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Mellékelem a 2017. év augusztus 11-12-én megrendezendő Falunapok 

programjának tervezetét. 

 

 

Tisztelettel: Dancsó Valéria művelődésszervező 

 

Hajmáskér 2017-05-23. 

 



                                                             HAJMÁSKÉRI FALUNAPI PROGRAM TERVEZET 

                                                                               2017. augusztus 11-12. 

 

Augusztus 11. péntek 

18 órától-  Falunapi megnyitó 

                    Kiállítások megnyitása 

                    Cholnoky Moderntánc Stúdió 

                    Fortissimo együttes 

                    Vastag Csaba  AKUSZTIK 

                    Majsai Gábor és a Fortissimo együttes 

                    Utcabál a Koktél Band-del 

Augusztus 12. szombat 

délelőtt:    Főzőverseny  

                    Gyerekkoncert hangszerbemutatóval 

                    Népi kézműves játszóház 

                    Népi fajátékok 

                    Mancs – terápiás kutya bemutatója 

                    Akadálypálya, játékok –BHTA 

                    Terepjárók 

 délután  kb. 17 órától 

                    Helyiek bemutatkozása:    DanceSing Stúdió, modern tánccsoport I-II, 

                                                                   népdalkör, gyermek és felnőtt néptáncegyüttes 

                    Rácz Gergő 

                    Tóth Vera AKUSZTIK 

                    Horváth Péter Gigi gitár 

                    Fillmore Est együttes 
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Előterjesztés 
 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének              

2017. május 31-ei soron következő ülésére 
 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak  

            ellátásáról     

Előterjesztő: Kovács János György jegyző 

Összeállította: Sümegi Orsolya 

___________________________________________________________________________ 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. 

törvény 96.§ (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig- a külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.  

 

Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően 

– meg kell küldeni a Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztályára. A gyámhatóság 30 napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi 

önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 

tájékoztatja a felettes szakmai szervet. 

 

A települési önkormányzat által készítendő, átfogó értékelés tartalmi követelményei: 

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható 

adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, 

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 

adatok, 

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

statisztikai adatok. 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 

(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben 

levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, 

jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), 

- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 

ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 
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5 Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 

gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 

készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az 

általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 

szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

 

Ezen szempontrendszer alapján került összeállításra a 2015. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló beszámol. 

 

 

1. A település demográfiai mutatói 

 

Településünk demográfiai adatait különösképpen a 0-18 éves korosztályra     

 

Korcsoport 2014 2015 2016 

0-3 éves 116 99 119 

4-6 éves 79 73 74 

7-14 éves 286 231 280 

15-18 éves 157 112 145 

19-60 éves 1968 2038 1992 

61-100 éves 527 531 519 

Összesen: 3133 3084 3129 

 

A demográfiai mutatók lényegesen befolyásolják a gyermekjóléti rendszer egyes elemeit, 

tevékenységét. A táblázatból látható, hogy településünk lakosságszáma 2016-ban kismértékű 

emelkedést mutat. A korcsoportos bontásból látható, hogy a 0-3 éves korosztály, a 4-6 éves 

korosztály, a 7-14 éves korosztály, valamint a 15-18 éves korosztály mutat emelkedést. A 19-60 

éves korosztály és a 61-100 éves korosztály csökkenést mutat. 

 

1.1. A település munkanélküliségi mutatói 

 

A jelzőrendszeri értekezleten elhangzottak, valamint az intézmények vezetőivel való 

konzultációk alapján megállapítható, hogy az anyagi problémák elhatalmasodása okozza a 

legjelentősebb gondot a településen. 

A szociális és gyermekvédelmi tevékenység szignifikáns kapcsolata minden esetben kimutatható 

a munkanélküliségi mutatókkal. 
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A gyermekvédelem rendszere 

 

A gyermekvédelmi rendszer az alábbi pillérekre épül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyermekek védelmét szolgáló rendszerre vonatkozó főbb jogszabályok 

 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 

 

 149/1997.(IX10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról. 

 

 15/1998.(IV.30.) Népjóléti Miniszteri rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről. 

 

 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről. 

Az említett jogszabályok meghatározzák azokat az ellátásokat és intézkedéseket, melyek 

segítséget nyújtanak, a gyermek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a 

szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a 

gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.  

 

 

 

 

ALAPELLÁTÁSOK 

 

 

 

Pénzbeli, 

természetbeni 

ill. személyes 

gondoskodást 

nyújtó ellátás. 

 

SZAKELLÁTÁSOK 

 

 

 

A családból 

kikerült  

gyermek részére 

biztosított, 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó ellátások 

 

HATÓSÁGI 

INTÉZKEDÉSEK 

 

 

Gyermekvédel

mi gondoskodás 

körébe történő 

hatósági 

intézkedések. 

 

BŰNELKÖVETŐ 

FIATALKORÚAK 

ÜGYEI 

 

Pártfogó 

felügyelet. 

 
A GYERMEKVÉDELEM RENDSZERE 
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Gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el 

 

 az egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnői szolgálat, háziorvos), 

 a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat/központ), 

 a közoktatási intézmények, 

 rendőrség, 

 ügyészség, 

 bíróság, 

 valamint a társadalmi szervezetek 

 

Ezeknek az intézményeknek és személyeknek törvényben foglalt kötelessége, hogy a gyermek 

veszélyeztetettsége esetén jelzéssel éljenek a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve szükség esetén 

bírósági eljárást kezdeményezzenek a gyermek érdekében. A jelzés tehát ezen szervezetek, 

személyek számára kötelező, - és a társadalom minden tagjának felelőssége.  

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. 

Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a jogszabály előírja, hogy a családjából bármely okból 

kikerült gyermek biztonságát, gondozását, nevelését más módon kell biztosítani. 

A gyermeknek joga van az emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással- fizikai 

szexuális vagy lelki erőszakkal – az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni 

védelemhez. 

A gyermeke védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások biztosítják. 

A gyermekvédelmi munkában résztvevő szakember legjobb tudása szerint és a következő elvek, 

etikai normák betartásával járul hozzá a gyermekjólétet szolgáló módszerek kialakításához és 

megvalósításához: 

 

 Tiszteletben tartja a kliens egyéniségét és gondoskodik emberi méltósága, jogai 

megőrzéséről 

 Előítélet- mentes nemre, korra és etikai hovatartozásra, vallási és világnézeti 

meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségügyi állapotra való 

tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával 

tevékenykedik, 

  elfogadja, hogy egy adott cél elérése érdekében kapott információt csak jóváhagyással 

lehet más célra felhasználni, vagyis tiszteletben tartja a rábízottak magánéletét, továbbá a 

velük vagy másokkal való kapcsolat során róluk nyert bizalmas információt. 

 

 

Veszélyeztetettség fogalma 

 

A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult 

állapot, amely a gyermek testi, értelmi érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy 

akadályozza. A törvény előírja a Gyermekjóléti Szolgálat számára a gyermekek 

veszélyeztetettségét észlelő és érzéskelő jelzőrendszer működtetését a településen. 
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A jelzőrendszer működésének célja 

 

Feltárja a gyermeket veszélyeztető tényezőket, elősegítve a problémák időben történő 

felismerését, valamint azok megoldását. 

 

A jelzőrendszer működésének feladatai 

 

Kísérje figyelemmel a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményit.  

Ismerje és tárja fel a gyermekeket általában veszélyeztető okokat, megoldásukhoz nyújtson 

segítséget. Nyújtson továbbá információt a további eljárások érdekében. 

 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 

biztosítása 

 

2016. évi gyermekvédelmi ellátásra fordított kiadásokat az alábbi grafikon mutatja be. 

 

 
 

 

2.1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19., 20., 

20/A. és 21.§-ai rendelkeznek az Önkormányzat által kötelezően biztosítandó pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról.  

 

Gyermekvédelmi kiadásokra fordított összeg 2016-ben 

1. 581 e Ft 
76,6% 

 
 

184 e Ft 
 8,9 % 

300 e Ft 
14,5 % 

rendszeres gyermekvédelmi            pénzbeli gyermekvédelmi  Bursa. 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult  

 a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére, amely bölcsődések, 

óvodások, általános iskola 1-8. osztályosok esetében 100%-ot, a középiskola 9. 

osztályától pedig 50 %-os kedvezményt jelent.  

 külön jogszabályban meghatározott kedvezmények - tankönyvtámogatás - 

igénybevételére, valamint  

 augusztus és november hónapban természetbeni támogatásra, melyet Erzsébet utalvány 

formájában kapnak meg a jogosultak. Összege nem emelkedett az elmúlt évhez képest, 

továbbra is gyermekenként 5.800,-Ft. A támogatás finanszírozása 100%-ban az állami 

költségvetésből történik.  

 

A kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-át, ez 2016. évben 

37.050,- Ft. volt. 

