Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóparancsnokság átadás-átvétele

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

28/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2011. évi
CXXVIII. törvény 84. §-a értelemében Nagykőrös, Rákóczi út 5. (hrsz.: 1693.)
ingatlan megosztását, és előzetes számítások alapján 1/3 részének térítésmentes állami
tulajdonba vételét. Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megosztásával
kapcsolatos intézkedések meghozatalára.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete igényt tart az 1. pontban
meghatározott ingatlan felújításához szükséges önrészre a tulajdoni hányad arányában.
Határidő:
Felelős:

1-2. pont: 2012. április 30.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Pályázat benyújtásának lehetősége:”Iskolai
és
utánpótlás
sport
infrastruktúra
fejlesztés, felújítása” és „Közbiztonság
növelését
szolgáló
fejlesztések
megvalósítása” címmel

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

29/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzata együttes pályázatot nyújt be a 4/2012. (II. 1.) BM
rendelet 5. §-ában meghatározott intézkedésekre: „Kossuth Lajos Általános Iskola,
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása” címmel
 pályázat összköltsége: 16.234.270,- Ft,
 igényelt támogatás: 12.987.416,- Ft,
 önrész: 3.246.854,- Ft.
valamint a 8. §-ában meghatározott intézkedésekre „Nagykőrös közbiztonságának
növelése érdekében térfigyelő kamerarendszer kiépítése” címmel
 pályázat elszámolható költsége: 9.860.000,- Ft,
 igényelt támogatás: 7.888.000,- Ft,
 önrész: 1.972.000,- Ft.
2. A szükséges 5.218.854,- Ft önerőt Nagykőrös Város Önkormányzata hitelfelvétel
útján biztosítja.
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. április 02. napján
Dr. Czira Szabolcs polgármester
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A vásárok és piacok fenntartásáról szóló
rendelet megalkotása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

30/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

Nagykőrös Város Képviselő-testülete a jegyző tájékoztatását a 2012. április 15-vel életbe lépő
vásár és piac működési rendjéről szóló szabályzat vonatkozásában tudomásul vette.
Határidő:
Felelős:

2012. március 29.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselőtestülete
170/2011.
(XI.24.)
önkormányzati
határozatának visszavonása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

31/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
önkormányzati határozatát visszavonja.

a

170/2011.

(XI.

24.)

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Kőrös-Kapu Kft-vel kötött szerződés megszűnéséből adódó intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

1. pont: 2012. március 29.
2. pont: 2012. április 30.
Dr. Czira Szabolcs, polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A 99/2011. (VI.30.) számú és 187/2011.
(XII.15.) számú önkormányzati határozatok
visszavonása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

32/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Visszavonja a 99/2011. (VI. 30.) számú valamint 187/2011. (XII.15.) számú
önkormányzati határozatait.
Határidő:
Felelős:

1. pont: a határozat hitelesítését követő 14 napon belül.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Beszámoló a Humánszolgáltató
Központ 2011. évi szakmai munkájáról

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

33/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Humánszolgáltató Központ 2011. évi
szakmai munkájáról készült beszámolót – melléklet szerint - elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül
Dr. Czira Szabolcs polgármester
Bujdosó Balázs intézményvezető

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: 2012. évi sporttámogatási igények
elbírálása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

34/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 17) önkormányzati rendelet 13. melléklet 3. pontja szerinti 8 000 000 forint
sporttámogatási keretet – a beérkezett támogatási igények alapján – az alábbiak szerint osztja
fel:
Sportszervezet
Támogatott cél
Támogatási összeg
Helyettük, Értük, Velük Alapítvány
terembérlet, utazási költségek,
100.000 Ft
nevezési díj
Nagykőrösi Basafa Egyesület
10. Nagykőrösi őszi futóverseny
30.000 Ft
rendezése
Nagykőrösi Lövész SE
légfegyveres Ob, Nemzeti számok
100.000 Ft
Ob
Kőrös Judo E.N.S.
nevezési díj, sporteszköz vásárlás,
300.000 Ft
működési költségek, játékvezetői
díjak
Pityke KSE
terem bérlet, játékosnevezés,
300.000 Ft
érem, kupa, pólók oklevelek
vásárlása
Nagykőrösi Lovas SE
Általános Iskolai Lovaglás
100.000 Ft
oktatás,
XII. Nagykőrösi
500.000 Ft
Lovasrendezvény- V. Díjugrató
Verseny
Petőfi Diáksport Egyesület
megyei egyéni és
100.000 Ft
csapatbajnokságok, megyei
diákolimpia, terembérlet
Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda SE NBI/B felnőtt és utánpótlás
1.270.000 Ft
nevelés
Nagykőrösi Kinizsi-Törtel FC
nevezési díj, játékvezetői díj,
5.000.000 Ft
utazási- közüzemi és egyéb
 3.500.000 Ft

költségek

Petőfi Tenisz SE

gyermekprogram sorozat,
utánpótláskorúak és birkózó
szakosztály versenyeztetése

őszi szezonra
 1.500.000 Ft
tavaszi szezinra
200.000 Ft

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. sz. melléklet szerinti támogatási
szerződés tervezetet jóváhagyja.
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatott szervezettel a – 2. sz. melléklet szerinti – támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

1-2. pont: 2012. március 29.
3. pont: jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül
Dr. Czira Szabolcs polgármester

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

K.m.f.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

2. sz. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET
amely létrejött egyrészről: Nagykőrös Város Önkormányzata
székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester
továbbiakban mint Támogató,
másrészről:

…………………………………………………………………
székhely: ……………………………........................................
képviseli: ………………………………………………………
számlavezető pénzintézet neve: ………………………………
bankszámla száma: ……………………………………………
továbbiakban mint Támogatott

között a mai napon, az alábbiak szerint:
I. A támogatás forrása, célja, összege
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése, valamint 34/2012. (III. 29.)
önkormányzati határozata értelmében Támogatottat
………………………………………………..
célra
…………………………… forint, azaz ………………………………. forint
támogatás illeti meg.
2. A támogatás összege 2 részletben kerül kiutalásra. A támogatási összeg 50 %-a,
……………………… forint, azaz ………………………. forint jelen szerződés megkötését
követő 30 napon belül, a támogatási összeg fennmaradó 50 %-a ………………………………
forint, azaz ………………………….. a pénzügyi elszámolást követő 15 napon belül.
II. A támogatás felhasználásának szabályai
1. A támogatás kizárólag az e szerződésben meghatározott célra/célokra használható.
2. A támogatási összeg különösen a következő kiadásokra nem fordítható:
 közteher, hatósági díjak, adó,
 biztosítási költség,
 létesítmény, pálya állagmegóvásához, karbantartásához kapcsolódó karbantartási,
felújítási költség,
 alkalmazottak bérköltsége,
 reprezentációs költségek (kivéve sportolók versenyen, ill. edzőtáborban történő
ellátása),
 ügyviteli költségek.

3. Támogatott haladéktalanul köteles jelenteni Támogatónak, ha a támogatott program
megvalósulása meghiúsul, akadályba ütközik. A Képviselő-testület döntésének függvényében
a jelentéstételi kötelezettség teljesítése a visszafizetési kötelezettséget nem érinti.
4. Támogatott vállalja, hogy a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást készít, és azt
a pályázati cél megvalósítását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2013. év január 20-ig a
Támogató részére megküldi.
A pénzügyi elszámolás tartalma: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által előírt
kiegyenlített, könyvelő által hitelesített számlamásolatok és számviteli bizonylatok másolata.
Támogatott köteles az elszámolást úgy elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás
felhasználásának részletes ellenőrzésére.
5. Amennyiben a Támogatott
a) nem teljesíti a II/4. pontban előírt határidőre elszámolási kötelezettségét a
szerződésszegés időpontjában esedékes jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő
mértékű kamattal növelten köteles a támogatást Támogatónak visszafizetni,
továbbá négy évig újabb támogatásban nem részesülhet,
b) a támogatást nem az I/1. pontban meghatározott célra használta fel, és
módosítást a támogatás felhasználására nem kért, köteles a támogatást az
elszámolás elutasításának napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével
megnövelten Támogatónak visszafizetni, továbbá négy évig újabb
támogatásban nem részesülhet,
c) benyújtott elszámolása hiányos, úgy Támogató tizenöt napos határidő
kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben Támogatott ennek nem tesz
eleget, a támogatási összeg hiányosságokkal érintett részét, az elszámolás
elfogadásakor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő mértékű
kamattal növelten Támogatónak visszafizetni köteles,
d) benyújtott elszámolása egyéb okból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű
felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató tizenöt napos határidő
kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben Támogatott ennek nem tesz
eleget az a) pontban megállapított szankciókat kell érvényesnek tekinteni.
6. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a támogatás
felhasználását és a számadást.
III. Egyéb rendelkezések
1. Támogatott köteles rendezvény esetében a rendezvény helyszínén, egyéb esetben az általa
használt sportlétesítményben írásos formában kihelyezett táblán, zászlón, sportlétesítmény
hiányában az eredményeket megjelentető médiában az alábbi szöveget nyilvánosságra hozni:
„A rendezvényt/sporttevékenységet Nagykőrös Város Önkormányzata támogatta”.
2. Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ágazati jogszabályok és a
Ptk. rendelkezései
irányadóak.
3. Felek a támogatási szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Nagykőrös, 2012. ……………………………………………
……………………………
……………………………
Dr. Czira Szabolcs
Kiss Péter
polgármester
Pénzügyi Iroda vezetője
Támogató
pénzügyi ellenjegyző

…..........................................
Támogatott

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Javaslat „Jó tanuló. jó sportoló” pályázat
kiírására

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

35/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évre „Jó tanuló, jó sportoló”
pályázatot ír ki az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: 2012. április 10.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

1. sz. melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
„JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ” címmel
pályázatot hirdet nagykőrösi 1-8. osztályos diákok részére
A pályázat célja:

Eredményesebb tanulásra, sportolásra ösztönzés, a tanulók motiválása
szellemi és fizikai képességeik fejlesztésére, és a magas színvonalon
teljesítő nagykőrösi tanulók méltó elismerésben részesítése.
A pályázók köre: Nagykőrös városban állandó lakhellyel rendelkező 1-8. osztályos
diákokra javaslatot tehet a nevelőtestület és az edző vagy a
sportegyesület vezetője.
A pályázat feltételei:
1. 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között
1.1. városi, városkörzeti művészeti versenyen elért I-III. helyezés, megyei
tanulmányi, művészeti versenyen elért I-V. helyezés, illetve országos
versenyeken elért I-X. helyezés (kivételt képeznek a levelezős versenyek),
1.2. sportversenyeken való eredményes szereplés: városi, városkörzeti, területi,
megyei, országos elődöntő I-III. helyezés, országos döntő I-VI. helyezés,
2. A 2011/2012. tanév félévi bizonyítványában legalább 4,5 tanulmányi átlag, továbbá
példás vagy jó magatartás és szorgalom eredmény.
3. Előnyben részesül a sikeres nyelvvizsgát tett tanuló.
A pályázat benyújtásának módja: Érvényesen pályázni a pályázati adatlap kitöltésével
lehet, mely átvehető Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, vagy
letölthető Nagykőrös Város Önkormányzat honlapjáról (www.nagykoros.hu).
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. április 30. (beérkezés határideje)
Beküldési cím:
Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 6.
A pályázat elbírálója: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Az elbírálás módja: Értékelési pontrendszer alapján történik.
A pályázat díjazása, melynek összértéke 100 000 Ft:
 Arany fokozat (legfeljebb 3 diák): balatonakali táborozás támogatása
 Ezüst fokozat (legfeljebb 3 diák): nagykőrösi táborozás támogatása
 Bronz fokozat (legfeljebb 3 diák): strandbérlet a nagykőrösi Alföld Aqua
strandfürdőbe
A díjak és az oklevelek a tanévzáró ünnepélyen kerülnek átadásra.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

ADATLAP
Nagykőrös Város Önkormányzat
„JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ” pályázatához
1. Személyi adatok:
Név: ……………………………………………………………………………………..……..
Születési hely: ………………………………..……

Születési idő: ………..…………...….

