezető végzi, az ebédet a helyi általános iskola biztosítja. 
Balatonújlak településen az ebédet a Balatonújlaki Kukorica Csárda biztosítja. Az ebéd 
kiszállítását a falugondnok végzi a falugondnoki kisbusszal. Ezáltal akik önmaguk, illetve 
eltartottjuk részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri 
meleg ételt, azok biztonsággal fordulhatnak az intézményhez.  
 
Igénybevevők demográfiai mutatói, szociális jellemzői: 
118 fő ellátottból: 66% a nők aránya, 34 %-uk egyedül élő. Egészségi állapotuk, fogyatékos, 
pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg személyek aránya 25 %. Az igénybevevők 71 % a 65 év 
feletti idős személy. 
Az ellátottak életkor, nem, családi-, és egészségi állapot szerinti megosztását a 2015. év végi 
tényállás szerint az alábbi táblázat mutatja: 

 
Életkor 

 

 
Nő 

 
Fér
fi 

Igénybevevők megoszlása 
Egyedül 

élő 
Kora 
miatt 
veszi 

igénybe 
 

Egészségi 
állapot 
miatt 
veszi 

igénybe 

Fogyatékos 
pszichiátriai 

beteg 

Szenvedély 
beteg 

Hajléktalan 

18-39 0 2 0 0 2 0 0 0 
40-59 9 7 5 0 11 0 0 0 
60-64 8 6 2 3 7 0 0 0 
65-69 7 8 7 2 1 0 0 0 
70-74 13 5 5 9 2 0 0 0 
75-79 17 7 8 13 4 0 0 0 
80-89 18 5 6 14 4 0 0 0 
90- 6 0 3 0 3 0 0 0 
Összesn 78 40 40 42 36 

 
0 0 0 

 
 Tárgyi eszközök 
 
Törvényi előírásnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja tárgyi eszközeink meglétét: 

 Rendelkezésre áll Nem áll rendelkezésre 
Étkészlet Evőeszközök, poharak X  
Ételszállító badella X  
Munkaruha, védőruha X  
Étkeztetésre alkalmas helyiség X  
Méretében megfelelő mosogató X  
Ételadagoló helyiség X  
Szállításra alkalmas gépjármű X  
Nemenként elkülönített illemhely X  
Egészségügyi alkalmasság X  
Dokumentáció X   
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III. Házi segítségnyújtás  

Jogszabályi háttérhez való igazodás 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 
biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, 
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző 
kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. 

Térítési díj megállapítása 
A fenntartó  által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek alapján az 
intézmény vezetője az ellátások igénybevétele, illetve az adható kedvezmények alapján 
határozza meg a személyi térítési díjat. 
Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltsége és a szolgáltatáshoz biztosított normatív 
állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani. (Szt. 115. § (1) bek.) 
 

- A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.  
- A gondozási naplóban az ellátott nevét a lakáson kívül végzett tevékenység esetében is 

fel kell tüntetni. 
- A házi segítségnyújtásban ideiglenesen részesülő személy jövedelemvizsgálatát abban 

az esetben kell elvégezni, ha a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt 
(2010. augusztusig). 

Az Szt. - 92/B. § (1) a) pontja - szerint az intézményi térítési díj meghatározása a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladata. Ennek értelmében az 
intézményi térítési díjat a képviselőtestület, mint az intézmény fenntartója állapította meg, 
rendeletében. 2015. évben az intézményi térítési díj összege: 0 Ft/nap 
 
Szakmai létszám és tevékenységi kör  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és a működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályozza a létszámnormát, mely szerint 1 
fő házi gondozó 9 fő igénybevevőt láthat el. A jogszabály által előírt létszámot 2010. évtől a 
működési engedélynek is tartalmaznia kell.   
 
Létrejövő kapacitások 
Engedélyezett ellátotti létszám: 2015. 01. 01-től 112 fő, majd 2015. 07. 01-től 121 fő 
A jogszabályban előírás alapján a 121 fő ellátott ellátására 11 fő szociális gondozót (99 fő 
ellátott) és 5 fő részmunkaidős szociális gondozót (22 fő) alkalmaztunk. A házi 
segítségnyújtás iránti igény folyamatos növekedése miatt vált szükségessé az engedélyezett 
ellátotti létszám bővítése 112 főről 121 főre, mert a rászoruló idős emberek ellátását nem 
utasíthatjuk vissza.  
 