A gyermekét egyedül nevelő szülő, a tartósan beteg gyermek, illetve a nappali tanulmányokat 

folytató nagykorú esetén ez az összeghatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

140%-a. Ez az összeghatár 2016. évben 39.900,-Ft volt. 

Az öregségi nyugdíjminimum 2016. évben sem változott, 28.500.- Ft volt, így a 

nyugdíjminimum %-os meghatározása is változatlan maradt. 

 

A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem tartalmazza az ügyfél 

vagyonnyilatkozatát, melyben a vagyoni helyzetéről nyilatkozik.  

A vagyoni érték meghatározása is a nyugdíjminimumot veszi alapul, így ezek az értékhatárok 

sem változtak az elmúlt évhez képest. Továbbra sem tekinthető vagyonnak az az ingatlan 

amelyben a család él, nem hasznosítható – haszonélvezettel terhelt ingatlan, valamint a 

mozgáskorlátozottságra, vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű sem.  

 

2016-ban 64 család számára került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság. A megállapított jogosultság 119 gyermeket érintett, ebből 4 fő nagykorút. A 

nagykorú kérelmező saját jogon nyújtotta be a kérelmet. Abban az esetben, amikor a nagykorúvá 

vált jogosult tanulói jogviszonya megszűnt a jogosultság megszűntetésre került, majd ha az 

egyéb feltételek fennálltak a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolásával ismételten 

megállapítható volt a jogosultság.  

A jogosultság bármely okból történő megszüntetésére a megszüntető határozat meghozatalát 

követő második hónap első napjától került sor. Ez a szabályozás is azt a célt szolgálja, hogy a 

rászorultság átmeneti megszűnésének ideje lerövidüljön.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat 

meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, 

pályázati lehetőségekről, amelyek megilletik gyermekét, ha megfelel a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekekre vonatkozó feltételeknek.  
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megoszlása életkor szerint 

 

életkor 0-6 7-14 15-18 19- 

gyermekek 

száma 
43 fő 49 fő 23 fő 4 fő 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásra az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek gyámja jogosult, aki a gyermek tartására 

köteles, és nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű szociális pénzellátásban részesül. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás havi összege 

gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 22%-a (6.270 Ft). 

2016-ban településünkön 1 család számára került megállapításra. A megállapított jogosultság 2 

gyermeket érintett. 

 

2.3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 

 

Az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen kiírta a szociálisan 

hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére a Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázatot. A pályázatra 10 „A” típusú, és 0 „B” típusú kérelem érkezett, melyet a 

Képviselő-testület támogatott.  

 

2.4. Óvodáztatási támogatás 

 

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - 

annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke 

- tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és 

- legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, 

megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába. 

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a 

családbafogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, 

amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti. 

Az óvodáztatási támogatás 2015 szeptember 1. napjával megszűnt. 

 

2.5. Gyermekek napközbeni ellátásának normatív kedvezményei 

 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben csak az étkezésért állapítható meg 

térítési díj. 
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek 

napközbeni ellátása személyi térítési díját a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más 

törvényes képviselő köteles az ellátást biztosító intézménynek megfizetni. 

A gyermekvédelmi törvény a gyermekek napközbeni ellátásához normatív kedvezményeket 

állapít meg: 

 

Kedvezményben részesülnek a nagycsaládban / három vagy több gyermeket nevelő családok / 

élő gyermekek, nekik az intézményi térítési díj 50%-át kell fizetniük. 50%-os kedvezményt 

biztosít a törvény a tartósan beteg és a fogyatékos gyermekeknek. 

2015-ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, óvodás, 1-8 osztályos gyermek 

100% kedvezményben részesül, 8. osztálytól pedig a kedvezmény a térítési díj 50 %.-a. A 

normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

 

A gyermekétkeztetést az Önkormányzat 2016-ban is egyéni vállalkozótól vásárolt szolgáltatással 

biztosította. 

A hajmáskéri óvodás gyermek közül 16 gyermek étkezése volt ingyenes a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság miatt, 56 gyermek részesült ingyenes 

étkezésben a család jövedelmi helyzetére tekintettel. 

 

A hajmáskéri általános iskolás gyermek közül 50 %-os térítési díjkedvezményben részesült 21 

fő tartósan beteg gyermek, 2 fő, és 38 gyermek étkezése volt ingyenes, mivel ők rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak.  

 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően a gyermekjóléti szolgálat önálló szakmai egységként 

történő működése biztosított. 

 

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, 

a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő 

kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a szolgálat családgondozói személyes segítő kapcsolat 

keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítják meg. 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének 

elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi 

problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus, stb.), amelyek a családon 

keresztül hatnak a gyermekre. 

  

A családok, azon belül a gyermekek támogatását, segítését lehetővé teszik a pénzbeli ellátások,és 

az intézmény által biztosított szolgáltatások. 
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3.1. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében ellátások biztosítása. 

 

A szolgáltatás magába foglalja: 

 

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatást, 

a támogatásokhoz való hozzájutás segítését, 

- pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek 

megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezését 

-  válsághelyzetben lévő várandós anya segítését, 

-  szabadidős program szervezését, hozzájutás segítését, 

-  hivatalos ügyekben való segítségnyújtást. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatásokat a községben élők hátrányos megkülönböztetés nélkül, 

térítésmentesen vehetik igénybe. A gondozási tevékenység során a szolgáltatás kliense a 

gyermek, a segítségnyújtás az ő igényeire, védelmére épül. 

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően a gyermekjóléti szolgáltatást 2006. január 1-től 

Hajmáskér községben ellátási szerződéssel a Bendola Humán Szolgáltató Bt. biztosítja 

 

A gyermekjóléti szolgálat személyi és tárgyi feltételei 

 

A gyermekjóléti szolgáltatást 2016. évben 2 fő szociális munkás látta el. A tevékenység 

koordinálását, szociálpolitikusi és pszichológusi végzettséggel is rendelkező szakmai vezető 

végzi.  

 

A szolgálat irodája jól megközelíthető, minden igény kielégítő épületben található. Az 

irodahelyiség mellett váróhelyiség, mellékhelyiség áll rendelkezésre. A tárgyi feltételek adottak, 

műszaki, informatikai berendezések rendelkezésre állnak. 

 

A segítő tevékenység nagy szakmai felkészültséget igénylő munka, folyamatos fejlődést, 

megújulást kíván. Kiemelkedően fontos a családgondozók naprakész felkészültsége, az új 

módszerek megismerése, adaptálása.  

 

A jogszabályban előírt szupervízió lehetősége 2016  évben is biztosított volt. A segítőknek 

tevékenységünk során elengedhetetlen a szakmai kontroll, a megerősítés és támogatás mellett, a 

személyiségünk karbantartása. A nehéz sorsú emberek támogatása, a pszichés problémákkal 

terhelt kliensek segítése erőt próbáló feladat. Ezért is kiemelkedő jelentőségű, hogy a 

jelzőrendszeri tagok együttműködése nagyon jó. 
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A gondozási tevékenység 

 

A gondozásba vétel leggyakoribb oka a családon belüli deviáns magatartás, érzelmi 

veszélyeztetés, elhanyagolás, szülők pszichés megbetegedése, párkapcsolati krízis, 

gyermeknevelési probléma.  

Kiemelten jelentkezett az elsődleges problématípusoknál a család életviteléből adódó probléma, 

a magatartászavar és a családon belüli konfliktus. A gyermeknevelési problémák nem 

elsődlegesek a szolgálattal való kapcsolatfelvétel során, de a segítő folyamatban jelen vannak, 

másodlagos problémaként sok esetben megjelennek. 

A házasságon kívüli születések száma nő, sok esetben a kapcsolatban élők sem biztosítanak 

stabil érzelmi hátteret a gyermek számára. Klienseik között megjelenik, hogy fiatalon vállalnak 

gyermeket, többször ”véletlenül” nem tervezetten. Valamint a klienskörben megjelent a 

tudatosan, de a megélhetésért vállalt szülés is. Ezeknél a családoknál a gyermekneveléshez 

kapcsolódó ellátások jelentik az egyedüli megélhetési forrást. 

 

A szocializációs funkció egyre több esetben jellemzően az óvodára, iskolára tevődik át. A családi 

szerepek átrendeződnek, hiányosak. 

A családon belüli konfliktusok számának regisztrálása szerint az esetek száma folyamatosan 

növekszik, és egyre kevésbé toleránsak a szülők, ingerlékenyek, feszültségeiket kezelni nem 

tudók. Gyakorta jellemző problémakezelési mód a családokban, szülőknél a verbális agresszió, a 

gyermekek lelki bántalmazása. A fizikai bántalmazást minden esetben kíséri a lelki bántalmazás 

is és sokszor a fizikai erőszakra fény sem derül. Sokszor a szülő fel sem ismeri, hogy lelki 

bántalmazást követ el.  