Lakcím: ………………………………………………………………………….………..……
Iskola: …………………………………………………………………………………………..
Egyesület: …………………………………………………………….Sportág:……..…………
Testnevelő: …………………………………………………Edző:……………………………
2. A 2010/2011. tanévben elért eredmények:
Nyelvvizsga: ............................................................................................................
Tanulmányi eredmény (2011/2012. tanév félévi átlag): …………………………..
Tanulmányi és kulturális, művészeti verseny pontos megnevezése* Időpontja

Sportverseny pontos megnevezése**

Időpontja

Helyezés

Helyezés

* Összesen 5 verseny eredményét lehet figyelembe venni.
**Összesen 6 verseny eredményét lehet figyelembe venni.
3. MELLÉKLETKÉNT KÉRJÜK LEADNI:
a. A testnevelő tanár vagy az edző által készített szakmai értékelést (maximum 1 oldal).
b. Az iskolai félévi bizonyítvány intézmény által hitelesített másolatát.
Dátum: Nagykőrös, 2012. április …
ph.
......................................
igazgató

.......................................
testnevelő

.........................................
edző vagy sportegyesület vezetője

2. számú melléklet
ÉRTÉKELÉSI PONTRENDSZER
1. Tanulmányi eredményért max. 50 pont (tanulmányi átlag x 10 pont)
2. Nyelvvizsga – Alapfok: 10 pont nyelvenként
3. Tanulmányi és művészeti versenyek eredménye:

Tanulmányi versenyek

I.
helyezés

II.
helyezés

III.
helyezés

Továbbiakban
helyezéstől
függően

Megyei

10

8

6

4, 2, 0

Országos

20

18

16

14, 12, 10, 8, 6, 4, 2

Kulturális, művészeti
versenyek

I.
helyezés

II.
helyezés

III.
helyezés

Továbbiakban
helyezéstől
függően

Városi

6

4

2

0

Városi, városkörzeti,
térségi, területi

8

6

4

0

Megyei

10

8

6

4, 2, 0

Országos

20

18

16

14, 12, 10, 8, 6, 4, 2

Összesen 5 verseny eredményét lehet figyelembe venni.
4. Sportversenyek eredménye:
Sportversenyek

I.
helyezés

II.
helyezés

III.
helyezés

Továbbiakban
helyezéstől
függően

Városi

6

4

2

0

Városkörzeti, térségi,
területi

8

6

4

0

Megyei

12

10

8

0

Országos

16

14

12

10, 8, 6, 4, 2

Összesen 6 verseny eredményét lehet figyelembe venni.

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Tanulmányi versenyek útiköltségének és
nevezési díjának támogatására vonatkozó
szabályok felülvizsgálata

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

36/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nagykőrös városban
működő általános tehetséges diákjainak tanulmányi versenyeken való részvételét,
megmérettetését, adottságaik kibontakoztatását.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a költségvetési
rendeletében biztosított támogatás a szakminisztérium vagy az Országos Pedagógiai
Szolgáltató Intézet által támogatott tanulmányi versenyek megyei és országos
fordulóján részt vett tanulók nevezési és utazási költségeihez használható fel.
Határidő: 2012. március 29.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Civil és társadalmi szervezetek,
alapítványok
2011.
évi
támogatásának
elszámolása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

37/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil és társadalmi szervezetek,
alapítványok részére nyújtott 2011. évi támogatás elszámolását a melléklet szerint
elfogadja.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolási kötelezettség
megszegése miatt kötelezi a Tripla-X Lovassport Egyesületet 40.000 Ft jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt összegének visszafizetésére.
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tripla-X Lovassport Egyesületet a
2012. évi költségvetésről szóló a 6/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. § (5) pontja
alapján önkormányzati támogatásokból 2015. december 31-ig kizárja.
Határidő: a jegyzőkönyv hitelesítését követő munkanap
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Hétszínvirág Óvoda magasabb vezetői
beosztás ellátására pályázat kiírása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

38/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

1.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletként csatolt pályázati
kiírásban megfogalmazott adattartalommal nyilvános pályázatot ír ki, a Hétszínvirág
Óvoda (2750 Nagykőrös,Ifjúság u 22.) magasabb vezetői beosztás ellátására.

2.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázati eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

1. pont vonatkozásában: 2012. március 29.
2. pont vonatkozásában 2012. április 6.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
óvodavezetői (magasabb vezető) beosztás,
óvónői
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szól
A vezetői megbízatás időtartama: Öt év - 2012. augusztus 16-tól 2017. augusztus 15-ig
terjedő időszak
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Hétszínvirág Óvoda
2750 Nagykőrös, Ifjúság u 22.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az óvoda szakmai, gazdasági és személyi tevékenységének koordinálása. Az intézmény
zavartalan működése, pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése. Kapcsolattartás a
fenntartóval és a nevelési-oktatási, közművelődési intézményekkel. Továbbá a nemzeti
köznevelési törvényben megfogalmazott intézményvezetői feladatok végrehajtása.
Illetmény és juttatások:
Illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról
a
közoktatási
intézményekben
rendelkező
138/1992.(X.8.)
Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§-ban leírtak szerinti képesítés,
szakképzettség, szakmai gyakorlat,
 nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
 szakmai elhivatottság, önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság,
felelősségtudat
 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai életrajz,
 intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),
 nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban
közreműködők, résztevők megismerhessék,
 a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. augusztus 16.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ecsedi Viktória irodavezető nyújt
a 53/5350-305 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatot zárt borítékban Dr. Czira Szabolcs polgármesternek címezve (2750
Nagykőrös, Szabadság tér 5.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: óvodavezető.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik, szakmai bizottság
bevonásával.
A Pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a képviselő-testület részére a
véleményezési határidő lejártát követő, harminc napot követő első testületi ülésre kell
beterjeszteni.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási Közlöny aktuális száma
Nagykőrös város honlapja – 2012.április 6.
Önkormányzati Hírek aktuális száma
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény igazgatói beosztás ellátására pályázat
kiírása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

39/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

1.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletként csatolt pályázati
kiírásban megfogalmazott adattartalommal a Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (2750 Nagykőrös, Kalocsa B. u.
3.) magasabb vezetői beosztás ellátására nyilvános pályázati felhívást tesz közzé.

2.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázati eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

1. pont vonatkozásában:2012. március 29.
2. pont vonatkozásában:2012. április 6.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
igazgató (magasabb vezető) beosztás,
gyógypedagógus
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szól
A vezetői megbízatás időtartama: Öt év - 2012. augusztus 16-tól 2017. augusztus 15-ig
terjedő időszak
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs u 3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény szakmai, gazdasági és személyi tevékenységének koordinálása. Az intézmény
zavartalan működése, pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése. Kapcsolattartás a
fenntartóval és a nevelési-oktatási, közművelődési intézményekkel.. Továbbá a nemzeti
köznevelési törvényben megfogalmazott intézményvezetői feladatok végrehajtása.
Illetmény és juttatások:
Illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról
a
közoktatási
intézményekben
rendelkező
138/1992.
(X.8.)
Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§-ban leírtak szerinti képesítés,
szakképzettség, szakmai gyakorlat,
 nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
 szakmai elhivatottság, önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság,
felelősségtudat
 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai életrajz,
 intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),
 nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban
közreműködők, résztevők megismerhessék,
 a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. augusztus 16.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ecsedi Viktória irodavezető nyújt
a 53/5350-305 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatot zárt borítékban Dr. Czira Szabolcs polgármesternek címezve (2750
Nagykőrös, Szabadság tér 5.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: „igazgató”
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik, szakmai bizottság
bevonásával.
A Pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázatokat a képviselő-testület részére a
véleményezési határidő lejártát követő, harminc napot követő első testületi ülésre kell
beterjeszteni
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nagykőrös város honlapja – 2012. április 6.
Önkormányzati Hírek aktuális száma
Oktatási Közlöny aktuális száma
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykoros.hu honlapon olvasható.

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy:
Beszámoló
a
nagykőrösi
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság és az Önkormányzati
Önkéntes
Tűzoltóság
2011.
évi
munkájáról

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

40/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóparancsnokság és az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2011. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
2012. március 29.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy:
Beszámoló
a
Nagykőrösi
Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

41/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Rendőrkapitányság 2011.
évi tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadta el.
Határidő:
Felelős:

2012. március 29.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS!
Tárgy: Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.
kezelésében
lévő
Önkormányzati
tulajdonú
lakás
célú
ingatlanok
hasznosítási terv kiegészítése

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

42/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

Határozat zárt ülés keretében került meghozatalra.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS!
Tárgy: Dér Gyuláné állattartási ügyében
hozott II. fokú határozat kijavítása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

43/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

Határozat zárt ülés keretében került meghozatalra.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS!
Tárgy:
Települési
szilárd
hulladékbegyűjtés és elszállítás díja alóli
mentesség/kedvezmény ügyben hozott I.
fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálására javaslat

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

44/2012. (III. 29.)

önkormányzati határozat

Határozat zárt ülés keretében került meghozatalra.

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Beiratkozási ösztöndíj

2011. szeptember 24. napján tartandó
Szívünk Világnapja rendezvényhez
támogatás

Rákóczi Szövetség

Nagykőrös Város Rehabilitációs
Szakkórháza és Rendelőintézete

Elszámolás rendben.

