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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 2016. 12. 31-ig 6 település társulásával működött.  
 

Intézményünk szakfeladatai településenként 2016. 

Település Lakosság 
szám 

Nappali 
ellátás 

Étkeztetés  Házi 
segítségnyújtás  

Család-és 
Gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Kéthely 2338 X X X X 
Balatonújlak 493 X X X X 
Somogyszentpál 839 X  X X 
Táska 425 X  X X 
Pusztakovácsi 871 X  X X 
Libickozma 41 X  X X 
Összesen 5007     
 

 
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. 
 
 
A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ szervezeti felépítése: 
 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
IDŐSEK 
KLUBJA 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉTKEZÉS CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT 

Nappali ellátás 
vezető 

 

4 fő 8 ó Szociális gondozó 
2 fő 3 ó Szociális gondozó 

 

1 fő 
Szociális 

segítő 
 

1 fő 8 ó Családgondozó 

1 fő 8 ó Szociális 
gondozó 

 1 fő 
Gépkocsi 

vezető 

2 fő helyettesítő családgondozó 
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A dolgozók szakképzettség szerinti megoszlása: szakmai létszámok 

  
Engedélyezett létszám: 9 fő 

Intézményvezető, nappali ellátás vezető  1 fő 
Házi segítségnyújtás 4 fő szociális gondozó + 2 fő részmunkaidős 

szociális gondozó 
Idősek Klubja 1 fő 8 órás nappali ellátás vezető 

1 fő 8 ó szociális gondozó 
Család-és gyermekjóléti szolgálat 1 fő 8 ó családgondozó, 2 fő helyettesítő 

családgondozó 
Étkeztetés  1 fő szociális segítő+ 1 fő gépkocsivezető 

 
Foglalkozottak száma, szakképesítések településenként 

Ellátott települések Feladat  Képesítés  
Kéthely Intézményvezető  1 fő szakvizsgázott szociális munkás 
 Nappali ellátás 1 fő szociális ápoló és gondozó 
 Házi segítségnyújtás 1 fő szociális ápoló és gondozó 
 Étkeztetés 1 fő szociális segítő (8 általános) 
  1 fő gépjárművezető 
 Család-és Gyermekjólét 1 fő szociális munkás 
Balatonújlak Étkeztetés 1 fő falugondnok 
 Család-és Gyermekjólét 1 fő szociális munkás 
 Házi segítségnyújtás 1 fő szociális ápoló és gondozó 
Somogyszentpál Család-és Gyermekjólét 1 fő szociális munkás 
 Házi segítségnyújtás 1 fő szociális ápoló és gondozó 
Táska Család-és Gyermekjólét 1 fő szociális munkás 
 Házi segítségnyújtás 1 fő 3 órás szakképzetlen  

szociális gondozó 
Pusztakovácsi- Libickozma Család-és Gyermekjólét 1 fő szociális munkás 
 Házi segítségnyújtás 1 fő szociális gondozó és ápoló 

1 fő 3 órás szakképzetlen szoc. gondozó 

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 
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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. 
2016. 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 
  
I. 4. 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  
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• rendszeres és kiszámítható elérhetőség / nyitva tartás biztosítása.  
• rendszeres team – megbeszélések.  

2016. 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, Szilveszteri buli 

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. 