A párkapcsolati problémák száma is egyre magasabb, a véleménykülönbségek, a megváltozott 

értékrend, a devianciák jelenléte, a depriváltak számának emelkedése hozzájárul a konfliktusok 

kialakulásához. Sok esetben a párkapcsolati krízisek, a következményeként megjelenő agresszió 

meghatározza a gyermek helyzetét is a családban. Gyakran szenvedője és közvetlen hatásainak 

viselője. Sokszor viselkedése a szülők viselkedésének leképeződése, mely szintén további 

konfliktust vált ki. A szerepváltás és szerepválság itt is megfigyelhető.  

Közvetlenül a probléma-megjelenés, mint gondozásba vételi indok ugyan még nem 

tapasztalható, de a gondozás során egyértelművé vált az agresszió jelenléte. A bántalmazás 

nehezen érhető tetten, ha nincsenek jól látható jelei, de még a látható nyomok mellett is ritkán 

bizonyítható, ha a bántalmazott részéről nem felvállalt.  Kezelése nagy körültekintést igényel, 

legtöbbször indirekt módon. 

Továbbra is jelen volt az előző évhez hasonlóan az elhanyagoló szülői magatartás, a gyermekkel 

szembeni érdektelenség. Ez nem csak a rossz anyagi, szociális körülménnyel magyarázható, bár 

alapját képezi, hanem a megváltozott értékrenddel, a problémakezelés devianciájával, az egyén 

mentális, pszichés állapotával, a szülők szocializációs hiányosságaival, életvezetési 

problémáival. Egyaránt jelen van a lelki és a fizikai elhanyagolás. A statisztikai adatok szerint 

számuk nem nőtt az elmúlt évben, mint elsődleges probléma megjelenési mód. Jellemzően más 

probléma határozza meg a segítő tevékenységet és mellette jelenik meg maga az elhanyagolás. 

A tankötelezettség elmulasztásának oka sok esetben a még munkát vállalni tudó szülő tartós 

távollétében, a gyermekre való odafigyelés hiányában keresendő, a gyermekek feletti kontroll 

nem valósul meg. Egyre többször tapasztalható, hogy az otthon lévő szülő sem figyel kellően 

gyermekére, hiányzásaival szemben érdektelen. A tankötelezettség mulasztása gyakori probléma.  
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Az elmúlt évben 29 alkalommal jelzett oktatási intézmény igazolatlan tanórai mulasztásról a 

szolgálat felé. 

A segítés folyamata során fontos kiindulópont a megfelelő probléma-meghatározás, a valódi 

okok megfogalmazása. A gondozásban való szerepvállalás, a szülői felelősség erősítése, a szülői 

kötelezettségek és feladatok tisztázása, a szülők meglévő erőforrásainak, kompetenciájának, 

képességeinek pozitív irányú megerősítése alapvetően meghatározza az eredményességet. 

A tervezett segítő tevékenység meghatározott szakmai szabályok betartása mellett nagy szakmai 

odafigyelést, komoly felelősségvállalást jelent a családgondozók számára. 

Gondozási-nevelési terv elkészítésével meghatározzák a célt, a feladatokat (a kapcsolódó 

intézmények számára is), folyamatosan kontrollálják azok teljesülését, értékelnek. A gondozás 

során fontos a rendszeres kapcsolattartás, ami gyakran a család otthona. 

 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége 

 

A szolgálat a törvényi előírásokban leszabályozott feladat-meghatározások alapján működteti 

szolgáltatásait. 

A gyermekjóléti szolgáltatások igénybe vétele önkéntesen vagy hatósági kötelezettséggel 

lehetséges. A gyermekjóléti alapellátás az önkéntességre épül, a védelembe vétel a hatóság 

elrendelésére, kirendelt családgondozó közreműködésével működik. 

 

Az alapellátás, a védelembe vétel, az átmeneti nevelésbe vételhez kapcsoló tevékenység és 

az utógondozás alakulása: 

 

Gondozási tevékenység formája 2014. 2015. 2016. 

alapellátás 45 29 21 

védelembe vétel 16 23 18 

Összesen: 61 52 39 

 

A feladatellátás során alkalmazott módszerek (szolgáltató típusok) alapján a forgalom 

alakulása: 

 

 2014. 2015. 2016. 

Információnyújtás 240 218 136 

Tanácsadás 115 198 67 

Családlátogatás 90 175 154 

Segítő beszélgetés 285 375 103 

Prevenciós szabadidős 

tevékenység 
0 4 1 

Védelembe vételi tárgyalás 15 22 25 

Egyéb (esetkonferencia 1 4 9 

Összesen: 746 996 495 
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A jelzőrendszer hatékonysága, nagyban befolyásolja a problémák kezelésének hatékonyságát, 

jelzéseik segítik a helyi szintű gyermekvédelmi háló minél teljesebb kialakulását. A 

jelzőrendszer jelzéseinek száma a tavalyi évhez képest nagy mértékben nőttek. 

 

Jelzést küldő 2014 2015 2016 

Egészségügyi szolgáltatótól 

(orvos, védőnő) 
8 11 15 

Személyes gondoskodást 

nyújtó szolgált. 
17 14 44 

Közoktatási intézménytől 17 58 37 

Rendőrségtől 8 7 2 

Pártfogó felügyelő 

szolgáltatótól 
9 8 3 

Állampolgártól -       -       - 

Önkormányzattól 7 7 - 

Összesen: 66 105 101 

 

 

A jelzőrendszer további fontos szereplői a védőnő és a háziorvos 

A védőnő 

 

A gyermekvédelem terén elsőként kell megemlíteni a védőnő szerepét, hiszen ő az, aki először 

találkozik a gyermeket nevelő családdal, végigkövetve egy-egy gyermek fejlődését. Feladatai 

egyrészt a nővédelmi munka, családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való 

felkészülés segítése, a várandós anyák, gyermekágyasok a területen élő gyermekek gondozása 

újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig. Feladata még segítségnyújtás, tanácsadás az 

egészségi állapottal kapcsolatban, másrészt a 0-18 éves korú gyermekek és családtagjaik 

gondozása a veszélyetetettség megelőzése és megszüntetése, valamint a családgondozás.  

Hajmáskér településen két védőnői körzet működik. A védőnők tájékoztatása alapján 2016. 

évben a családlátogatások száma: 955 volt, Szaklátogatások száma: 1578, tanácsadáson való 

részvétel: 800 volt. 

A gondozott családok száma 196. Ebből a veszélyeztetett családok száma veszélyeztetettség 

alapján a következő: 

 

Gyermekek 

kora 

Gyermekek 

száma 

Szociális 

veszélyeztetettség 

Egészségügyi 

veszélyeztetettség 
Mindkettő 

0-11 hónapos 28 3 2 0 

12-35 hónapos 58 4 7 0 

3-6 éves 105 17 9 4 

 

Hajmáskér községben 48 várandós volt, melyből egészségügyi veszélyeztetett 18 fő, szociálisan 

veszélyeztetett 8 fő, dohányzó várandós 14 fő. Védőnői intézkedés 6 esetben történt. A védőnők 

véleménye szerint a látogatott családoknál a leggyakrabban felmerülő problémák az anyagi és 
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párkapcsolati gondok. A problémák észlelésekor a gyermekjóléti szolgálattal és a gyermek 

háziorvossal együttműködnek.  

 

A háziorvos 

 

Az egészségügyi alapellátásban a háziorvos és a védőnő érdemi együttműködése nélkül 

gyermekvédelem nem nagyon képzelhető el. A nem bejelentett lakcímen lakó az ide-oda költöző 

családok esetében még az egyszerű nyomon követés is komoly gond. Illuzórikusnak tűnik 

„gondozás”-ról beszélni, amikor minden költözés személyi változást jelent az orvosi-védőnői és 

családsegítő ellátásban. A gyermekvédelem terén meghatározó a háziorvos szerepe is, aki 

kiemelt figyelmet fordít a gyermekek egészségét veszélyeztető tények megelőzésére, kiszűrésére 

és megszüntetésére. Egyes családoknál bizonyos betegségek kialakulásában komoly szerepe van 

az egészségügyi ismeretek hiányának, és az anyagi problémáknak. Az iskoláskorúakat érintő 

betegségeknél elsősorban a helytelen táplálkozás, és a mozgásszegény életmód jelentik a 

rizikófaktorokat. Sok az elhízott gyermek. 

 

 

3.2. A gyermekek napközbeni ellátása 

 

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családjában nevelkedő gyermek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletét, gondozását nevelését foglalkoztatását kell megszervezni azon gyermekek 

számára, akiknek szülei munkavégzésük, vagy egyéb más ok miatt napközbeni ellátásukról, 

felügyeletükről nem tudnak gondoskodni. 

 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető: 

 

 bölcsödében 

 családi napköziben, 

 óvodában, 

 iskolai napközis foglalkozás keretében, 

 házi gyermekfelügyelet keretében. 