20 000

20 000 Balatonakali üdülési díj

Hátrányos helyzetű tanulók nyári pálfájai táboroztatása
50 000

Kéz a kézben Alapítvány

Összesen:

Pro Scola Alapítvány

3 fő hátrányos helyzetű tanuló nyári
balatonakali táboroztatása
3 fő hátrányos helyzetű tanuló nyári
Gyermekeinkért-Iskolánkért Alapítvány
balatonakali táboroztatása
3 fő hátrányos helyzetű tanuló nyári
Nagykőrösi Kossuth Iskoláért Alapítvány
balatonakali táboroztatása
3 fő hátrányos helyzetű tanuló nyári
Kolping Suli Alapítvány
balatonakali táboroztatása

Korszerű Oktatásért Alapítvány

Reprezentációs költség (étel, ital, esti fogadás
költsége), autóbuszköltség
Elektromos hálózat anyagköltség, toronyvilágítás
lámpatestjeinek felújítása
Balatonakali üdülési költsége, strandbérlet, kalandpark
belépő jegyek
Étkeztetés, eszközök (kréta, festék, ecset, színes lap,
ceruza)
Táborozási díj, strandbérlet, belépő, díjak,
csúszdabérlet
Táborozási díj, strandbérlet, hajókirándulás vonaljegy,
gyermekenek jutalmazás (élelmiszer)

1 183 000

67 500 Balatonakali üdülési díj

67 500

67 500 Balatonakali üdülési díj

67 500

45 000

318 000

Nagykőrös Reformátis Egyházközség

500 000

Elszámolás rendben.

45 050

Elszámolás rendben.

67 500
1 238 152

Elszámolás rendben.

Elszámolás rendben.

67 500
68 517

Elszámolás rendben.

71 900

Elszámolás rendben.

Elszámolás rendben.

366 850

50 835

Elszámolás rendben.

500 000

625 343

Elszámolás rendben.

24 000

24 000 Balatonakali üdülési díj

594 000

Elszámolás rendben.

20 000

20 000 Balatonakali üdülési díj

Elszámolás rendben.
Elszámolás rendben.

A Magyar Református Egyház Zsinati Irodájának az
alap támogatására pénzeszközátadás

51 464

Elszámolás rendben.

Elszámolás rendben.

Elszámolás rendben.

Elszámolás rendben.

Megjegyzés

100 000

100 000

50 000 Élelmiszer, üdítő vásárlása

229 879

100 000

60 000

60 000 Étkezetetés, napijegy (Szegedi Közlekedési Kft)
2 diák teljes 20.000 Ft-os ösztöndíjára, 6 diák 20.000
100 000 Ft-os ösztöndíjának felére a diákok törvényes
képviselőivel kötött támogatási szerződés szerint
Tesztcsíkok vércukormérő csomaghoz, Cholesterol
200 000 tesztcsíkok, ajándék gyermekeknek (sporteszközök),
vendéglátáshoz eszközök

20 000

Felhasznált összeg
(Ft)

20 000 Virág (40 db)

XXXIX. Országos Honismereti
Akadémia megrendezése
Nagykőrösi Református Templom
felújítása
2 fő hátrányos helyzetű tanuló nyári
balatonakali táboroztatásához

Honismereti Szövetség

Felhasználás tartalma

A 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
2011. évi Véradó ünnepséghez
Szervezete Ceglédi és Nagykőrösi Körzet
Arany János Református Gimnázium,
Kárpát-medencei Református
Szakképző Iskola és Diákotthon
Oktatási Alap támogatására
Bognár Bianak tanuló 2011. júl. 5-12Kossuth Lajos Általános Iskola
ig tartó balatonakali nyári táborának
Petőfi Sándor Általános Iskola és
Nagy Gergő tanuló 2011. júl. 12-21Diákotthon
ig tartó balatonakali nyári táborának
Nagy Dénes Dániel tanuló 2011. jún.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
21-júl. 5-ig tartó balatonakali nyári

Hittantábor, nyári napközis tábor

Nagykőrösi Római Katolikus Plébánia

Összesen:

Támogatás összege
(Ft)
Polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások

2011. évi nőnapi rendezvény

Pályázati cél

Nagykőrös Városi Nyugdíjas Klub

Szervezet, alapítvány neve

Civil és társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 2011

A 37/2012. (III.29.) önkormányzati határozat melléklete

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL
Az intézmény neve és címe:
Humánszolgáltató Központ 2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Székhely:

2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Telephelyek: 2750 Nagykőrös, Arany János utca 35.
2750 Nagykőrös, Szolnoki út 65.
2750 Nagykőrös, Kárász u. 3.
Fenntartója: Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Az intézmény vezetője: Bujdosó Balázs
A Humánszolgáltató Központ Nagykőrös Város Önkormányzat fenntartásában működő
200118 számú OM azonosítóval, S0005132 egységes ágazati azonosítóval ellátott
többszörösen integrált intézmény, melynek szakmai egységekbe szerveződött részei a
következők: gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, bölcsőde, nevelési tanácsadó,
családsegítő szolgálat, fogyatékosok nappali ellátása, fejlesztő-felkészítő foglalkozatás,
munka-rehabilitáció, támogató szolgálat, idősek otthona, idősek gondozóháza, idősek nappali
ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
A komplex (oktatási, szociális, gyermekjóléti) intézményi felépítést elsősorban az ellátandó
feladat összetett jellege indokolja, mivel a feladatellátás nem áll meg az ágazati határoknál,
hanem egyszerre kívánja megoldani a többoldalú szemléletet a problémamegoldás
multidiszciplináris megközelítésében.
Működési területünk Nagykőrös város területén élőkre terjed ki. A cél az ellátottak és
családjaik köré szervezett, stigmatizáció nélküli segítségnyújtás, a kliens problémaleküzdő
képességének erősítése, a szakemberek kompetencia növelésén keresztül. Ezt a célt jelentős
részben a kollégák továbbképzési rendszerekben való aktív részvételének támogatásával, és
mint a segítőszakmák esetében, munkaeszközként használt saját személyiség fejlesztésével
érhetjük el. A képzés és önképzés fenntartása továbbra is az egyik fő feladat a minőségi
szolgáltatásnyújtás biztosításához.
Az intézmény gazdálkodási feltételeit a gazdasági iroda tervezi, szervezi, irányítja, biztosítja.
A belső kontroll kialakításával és alkalmazásával nem csak a pénzügyi dimenzió kerül
kontroll alá, hanem a szakmai tevékenység is. Ebben jelentős szerepet kapnak és vállalnak a
szalmai vezetők.
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Az intézmény által nyújtott szolgáltatások részletezése:
1. Gyermekjóléti szolgálat
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § (1)
szerint: „A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereivel és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.”
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkája:
A Gyermekjóléti Szolgálat munkája folyamán szolgáltatási, szervezési, gondozási feladatokat
lát el. Ennek során:
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket,
- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
- elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét,
- a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésére vizsgálja az örökbe fogadni
szándékozók körülményeit,
- szükség esetén biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiséget,
- közreműködik az adományok rászorultakhoz való eljuttatásában,
- részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
Ellátottak száma:
A 2011. évi ellátottak megoszlása a gondozási formák szerint a következő volt:
Alapellátásban részesülők:
Neme

Gyermekek száma

Családok száma

Lány

150

-

Fiú

167

-

Összesen

317

145

2

Védelembe vettek:
Neme

Gyermekek száma

Családok száma

Fiú

46

-

Lány

26

-

Összesen

72

51

A

védelembe

vétel szükségessége

összefüggést

mutat

a

gyermekek

életkorának

emelkedésével. A serdülőkor mindkét nemnél növeli e hatósági intézkedés indokoltságát. Ez
megerősíti azt a tényt, hogy ezt az életszakaszt fokozott figyelemmel és hatékony
segítségnyújtással kell támogatni.
Nagykőrösön 2011-ben 59 átmeneti nevelésben élő gyermekkel (28 családdal) állt
kapcsolatban a Gyermekjóléti Szolgálat.
A 2011-ben regisztrált új esetek száma 104 gyermek volt.

Ez havi megoszlásban 8,7

gyermeket jelent. Az új gondozási esetek kapcsolatfelvétel módja szerinti bontását az alábbi
táblázat foglalja össze:
A kapcsolatfelvétel módja

Kapcsolatfelvételek száma

Önkéntes (gyermek kezdeményezte)

2

Szülővel közösen

13

Gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett

4

Jelzőrendszer által kezdeményezett

79

Együttműködésre kötelezett (hatóság által)

1

Gyámhatóság által kezdeményezett

5

Összesen

104

A veszélyeztetettség okai, a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói által kezelt problémák
típusai és az ellátott gyermekek száma 2011. évben:

3

Anyagi, megélhetési gondok, lakhatás

169

Gyermeknevelési

65

Beilleszkedési nehézség

66

Magatartási zavarok, teljesítmény zavar

26

Családi konfliktus

48

Szülők vagy család életvitele

24

Szülői elhanyagolás

29

Családon belüli bántalmazás

4

Fogyatékosság, retardáció

6

Szenvedélybetegségek

7

Tankötelezettség

elmulasztása

miatt

iskoláztatási támogatás felfüggesztése

23

Bűncselekmények, szabálysértések

21

A válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása:
A Gyvt. 39.§ (2) c) szerint „a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése
tanácsokkal való ellátása, valamint családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz
való hozzájutás szervezése...” is ellátandó feladat. Az e területen kifejtett hatékony szociális
munka valóságos prevenciót kell hogy szolgáljon.