 
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: 2.831 fő 
Az intézményvezető az étkeztetésben a nyilvántartások pontos vezetéséért, az ellátottak 
megfelelő tájékoztatásáért felelős, szervező tevékenységet végez. Somogyszentpál, 
Pusztakovácsi, Libickozma, 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.  
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Létrejövő kapacitások 
2016. év végi összesített adatai alapján összesen 112 fő ellátását biztosítottuk, melyből 39 fő a 
Balatonújlaki, és 73 fő a Kéthelyi igénybevevők száma. 2016-ban az új igénybevevők száma 
24 fő, illetve 18 fő esetében szűnt meg az ellátás haláleset, költözködés, stb. ok miatt. 
Az igénybevevők 21 % -a (23 fő) az ebédet elvitelre kérte, 79 % (89 fő) számára pedig 
kiszállítással biztosítjuk az ebédet. A 118 fő étkező után a normatíva támogatás 89 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.  
Kéthely településen az ebéd kiszállítását intézményünk autójával egy gondozónő és egy 
gépjárművezető végzi, az ebédet a helyi általános iskola biztosította. 
Balatonújlak településen az ebédet a Balatonújlaki Kukorica Csárda biztosította. 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 2016. 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 0 0 15 0 0 1 
60-64 8 6 4 3 7 0 0 0 
65-69 7 8 7 6 2 0 0 0 
70-74 13 5 6 9 3 0 0 0 
75-79 15 5 4 12 4 0 0 0 
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80-89 16 5 7 11 3 0 0 0 
90- 6 0 3 0 3 0 0 0 
Összesn 74 38 31 41 39 

 
0 0 1 

III. Házi segítségnyújtás  
A szolgáltatás célja: 

– a hiányzó családi gondoskodás nyújtása, 
– az idős ember szociális helyzetének javítása, 
– a tétlenséggel járó káros hatások kivédése, 
– egészségi állapotának figyelemmel kísérése, 
– higiénés szükségleteinek kielégítése. 

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani, az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell 
nyújtani. 
A házi segítségnyújtás feladata biztosítani: 
a) Szociális segítés keretében: 

• Lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 
• Háztartási tevékenységben való közreműködést, 
• Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 
• Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

b) Személyi gondozás keretében: 
• Az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 
• A gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 
• A szociális segítés keretében nyújtható feladatok elvégzését. 

Amennyiben házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a 
házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében 
történő ellátást. 
Házi segítségnyújtás létrejövő kapacitások: 
2016. január 1-től a 121 fős ellátotti létszám 40 főre csökkent, melynek okai: 

- Somogyfajsz település kivált a társulásból, így 45 fő ellátottal csökkent a létszám 
- A 2015. 12. 31-ig elvégzett gondozási szükséglet felülvizsgálat során 37 fő kiesett az 

ellátásból, mert a törvényi előírásoknak nem feleltek meg. 
Az ellátás várható következményeinek, eredményességének bemutatása: 
Az intézmény minden igényt ki tud elégíteni, amennyiben az ellátotti létszám nem haladja 
meg a gondozónőkre eső törvényi előírást. 
Ezáltal biztosítani tudjuk az alapvető gondozási-ápolási és szociális segítéssel kapcsolatos 
feladatok elvégzését, segítjük az önálló életvitel fenntartását, higiéniás körülmények 
megtartását. 
2016. évben az intézményi térítési díj összege: 0 Ft/óra/nap 
 
Gondozotti létszámok településenként: 
Kéthely:    5 fő gondozás+4 fő szociális segítés=9 fő  

7 
 



Balatonújlak:    5 fő gondozás+4 fő szociális segítés=9 fő 
Somogyszentpál:         5 fő gondozás+4 fő szociális segítés=9 fő 
Táska:       4 fő szociális segítés=4 fő 
Pusztakovácsi:             5 fő gondozás+4 fő szociális segítés=9 fő 
Összesen:          20 fő gondozás+20 fő szociális segítés=40 fő  
Házi segítségnyújtást igénybevevők demográfiai mutatói, szociális jellemzői (2016. 01. 01) 

 
Életkor 

 

 
Nő 

 
Fér
fi 

Igénybevevők megoszlása 
Egye
dül 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 
65-69 3 1 1 2 1 0 0 0 
70-74 6 4 6 1 3 0 0 0 
75-79 13 3 10 5 1 0 0 0 
80-89 8 2 4 1 5 0 0 0 
90- 0 0 0 0 0 0 0 0 
Össz: 30 10 21 9 10 0 0 0 
 
A szociális gondozó a személyi gondozásban részesülők ellátását egyéni gondozási tervben 
foglaltak figyelembe vételével végzi. A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát 
a gondozási tervben foglaltak figyelembevételével végzi. 
Egyéni gondozási terv tartalmazza: 