 

Településünkön 2015. évben két ellátási forma, az óvoda és az iskola napközis foglalkozás volt 

hozzáférhető a Gábor Áron Általános Iskola és Lurkó Óvoda keretén belül.  

 

Az óvoda 

 

Az intézménybe beíratott gyermekek száma a 2016. évben 74 fő volt. Elutasított gyermek nem 

volt. Csoportlétszám I csoport 23 fő; II csoport 26 fő; III csoport 25 fő. Bejáró Sólyból 4 fő. 

A 2015/2016-os nevelési évben 9 hátrányos helyzetű gyermeket neveltek. 

Tanévkezdés előtt szülői értekezletet és nyílt napot tartanak az újonnan érkező gyermekeknek és 

szüleiknek, mely által sok információhoz jutnak a családdal kapcsolatban. Évközben 

megismétlik a családlátogatást, ha szükséges. Problémás esetekben fogadóóra keretében 

nyújtanak segítséget, a szülőket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők egyre 

tanácstalanabbak, bizonytalanabbak a szülők a felmerülő problémák megoldásában, állandó 

bátorítást, megerősítést várnak. Egyre nagyobb gond a gyermek otthoni rendszertelen napirendje, 
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melynek pedig alapvető jelentősége van a gyermek viselkedésének alakulásában, ezért is fontos a 

családokkal való kapcsolattartás. 

A gyermekek, hogy korán megtanulják a környezetvédelem fontosságát (tudatos környezetre 

nevelés) PET palackokat gyűjtenek, a befolyt összeget a csoportok egymás között osztják el. Az 

óvodáskorúk legtöbbje egész napját az óvodában tölti, ezért egész napjukat meg kell szervezni. 

Az óvodapedagógusok igyekeznek változatos programokat szervezni számukra (kirándulások, 

hagyományos farsangi mulatság). 

 

Általános iskola 

 

A gyermek – és ifjúságvédelmi felelős is elsősorban a családok anyagi gondjait emelte ki 

legsúlyosabb problémaként. 

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tanulóinak létszáma a 2016/2017. tanévi 2016 

októberi statisztikai jelentés alapján 167 fő, ebből alsó tagozatos 82 fő, felsős 85 fő. A beíratott 

gyermekek közül 11 gyermek sólyi. Fejlesztőpedagógiai ellátásban 17 gyermek részesül. 

Az iskolában 3 napközis és 1 tanulószoba csoport működik 1-8 osztályig 95 fővel. 

Az iskolában heti rendszerességgel működő szakkörök csoportok: sport, kézműves, angol, német 

nyelvi, történelem, matematika, média-ismeteret, magyar valamint népi tánc oktatása is folyik. 

Meg kell említeni a felzárkóztató jellegű szakkorrepetálást és a tehetség kibontakoztató jelleggel 

működő szakköröket, felvételi előkészítőket. Ezen kívül a tanulók egészségügyi felvilágosító 

órákat hallgattak. 

 

 

4. A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai 

 

2016. évben felügyeleti ellenőrzésre Hajmáskér községben nem került sor. 

 

 

5.  A jövőre vonatkozó javaslatok célok meghatározása 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy Önkormányzatunk a jogszabályban foglalt gyermekvédelmi 

feladatokhoz kapcsolódóan teljesíti kötelezettségeit. 

A gyermekek védelme olyan kiemelt jelentőségű terület, melynek folyamatos korszerűsítése, 

jobbítása a mindenkori Önkormányzat egyik legfontosabb ügye kell, hogy legyen. A 

beszámolóban foglaltakból megállapítható, hogy a településen élő családok anyagi helyzete 

romlik. A rossz anyagi körülmények veszélyeztető tényezőt jelentenek a gyermek testi-lelki 

egészségére, fejlődésére. 

Önkormányzatunknak a jövőben is elsődleges célja kell, hogy legyen, a rendelkezésre álló 

pénzügyi forrást maximálisan kihasználva védje és segítse a gyermekeket és a gyermeket nevelő 

családokat. A gyermek érdeleit elsődlegesen szem előtt tartva meg kell akadályozni az egyes 

családok teljes leszakadását, el kell kerülni a legszegényebb családokban a gyermekek teljes 

kiszolgáltatottságát. 

A gyermekvédelmi törvény családi típusú nevelésre orientált rendszert alakított ki, amely a 

preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza és helyezi előtérbe. A 

hatósági gyermekvédelmet minden esetben meg kell előznie a rászoruló gyermekekre kiterjedő 
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ellátórendszer működtetése, melynek igénybe vétele önkéntes. Garanciális jelentősége van azon 

gyermeki jog érvényesülésének, miszerint ne lehessen gyermeket kizárólag anyagi okból, a 

családjából kiemelni. Továbbra is szükséges a jelzőrendszer tagjai közötti összehangolt munka 

jelenlegi színvonalának megtartása, az ellátórendszer hatékonyságának növelése, a gyermekek 

mindenekfelett álló érdekeinek szem előtt tartása. 

Törekedni kell arra, hogy a gyermekvédelmi ellátásokat az Önkormányzat 2017. évben is 

legalább a 2016. évi szinten tudja biztosítani. A prevenció érdekében az önkormányzatnak 

törekednie kell arra, hogy különböző szabadidős programok szervezésével a civil szervezetek 

kapcsolódjanak be a gyermekvédelmi munkába. Fontos a jelzőrendszer szoros 

együttműködésének megőrzése, továbbfejlesztése. A gyermekvédelmi munka nem látványos 

tevékenység. Az e területen dolgozók napi szinten tesznek meg mindent azért, hogy megóvják a 

gyermekeket a környezet által gerjesztett veszélyektől önmaguk önpusztító viselkedésétől, 

életmódjától. A munka sikere nem most mutatkozik meg, hanem majd akkor mikor a mai kor 

ifjúsága válik szülővé és a gyermekvédelmi tevékenység eredményeként képes lesz megküzdeni 

önmaga erejével a társadalmi és egyéb problémával. 

 

 

6. Bűnmegelőzés 

 

A településen bűnmegelőzési programmal rendelkezik. Az önkormányzat együttműködési 

megállapodás keretében együttműködik a polgárőrséggel. A településen jó és szoros kapcsolat 

alakult ki a körzeti megbízottakkal és a kapcsolódó egyéb szervekkel. A Veszprémi 

Rendőrkapitányság Hivatalától kapott tájékoztatás nem tartalmazza a fiatalkorúak illetve 

gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények számát és az elkövetés módját. 

 

 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

Az önkormányzat szoros kapcsolat kialakítására törekszik a civil szervezetekkel, bár az idei 

évben szűkős anyagi lehetősége miatt pénzbeni támogatást biztosítani számukra nem tudott. E 

szerveződések szerepet vállalnak a kultúra közvetítésében, ezért fontosnak tartjuk a kapcsolatok 

kiépítését. A szervezetekkel való együttműködés kialakítása azért is fontos lenne, mert ezzel 

bővülne azoknak a támogatási lehetőségeknek a köre, amelyek a gyermekek társadalmi 

beilleszkedését segítik elő. A településen több civil és egyéb szervezet is működik, amelyek 

egyéb tevékenységük mellett kapcsolatban állnak pl. gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatokkal sportolási lehetőséget biztosítva a fiataloknak. 

 

Hajmáskér, 2017. május 18. 

 

        

           Kovács János György s.k. 

                     jegyző 
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…………./2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-

testülete Az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

A képviselő-tatület felkéri a jegyzőt, hogy az 

értékelést a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 

részére küldje meg. 

. 

 

Felelős: Kovács János György jegyző 

Határidő: 2017. május  

 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő – testületének  

2017.május 31. napján tartandó ülésére  

 

 

 

Előterjesztés tárgya: Az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2015. évben a szociális ellátásokkal kapcsolatos központi jogszabályváltozások és hatáskörök 

változásait figyelembe véve Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális 

ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletében szabályozta a helyben igénybe vehető 

önkormányzati támogatások rendszerét.  

Az Önkormányzat a fenti rendelet megalkotásánál a költségvetési források minél takarékosabb 

igénybevételét, racionális felhasználást tekintette fő prioritásként, ami maga után vonta a fenti rendelet 

alapján megállapítható támogatások összegeinek meghatározását és szigorú szabályozását. 

A központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának változó szabályszerűsége folytán 

megszűnt az önkormányzatnak az a lehetősége, hogy az esetleges megtakarításokat egy forráson belül 

szabadabban felhasználhassa, mint azelőtt, így a "megtakarított", fel nem használt szociális 

ellátásokkal kapcsolatos összegeket egyéb kiadások fedezetéül már nem használhatta fel. 