2011-ben 20 alkalommal segítettük

válsághelyzet enyhítésében, megoldásában. A gondozottak közül egy személy volt fiatalkorú.
A családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása:
A gyermekjóléti szolgálat családgondozóinak fontos feladata: segítse a szülőt abban, hogy
alkalmassá váljon arra, hogy gyermekét ismét saját háztartásában nevelhesse. Ennek
érdekében nagy szerepet kap az alapellátásban és a szakellátásban dolgozó szakemberek
együttműködése, egymás folyamatos tájékoztatása. Gyakori, hogy a családjából kiemelt, a
szakellátásban új feltételek közé kerülő gyermek személyiségfejlődésében dinamikusabb
változások mennek végbe, mint a család többi, változatlan körülmények között élő tagjainál.
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Az otthon maradt családtagoknál a gyermek hazatéréséhez szükséges változások csak ritkán
valósulnak meg.
Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető szervezési feladata az észlelő- és jelzőrendszer
működtetése, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek a kooperációját, akik
bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel. A munka eredményessége
érdekében egy jól működő, személyes kapcsolatrendszer megléte szükséges, mely feltárja a
veszélyeztető tényezőket, elősegítve a kialakuló problémák időben történő felismerését,
valamint azok megoldását. Az esetek dokumentálása érdekében a Gyvt. 17.§ (1) bekezdésben
felsorolt intézmények esetében az írásbeli jelzés elengedhetetlen, mely dokumentum egyben
felelősségvállalás is.
A jelzőrendszer tagjai által küldött jelzések száma (2011. évi halmozott adat):
Egészségügyi szolgáltató
(ebből védőnői jelzés)
Személyes gondoskodást nyújtó szociális

30
(30)
13

szolgálat
Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók

0

Átmeneti gondozást biztosítók

2

Menekülteket befogadó állomás

0

Közoktatási intézmény

335

Rendőrség

48

Ügyészség, bíróság

2

Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány

1

Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó

0

szervezet
Pártfogó felügyelet

4

Állampolgár

12

Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal

95

Munkaügyi hatóság

0

Összes jelzés

542

5

Egészségügyi szolgáltató
30
95

12

13

Személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgálat

2

Átmeneti gondozást biztosítók

4

Közoktatási intézmény

1
2

Rendőrség

48

Ügyészség, bíróság
Társadalmi stervezet, egyház,
alapítvány
Pártfogó felügyelet
335

Állampolgár
Önkormányzat, jegyző,
gyámhivatal

A jelzőrendszer tagjainak együttműködését a hatékonyságra és konszenzusra törekvés
jellemzi. Időnként problémát jelent azonban az intézmények általános leterheltsége, a
gyermek-

és

ifjúságvédelemre

fordítható

idő

csökkenése,

valamint

a

különböző

munkaterületen dolgozó szakemberek szemléletbeli különbsége.
2011-ben 43 alkalommal, 48 gyermeket érintve szerveztünk esetkonferenciát. Célunk minden
esetben az volt, hogy a problémában érintett valamennyi szakember és a család részvételével
minél eredményesebben valósulhasson meg az információk cseréje, rögzítése, a feladatok és
határidők meghatározása, elosztása, valamint

a további teendők számbavétele és

dokumentálása.
A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 15.§ szabályozása alapján hat alkalommal szakmaközi
megbeszélést tartottunk. Ennek keretében nyílt lehetőség a Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium osztályfőnöki munkaközössége, a Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának vezetője, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársainak részvételével, a tankötelezettség mulasztásával összefüggő teendőink
áttekintésére. Fontos szempont volt számunkra, hogy alkalmat teremtsünk a Családsegítő
Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó, a Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon
munkatársaival és az általános iskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel való
konzultációkra is. Bölcsődei látogatásunk alkalmával betekintést nyertünk az ott folyó
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tevékenységekbe, és a munkatársakkal megvitathattuk a 0-3 éves gyermekek napközbeni
ellátásának aktuális kérdéseit.
2. Helyettes szülői ellátás
Az 1997. évi Gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei értelmében, a családban
nevelkedő, rászoruló gyermekeket alapellátás keretében, szükség esetén, ideiglenes jelleggel,
meghatározott ideig tartó átmeneti gondoskodásban kell részesíteni. A gondozás a gyermek
számára életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó teljes körű
ellátást-, lakhatást, étkeztetést, mentálhigiénés, egészségügyi, valamint ruházattal való
ellátást, gondozást és nevelést- nyújt.
Az átmeneti gondozás célja, hogy ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában
akadályoztatott szülő gondoskodását. Feladata, hogy megfelelő testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődést biztosító, családpótló ellátásban részesítse a gyermeket, illetve segítse a
gyermek visszailleszkedését a családjába. A helyettes szülő saját otthonában biztosítja az
átmeneti gondozott gyermek számára, a gondozás ideje alatt, az életkorához, egészségi
állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó, teljes körű ellátást, gondozást és nevelést.
Nagykőrösön egy helyettes szülővel, két férőhellyel biztosítjuk a gyermekek átmeneti
gondozását. 2011-ben a helyettes szülő személyében és ezzel együtt a gondozási helyben is
változás történt. Ez évben egy gyermek kihelyezésére került sor.
A szabadidős és prevenciós programok:
A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának szervezésében 2011-ben, több szabadidős és
prevenciós rendezvényre is sor került.
A Farsang időszakában vidám, táncos, hagyományőrző délutánra hívtuk a gyermekes
családokat.
Az „Egy lépés az egészségért” elnevezésű találkozó során az érdeklődőket idén a nyár
közeledtével aktuálissá váló, egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokkal, tanácsadással
vártuk. A szűrővizsgálatok mellett olyan technikákkal és módszerekkel ismerkedhettek meg
klienseink, amelyeket nap mint nap hasznosítani tudnak önmaguk és családjuk testi-lelki
egészsége érdekében.
Az ősszel a „Nagykőrösi Napok” városi rendezvényen vettünk részt, majd Adventkor a
karácsonyi készülődés került középpontba.
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3. Bölcsőde
Az intézménynek az ellátó rendszerben betöltött célja szerepe:
A bölcsődék működését elsősorban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési
feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet határozza meg.
A működés rendjét „ A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka
részletes szempontjai” című Módszertani levél részletezi, amely az Országos Család és
Gyermekvédelmi Intézet gondozásában jelent meg.
A bölcsőde, mint gyermekintézmény a gyermekjóléti alapellátás része, amely a családban
nevelkedő 6-36 hónapos korú gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást, a szakszerű
gondozást és nevelést.
A bölcsőde 1983-ban épült, és a Fenntartó jóvoltából, pályázaton nyert forrásból 2009-2011
között látványosan megszépült.
A külső nyílászárók cseréje, a homlokzat felújítása, a tető szigetelése és az új bejárók feletti
előtetők új köntösbe öltöztették a régi épületet. A 2009-ben elkezdett felújítási sorozatnak a
végére értünk és a bölcsőde épülete egy vidám, kedves, színes formában várja a város
apróságait.
A csoportszobák felszereltsége, berendezése és játékkészlete a korcsoportoknak megfelelő, a
biztonsági és a szakmai előírásoknak eleget tesz. A gondozási egységekhez terasszal
kapcsolódó játszóudvar az idén, a felújítás miatt, nagy igénybevételnek lett kitéve. Így annak
rendbehozatalát megkezdtük, tavasszal folytatjuk. A tereprendezést követően a füvesítés lesz
a legfontosabb feladat. Alapítványi pénzből sikerült 2db, az uniós előírásoknak, elvárásoknak
megfelelően elkészített és telepített favonatot vásárolni.
Szakmai munka:
Alapvető, hogy minden gyermek egyéni fejlődésének, biológiai szükségleteinek, érési
folyamatának megfelelő, személyre szóló ellátást kapjon. Nélkülözhetetlen az egészséges és
biztonságos környezet megteremtése, az egészségnevelés és az alapvető higiénés szokások
kialakítása.
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Gondozás-nevelés:
Gondozó, nevelő munkánkban arra törekszünk, hogy a mozgás az egész napi tevékenység
szerves része legyen. A tárgyi környezet biztosítása mellett az akadálymentesség
követelményeit is szem előtt tartjuk.
Étkezés:
A kulturált étkezés feltételeit biztosítják az ízléses gyermektányérok és tálaló edények,
valamint a jó hangulatú étkezés, amit a saját főzőkonyhánkon készítenek el nagy gonddal
szakácsaink. Nagy figyelmet fordítunk az előírásoknak megfelelő étrend elkészítésére, mely
különböző szakemberek közreműködésével történik.
Érzelmi fejlődés:
A kisgyermek érdeklődését elsősorban ösztönei, érzelmei irányítják. Elsődleges szocializációs
környezete a család, amelyben nevelkedik. Az érzelmek befolyásolhatóak, a pozitív érzelmek
elősegíthetőek, de a negatívok is. A bölcsődés kisgyermek gondozásának egyik alapfeltétele a
pozitívumra való támaszkodás, illetve annak megerősítése.
Statisztikai mutatók:
Az idei év első fele nagyon jól alakult, hiszen májusban az 50 férőhelyen 58 gyermeket
gondoztunk. A májusi beíratkozáskor érezhető volt, hogy a szeptemberi kezdésre kevesebb
gyerek jelentkezett. A 2011-es évben várólistán egy gyermek sem volt, a be nem íratott
gyerekeket is soron kívül fel tudtuk venni. Az évet 42 gyerekkel zártuk, az óvodák zöme sok
2,5 éves gyereket vett fel.
A 2011. év folyamán a bölcsődét igénybevevő gyermekek száma: 95 fő
Beíratott gyermekek száma 2011. május 31-én : 58 fő
Kor szerinti megoszlás:
12-17 hónapos 1 fő
24-29 hónapos 45 fő
30-35 hónapos 2 fő
36 hónaposnál idősebb 10 fő
Az 58 gyermekből 30 lány, 28 fiú. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 5
gyermek, 3 vagy több gyermekes család gyermeke 6 fő.
A bölcsőde feltöltöttsége a beíratottak szerint:

95,18%
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A védőnőkkel kezdeményezett kapcsolatunk nagyon jó ütemben halad, látogatásaik a
bölcsődében megszaporodtak.
Az óvodákkal is jó a kapcsolatunk, a szomszédos óvoda bábcsoportja előadást tartott
gyermekeink számára.
Az idén is volt nyílt nap, kerti parti, szülőcsoportos megbeszélések. Munkánk során
legfontosabbnak tartjuk a gyermek, illetve családközpontú bölcsődei élet megteremtését.
Ennek érdekében a családdal aktívan és sokoldalúan együttműködünk.
4. Családsegítő szolgálat
A Családsegítő Szolgálat részére a változások éve volt több szempontból is a 2011-es év.
Bővült a feladatkörünk. A családgondozók látják el eddigi feladataik mellett ez évtől a
városban az eseti gondnoki teendőket azoknál a családoknál, akiknél a jegyzői gyámhatóság
ezt az együttműködést kötelezővé tette.
A törvényi változások alapján minden esetben, amikor szükség volt rá megtörtént a
dokumentumok áttekintése, átdolgozása.
- A rendszeres szociális segélyezettek száma az év elején 101 volt, ami az év végére 120
főre nőtt. Jöttek új ellátottak, mentek el a régiek közül (ki vissza a munkaerő piacra, ki
nyugdíjszerű ellátásba), így összesen 151 fővel tartottuk a kapcsolatot az év folyamán.
- A családgondozók 569 ügyféllel foglalkoztak 2011-ben összesen 2120 esetben.
Tárgyévben a régi kliensek száma 157 fő, az újaké 412 fő volt. Az együttműködési
megállapodás alapján végzett tevékenységek száma 253. Krízis helyzet 14 alkalommal állt
fenn, mindegyikre megoldást találtunk a jelzőrendszeri tagokkal közösen.
- Az eseti gondnokoltak száma 22 volt az év folyamán, egy családgondozóra átlagosan 3
fő gondozott jutott egy hónapban.
Jellemző probléma típusok:
- Év elején a belvíz sok épületet megrongált, többet életveszélyessé nyilvánított az építési
hatóság. Az ezzel kapcsolatos ügyek intézésében nyújtottunk segítséget sok esetben. A krízis
helyzetek ezekből adódtak többnyire.
- Rengeteg a felhalmozódott számlatartozás a lakosság egyre nagyobb rétegeiben, ráadásul
sokszor későn jönnek (szégyenérzet, tájékozatlanság).
- Nagyon sok a pszichiátriai beteg, akik kisebb-nagyobb problémáikkal felkeresik a
családgondozókat, illetve környezetük jelez, hogy keressük fel őket.
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- Szintén sok a magára maradt (vagy hagyott) idős ember, gondjaik akkor kezdődnek,
amikor már önellátásra nem képesek, esetleg kórházba kerülnek.
- A Vöröskeresztnek egyszer segítettünk kis mennyiségű segélycsomag kiosztásában,
azóta többen jönnének élelmiszerosztás reményében, de sajnos nincs erre lehetőség.
- Az őszi fűtési szezon kezdetével legtöbb esetben a lakhatási támogatással kapcsolatos
ügyintézéssel, illetve anyagi segítségkéréssel kapcsolatosan keresték meg a Családsegítő
Szolgálatot.
Prevenciós tevékenység:
Egészségnap:
Júniusban a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen megszerveztünk egy egészségnapot, melynek
témája az egészséges táplálkozás, a mozgás fontossága, és a nyári időszak veszélyei minden
korosztályra tekintettel.
Kapcsolat, közösség erősítő programok:
Családokat, közösséget összehozó programokat szerveztünk közösen a Gyermekjóléti
Szolgálattal. Volt farsangi mulatság, adventi készülődés, valamint a Nagykőrösi Napok, ami
szintén alkalmat nyújtott a családok bevonására.
Csoportos foglalkozások aktív korú nem foglalkoztatottak részére:
2011-ben csoportos foglalkozásokat tartottunk, összesen 8 alkalommal, 72 embernek
„Hasznos tanácsok a munkavállaláshoz” címmel. Jelentősége az volt ezeknek a
foglalkozásoknak, hogy kizökkentsük az ügyfeleinket a lassan elszigetelt állapotból,
felerősítsük bennük a közösséghez tartozás érzését, igényét egy őszinte beszélgetés kapcsán,
melyen mellesleg biztosan tudtunk mondani valami hasznosat minden résztvevőnek.
Észlelő-, és jelzőrendszeres konferencia:
November 28-án megtartottuk éves konferenciánkat. Sokan megjelentek és a visszajelzések
alapján jól sikerült, elérte célját. Munkánk során kölcsönösen nagyon jó a kapcsolatunk a
jelzőrendszeri tagokkal, egymást segítve látjuk el munkánkat ügyfeleink érdekében.
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5. Támogató szolgálat
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
A Támogató Szolgálatnál 2011. 12. 31 - én érvényes megállapodással rendelkező ellátottak
száma: 62 fő
Az év folyamán ellátásba vett ellátottak száma: 11 fő
Az év folyamán ellátásból kikerült ellátottak száma: 16 fő
Ellátottak megoszlása szociális rászorultság szerint:
Szociálisan rászorult

37 fő

Szociálisan nem rászorult

25 fő

Szociálisan rászorult ellátottak megoszlása fogyatékossági típusok alapján:
Fogyatékosság típusa

Létszám

Látássérültek

4 fő

Hallássérültek

-

Mozgássérültek

12 fő

Autisták

2 fő

Értelmi sérültek

19 fő

Halmozottan sérültek száma

-
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Ellátotti kör megoszlása nem és életkor alapján:
Kor

Férfi Nő Összesen

0-5 éves

-

-

-

6-13 éves

4

2

6

14-17 éves

-

-

-

18-39 éves

12

3

15

40-59 éves

4

5

9

60-64 éves

-

-

-

65-69 éves

2

3

5

70-74 éves

-

1

1

75-79 éves

1

4

5

80-89 éves

2

16

18

90-x éves

1

2

3

A szolgáltatás szakmai jellemzői:
Támogató szolgáltatásban részesülők száma havi megoszlásban:
Hónap

Személyi segítésben részesülők száma Szállítási szolgáltatásban részesülők száma

Január

15 fő

14 fő

Február

16 fő

18 fő

Március

16 fő

24 fő

Április

16 fő

18 fő

Május

16 fő

17 fő

Június

15 fő

19 fő

Július

14 fő

15 fő

Augusztus

14 fő

15 fő

Szeptember

14 fő

16 fő

Október

14 fő

22 fő

November

15 fő

20 fő

December

16 fő

17 fő
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Feladatmutatók teljesítése 2011 évben
Finanszírozási szerződésben rögzített 2011. évre vállalt feladatmutató: 3300
Szolgáltatás megnevezése

Teljesített feladatmutató

Halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt
szociálisan rászorult személyek személyi segítésére

138,75

fordított idő alapján számított feladatmutató
Más szociálisan rászorult személyek személyi

1564,6994

segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató
Szociálisan rászorult személyek szállítása közben

3458,4

megtett kilométerből számított feladatmutató
Összesen

5161,8494

6. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
Nagykőrösön, otthonukban élő, értelmi fogyatékos személyek napközbeni szabadidős-, és
munkafoglalkoztatása, személyre szabott fejlesztése a cél, ezáltal;
- a fogyatékos hozzátartozójukról gondoskodó családtagok munkába állásának segítése,
valamint
- a fogyatékos személy fejlesztése, és alkalmassá tétele a képességeihez és lehetőségeihez
mért legönállóbb, önrendelkező élet elérésére.
Az intézményben ellátottak köre nemek és életkor szerint
Időszak
2011. I.

18-39 év

40-59 év

Összesen

nő

férfi

nő

férfi

8

9

4

2

23

8

9

4

2

23

félév
2011. II.
félév
Nyújtott szolgáltatások köre, és kihasználtsága
Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában nyújtott szolgáltatások közül a
szabadidős- és sportfoglalkozások nagy része a szolgáltatást igénybe vevők családjának is
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nyitott, hiszen tartalmas, célra vezető szakmai munkát az ellátottak családjával
együttműködve tudunk végezni. Az Egyéni Fejlesztési Tervek elkészítése és félévente történő
felülvizsgálata alkalmával is figyelembe kell vennünk a családi környezetet. Csak olyan
fejlesztési célokat tűzhetünk ki reálisan, amellyel a család is azonosulni tud.
Időszak, igénybevevők száma
Szolgáltatások
Napi egyszeri meleg étkezés
Szolgáltatások

2011. I. félév

2011.II. félév

13 fő

12 fő

2011.I. félév

2011.II.félév

Szabadidős programok
Farsangi mulatság

24 fő

Megemlékezés március 15-re ,

20 fő

verbunkolás
Rákóczi

iskola

sport

gála

23 fő

Húsvéti tojásfestés és locsoló

20 fő

főpróba
vers tanulás
Anyák napi műsor, vendégség

23 fő + az „anyukák” 20 fő

Pálfájai lovas kocsis kirándulás

23 fő+20 fő vendég (hozzátartozók)

Tamás tanya

23 fő+20 fő hozzátartozó

Utasi tanyára kirándulás

20 fő+20 fő hozzátartozó

Kirándulás Tiszakécskére

20 fő+20 fő hozzátartozó

Fogadd

el,

fogadj

el

kampánykamion a Nagykőrösi

23 fő+hozzátartozók, önkéntesek

napok fesztiválon
Szüreti mulatság

23 fő+20 fő hozzátartozó

Kirándulás Ópusztaszerre

23 fő+20 fő hozzátartozó

Veronai szerelmesek musical
megtekintése

a

23 fő

Kulturális

Központban
Mikulás
Karácsonyi

23 fő+1 fő vendég
ünnepségek

a

Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakközépiskola és az Arany

23 fő

János Református Gimnázium
diákjaival
Karácsonyi ünnepség

23 fő+ 20 fő vendég
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Ügyintézés segítése

22 fő/hó

22 fő/hó

Életvezetési

23fő/hó

23fő/hó

1 fő vércukorszintjét hetente

1 fő vércukorszintjét hetente

ellenőrizzük

ellenőrizzük

Átlagosan 26 fő/hó

Átlagosan 26 fő/hó

22 fő/hó

22 fő/hó

15 fő/hét

15 fő/hét

tanácsadás(vérnyomás -, súly-,
vércukor mérés)
Önszerveződő

csoportok

támogatása(szülői

értekezlet,

egyéni beszélgetések)
Sport,terápiás, szakköri tevékenység
Kézműves, tánc-, és dráma
szakkörök,

foglalkozások

délutánonként
Integrált

sport

edzések

versenyekre való felkészülés
délutánonként
Tollaslabda verseny
-Albertirsa

4 fő

- Mezőkovácsháza

3 fő

- Tiszakécske

5 fő

- Hódmezővásárhely

4 fő

Mozgásélmény
-

Békéscsaba

-

Nagykőrös

4 fő
9 fő

Asztalitenisz
- Tamási

4 fő

Atlétika
-

Dunaújváros

6 fő

-

Budapest 3 napos

6 fő

2010 után, jutalomból 2011-ben ismét ellátogatott városunkba a Kézenfogva
Alapítvány: Fogadd el, fogadj el kampánykamionja. A kamion köré számos programot,
játékot szerveztünk, mellyel sikerült a fogyatékos és ép emberek közötti szakadékot áthidalni.
Vendégeink voltak a Nagykőrös testvérvárosaiból érkezett szociális szakemberek, akik
ízelítőt kaphattak a Szociális Falu programjaiból, és az ÉNO-sok összetartó közösségével
tölthettek egy kellemes délutánt.
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Szociális foglalkoztatás:
A 2011-es évre 14034 feladatmutatót kaptunk, mellyel egész évben a jogszabályok szerint
tudtuk működtetni a szociális foglalkoztatást.
2011. márciusában a szociális foglalkoztatás módszertani feladatait ellátó kaskantyúi
intézmény feladatköre megszűnt, így ezen szolgáltatásunkat módszertani segítség nélkül, az
addig kialakult rendben biztosítottuk.
A szociális foglalkoztatást fejlesztő felkészítő-, és munka-rehabilitációs formában
végezhetjük, működési engedélyünk szerint. A szociális foglalkoztatás keretében végezhető
tevékenységeket mindkét foglalkoztatási formában végzik ellátottjaink.
A szociális foglalkoztatás keretében készült termékeket az intézményben értékesítjük.
A termékek listája és az elkészítési technikái egyre bővülnek. Foglalkoztatottjaink
folyamatos, egyenletes fejlődést mutatnak. Szakmai továbbképzésükről kirándulások
keretében, illetve intézményen belüli betanítási folyamatokkal gondoskodunk.
Az intézményben ellátottak számának alakulása a szociális foglalkoztatásban:
Fejlesztő-

Munka-

Időszak

felkészítő

rehabilitáció

Összesen

2011. I-IV.

4 fő

16 fő

20 fő

negyedév
A feladatmutató felhasználás alakulása foglalkoztatási formánként:
Időszak
2011.