 



9 

 

gondozotti- gondozói létszámok településenként: 
 

Kéthely:   31 fő  4 fő szociális gondozó+ 1 fő részmunkaidős 
Balatonújlak:    9 fő  1 fő szociális gondozó 
Somogyszentpál:       17 fő    1 fő szociális gondozó + 2 fő társadalmi gondozó 
Táska:    5 fő                       1 fő társadalmi gondozó 
Pusztakovácsi:           14 fő    1 fő szociális gondozó + 1 fő társadalmi gondozó 
Somogyfajsz:             45 fő    5 fő szociális gondozó  
Összesen:           121 fő    11 fő szociális gondozó+ 5 fő részmunkaidős gondozó 
 
Igénybevevők demográfiai mutatói, szociális jellemzői: 2015. 12. 31:  

 
Életkor 

 

 
Nő 

 
Fé
rfi 

Igénybevevők megoszlása 
Egy
edül 
élő 

Kora 
miatt 
veszi 

igénybe 
 

Egészségi 
állapot 
miatt 
veszi 

igénybe 

Fogyatékos 
pszichiátriai 

beteg 

Szenvedély 
beteg 

Hajlék 
talan 

18-39 0 0 0 0 0 0 0 0 
40-59 6 2 2 0 6 0 0 0 
60-64 8 3 6 0 5 0 0 0 
65-69 13 7 8 9 3 0 0 0 
70-74 16 6 12 6 4 0 0 0 
75-79 20 5 11 9 5 0 0 0 
80-89 18 4 9 7 6 0 0 0 
90- 9 4 7 1 5 0 0 0 
Össz: 90 31 55 32 34 0 0 0 

Tárgyi eszközök 
A gondozónők részére településenként 1-1 vérnyomásmérő és vércukormérő áll 
rendelkezésre. Szolgálati kerékpárt csak a Somogyszentpáli házi gondozó részére 
biztosítottunk, mert a napi bejárás miatt szükséges a gondozási munka végzéséhez. A többi 
településen hozzájárultunk a gondozónők által használt kerékpárok javításához. Tárgyi 
eszközeink folyamatos bővítés alatt állnak, a régi elhasználódott eszközöket igyekszünk újra 
cserélni, hogy a minőségi munkavégzést biztosítani tudjuk. A 2016. évre így két új kerékpár 
beszerzést tervezünk, hogy további gondozók számára biztosíthassunk szolgálati 
munkaeszközt, ezáltal 1-2 éven belül minden házi gondozó az intézmény által biztosított 
kerékpárral tud majd dolgozni. 
 
Az ellátást érintő legfontosabb változások 
A törvényi szabályozás szigorított a házi segítségnyújtás igénybe vételének feltételein: 
- kötelező gondozási szükséglet felülvizsgálat elvégzése az intézményvezető és a háziorvosok 
bevonásával 2015. 12. 31-ig új értékelő adatlapon, melynek következtében az ellátottak nagy 
része 2016. 01. 01-től nem lesz jogosult az ellátásra, 
- az ellátottak gondozási szükségletük alapján két tevékenységbe sorolása: személyi gondozás 
és szociális segítés, személyi gondozást csak szakképzett gondozónő végezhet,  
- a gondozónők által személyi gondozás keretében ellátható személyek számának csökkentése 
9 főről- 5 főre, a szociális segítés keretében ellátható személyek száma pedig nem haladhatja 
meg a személyi gondozás keretében ellátottak számát, 
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IV. Családsegítés 
 
A szolgáltatás célja 
A szociális és mentális problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárításának és 
feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése. 
A családsegítés magában foglalja az egyének problémamegoldó, konfliktuskezelő 
képességeinek fejlesztését. Arra törekszik, hogy növekedjék az emberek átlátása a 
szervezetek, intézmények felett, meg tanulják közvetíteni szükségleteiket, megfelelően 
tudjanak élni az összes elérhető erőforrással.  
A családsegítés a családok egészét érintő, önkéntes, nem hatósági jellegű komplex 
segítségnyújtás.  
 