A Magyar Államkincstár által lefolytatott hatósági ellenőrzés során az önkormányzatot az 

önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímén fel nem használt összegének 

visszafizetésére kötelezte. Az elmúlt időszak változásait ( a költségvetési források kormányzati 

funkciók szerinti kötött elszámolása , a közfoglalkoztatás volumenének leépítése a település 

lakosságának szegényedése, stb. ) tekintve megérett az idő a helyi szociális rendelet módosítására, 

feltételeinek, támogatási rendszerének bővítésére, humánusabb szabályozására. 

Ennek következtében szerepelnek új támogatási formák és összeghatárok az előterjesztésben.  

A jogosultságok kiszélesítésével az önkormányzat a helyi lakosság szociális biztonságát, az alacsony 

jövedelemmel rendelkező családok megsegítését szolgálja. 

A fentiek tükrében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet tervezetének megvitatására, 

elfogadására. 

 

 

Hajmáskér, 2017. május 25. 

        Köbli Miklós s.k. 

           polgármester 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

    A rendelet célja a településen élő rászorulók szociális biztonságának megteremtése az alacsony 

jövedelemmel rendelkező családok megsegítése által, különös tekintettel az egyedül élőkre és a 

nagycsaládosokra. Az előterjesztés elfogadásával az új szociális támogatási rendszer érzékenyebb, 

humánusabb lesz, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás érdekében történik.  

Gazdasági, költségvetési szempontból az önkormányzat költségvetésében a települési önkormányzatok 

szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímén kapott központi forrás összege a mérvadó. 

Amennyiben ezt a keretet az önkormányzat túllépi, abban az esetben csak saját forrásából 

finanszírozhatja.   
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b) A rendelet környezeti, egészségi következményei 

    A rendeletnek környezetre, egészségre gyakorolt közvetlen hatása van.  

c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet adminisztratív terheket a támogatást igénylőkre nem jelent. 

d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

     Jogszabályi, gazdasági és szociális- környezeti változások. 

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

    A rendelkezésre álló feltételek személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi vonatkozásban a rendelet 

alkalmazásához egyaránt megfelelnek. 

 

 

 

 

 

Hajmáskér, 2017.május 25.        

       Kovács János György s.k. 

        jegyző 

 

 



Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. (VI.01.) önkormányzati 

rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény 

25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) 

pontjában, valamint a gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 131.§ (1) bekezdésében, 151.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat 

rendeli el : 

 

1.§ 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11.§ -a az alábbiakkal  kiegészül : 

d) gyógyszertámogatás 

e) tanévkezdési támogatás 

 

2.§ A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

13.§  

(1) Rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege 10.000,-Ft. 

(2) A rendkívüli települési támogatás évente két alkalommal adható. 

(3)Elemi kárt szenvedő, különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező esetén 

a rendkívüli támogatás a kérelmező jövedelmi viszonyaira, valamint a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló rendelet szerinti igazolások benyújtására tekintet nélkül azonnal megállapítható és 

kifizethető, melynek összege maximum 500.000,-Ft . 

 

3.§ A Rendelet 16.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

16.§ (2) Lakhatással kapcsolatos támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 

%-át, egyedül élőknél pedig 150%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 

 

 4.§ A rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

17.§  

(1) Gyógyszerkiadás viselésére tekintettel települési támogatásra jogosult (továbbiakban: 

gyógyszertámogatás) az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások 

miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. 

(2) A települési gyógyszertámogatás nyújtható egy naptári évben maximum négy alkalommal. 

(3) Gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha  

    a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

                  összegének 150 %-át, egyedülélő esetében 200 %-át nem haladja meg, és 

    b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását 

                   megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják a havi 10.000 Ft-ot. 

(4)A gyógyszertámogatás alkalmankénti összege a felmerült gyógyszerköltség 30%-a. 

 

5.§ A Rendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

18.§ (1) Tanévkezdési támogatásban részesülhet: 

a) az a nappali tagozaton helyben tanulmányokat folytató kiskorú, vagy 

b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. 

életévének betöltéséig  
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akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 130 %-át,gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150%-át nem haladja meg. 

 

(2) A tanévkezdési támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege: 

 

a) általános iskolás gyermek  esetén : 5.000,-Ft/gyermek, 

b) középiskolás gyermek esetén: 5.000,-Ft/gyermek. 

 

(3) A tanévkezdési támogatási kérelem benyújtási határideje minden év augusztus 01. napjától 

szeptember 30-ig terjedő időszak. 

(4) A tanévkezdési támogatás iránti kérelem mellé csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a 

nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszonyról. 

 

6.§ 

A Rendelet 19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép : 

19.§ A családsegítő szolgáltatást az önkormányzat a Bendola Humán Szolgáltató Bt- vel kötött 

megállapodás keretében biztosítja. 

 

7.§ 

A Rendelet 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

20.§ 

 (1) Az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik 

otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, a tartásra köteles hozzátartozójuk nincs. 

(2) Az Önkormányzat az ellátást Hajmáskér-Sóly Református Társegyházközséggel kötött 

megállapodás útján látja el. 

 

 8.§ 

A Rendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

21. § (1) A képviselő-testület szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.  

(2) A kerekasztal feladata: 

a) részt vesz a szolgáltatástervezési koncepció kialakításában; 

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását, 

végrehajtását és 

c) részt vesz a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésében és felülvizsgálatában. 

(3) A kerekasztal tagjai:  

a) Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestere, képviselője 

b) a község védőnője, 

c) az általános iskola igazgatója, 

d) a napköziotthonos óvoda vezetője, 

e) a családgondozó és gyermekjóléti szolgálat dolgozója 

(4) A kerekasztal vezetője az önkormányzat polgármestere. 

 

9.§ Ez a rendelet a 2017. június 02. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti 

 

 

Köbli Miklós       Kovács János György 

polgármester        jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. június 01. 

 

        Kovács János György 

          jegyző 







ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgy: a helyi népszavazásról és népi kezdeményezés helyi szabályairól szóló 6/1991. 

(XI.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása. 

 

Előterjesztő: Kovács János György jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2014. 

január 18-án lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az országos népszavazásról 

és népi kezdeményezéséről szóló 1998. évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 45-51. §-ai (a továbbiakban: Ötv.) amelyek a népszavazásról 

rendelkeztek. 

A népi kezdeményezés helyébe az európai polgári kezdeményezés jogi kategória lépett. 

Korábban az Ötv. 50.§ (2) bekezdése adott felhatalmazást arra, hogy önkormányzati rendelet 

szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit, az eljárás szabályait.  

 

Az Nsztv. 34. §-a rögzíti, hogy helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati 

rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok 

tíz százalékánál és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.  

Az Nsztv. 92. §-a felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számát. 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata 6/1991. (XI.05.) rendelete rögzítette a helyi népszavazás 

és népi kezdeményezés feltételeit és az eljárás rendjét.  

 

A hivatkozott jogszabályváltozások alapján javaslom a 6/1991. (XI.05.) rendelet hatályon 

kívül helyezését és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú 

választópolgárok számáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotását. 

 

A támogató döntéshez az Mötv. 50.§ alapján minősített többség szükséges. 

A döntéshozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. 

 

Mindezek alapján javaslom a kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát 20 % - 

ában  meghatározni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására. 

 
Hajmáskér, 2017. május 25. 

        Kovács János György s.k. 

          jegyző 

 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

Általános indoklás 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 

részletesen szabályozza a helyi népszavazás eljárás rendjét, feltételeit és csak a helyi 

népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának rendeleti 

meghatározására ad felhatalmazást. 

A tárgykör szabályozása nélkül a választópolgári kezdeményezésre elrendelhető helyi 

népszavazási feltételek nem lennének teljes körűen megállapíthatóak. A rendeletben szereplő 

rendelkezésekkel – a törvényi szabályok kiegészítéseként – a Képviselő-testületnek 

rendelkezésére áll az a jogi feltételrendszer, amely szükséges egy helyi népszavazás 

elrendeléséhez. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. § Hajmáskéren a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számát rögzíti. 

A 2. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

A 3. § a hatályon kívül helyezésre kerülő jogszabályt jelöli meg. 

 

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

(a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján) 

 

1. Társadalmi hatások: a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 

(Nsztv.), amely egyértelművé teszi a jogalkalmazást. Az Nsztv. szabályait, helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma tekintetében az önkormányzati 

rendelet egészíti ki. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások: Nincs. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs.  

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A szabályozás többlet adminisztrációs 

terhet nem jelent.  

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A helyi önkormányzatokról szóló törvény hatályon kívül helyezésével a 

helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályainak önkormányzati rendeletben történő 

szabályozására felhatalmazó rendelkezés is hatályát vesztette. Az NSZ törvény részletesen 

szabályozza a helyi népszavazás eljárás rendjét, feltételeit és csak a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának rendeleti meghatározására ad 

felhatalmazást. A népi kezdeményezés intézménye megszűnt. A rendeletalkotás elmaradása 

jogszabálysértést eredményezne. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Hajmáskér, 2017. május 25. 