– az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, 
– az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, 

azok időbeli ütemezését, 
– az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 

Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szociális gondozó folyamatosan 
figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. 
Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport, illetve esetenként a gondozási tervet 
készítő személy évente- jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor- átfogóan 
értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási 
tervet. 
Az ellátást végző napi gondozási tevékenységéről 2016. január 01-től az 1/2000. (I.7.) 
SZCSM rendelet 5. számú melléklet szerinti tevékenységnaplót vezeti, ellátottanként, a 
melléklet szerinti gondozási tevékenységeken belüli résztevékenységek megnevezéseinek 
feltüntetésével.A tevékenység naplót a gondozónő havonta összesíti és lezárja. Az 
összesítések valódiságtartalmát és pontosságát az intézményvezető ellenőrzi, és kézjegyével 
hagyja jóvá. 
A gondozónők közlekedése minden ellátotti településen az intézmény által biztosított 
kerékpárral történik, melynek javítását és karbantartását az intézmény fizeti. A gondozottak 
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háziorvoshoz, szakrendelésre történő szállítását a gondozónők saját gépjárművel végezték, 
kiküldetési rendelvényre történő elszámolás alapján.  
Az ellátás igénybevétele önkéntes. Az igénylők az ellátásra vonatkozó igényüket előzetesen, 
telefonon vagy írásban az intézményvezetőhöz nyújthatják be. A kérelemhez a Sztv. 63. § 
alapján az igénylő köteles csatolni a kereseti és jövedelmi viszonyokra vonatkozó 
igazolásokat, és a háziorvos véleményét egészségi állapotára vonatkozóan. 
A gondozási szükségletet az intézményvezetője és a háziorvos közösenállapítja meg. 
IV. Család- és Gyermekjóléti szolgálat 
A családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás a Család- és Gyermekjóléti szolgálat keretében 
működik. A Család- és Gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés (Szt.64.§ (4) bekezdés) 
és a gyermekjóléti szolgálat (Gyvt.39. és 40.§) szolgáltatási feladatait. 

Családsegítők (2 fő) 
A családsegítőkkörjegyzőségi felosztásban végzik a családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatait: 

Ellátott települések Családsegítés Képesítés 
Kéthely 
Balatonújlak 

1 fő helyettesítő családsegítő 
1 fő helyettesítő családsegítő 
 

szociális munkás 
szociális munkás 

Somogyszentpál 
Táska 
Pusztakovácsi 
Libickozma 

1fő 8 órás családsegítő 
 

szociális munkás 

 
A megvalósítani kívánt program bemutatása 
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a szakember és az ellátást igénylő együttes 
munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül 
rögzítésre - kivéve, ha a szakmai tevékenység az első interjú során tett intézkedéssel 
lezárható. A családsegítők a heti 40 órás munkaidőkeretük felét az intézmény SZMSZ-ében 
szabályozott ügyfélfogadási rendet figyelembe véve kötelesek végezni, a másik felét kötetlen 
munkaidő beosztás keretében, a szociális segítőmunka, családlátogatás, illetve az adatgyűjtés 
helyszínen való elvégzésére használhatják fel. A munkaidőkeret kötetlen keretét használhatja 
fel a családsegítő arra is, hogy kapcsolatot tartson a Gyvt. 17.§. (1) bekezdésében és a Szt. 64. 
§ (2) bekezdésében megnevezett észlelő- és jelzőrendszeri tagokkal, pályázatok készítésében 
vegyen részt, szabadidős programokat szervezzen, adományt gyűjtsön és osszon.  
 
A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

– Információnyújtás: családtámogatási, gyermeknevelési ellátásokról, támogatásokról, 
nevelést segítő szolgáltatásokról, a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság szolgáltatásairól, az 
ügyintézés menetéről, a Munkaügyi Kirendeltség álláslehetőségeiről, pénzbeli és 
természetbeli támogatásokról. 

- Hivatalos ügyekben való közreműködés: ellátások igénybevételéhez hivatalos levelek, 
támogatási kérelmek megfogalmazásának segítése. 
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- Segítő beszélgetés: a probléma feltárása, megfogalmazása, arra megoldási javaslat 
kidolgozása. 