Az ellátási terület és ellátottak köre 
Ellátási terület: Kéthely (gesztor), Balatonújlak, Somogyszentpál, Táska, Pusztakovácsi, 
Libickozma, Somogyfajsz. 
 
Az ellátottak köre 
A társult önkormányzat közigazgatási területén a családsegítésre rászorulók az Szt. 64. §. (2) 
bekezdésének hatálya alá tartozó természetes személyek. 
Az összlakosság száma a társult településeknek: 5610 fő 
 
Létrejövő kapacitások: 
Az intézmény forgalma 2015. december 31-i állapot alapján 685 fő volt.  A szolgálat 
feladatait 2015-ben 1 fő 4 órás családgondozó és 2 fő helyettesítő látta el.  
Ha ezt a törvényben előírt lakosságszámmal összevetjük, megállapítható, hogy a személyi 
feltételek megfelelőek. 
 
Az ellátás várható következményeinek, eredményességének bemutatása 
A hátrányos helyzetű családok személyes segítése kapcsán önálló életvitelük stabilabbá válik, 
tudatosabban képesek kezelni személyes és családi problémáikat, segítséget kapnak a 
természetes támogató háló eredményesebb igénybevételéhez. A munkanélküliséggel küzdők 
támogatást kapnak a munkahelykereséshez, beilleszkedésükhöz, társadalmi integrációjukhoz. 
A szolgálat ellátja szegregációval érintett csoportok érdekeinek képviseletét, érvényesítését, 
társadalmi integrációjuknak javítását. 
 
A szociálisan rászoruló, ellátott csoportok köre 

- egyedülálló szülők 
- alacsony nyugdíjjal, betegen, magányosan, elszigetelten élő idősek 
- családi, illetve jövedelmi okokból veszélyeztetett kiskorúak és családtagjaik 
- külterületeken élő gyermekes családok, idősek 
- munkanélküli, vagy alacsony jövedelemmel rendelkező (csökkent munkaképességűek) aktív 
korú lakosok 
- speciális helyzetű csoportok – fogyatékkal élők. 
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Szolgáltatásaink, tevékenységi körünk 
• A családi, szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése 

és segítségnyújtás 
• Életvezetési (pl.: nevelési pszichológiai, egészségügyi) tanácsadás, vagy ennek 

megszervezése 
• Az egyének és családok kapcsolatkészségének javítása 

• Egyéni-, pár- és családterápiás tevékenység megszervezése 
• Krízishelyzetben segítő beavatkozás 
• Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése 

• Hivatalos ügyek intézésének segítése 
• Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervetekkel, csoportokkal 

• Tájékoztatást, információt ad a különféle szociális támogatásokról, juttatásokról, 
intézmények, alapítványok működéséről 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri a településeken élő személyek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét 

• Támogatást, segítő kapcsolatot nyújt, tanácsadó beszélgetések alkalmával segíti a 
klienst problémái megoldásában (életvezetési, kapcsolati, mentális stb.) 

• Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet 
• Szükség szerint szakemberek bevonása (pszichológus, szakorvos, jogász stb.) 
• Szabadidős programok szervezése 

 
Az ellátás igénybevételének módjai 
Az igénybevétel módjai: 

- önkéntesen 
- észlelő-és jelzőrendszeren keresztül 
- együttműködésre kötelezett 

 
Igénybevétel intézményi feltételei: 
A Szociális Szolgáltató Központ fogadja az intézményhez tanácsért, segítségért forduló 
lakosságot. Célszerű elhelyezése, könnyű megközelíthetősége segíti a megfelelő 
feladatmegoldást. 
A Szolgálat feladatellátáshoz az iroda-és fogadóhelyiség bútorzata, a szükséges irodatechnikai 
eszközök biztosítottak. A működéshez elengedhetetlen tárgyi feltételek rendelkezésre állnak a 
hatékony problémamegoldáshoz. 
 