Fejlesztő-

Munka-

felkészítő

rehabilitáció

Összesen

1024

3692

4716

1040

3744

4784

1060

3612

4672

1028

3072

4100

4152

14120

18272

I. negyedév
2011.
II. negyedév
2011.
III. negyedév
2011.
IV. negyedév
Összesen
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A HÉV Alapítvány 1997-ben, az ÉNO-ban ellátást igénybe vevők kulturális-, sport -, és
közösségi programjainak segítésére jött létre. Az Alapítványtól minden hónapban segítséget
kapunk a szakköri foglalkozásokhoz szükséges alapanyagok megvásárlására, valamint
segítenek a programok és kirándulások költségeinek fizetésében is. A 2011-es évben is
segítettük az alapítványt pályázatok benyújtásában, ezért az Alapítvány által támogatott
programjaink megvalósítására biztos források állnak rendelkezésre.
Kapcsolattartás az érdekvédelmi szervezetekkel, illetve más szakmai szervezetekkel:
- Ellátottjaink országos érdekvédelmét az ÉFOÉSZ látja el. Folyamatosan figyelemmel
kísérjük programjaikat.
- A Kézenfogva Alapítvány segítségünkre van szakmai kiadványaival, képzéseivel,
honlapjával.
- Nagykőrös városban jó kapcsolatot ápolunk a Mozgássérültek Közép-magyarországi
Regionális Egyesületének helyi szervezetével. Rendezvényeikre meghívást kapunk,
lehetőségeink szerint részt veszünk.
- A Speciális Olimpiai Szövetség versenyein rendszeresen részt veszünk, így egyre
több rendezvényről, lehetőségről szerzünk tudomást.
- Részt vállaltunk a Nagykőrös Testvérvárosi Kapcsolataiért Alapítvány által beadott
pályázat elkészítésének folyamatában, melynek eredményeként lehetőség nyílt
Hollandiában tanulmányozni a szociális farmok működését, melynek adaptálása magas
minőségi változást jelentene a magyar szociális ellátás rendszerében. További célunk
lehet, hogy intézményünk keretein belül próbáljuk egy magyar „szociális
mintagazdaság” szakmai alapjait letenni.
Teljes dolgozói létszámmal vettünk részt a pályázat lezárását jelentő konferencián a
Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolán, ahol
Nagykőrös város testvérvárosai mutatták be országaik szociális ellátó rendszerét és
ismerhették meg a szociális farmok működését.
7. Időskorúak gondozó háza, idősek otthona
Az intézmény az idősellátás differenciált igényeire alapozott feltételeket biztosít az ellátásban
részesülők számára: 11 férőhelyes idősek otthona, 18 férőhelyes átmeneti ellátás
igénybevételére van lehetőség.
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Az épületben a szobák 80% - a 2 ágyas 20% 3 és 4 ágyas szoba. A szobához tartozik egy
ruhásszekrény, egy éjjeliszekrény és egy kényelmes heverő. A súlyos állapotú gondozottak
részére, akik kórházi kezelést nem igényelnek, külön fenntartott betegszoba biztosított.
Haldokló gondozott elkülönítése az intézményben megoldott.
Az ellátó egység teljes területe akadálymentes. A napi higiénés ellátáshoz a lakószámnak
megfelelő WC-vel és fürdőszobával rendelkezik az intézmény. A közösségi együttlétre
megfelelő helyiségek találhatók (társalgó, ebédlő), melyben a látogatók fogadása és a
foglalkozások megoldottak. Az intézményben csupán piperemosási lehetőség van, az
intézményi textília szerződéses keretek alapján kerül mosásra. A tálalókonyha megfelel a
HACCP előírásoknak. Az új beszerzéseknek köszönhetően a melegítés lehetősége is
megoldott.
Az otthon teljes körű ellátást biztosít az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos
segítséggel képes mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos és időskorú gondozottak
részére. Az ellátás 1 évi időtartamra vehető igénybe, különös méltánylást érdemlő esetben az
intézmény orvosa szakvéleményének figyelembe vételével, egy alkalommal 1 évvel
meghosszabbítható.
Az ellátásból kikerült személyek közül:
Elhunyt: 10 fő
Állandó elhelyezést kapott más intézményben: 7 fő
Haza költözött, családhoz költözött: 4 fő
Intézményen belül tartós ellátásba került: 5 fő
2011. december 31 –én az ellátottak száma: 16 fő
Férfi: 9 fő
Nő: 7 fő
Az átlagos gondozotti létszám 2011. évben: 18 fő
Átmeneti otthon lakóinak kor szerinti összetétele:
18-39 év között

1 fő

40-59 év között:

3 fő

50-60 év között:

0 fő

60-64 év között

1 fő
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65-69 év között:

2 fő

75-79 év között

2 fő

80-90 év között:

5 fő

90 év felett:

2 fő

Egészségi állapot felmérése és annak megoszlása az átmeneti ellátásban részesülők körében:
Betegségek

%

Magasvérnyomás

100

Idegrendszeri megbetegedések

90

Alkohol okozta megbetegedés

50

Vizelet és széklettartási nehézség

50

Dementia (szellemi hanyatlás)

60

Idősek Otthona:
Az Idős Otthoni ellátás alapfeltétele a 4 órát meghaladó gondozási szükséglet megléte, vagy a
jogszabályban meghatározott egyéb körülmény igazolása.
Ellátottak száma: 11 fő
Nő: 5 fő
Férfi: 6 fő

Tartós bentlakásos ellátásban a lakók kor szerinti összetétele:
60 év alatt

1 fő

60-64 év között

2 fő

65-69 év között

2 fő

80-90 év között

5 fő

90 év felett

1 fő
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Egészségi állapot felmérése és annak megoszlása a tartós elhelyezést nyújtó részben:
Betegségek

%

Magas vérnyomás

100

Idegrendszeri megbetegedés

100

Alkohol okozta megbetegedés

50

Vizelet és széklet tartási nehézség

60

Dementia ( szellemi hanyatlás )

60

Egyéb jellemzők mindkét ellátási formában:
A gondozás során az ellátottak egészségének megőrzése, változások észlelése s ennek jelzése
fontos feladat. A folyamatos rehabilitációval a meglévő mozgásképességek szinten tartása,
javítása valósul meg. A foglalkoztatás alapelve a fejlesztés. Erre különböző mozgásos
játékokat végeznek a lakók a foglalkozást szervező kollegával: (labda, bot, gimnasztikai
gyakorlatok).
Az egyre növekvő pszichiátria kórképek kezelésében a mentálhigiénés munkatárs kap egyre
nagyobb szerepet, egyéni- csoportos és közösségi beszélgetések területén. A téli időszakban a
bezártság okozta konfliktuskezelésben is tevékenyen vesznek részt a kolléganők. Az
elhunytakról való megemlékezés, a halál mindennapi jelenlétének feldolgozása nehéz és igen
megterhelő feladat a gondozók részére.
A mozgásukban korlátozott gondozottak száma 8 fő: részükre segédeszközök biztosítottak
életvitelük megkönnyítéséhez. Bottal közlekedik 3 fő, járókerettel 3 fő, akiknek a mozgása
nehezített baleset, illetve agyvérzés miatt.
A mozgatás, mobilizálás során sok segítséget igényelnek a gondozottak az otthon dolgozóitól,
valamint lehetőség szerint a helyi kórház rehabilitációs osztály részéről is.
Az ellátottak egy részét érinti az inkontinencia, 11 fő rendszeresen pelenkát visel, betét
használatára szorul 1 fő, állandó katétert használ további 1 fő. A gondozókra meglehetősen
nagy teher hárul a rendszeres pelenkázás és fürdetések - 17 fő teljes segítségre szorul valamint testápolás miatt.
Különösen nagy odafigyelést igényel a vakok és csökkentlátók - 3 fő - gondozása a
mindennapi tevékenységek során.
A gondozottak egy részének diétás étkezésre van szüksége, ezért biztosított az
otthonban élők részére a cukorbetegek diétája -5 fő -, epekímélő diéta -1 fő.

21

Az idős emberek kapcsolattartása a családdal rendkívül fontos, az elmúlt évben egyre
több lakót látogattak rendszeresen, melyet a látogatási megoszlás jól tükröz. 2011-ben a
gyermekjóléti szolgálat munkatársával sikerült megvalósítani anya és gyermeke újbóli
kapcsolattartását.
A látogatottság megoszlása:
- napi rendszerességgel fogad látogatót 1 fő,
- hetente látogatnak 10 főt,
- havonta jön 3 személyhez látogató,
- alkalmanként 2 időshöz érkezik ismerős,
- egyáltalán nem látogatnak 8 személyt.
Mentálhigiénés ellátás:
Fő feladat az újonnan érkezett lakók beköltözése során az intézmény megismertetése,
pszichés egyensúlyuk megteremtése, az elmagányosodás megakadályozása, csoportos és
egyéni

beszélgetések

szervezése,

szórakoztató

személyiségfejlesztő

programok

megvalósítása.
Célja:

- a szellemi tevékenység aktivitásának megőrzése
- új ismeret szerzése
- fizikai aktivitás fenntartása.

A gondozottak lelki, mentális segítségnyújtását a mentálhigiénés munkatárs végzi, a
foglalkoztatásszervező a felkínált tevékenységekkel törekszik a mindennapi élet tartalommal
való megtöltésére. A református lelkész kéthetente istentiszteletet tart, melyen az otthon lakói
igen nagy létszámban vesznek részt.