 

 

         Kovács János György s.k. 

           jegyző 

 



 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2017. (VI.01.) önkormányzati rendelete  

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, 

valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Helyi népszavazást a hajmáskéri választópolgárok 20 % - a kezdeményezhet. 

 

2. § Ez a rendelet 2017. 06.01.-én lép hatályba. 

 

3. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajmáskér Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezés helyi 

szabályairól szóló 6/1991. (XI.05.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

Hajmáskér, 2017. május 31. 

 

 

 

    Köbli Miklós     Kovács János György 

    polgármester       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. június 01.       

                                                                                    Kovács János György 

                     jegyző 
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Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről szóló 
13/2017. (IV.24.) határozathoz 
 
 

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója 
 a 2016. évi működéséről 

 
I. 
 

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 
működése 

 
A Társulási Tanács 2016. évben 9 alkalommal ülésezett, 30 napirendi pontot tárgyalt 
és 33 határozatot hozott. 
A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetését a 8/2016. (II. 22.) határozatával 
fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására négy alkalommal került sor a 
Társulási Tanács jóváhagyásával. Az I. féléves gazdálkodásról készült tájékoztatót 
megtárgyalta, a 2017. évi átmeneti gazdálkodását pedig a 32/2016. (XII. 12.) 
határozatával fogadta el a Társulási Tanács.  
 
A Társulási Megállapodást módosítania kellett a Társulási Tanácsnak a 
2/2016.(II.01.) határozatával, hogy megfeleljen a 2016. január 1-jétől hatályos 
44/2015. (XII.30.) NGM rendeletnek. A jogszabályváltozásnak megfelelően 
aktualizálta a kormányzati funkció kódokat, valamint teljes körűen áttekintette és 
pontosította a Társulási megállapodás szövegét.  
A jogszabályváltozásnak megfelelően a VKTT Egyesített Szociális Intézmény Alapító 
okiratát is módosította a Társulási Tanács a 9/2016.(II.22.) határozatával. 
Aktualizálásra kerültek a kormányzati funkció kódok.  
Módosításra került a VKTT Egyesített Szociális Intézménye Szervezeti és Működési 
Szabályzata, szakmai programja és házirendje két alkalommal. Egyszer a Szociális 
törvény hatályos módosításának megfelelően került átdolgozásra, majd a Völgyikút 
utcai telephelyen a demens személyek nappali ellátásával bővült a szolgáltatás.  
A Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak lehetősége nyílt arra, hogy 
pályázatot nyújtson be gépjármű beszerzésére, hogy szociális támogatás címén az 
Egyesített Szociális Intézmény használatába adja a gépjárművet. Ehhez a Társulási 
Tanács együttműködését és hozzájárulását biztosította, de sajnálatos módon a 
pályázat elutasításra került.  
A Társulási Tanács hozzájáruló nyilatkozatát adta áprilisi ülésén egy másik pályázat 
benyújtásához, hogy az Egyesített Szociális Intézmény egyik telephelyének 
infrastrukturális fejlesztése, átépítése megvalósuljon. A pályázat sikeres volt.  
A Társulási Tanács a 2015. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a 
17/2016.(IV.26.) határozatával fogadta el.  
Megtárgyalták a 2015. évi fenntartói jogkörben végzett VKTT Egyesített Szociális 
Intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások ellenőrzéséről szóló beszámolót.  
A Társulási Tanács a Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepcióját 
felülvizsgálta és novemberi ülésén a 29/2016. (XI.22.) számú határozattal 
jóváhagyta.  
A decemberi társulási tanács ülésen jóváhagyták a Társulás 2017. évi ellenőrzési 
tervét.  
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II. 

 
Pénzügyi beszámoló 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján a költségvetés éves teljesítéséről zárszámadási határozatot kell készíteni, 
melyet a Társulási Tanács Elnöke terjeszt a Társulási Tanács elé úgy, hogy a 
Társulási Tanács elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a 
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 

 
1. Társulási feladatellátás 

A Társulás Bánd, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, 
Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, 
Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó településeken biztosítja - az irányítása alá tartozó - 
Egyesített Szociális Intézmény keretein belül, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása szociális alapszolgáltatási, továbbá az 
ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona szociális szakellátási feladatokat. 

A Társulás a Társulási Megállapodásban szereplő kötelezően ellátandó feladatait 
ellátta, az ehhez szükséges bevételi források rendelkezésre álltak. A Társulás 
fizetőképességének fenntartását folyamatosan biztosítani tudta. 

 

2. Bevételi források és azok teljesítése 

A Társulás és intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 608.382 eFt bevételt 
realizált, mely a módosított előirányzat közel 100,00%-a. 

A Társulás működési célú támogatásának (államháztartáson belülről) előirányzatát az 
Egyesített Szociális Intézmény működéséhez kapcsolódó központi költségvetési 
támogatások Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által történő átadásából, a 
települési hozzájárulásokból és a bentlakásos intézmény egyszeri hozzájárulás 10%-
ának átadásából tevődik össze. 

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a 
2016. október 2-i népszavazáson Szavazatszámláló Bizottság tagjaként részt vett 
dolgozó kieső munkaidejének megtérítéséből és a „Nyári Diákmunka” programhoz 
kapcsolódó támogatásból tevődik össze, ami együttesen 100,00 %-ra teljesült. 

A működési bevételek teljesítése 99,99 %, melynek jelentős részét az Egyesített 
Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki (szakmai szöveges és számszaki 
bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza). A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladat ellátásához kapott állami támogatás is - a megkötött feladat-
ellátási szerződés értelmében - ezen a jogcímen teljesül. 

Felhalmozási bevételként az intézmény tárgyi eszköz értékesítése került bemutatásra. 

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2015. évi költségvetési maradvány 
igénybevételét mutatja. 
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3. Kiadások alakulása 

A Társulás és intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 605.791 eFt kiadást 
realizált, mely a módosított előirányzat 94,45 %-a. 

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla 
költség, gépjármű adó) tevődik össze, ami összességében - a tartalékok nélkül – 
44,69%-ban teljesült. 

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan 
teljesültek. Ebből a személyi juttatások 97,85%-os, a munkaadót terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 95,40%-os és a dologi kiadások 95,38%-os 
teljesítést mutatnak. Az Intézmény a tervezett beruházásait 98,21%-ban, a 
felújításait 88,53%-ban teljesítette. (Az Intézmény kiadásainak szakmai szöveges és 
számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.) 

Az Intézmény Veszprém közigazgatási területén ellátja az időskorúak tartós 
bentlakásos intézményi és nappali ellátáshoz kapcsolódó feladatokat, mely 2014. 
évben kiegészült az átmeneti ellátással. A város demográfiai jellemzőinek 
változásából eredően a szolgáltatások tekintetében folyamatosan emelkedik az 
ellátottak száma. 

Veszprémben és a vonzáskörzetéhez tartozó 12 településen biztosítja az Intézmény a 
szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtási 
feladatokat. Ezen szolgáltatások tekintetében évről évre nő az ellátottak száma. 

 

4. Költségvetési maradvány alakulása 

A Társulás 2016. évi költségvetési maradványa 13.893 eFt, melyből 12.170 eFt 
kötelezettséggel terhelt, 1.723 eFt a szabad maradvány. 

Az Intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 21.702 eFt, melyből 5.393 eFt 
kötelezettséggel terhelt, 16.309 eFt szabad maradvány.  

 

5. Vagyon alakulása 

A beszámoló 13. mellékletében bemutatott mérleg a Társulás és az Egyesített 
Szociális Intézmény összevont mérlegadatát tartalmazza. A 2016. évi összesített 
mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 
előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat viszonyítottuk a 2015. évi 
záró adatokhoz. 

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 63.969 eFt, mely az előző évhez 
viszonyítva 16,47 %-kal emelkedett. 

Eszközök 

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 
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A Társulás befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 24.650 eFt, amely az 
előző évhez képest 5.603 eFt-tal emelkedett. A Társulás és intézménye a befektetet 
eszközökön belül, csak tárgyi eszközökkel rendelkezik. A tárgyi eszközök nettó értéke 
24.650 eFt, az előző évhez képest 29,42 %-kal emelkedett, amit a legjelentősebb 
növekedés az intézménynél tárgyévben végrehajtott beruházások és felújítások, a 
legjelentősebb csökkenést az elszámolt értékcsökkenés okozza.  

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 

A Társulás forgóeszközeinek 2016. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 
1.275 eFt, amely 3,41 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. A vásárolt 
készletek értéket csak az intézmény mérlege tartalmaz. Itt jelenik meg az intézmény 
élelmezési anyagkészlet állománya. 

C) Pénzeszközök 

A Társulás pénzeszközeinek összege 2016. december 31-én 13.893 eFt, az intézmény 
bankszámlájának és pénztárának egyenlege 21.674 eFt. 