Igénybevétel anyagi feltételei: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által előírt kötelező 
feladatok és szolgáltatások ingyenesek. 
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Családgondozók (1fő) 
 
A családgondozók területi felosztásban végzik a családsegítő szolgáltatás feladatait: 

Ellátott települések Családsegítés Képesítés 
Kéthely 
Balatonújlak 
Somogyszentpál 
Táska 

1 fő helyettesítő családgondozó 
 
1 fő helyettesítő családgondozó 

szociális munkás 
 
szociális munkás 

Somogyfajsz 
Pusztakovácsi 

1fő 4 órás családgondozó szociális munkás 

Feladatai 

- Szakmai fórumokon, továbbképzéseken köteles aktívan részt venni, növelje 
munkahelye szolgáltatásainak színvonalát és hatékonyságát.  

- Ismerje a helyi szociálpolitikai ellátó rendszert, építsen ki munkakapcsolatot az ott 
dolgozókkal. 

- A klienseit, azok családjait, a család belső struktúráját, életkörülményeit, 
családlátogatások során ismerje meg. 

- A kliensekkel építsen ki segítő kapcsolatot, a szociális munka eszközeivel és 
módszereivel.  

- A kliens valamint a polgármesteri hivatal kérésére környezettanulmányt készít. 
- Napi tevékenységét köteles megtervezni, havi tervet készíteni, gondozási naplót vezet 

az általa végzett munkáról. 
- Klienseiről nyilvántartást kell vezetnie, a törvényben és rendeletben foglaltak alapján.  

Családsegítő jelzőrendszerrel való együttműködés 
Az 1993. évi III. tv. 64. §-a értelmében a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és 
krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi 
szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi 
segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek 
jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló 
családról, személyről szereznek tudomást. 
A környező településeken sikerült jó kapcsolatot kialakítani (emberi és szakmai) a nevelési, 
oktatási intézmények, a védőnői szolgálat, a gyermek- és háziorvosi szolgálat, a hivatalok 
munkatársaival, akik állandó résztvevői a havi rendszerességgel tartandó jelzőrendszeri 
üléseknek, és akikkel folyamatos kapcsolatot tartunk. Egy-egy eset kapcsán pedig 
együttműködünk a rendőrséggel, egyházakkal. 
A feladatvállalás, az aktivitás, – a tapasztalatok szerint – azonban nem azonos minden 
településen. Mivel számos alapellátás nem rendelkezik szakmai múlttal, érezhető a 
bizonytalanság, vannak előítéletek. Találkozunk egy-egy adott probléma bagatellizálásával, és 
szembesülünk a kis települések, okozta nehézségekkel (ellátási formák, sajátos 
problémamegoldás és szemlélet). 
A formális működést elkerülendő, fokozott figyelmet fordítunk az információcserére, a 
tájékoztatásra, a feladatok felosztására, és a tényleges együttműködésre.  
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Szakmai, módszertani anyagokkal, törvények, kormányrendeletek sokszorosításával, 
tanulságos esettanulmányokkal látjuk el a jelzőrendszer tagjait. Minden Polgármesteri 
Hivatalban tájékoztatást nyújtunk az intézmény szolgáltatásairól, a fogadóórák rendjéről.  
Havonta, kéthavonta kerül sor a módszertani találkozókra, ahol a szakmai, szociális 
problémák témakörök szerint csoportosítva, megyei szinten kerülnek megbeszélésre, és 
lehetőség van a helyi nehézségek, esetek átgondolására, az útkeresésre is. 
Az intézménylátogatások betekintést engednek a speciális ellátásba, tájékoztatást adnak a 
bekerülés lehetőségeiről, a tevékenységről és működésről. Ezen alkalmak a kapcsolatfelvétel 
legjobb, leghatékonyabb módjai, és szakmailag, emberileg is hasznosak, az élmények 
érdekesek, tanulságosak és motiváló erejűek.  
A családgondozóknak a gondozott családokkal való kapcsolata jó. A sikeres szociális 
munkához elengedhetetlen a lakossággal való folyamatos szoros kapcsolattartás, 
információnyújtás. 
 
Feladatellátás módja, tartalma 
A családgondozók területi felosztásban dolgoznak. A helyettesítés a területileg illetékes 
családgondozók között megoldott. Az esetfelvételt az illetékes családgondozó végzi. 
Esetátadásra és esetlezárásra az intézményvezető előzetes egyeztetése után kerülhet sor.  
 