– Tanácsadás: főként életvezetési, mentálhigiénés, adósságkezelési; célja a hatékony 
problémamegoldás elősegítése, a családi kapcsolatrendszerben pozitív változások 
katalizálása. 

– Közvetítés más szolgáltatás igénybevételéhez: szolgáltatások igénybevételének 
felajánlása, tájékoztatás az igénybevétel feltételeiről, módjáról, javaslat tanácsadások 
(jogi, pszichológiai, stb.) igénybevételére 

- Szociális segítőmunka: az egyéni esetkezelés egyik formája, mely tervezett, strukturált 
tevékenység. Időtartama változó, először 6 hónapra szól, cselekvési terven alapszik. 

- Családlátogatás: gyermeket/családot veszélyeztető tényezők okainak feltárása, 
megoldási javaslatok készítése a saját lakókörnyezet megismerésén keresztül. Havonta 
legalább 3 alkalommal szükséges a családdal való személyes találkozás. 

- Esetmegbeszélés: az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes 
szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával közös 
problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes 
megtervezése.  

- Esetkonferencia: az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes 
szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával közös 
problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes 
megtervezése, a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a 
lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az 
érintett gyermeknek a részvételével. 

- Szakmaközi megbeszélés: a jelzőrendszer tagjaival közösen évente 6 alkalommal 
tartott megbeszélés. 

- Adományosztás: adományok gyűjtése és szétosztása a rászorulók között. 
- Krízissegélyezés: segítségével, a bármely okból átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe 

jutott családok vagy személyek gyors-, esetenként azonnali támogatása válik 
biztosítottá. 

- Környezettanulmányok készítése felkérésre. 
- Válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermeke felnevelését nem vállaló, 

válsághelyzetben lévő várandós anya, az örökbefogadó szülő tájékoztatása  
- Szabadidős és közösségi programok szervezése, ilyen programok szervezésének 

kezdeményezése 
 
Az ellátási terület jellemzői: 

Település Lakosság szám 
(2016. 01. 01.) 

18 év alattiak száma 
a népességben 

Rendszeres gyv-i 
kedvezmény (fő) 

1.Kéthely 2.338 324 89 
2.Balatonújlak 493 52 15 
3.Somogyszentpál 839 206 142 
4.Táska 425 88 71 
5.Pusztakovácsi 871 224 163 
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Az táblázat adatai alapján elmondható, hogy a 6 településen élő 18 éven aluli népesség több, 
mint fele (54 %) anyagi értelemben hátrányos helyzetű. 

Gondozási tevékenysége települések szerint: 
Település Gondozottak száma (fő) 

Alapellátás Védelembe 
vétel 

Nevelésbe 
vett 

Összesen 
fő/ család 

1-szeri 
alkalommal 

Táska 6 1 2 9/ 4 81 
Balatonújlak 8 0 0 8/ 4 30 
Kéthely 10 1 3 14/6 89 
Somogyszentpál 12 5 9 26/ 8 50 
Libickozma 0 0 0 0 0 
Pusztakovácsi 4 0 4 8/ 4 40 
Összesen 40 7 18 65/ 26 16 
 
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 
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.  
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. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületetszakmai beszámolóm elfogadására. 

6.Libickozma 41 7 5 
Összesen 5.007 901 485 
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Kéthely, 2017. március 20. 

Hosszúné Tóth Rita 
                                                                                            Intézményvezető 

 

 1. sz. melléklet 

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

NYILATKOZAT 

A) Alulírott Hosszúné Tóth Rita, a KéthelyiSzociális Szolgáltató Központ költségvetési 
szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 
2016. 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, teljeskörűen 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: 
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A 2016. 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. 

3. Kontrolltevékenységek: 

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

b) 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) család-és gyermekjóléti szolgálat 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: 2017. március 20.     Hosszúné Tóth Rita 
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P. H.  intézményvezető 
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