D) Követelések 

A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 996 eFt (előző 
évhez képest 134 eFt-tal csökkent), melynek összetétele a következő: 

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 996 eFt, ami a működési 
bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából 
származik. 

E) Egyéb sajátos elszámolások között kerül kimutatásra az előzetesen felszámított és 
a fizetendő általános forgalmi adó, valamint a december hónapban kifizetett 
bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek 
elszámolásra. 

F) Aktív időbeli elhatárolások 

A mérlegben az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az 
olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg 
fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, 
összege 440 eFt. 

 

Források 

G) Saját tőke 

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 
1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását és 
annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. 
január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni. 

H) Kötelezettségek 
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A Kötelezettségek azok a szállítói, vállalkozói, szolgáltatási és egyéb szerződésekből 
eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a 
szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás 
szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak. 

A kötelezettségek összege 3.776 eFt, 17,27 %-os csökkenést mutat az előző évhez 
képest (788 eFt).  

J) Passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű 
bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott 
eredményszemléletű bevételeket. A mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő 
költségek, többek között a 2016. december havi bérek elhatárolása szerepel, 
melynek összege 31.045 eFt. 

A 2016. évi beszámolóhoz csatoltuk az összesített mérleget, a működési és 
felhalmozási kiadások mérlegét, a vagyon kimutatást, a költségvetési maradványról, 
a pénzeszköz változásáról készített kimutatást, és ezen túlmenően a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.) 
Korm. rendelet alapján elkészített vezetői nyilatkozatot a zárszámadási határozat 
tervezetével együtt. 

 

 
III. 

 
Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített 

Szociális Intézmények 2016. évi szakmai tevékenységéről 
 
 

1. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája 
 
Az intézmény 2016. évben változatlanul 4 szociális alapszolgáltatást (étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) és 
2 szakosított ellátást (ápolást, gondozást biztosító bentlakásos otthon, átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény) 8 szervezeti egységben és 5 telephelyen biztosított: 

- I. sz. Gondozási Központ és az 1. sz. Idősek Klubja (Veszprém, Völgyikút u. 2.) 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
nappali ellátása, demens nappali ellátás 

- II. sz. Gondozási Központ és a 3. sz. Idősek Klubja (Veszprém, Hóvirág u. 14.) 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása 

- Kistérségi gondozási központ és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
(Veszprém, Völgyikút u. 2.) 

- 2. sz. Idősek Klubja (Veszprém, Szent István u. 48.) Étkeztetés, idősek nappali 
ellátása 

- 4. sz. Idősek Klubja (Veszprém, Március 15. u. 1/A) Étkeztetés, idősek nappali 
ellátása  

- 5. sz. Idősek Klubja (Herend, Kossuth u. 60.) Étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
idősek nappali ellátása 

- I. sz. Idősek Otthona (Veszprém, Török Ignác u. 10.) 
- II. sz. Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza (Veszprém, Völgyikút u. 2.) 
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Szociális étkeztetés 
Az étkeztetés változatlanul az étel helyben fogyasztásával, házhozszállításával, 
elvitelének lehetővé tételével valósul meg naponta. A rászorulók szükségleteihez 
igazodva, lehetőség szerint a kliens lakásához legközelebb eső főzőhelyről történik az 
étkeztetés.  
 
Házi segítségnyújtás 
Házi segítségnyújtásban gondoskodunk azokról – az elsősorban időskorú – a 
személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátását saját erőből nem tudják 
megoldani és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról az idősekről, akik 
bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. Mindezeket három gondozási 
központ látja el:  

- I. sz. Gondozási Központ   (Veszprém, Völgyikút u. 2.) 
- II. sz. Gondozási Központ   (Veszprém, Hóvirág u. 14.) 
- Kistérségi Gondozási Központ  (Veszprém, Völgyikút u. 2.) 

 
2016. év elején gondozási szükségletet értékelő adatlapot kellett minden ellátott 
tekintetében kitölteni és az ellátottak háziorvosával is egyeztetni, aláíratni. Minden 
ellátottunk állapota (akiknek korábban is segítséget nyújtottunk), felmérésre, állapota 
aktualizálásra került. Jogszabályi változás hatására a tevékenység is változott, 
különvált a személyi gondozás és szociális segítés. A házisegítségnyújtás gondozotti 
létszáma lassan növekszik, ennek egyik oka, hogy a jelző rendszer tagjai (pl. 
egészségügyben dolgozók) szélesebb körben tájékoztatják a velük kapcsolatban álló 
időseket, akik ezt követően felkeresik intézményünket.  
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk 
és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára 
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az 
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás Veszprém városában.  
 
Nappali ellátás (idősek klubjai) 
A Veszprémben négy, Herenden egy idősek klubja működik összesen 240 férőhellyel. 

1. sz. Idősek Klubja,  Veszprém, Völgyikút u. 2. 
2. sz. Idősek Klubja, Veszprém, Szent I. u. 48.  
3. sz. Idősek Klubja,  Veszprém, Hóvirág u. 14. 
4. sz. Idősek Klubja,  Veszprém, Március 15. u. 1.  
5. sz. Idősek Klubja,  Herend, Kossuth u. 20.  

A nappali ellátást nyújtó intézmények a saját otthonukban élők részére biztosítanak 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására 
és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A nappali ellátást biztosító 
intézményekben az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, valamint 
mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk.  
Az 1-es Idősek Klubjában 2016. április 1-től demens nappali ellátás indult be. A 
szakmai munka és a tematikus foglalkozások elindultak, napi szinten szervezésre 



7 

 

kerültek. A demens nappali klub tárgyi feltételeinek javítására TOP 662-15 sz. 
pályázat került benyújtásra, melynek sikeres elbírálása is megtörtént.  
 
Tartós ápolást, gondozást nyújtó intézményeink 
- I. sz. Idősek Otthona, Veszprém, Török Ignác u. 10. 
- II. sz. Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza, Veszprém, Völgyikút u. 2. 
A bentlakásos intézmények az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos 
segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint 
ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi 
ellátásáról, valamint lakhatásáról gondoskodik.  
Mindkét bentlakásos intézmény, és az átmeneti szolgáltatást nyújtó intézmény is, 
lehetőségeihez mérten közel teljes kihasználtsággal működik. Az intézmények 
mindazokat a szolgáltatásokat nyújtják, amelyeket az 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet 
kötelezően előír. 
A bentlakásos otthonaink lakóinak állapota már a beköltözéskor determinálja a 
koncentrált ápolási és gondozási tevékenységeket. A Török Ignác utcai 
intézményünkbe az újonnan felvett ellátottak több mint fele továbbra is ápolási 
osztályról kerül át. Az átmeneti férőhelyekre beköltözők között is találhatók, akik 
ápolási osztályról érkeznek, továbbá olyanok, akiknek lakhatása ellehetetlenült, 
korábbi lakóhelyük leromlott fizikai állapota miatt kényszerültek az ellátást igénybe 
venni.  
 

2. Tárgyi feltételek 
 
A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind a székhelyen, mind a telephelyeken 
eltérő állagú épületekben ugyan, de rendezett, tiszta körülmények között működik. 
Az épületek állaga karbantartott, folyamatos fejújításra van szükség. Az 
intézményrendszer egészére elmondható, hogy a tárgyi feltételek megfelelnek a 
jogszabályi előírásoknak.  
Felújítási, beruházási feladatok megvalósulása: 
A 2016. évben a II. sz. Idősek Otthonában 2 lakás került felújításra. Megtörtént a II. 
sz. Idősek Otthonában 2015. évben megkezdett nyílászáró cseréknek II üteme a 
maradék 12 lakás tekintetében.  
Az egyszeri hozzájárulási díjból származó bevételünkből a használatban 
meghibásodott, cserére szükségessé vált eszközeit pótoltuk az alábbiak szerint:  
 
 
Beruházási kiadások 2016 (e. Ft-ba) 

 

Megnevezés 
Teljes 
költség 

2016. 
évi  

eredeti 
előirány

ozat  

2016.évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
teljesítése 

1. Fénymásoló gép 405  405 403 

2. Gázzsámoly 143  143 143 

3. Nyomtató 145  145 113 

4. Mobiltelefon 55  55 55 

5. Gitterrács 13  13 13 

6. asztali 
számológép 

35  35 35 
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7. mosógép 125  125 125 

8. folyékony 
szappan adagoló 
2db 

3  3 3 

9. Toalett papír 
adagoló 2db 

8  8 8 

10. Főzőüst+ Főzőüst 
bekötés 

1.130  1.130 1.110 

11. Kockázó tárcsa 46  46 46 

12. Konzervbontó 
üzemi 

15  15 15 

13. Univerzális 
konyhagép 

329  329 329 

14. Burgonyakoptató 427  427 427 

15. Kávéfőző 16  16 16 

16. Salgó polc 97  97 91 

17. Kerekesszék 102  102 102 

18. Notebook 233  233 232 

19. Asztali 
számítógép 

231  231 231 

20. Szemetes gurulós 40  40 39 

21. Passzírozó 
kockázó 
segédgép 

367  367 367 

22 számológép 6  6 6 

23. Vezetékes telefon 6  6 5 

24. Irodai office 
rendszer 

73  73 73 

25. Irodai forgószék 15  15 13 

26. Vezeték nélküli 
telefon 

16  16 15 

27. Vérnyomásmérő 
órás 2db 

24  24 24 

28. Vérnyomásmérő 
automata 2db 
+1db adapter 

38  38 33 

29. Fonendoscop 4db 12  12 6 

30. Mángorlógép 1.010  1.010 1.010 

31. Ipari szárítógép 
2db 

838  838 838 

32. Nyomtató 45  45 45 

Beruházási kiadások 
összesen: 

6.048  6.048 5.971 
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Felújítási kiadás 2016. (e. Ft-ba) 

 

Megnevezés Teljes költség 

2016. évi  
eredeti 

előirányz
at  

2016.évi 
módosított 
előirányzat 

2016.évi 
teljesítése 

1. 