8. Házi segítségnyújtás
Gondoskodás azokról a személyekről, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és
róluk teljes körűen nem gondoskodnak, valamint ezt az ellátási formát igénylik, ill.
bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
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Az ellátási forma jelenleg 40 fő részére nyújt hathatós segítséget önálló életvitele
fenntartásában, akik saját otthonukban élnek és önmaguk ellátására nem, vagy csak részben
képesek.
Minden esetben gondozási szükséglet vizsgálata alapján történt a szolgáltatás biztosítása,
miután a kérelmét az igénylő, vagy törvényes képviselője benyújtotta intézményünk felé.
Ez alapján az ellátotti körünkben főleg időskorú, gyenge egészségi állapotú nyugdíjasok vagy
rokkantnyugdíjasok, illetve pszichiátriai betegek valamint fogyatékkal élők találhatóak. A
gondozottak 77 %-a nő, 23 %-a férfi.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján jellemző, hogy nők veszik igénybe többnyire a házi
segítségnyújtás különféle szolgáltatásait, amelyhez hozzájárulhat az az országos tendencia,
miszerint a nők tovább élnek, ezért idős korukra egyedül laknak s gyakran segítségre
szorulnak.
Egyedül él az intézmény házi gondozottjainak 73 %- a, amely valóban magas százalékarány,
így érthető, hogy rákényszerülnek a társadalom nyújtotta támaszok igénybevételére.
Az ellátottak kor szerinti összetétele:
Kor

Fő

40-59

4

60-69

4

70-79

4

80-89

25

90-től

3

Összesen:

40

A gondozottak többsége 80 év feletti, tehát a házi segítségnyújtásban részesülők ez évben is a
legidősebb korosztály köréből kerültek ki.
Az ellátottak közül 23 fő étkeztetést is igényel kiszállítással, 24 fő pedig jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást kér a gondozás mellett. Természetesen van olyan személy, aki mind a három
szolgáltatást kérelmezte, ezért teljes ellátásban részesül otthonában rászorultsága alapján.
A szolgáltatások összefonódása jól megfigyelhető és rendkívül fontos a gondozottak számára.
A gondozási óraszámok időbeli eloszlása:
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- napi 3 óra gondozást igényel: 7 %
- napi 2 órát kér:

30 %

- napi 1órát kér:

35 %

- heti 3 órát igényel:

13 %

- heti 2 órát kér:

8%

- heti 1órát igényel:

7%

A rendszeres, napi gondozások alkalmával főleg a testi higiéné biztosítása, a fizikai ellátás a
leggyakoribb feladat. Az a gondozott, aki napi 1 óra, 2 óra esetleg 3 óra ellátást igényel,
megrendült egészségi állapottal rendelkezik. Ebben az esetben a tisztálkodásban nyújtott
segítség, fürdetés és testápolás, valamint a felfekvések megelőzése naponta többször
ismétlődő feladat.
A gondozott étkezése során a mindennapokban segítséget nyújt a gondozó az etetés, a
mosogatás, és elpakolás tevékenységeinek elvégzésében. A házi gondozás biztosítja az
ellátottak részére azt a gondoskodást, amely egyéni igényeiknek leginkább megfelel. Ennek
érdekében a házi segítségnyújtás leggyakoribb elemei az elmúlt évben a fizikai ellátás, a
higiénés szükséglet kielégítése, mosdatás, pelenkacsere, testápolás. Az ellátás további fontos
elemei, az étkezésben segítségnyújtás (reggeliztetés, ebédeltetés), a háztartási munkában
segítségnyújtás, személyes környezet rendben tartása, valamint tüzelő bekészítése és
begyújtás, a mosás, bevásárlás, ügyintézés, gyógyszerfelíratása és kiváltása.
A gondozásból kikerült személyek közül:
- elhunyt 45%,
- bentlakásos intézménybe költözött 24%,
- családhoz költözött 20%,
- fizetési nehézség miatt lemondta 11% a gondozást.
Az elmúlt évben sok haláleset volt a gondozottak körében. Rövid idejű gondozások miatt sok
felvétellel történt, amely rendkívül megterhelő volt a munkatársak számára pszichésen is.
A bentlakást biztosító elhelyezés legtöbb esetben az intézmény saját Átmeneti Otthona által
valósult meg.
A házi gondozásban dolgozók a gondozottak részére személyre szabott egyéni gondozási
tervet készítenek team munkában, amelyben meghatározásra kerülnek a különböző gondozási
célok és feladatok.
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A megbeszélések alkalmával reggelente, szóbeli beszámolás történik a gondozók részéről a
gondozási feladatok teljesítéséről, az esetleges problémák megoldásáról, és az ellátottak
érdekében történt ügyintézések elvégzéséről.
A házi segítségnyújtás során elvégzett feladatok ellenőrzése az ellátott lakóhelyén személyes
látogatással vagy telefonos beszélgetéssel, valamint térítési díj beszedése alkalmával történik.
Másrészt a hozzátartozókkal való kapcsolattartás folyamán is lehetőség nyílik a szolgáltatás
iránt

támasztott

igények,

megtudakolására,

és a gondozott

elégedettségéről való

megbizonyosodásra. A különböző ellátások a család aktív közreműködésével valósítják meg
az idősek saját lakóhelyükön való ellátását.

9. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást azoknak a saját otthonukban élő, szociálisan rászoruló
személyeknek biztosítja az intézmény, akik képesek a segélyhívó készülék megfelelő
használatára, és az önálló életvitel fenntartása érdekében a felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából igénylik ezt az ellátási formát.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás több mint 7 éve működik Nagykőrös területén. A
pályázat útján működő ellátás egész évben kiegyensúlyozottan működött, és az intézmény
által vállalt 42 feladategység teljesítése megtörtént.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatmutató:

Hónap / nap
Január

Gondozási

Feladatmutató / hó

napok száma / hó
1 319

42,55

1 202

42,93

Március

1 333

43,00

Április

1 286

42,87

Május

1 317

42,48

Június

1 244

41,47

Július

1 302

42,00

Február
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1 319

42,55

Szeptember

1 287

42,90

Október

1 317

42,48

1263

42,10

1315

42,42

15 504

42,48

Augusztus

November
December
Összesen /365
A gondozottak száma 2011. 12. 31-én 42 fő.

A gondozottak életkorára hasonló jellemző (mint a házi gondozásban), hogy a valóban idősek,
főként a nyolcvan év felettiek veszik igénybe általában a szolgáltatást.
Az ellátottak kor szerinti összetétele:
Kor

Fő

40-59

1

60-69

3

70-79

9

80-89

28

90-től

1

Összesen:
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban ellátott személyek több mint fele házi
segítségnyújtást is igénybe vesz egészségi állapota miatt, valamint elmondható, hogy minden
személy szociálisan rászorult.
A gondozottakra jellemző, hogy 7 fő kétszemélyes háztartásban él, 35 fő pedig egyedül él,
ezért biztonságérzetüket növeli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás használata. A fenti
adatok alapján az ellátottak 83%-a él egyedül, amely rendkívül magas százalék.
Segélykérések száma az év során:
Hónap

Segélykérés / hó

Január

3

Február

1
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Március

2

Április

6

Május

2

Június

3

Július

2

Augusztus

6

Szeptember

7

Október

2

November

7

December

13

Összesen:

54

- rosszullét, krízishelyzet 18%
- elesett 30%
- higiénés szükséglet 17%
- téves riasztás 24%
- pszichés probléma 7%
- egyéb 4%
A segélyhívások megoldásai:
Fizikai segítségnyújtás, gondozás, mosdatás, tisztázás, orvos, ill. mentőhívás, téves riasztásról
meggyőződés, beszélgetés, megnyugtatás.
A segélykérések legnagyobb részét, 30%-át, a megrendült egészségi állapot miatti elesés (ill.
leesés az ágyról) teszik ki.
A téves riasztások egyrészt az idős ember által véletlenül megnyomódó készülékek miatt
történtek, amelyek előfordulása elkerülhetetlen. Pszichés probléma esetén jelentős szerepet
játszott a megnyugtatás mellett egy vérnyomás,- vagy vércukormérés, amely jelzi a gondozott
felé, hogy fontos számunkra.
A segélyhívások időbeli megoszlására jellemző, hogy a hét két napján, szombat és vasárnap
volt a hívások száma a legtöbb, a segélykérések 50%-a történt ebben az időszakban, amikor
házi gondozásban nem részesülnek az ellátottak.
A segélyhívások okai:
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- rosszullét, krízishelyzet 18%
- elesett 30%
- higiénés szükséglet 17%
- téves riasztás 24%
- pszichés probléma 7%
- egyéb 4%

A kecskeméti Diszpécser Központban átjátszó csere történt az év során a műszaki berendezés
zavartalan működése érdekében, amelyről tájékoztatást kapott az intézmény. A Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Módszertani Intézmény kérésére kérdőívvel kerestünk fel az
ellátottak hozzátartozóit, akik név nélkül válaszolhattak a kérdésekre, amelyek a családjukat
érintették. A kérdések elsősorban arra irányultak, hogy a közeli hozzátartozónak milyen
jellegű problémákkal kellene szembenéznie az ellátás hiányában, valamint milyen segítséget
jelent a jelzőkészülék megléte.
A válaszok egyértelműen azt mutatták meg, hogy nem, vagy csak nehezen tudnák a
munkájukat elvégezni a hozzátartozók, az állandó felügyelet, a gyakori látogatások, ill. az
éjszakai ottalvás miatt. További problémának jelölték meg a közöttük lévő lakóhelyi
távolságot, valamint a bizonytalanságot, a stresszhelyzetet, hogy családtagja biztonságban
van-e. A készülék meglétével a fiatalabb generáció nagyobb biztonságban tudhatja idős
hozzátartozóját, valamint jobban tudja a gondozást és a munkát összeegyeztetni.
Munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése érdekében pályázatot
nyújtott be az intézmény 2010-ben, mely elnyerésével 2011. évben 1db új kerékpárt és 1db
elektromos kerékpárt vásárolhatott intézményünk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
részére. Segélyhívások esetén a gyors helyszínre jutás az első feladat az egészségi állapot
megóvása érdekében, amelyhez hatékony segítséget nyújt a pályázat jóvoltából vásárolt
elektromos kerékpár. A gondozottak biztonságérzetét növeli, ha gyorsan a lakásra érkezik a
segítség, és hatékonyabb az ellátás, ha időben megtörténik a krízishelyzet elhárítása. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a pályázat elnyerésével hozzájárul a gondozottak
minőségi életfenntartásához.
Az útidő 2011-ben átlag 11 perc, amely a törvény által megszabott maximum 30 percnél jóval
kedvezőbb, valamint az előző évekhez képest is tovább javult.
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A helyszínre érkezés gyorsaságával, és az ellátás minőségével elégedettek a gondozásban
részesülők.
Az ellátás a segítségnyújtás jellegéből adódóan szorosan összefügg, ezért ráépül a házi
gondozási formára, és a gondozók szakmai tapasztalatait 24 órás folyamatos készenléti
rendszerben kamatoztatja az ellátottak érdekében. A szolgáltatás biztonságot nyújt, ily módon
az idős személyek számára fenntarthatóak az önálló életvitelhez szükséges alapvető feltételek,
ugyanakkor krízishelyzetben lehetővé válik a gyors segítségnyújtás.

10. Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg
étkezéséről gondoskodik az intézmény, akik azt önmaguk, részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani különösen: koruk, egészségi állapotuk, ill. fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.
Az ellátottak étkeztetésének módja:
- helyben
- elvitellel
- lakásra szállítva
Szociális étkeztetés helyben
Az étkezők száma év során 5-7 fő ellátott között mozgott.
Jelenleg 5 fő igényel helyben étkezést, akik mindannyian az Idősek Nappali Ellátásának
gondozottjai. Egészségi állapotuk miatt kevesen tudják felvállalni, hogy minden nap
bejárjanak meghatározott időben ebédelni. 2 fő a Támogató Szolgáltatás igénybe vételére
szociálisan rászorult, ezért az intézmény gépkocsija szállítja be étkezni őket a
mindennapokban.
A helyben étkezést igénybevevő személyek között megtalálható: időskorú nyugdíjas,
rokkantnyugdíjas, mozgásszervi fogyatékos, és lakcím nélküli pszichiátriai beteg.
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Az ellátottak kor szerinti összetétele:
Kor

Fő

18-39

1

40-59

2

60-69

-

70-79

1

80-89

1

90-től

-

Összesen:

5

Az intézményben tálalókonyha működik, ahol a feltételek a kiszolgált ételadagok melegítéséhez,
tálalásához adottak, a konyhára vonatkozóan a HACCP rendszer megvalósul. A dolgozók az

étkezők részére megterítenek, és felszolgálják az ebédet. Az étkezés tárgyi feltételei
biztosítottak: ebédlőhelyiség, evőeszközök, kényelmes berendezés, és mellékhelyiség.

Szociális étkeztetés elvitellel
Az ebédet önállóan 19 fő viszi el otthonába. Az év folyamán az ellátottak létszáma
számottevően nem változott, kevés növekedést mutatott. Az ellátottak körébe főleg olyan idős
nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok és szenvedélybetegek tartoznak, akik képesek elszállítani
önállóan a megrendelt ételt.
Az ebéd kiadagolása az ellátottak saját ételhordójába történik. Az ételhordó tisztántartása az
ellátott felelőssége, ennek ellenőrzése a konyhai dolgozó feladata. Az ebéd lemondását két
munkanappal hamarabb kell megtenni a vezetőnél.
Az ellátottak kor szerinti összetétele:
Kor

Fő

40-59

7

60-69

7

70-79

5
30

80-89

-

90-től

-

Összesen:

19

Az étkezők a fiatalabb nyugdíjas korosztályt képviselik, valamint további jellemzőjük, hogy
túlnyomó részük egyedül él, és többségük férfi.

Szociális étkeztetés kiszállítva
Az ebéd házhozszállítását kérhetik a 70 év feletti idős emberek, vagy ágyban fekvő betegek,
és az egyedül élő súlyos mozgáskorlátozottak.
Az intézmény 36 fő részére szállít ki ebédet rendszeresen hétköznap és igény szerint
hétvégén. A szociális étkezést igénylők közül a legtöbben ezt a szolgáltatásmódot választják,
amelynek elsőszámú okai, mozgásukban való korlátozottságuk, valamint előrehaladott
életkoruk.
Az ellátottak kor szerinti összetétele:
Kor

Fő

40-59

5

60-69

4

70-79

4

80-89

22

90-től

1

Összesen:

36

Az étkezést igénylők közül elsősorban a 80-90 éves korcsoport igényel házhoz szállítást.
Intézményünknél közülük is leginkább nők veszik igénybe az ebédszállítást, meglehetősen
magas arányban, 72 %-ban, melyre azonban magas életkoruk is magyarázatot ad.
A szociális étkeztetésből kikerült személyek közül 11 % fizetési problémák miatt mondta le
az ellátást, 40 %-a elhunyt az ellátottaknak. A család gondoskodik ellátásukról, ill.
gyermekéhez költözött 23 %. Egészségi állapot javulása miatt 3 %- nak nem volt szüksége az

31

ellátásra a továbbiakban, és szintén 3 % jelölte meg lemondási oknak, hogy nem volt számára
elég ízletes az ebéd, valamint idősek otthonába költözött 20 % a gondozottak közül.
A szociális étkezők 69 %-a egyedül él. Elmondásuk alapján önmaguk mindennapi étkezését
biztosítani nem tudják, és róluk folyamatosan hozzátartozó gondoskodni nem tud.
Az ételt az intézmény részére az év során a Menza Food biztosította. Az étel mennyiségére és
minőségére minimális panasz történt intézményünk részéről az év folyamán. Az ételszállító
minden esetben segítőkész volt és megoldást keresett azonnal a problémára. A szociális
étkezők részére szükség esetén, orvosi javaslatra diétát biztosít az intézmény.

11. Idősek Nappali Ellátása
A klubtagok száma 44 fő, akik közül 7 fő étkezést is igénybe vesz. A szolgáltatást igénylő,
szociálisan rászoruló személyek részére lehetőséget biztosít az Idősek Klubja a napközbeni
tartózkodásra, a társas kapcsolatok gyakorlására, valamint számukra fizikai-, szociális-, és
mentális állapotuknak megfelelő közösségi szolgáltatásokat biztosít.
A klubtagok egy része naponta, mások hetente 2-3 alkalommal járnak be az Idősek Klubjába.
Az egyedül élők, ill. közülük is azok jönnek be gyakrabban az intézménybe, akiknek nincs
családjuk, vagy azok vidéken élnek. Egyedül él a tagok 53 %-a, tehát alig több mint a fele.
A magányosság, ill. a társaság hiánya miatt egyesek rendszeresen igénybe veszik a
szolgáltatást, mások csak alkalmanként, mert a családdal, unokákkal töltik az idejük nagyobb
részét.
Az idősek klubjában a tagok között jelenleg 31 fő nő és 13 fő férfi van.
A klub tagok kor szerinti összetétele:
Kor

Fő

18-39

1

40-59

7

60-69

13

32

70-79

19

80-89

2

90-től

2

Összesen:

44

A klubtagok között megtalálható: időskorú nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, értelmileg enyhén
akadályozott, korlátozó gondnokság alatt álló személy, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg.
A fogyatékkal élő klubtagokat a Támogató Szolgáltatás gépkocsija szállítja be igény esetén,
amely személyi segítséget is biztosít szükség szerint.
A klubtagok részére éves program készül a dolgozók által kidolgozva az előző évek
tapasztalata alapján. E mellett havi és heti program, rendszeres elkészítése szükséges az
aktualitások figyelembe vételével.
A szolgáltatások elemei:
- fizikai ellátás
- higiénés ellátás / szükség szerint: tisztálkodás, testápolás, ruházat mosása /
- mentális segítségnyújtás /személyre szabott bánásmód, társas kapcsolatok ápolása/
- egészségügyi szűrővizsgálat
- foglalkozások / szellemi és fizikai aktivitás megőrzése érdekében/: irodalmi, kézműves
- kulturális programok szervezése / színház-, múzeumlátogatás, kiállítás-, könyvtárlátogatás /
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
- kirándulás
- istentisztelet
- sütés, főzés
- ügyintézés
- fodrász, pedikűr /saját költségen/
A feladat ellátás szakmai tartalma:
Kiterjed a társas kapcsolatok fenntartása, a kulturális kikapcsolódás lehetőségének biztosítása
mellett az alapvető higiénés szükségletek biztosítására, a gyenge egészségi állapotú klubtagok
ellátására is. Demensek, ill. enyhén értelmi fogyatékkal élők is egyre többen előfordulnak a
tagok között. Ezért az ellátásnak rugalmasnak és változatosnak kell lennie, mert más
programot igényelnek a szellemileg aktív idősek, mint a demenciában szenvedők.
33

A készségfejlesztő és szinten tartó foglalkozások a friss szellemi állapot megőrzése érdekében
működnek. Szűrővizsgálatot végez, havi rendszerességgel, egészségi állapot szinten tartása
érdekében a részlegvezető / vérnyomásmérés, vércukormérés, testsúlyellenőrzés/.
Az Idősek Nappali Ellátását igénybe vevő személyek kérhetnek étkeztetést, amelyet általában
helyben kívánnak elfogyasztani. Részükre ebben az esetben a gondozó megterít, felszolgálja
az ételt és elpakol.
A tárgyi feltételek biztosítottak az étkezés, a tisztálkodás, valamint a higiénés szükségletek és
a társas kapcsolatok megszervezéséhez, lebonyolításához.
Az Idősek Klubja akadálymentesített, az épületbe a bejutás kerekesszékkel is megvalósítható,
ezért mozgássérülteket is tud fogadni.
A klub tagjai részére információs tanácsadás, valamint szükség szerint hivatalos ügyeik
intézéséhez segítségnyújtás biztosított.
A tagok kártyázás közben és újságolvasás kapcsán szeretnek diskurálni a napi politikai
helyzetről és megvitatni a mindennapi Tv műsorok eseményeit.
Az aktív, korukhoz képest jó fizikumú nyugdíjasok részére színes programokat ajánlott egész
évben az Idősek Nappali Ellátása.
A legkedveltebb programok és tevékenységek az elmúlt évben: közeli nevezetességek
megtekintése, fürdőzés Tiszakécskén, irodalmi délelőtt, egészségügyi vizsgálat, névnapi
köszöntések, Karácsonyi Betlehemes ünnepi műsor, zenés mulatságok, Ki mit tud? Cegléden,
ahol második helyezést ért el egy kedves klubtagunk.
Gyakran szervez az Idősek Klubja közösen társas eseményeket a kecskeméti Nyitni kék
társklubbal. A zenés rendezvények általában jeles ünnepek vagy névnapok alkalmával
valósulnak meg, és a megrendezés sikeréhez hozzájárul a klubtagok önzetlensége és
emberszeretete.
Az Idősek Klubja folyamatosan tartja a kapcsolatot a városban működő nyugdíjas klubokkal
is, valamint az Idősügyi Tanáccsal is.

12. Nevelési Tanácsadás
A 2011. év elején (2011. január-március) végzett iskolaérettségi vizsgálat 58 gyermeket
érintett.
Általános iskolai felvételre 28, további óvodai nevelésre 30 alkalommal tettünk javaslatot.
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Terápiás és gondozási adatok
Diagnosztikán és tanácsadáson részt vett:
Terápián ill. gondozáson részt vett:

325 fő

744 alkalommal

55 fő

1030 alkalommal

- ebből pszichológiai gondozás:

38 fő

- pedagógiai gondozás:

17 fő

Nevelési tanácsadást igénybevevők száma összesen: 380 fő

1774 alkalommal

A 4/2010. (I.19.) OKM rendeletben foglaltaknak megfelelően, elvégeztük a
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztésének ellenőrzését
az oktatási intézményekben. Az adott intézményben tapasztaltakról készült feljegyzést az
intézmény részére megküldtük.
Tanév végén az SNI-B – vel küzdő gyermekek és tanulók megfigyelése
foglalkozásokon,

tanórákon megtörtént,

fejlődésükről az összegzést

személyenként

elkészítettük, melyeket megküldtünk a Szakértői Bizottság részére.
Az új gyermekek/tanulók vizsgálata, valamint a kontrollvizsgálatok elvégzése a tanév során
folyamatos volt.

35