A kapcsolattartás módja: 
a családgondozás gyakorisága a problémától függ, az intézményben interjúszoba biztosított a 
hatékony munkavégzéshez.  
- A családsegítő szolgáltatást igénybe vevő és a családsegítő szolgálat 

kapcsolatfelvételének dokumentálása a külön jogszabályban meghatározott forgalmi 
naplóban történik. A családsegítő szolgáltatás igénybevétele esetén az egynél több 
találkozást, igénylő segítségnyújtást a külön jogszabályban meghatározott esetnaplóban 
kell dokumentálni. Ebben az esetben a segítségnyújtás szakmai tartalmát az ellátás 
igénybevételekor – az ellátást igénybe vevő aláírásával ellátva – írásban kell rögzíteni.  

- A családsegítő szolgálat tevékenységét az egyénre és családra vonatkozóan elkészített 
gondozási terv alapján, személyes kapcsolat keretében végzi. A gondozási terv illetve a 
fent említett együttműködési megállapodás alkalmazása előre elkészített 
formanyomtatvány felhasználásával történjen. 

- A segítségnyújtást a 1/ 2000. (I.7) SZCSM rendelet 7. számú mellékelte szerinti forgalmi 
naplóban és esetnaplóban kell dokumentálni. E dokumentációkat a családsegítő szolgálat 
vezetője legalább negyedévenként ellenőrzi. 
 

Összegzés 
A kötelező dokumentációk mellett a gondozási anamnézist szakmai megfontolásból - nem 
törvényi előírás alapján - iktattuk be dokumentációink közé. A gondozási anamnézis tartalma: 
mentális állapot felmérés, önellátó képesség felmérés, foglalkoztathatóság felmérése, adott 
ellátottra vonatkozó alapgondozási tevékenységek dokumentálása, egyéni gondozási terv, 
féléves értékelő lap az adott ellátott állapotára vonatkozóan. A gondozási anamnézis 
használatával feltérképeztük ellátottjaink állapotát, foglalkoztathatóságát, illetve képet 
kaptunk a gondozás irányára vonatkozóan, melynek segítségével a szakmai munka 
hatékonyságát tudtuk növeli. A negyedéves értékeléssel nyomon követhető a gondozott 
állapotának romlása, avagy javulása. Folyamatos szakmai konzultációkkal, konferenciákon 
való részvétellel segítettük és segítjük ezután is gondozóink szakmai fejlődését. 
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V. Gyermekjóléti szolgálat 
 
A gyermekjóléti szolgálat célja, hogy az 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-
40 §-ban foglalt gyermekjóléti feladatok ellátása biztosított legyen. E szolgáltató tevékenység 
arra hivatott, hogy a gyermek jólétét, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítását előmozdítsa. 
 
Ellátási terület, ellátottak köre: 7 község (Kéthely, Balatonújlak, Somogyszentpál, 
Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz, Táska) közigazgatási területén valósul meg. 
A 7 település lakosság száma: 5.610 fő, 0-18 éves gyermekek száma: 960 fő 
 

Családgondozók (2fő) 
 
A családgondozók területi felosztásban végzik a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait: 
Ellátott települések Gyermeklétszám Gyermekjóléti szolgáltatás Képesítés 

Balatonújlak 
Kéthely 
Somogyszentpál 
Táska 
Összesen: 

47 
305 
190 
84 
630 

1 fő 8 órás gyermekjóléti 
családgondozó 

Szociális munkás 
 

Pusztakovácsi 
Libickozma 
Somogyfajsz 
Összesen: 

191 
5 
134 
330 

1 fő 8 órás gyermekjóléti 
családgondozó 

Szociális munkás 

 
Gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége települések szerint: 
Település Gondozottak száma 

Alapellátás Védelembe 
vétel 

Nevelésbe 
vett 

Összesen  

Táska 7 1 9 17  
Balatonújlak 6 0 1 7  
Kéthely 2 7 2 11  
Somogyszentpál 14 1 11 26  
Somogyfajsz 12 4 1 17  
Libickozma      
Pusztakovácsi 18 2 2 22  
Összesen 59 15 26 100  
 
A szociális problémákat a köznyelvben általában a szegénységgel azonosítjuk. A két fogalom 
nem fedi egymást, de a szociális problémák hátterében nagy többségében anyagi okok állnak. 
Az egyénnek, vagy családnak nincs elegendő anyagi forrása, hogy megfizesse a 
szükségleteinek kielégítésére irányuló szolgáltatásokat, javakat.A szolgáltatásban részesülők 
jellemző problémái: anyagi problémák, életviteli problémák, családi konfliktusok, 
munkanélküliség, magatartás – és teljesítményzavar, gyermeknevelési problémák, tanulási 
nehézségek, lakhatási problémák, szenvedélybetegségek (alkoholproblémák), mentális 
problémák, egészségügyi problémák, kriminalitás.  
A problémák nem tapasztalhatóak csak önmagukban, általában egymásra épülnek, 
összefüggenek. Egyik probléma generálja a másikat. A tartósan fennálló munkanélküliség 
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anyagi problémákat idéz elő, amelyek megélhetési nehézségekhez, lakhatási problémákhoz, 
családi konfliktusokhoz, életviteli problémákhoz, mentális és egészségügyi problémákhoz, 
szenvedélybetegségek kialakulásához vezethetnek. A családon belüli problémákra a 
gyermekek tünethordozóként magatartászavarral, deviáns cselekedetekkel reagálnak. Ezek a 
folyamatok maguk után vonják a gyermeknevelési problémák kialakulását, melyek minden 
ellátott településre jellemzőek. A gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát a különböző 
gyermekvédelmi ellátásokból való kilépésen lehet mérni (gondozási esetek lezárása, ellátási 
forma változása, családba történő visszagondozás). A tényleges hatékonyság azonban nehezen 
mérhető. Az eredményességet nagymértékben befolyásolja a szülők együttműködési 
készsége, a jól megválasztott beavatkozási technikák, a rendelkezésre álló megfelelő 
eszközrendszer (pl. szakemberek elérhetősége). Ennek hiányában nagyon nehéz eredményt 
elérni a gondozott családoknál. Viszonylag kevés a lezárható esetek száma, inkább jellemző 
az ellátási forma változás (pl. alapellátásból védelembe vétel, abból pedig a gyermek 
nevelésbe vétele), gyakran csak a nagykorúság elérésével kerülnek ki a gyermekek a 
rendszerből.  
Kevés azon gyermekek száma, akik csak rövid ideig tartózkodnak a rendszerben, általában 
valamilyen akut probléma jelentkezése miatt. Az ő esetükben egy rövid problémakezelési 
időszakkal, alapellátásban történő gondozással, bevonásával megszüntethető a 
veszélyeztetettség. Jellemző inkább, hogy egy-egy gyermek hosszabb időt – adott esetben 
éveket – részesül gyermekjóléti szolgáltatásban.  
Általában ezek a gyermekek generációkra visszanyúló, összetett problémákkal küzdő 
családokban élnek. Az ő esetükben a beidegződések és a család által rosszul kiválasztott 
probléma-megoldási technikák miatt, nagyon nehéz a hatékony beavatkozás.  
Gyakran csak hatósági intézkedésekkel (pl. védelembe vétel) vagy a gyermek családból való 
kiemelésével lehet csökkenteni vagy megszüntetni a gyermek veszélyeztetettségét.Az elmúlt 
évtizedek társadalmi-gazdasági folyamatai egy mindinkább gyorsuló változást idéztek elő. 
Ezek a folyamatok nagymértékben hatnak a családok helyzetére. Nőtt a válások, a 
különélések és a házasságon kívül született gyermekek száma. A megváltozott együttélési 
minták nyomán a család fogalma és egyúttal funkciója is megváltozott. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy a társadalom egyre nagyobb hányada nem tud lépést tartani a változásokkal, 
nem vagy csak segítséggel tudja kezelni a nehézségeket. A családok és a gyermekek egyre 
nagyobb és egyre összetettebb problémákkal küzdenek. 

Jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma településenként: 
Település Jelző szerv 

Iskola Óvoda védőnő Rendőrség Egyéb Össz. 
Kéthely 5 0 0 0 1 6 
Somogyszentpál 13 1 2 3 0 19 
Balatonújlak       
Táska 2 4 1 0 0 7 
Pusztakovácsi 7 5 2 2 1 17 
Somogyfajsz 6 4 1 0 0 11 
Összesen 33 14 6 5 2 60 
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Jelzések száma az előző évhez képest: 
Megnevezés Küldött 

jelzések száma 
2014 

Küldött 
jelzések száma 
2015  

Egészségügyi szolgáltató 21 6 
     ebből védőnői jelzés 15 6 
Közoktatási intézmény 44 33 
Napközbeni kisgyermek ell. nyújtók 
(Óvoda) 

6 14 

Rendőrség 8 5 
Pártfogó felügyelet 3 1 
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal,egyéb 5 1 
Összesen 87 60 
 
Az észlelő-és jelzőrendszer működésében kiemelt szerepet kapnak az egészségügyi 
szolgáltatást nyújtók, különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos. 
A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a területileg 
illetékes kórház haladéktalan értesítése elengedhetetlen. Fontos, hogy a válsághelyzetben levő 
várandós anya haladéktalanul gondozásba kerüljön a még nagyobb probléma, esetleges 
tragédia elkerülése miatt, ugyanis a veszélyeztetett gyermekek helyzetét legkorábban a 
védőnő ismerheti meg. 
 
Összességében elmondható hogy évről évre nő a gyermekjóléti szolgáltatás látókörébe került 
gyermekek száma. Ez részben a korábban vázolt jelenségeknek köszönhető, részben pedig a 
gyermekvédelmi veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésének. 
Megfigyelhető, hogy nőtt egy-egy eset vonatkozásában a gondozási időtartam is.  
Megnövekedtek a családok terhei, melyek enyhítésére nem állnak rendelkezésre a megfelelő 
eszközök. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szakmai beszámolóm elfogadására. 

 

Kéthely, 2016. május 24. 

                                                                                                                  Hosszúné Tóth Rita 
                                                                        intézményvezető 
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 1. sz. melléklet 

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 

A) Alulírott Hosszúné Tóth Rita, a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési 
szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 
2015. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll 
rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
- az intézményi számviteli rendről. 
Kijelentem, hogy 
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 
kiadásokat és bevételeket, 

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, 
a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő 
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni 
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül 
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

 
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 
tettem eleget: 

 
1. Kontrollkörnyezet: 

A 2015. évre vonatkozóan elkészített szabályzatokat (SZMSZ, munkaköri leírások, alapító 
okirat, megállapodások) felülvizsgáltam és a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
módosításra kerültek.  

2. Kockázatkezelés: 

A kockázat kezelési rendszer a kockázat elemzési szabályzat, módszertan alapján 
kidolgozásra került, a kockázati tényezők felmérésre kerültek. 
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3. Kontrolltevékenységek: 

a) Az általam kidolgozott kockázat kezelés módszertana alapján előírt kockázat 
kezelési tevékenységeket elvégeztem. 

b) A külső szervek ellenőrzései által előírt követelményeket, intézkedéseket 
elvégeztem (Frankó Jánosné HACCP szaktanácsadó jelentésében javasolt 
intézkedések a kijelölt határidőre teljesítésre kerültek). 

c) A folyamatba épített kontrollpontokat (napi, féléves, éves adatszolgáltatási 
kötelezettség az NRSZH felé) elvégeztük, teljesítettük. 

4. Információ és kommunikáció:  

Az intézmény zavartalan működésének biztosításához a dolgozók napi, heti eligazítás 
alapján végzik feladataikat. A napi jelentési kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlen a 
napi kapcsolat minden szakfeladaton. Az intézmény információ és kommunikáció áramlása 
megfelelően biztosított. 

5. Monitoring: 

Az intézmény működése havonta, utólag kerül ellenőrzésre szakfeladatonként: 
a) házi segítségnyújtást végző gondozónők munkájának ellenőrzése a gondozási 

naplók alapján, 
b) szociális étkeztetés havi összesítése, 

c) nappali ellátást igénybevevők összesítése havonta, 

d) családsegítés forgalmi adatainak havi nyomon követése, összesítése. 

A fenntartót negyedévente tájékoztattam a normatíva előírás időarányos alakulásáról. 

A) Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetőjeként eleget 
tettem a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségemnek a belső kontrollok 
témakörében: 

igen– nem 
 

 
Kelt: 2016. május 24.      Hosszúné Tóth Rita 

P. H.  intézményvezető 
 