IV. Idősek 
Klubja(Veszprém,Má

rcius 15 u.1/A )  
nyílás záró csere 

506  506 506 

2. 
II. sz. Idősek 
Otthona I. em. 7. sz.  
lakás felújítás 

572  572 
 

 
572 

3. 

II. sz. Idősek 
Otthona (Veszprém, 
Völgyikút u. 2.) 
ablakcsere második 
ütem 

4.093  4.093 4.093 

4. 

II. sz. Idősek 
Otthona I. em.     
16. sz. lakás felújítás 
(befejezetlen) 

1.114 

 

 
 

1.114 
 
 

393 

Felújítási kiadások 
összesen: 

6.285  6.285 5.564 

 
A Török Ignác utcai I. sz. Idősek Otthonában a megnyitás óta változatlan formában 
működő személylift karbantartási feladatai megsokszorozódtak 2016-ban, a lift a 
közeljövőben cserére szorul. Karbantartási feladataink között meg kell említeni az I. 
sz. Idősek Otthona emeleti szobáinak tisztasági festése megtörtént, 2017. évben a 
földszinti lakóegységeket és közösségi helyiségeket is tervezzük.  
 

3. Működési feltételek 
 
A működéshez szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételek adottak, 
intézményünk az általános működési feltételeknek megfelel. A VKTT Egyesített 
Szociális Intézmény férőhelyei az intézmény szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett 
adatai alapján meghatározott kapacitásai. 

Szolgáltatás helye Ellátás formája Ellátható személyek, 
férőhelyek száma 

Veszprém, Török I. u. 10. idősek otthona  
76 fő (ebből emelt 
szintű 4) 

Veszprém, Völgyikút u. 2. idősek otthona 55 fő (emelt szintű) 

Veszprém, Völgyikút u. 2. időskorúak gondozóháza 6 fő 

Veszprém, Völgyikút u. 2. 
nappali ellátás 
időskorúak részére 

70 fő (ebből 7 fő 
demens) 

Veszprém, Völgyikút u. 2. étkeztetés nem meghatározott 

Veszprém, Völgyikút u. 2. házi segítségnyújtás 
126 fő (kistérségi 
településeket is 
tartalmazza 
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Veszprém, Hóvirág u. 14. 
nappali ellátás 
időskorúak részére 

40 fő 

Veszprém, Hóvirág u. 14. étkeztetés nem meghatározott 

Veszprém, Hóvirág u. 14. házi segítségnyújtás 84 fő 

Veszprém, Völgyikút u. 2. 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

160 készülék 

Veszprém, Szent I. u. 48. 
nappali ellátás 
időskorúak részére 

50 fő 

Veszprém, Szent I. u. 48. étkeztetés nem meghatározott 

Veszprém, Március 15. u. 
1/A 

nappali ellátás 
időskorúak részére 

40 fő 

Herend, Kossuth u. 60. 
nappali ellátást nyújtó 
int. 

20 fő 

Herend, Kossuth u. 60. étkeztetés nem meghatározott 

Herend, Kossuth u. 60. házi segítségnyújtás 14 fő 

 
4. Személyi feltételek 

 
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények kötelező létszámnormáinak egyik 
alapja az ellátotti létszám. A VKTT Egyesített Szociális Intézmény munkavállalóival 
kapcsolatos adatok a 2016. december 31-i állapot szerint:  
 

 
 
Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes 
gondoskodást végző személyek szakképzettségi aránya alapszolgáltatás esetén 50%, 
nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén 80%. 
A házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzők száz százaléka 
szakképzett. 
 
Munkajogi létszám – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) 3. számú melléklete szerinti fizetési osztályok szerint: 
 

Engedélyezett létszám 133,75 fő ebből szakmai létszám: 82,25 fő 

Átlagos statisztikai létszám 123 fő ebből szakmai létszám: 75 fő 

Munkajogi létszám 133 fő  

Engedélyezett, betöltött 
létszám 

125 fő  

Szellemi foglalkozású 32 fő  

Fizikai foglalkozású 93 fő szakmai feladatot ellátó: 63 fő 
egyéb:                          30 fő 

Teljes munkaidős 126 fő   

Rész munkaidős     7 fő  

Besorolás alapján 
 

 felsőfokú végzettségű:        27 fő 
középfokú végzettségű:      78 fő 
alapfokú végzettségű:   28 fő 

Bértámogatott: 0 fő  

Állományba nem tartozók  megbízási szerződéssel:    3 fő 
tiszteletdíjas gondozó: 1 fő 
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- A  28 fő 
- B  19 fő 
- C  27 fő 
- D  32 fő 
- E  11 fő 
- F  12 fő 
- G   3 fő 
- I     1 fő 

 
5. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása 

 
A szakmai feltételek közül az intézmény szolgáltatásait igénybevevők ellátásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételek a jogszabályoknak megfelelő mértékben 
megvalósulnak. A szakmai program megvalósulásáról elmondható, hogy a 
programban leírt szolgáltatásokat az intézmény maradéktalanul ellátja, a szakmai, 
etikai szabályokat betartja. Az ellátások igénybevételének módja megegyezik a 
leírtakkal, a szakmai program mellékleteiben felsorolt kötelező dokumentumok a 
jogszabályoknak megfelelőek, életszerűek, ezek mentén történik a szakmai munka.  
 
2016-ban a szakmai programban a demens nappali ellátás beindítása miatt 
módosítás történt. Az új szolgáltatás bevezetését megelőzően kiegészült az 
ellátottak állapot-felmérési módszereivel és az ellátottak meglévő képességeinek 
megőrzésére és fejlesztésére irányuló program napi/heti/havi kerettervével.  
 
 

6. A gondozási tervek hatékonysága 
 
A gondozási tervek a kötelező protokollok mentén, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a gondozott felvételét követő 30 napon belül elkészülnek. Folyamatosan 
megfigyelés tárgya az ellátottak fizikai, egészségügyi, mentális és foglalkoztatási 
státusza. Az állapot javulás, illetve a lehető legjobb állapot fenntartása miatt egyénre 
szabottan kerülnek meghatározásra a feladatok.  
 

7. Az igénybevételi eljárás és dokumentációja 
 
A szolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, nappali ellátás) igénybevételéhez és az azt követő gondozási 
munkához szükséges dokumentáció felvétele szabályszerűen megtörténik. Kötelező 
dokumentumok a kérelem, személyes iratok másolatai, jövedelemnyilatkozat, orvosi 
igazolás, tájékoztatás a térítési díjról, megállapodás, nyilatkozat az adatkezeléshez, 
nyilatkozat más alapszolgáltatás igénybevételéről, nyilatkozat térítési díj 
megfizetéséről, tevékenységnapló. Ezek vezetése, tárolása a szolgáltatási helyeken 
történik, ebben kerül dokumentálásra az igénybevevő és az intézmény jogviszonya.  
 
A szociális alapellátásokkal és bentlakásos ellátás igénybevételével kapcsolatos 
igénybevételi eljárásban 2016-ban változást jelentett az új formával és tartalommal 
ellátott gondozási szükségletet értékelő adatlap bevezetése.  
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8. Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása 
 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer és 
Takarmánybiztonsági Igazgatóság 
2016. szeptember 23-án, az 1-es sz. Idősek Klubja tálalókonyháján végeztek „teszt 
auditot”. Az észrevételek októberben kerültek intézményünk központjába, melyben 
szereplő megállapítások folyamatában rendezésre kerültek.  
 
Fenntartói ellenőrzések  

- Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda 

A Belső Ellenőrzési Iroda 2016-ban 15 ellenőrzési napot fordított intézményünk 
ellenőrzésére két témában:  

- a térítési díjak megállapításának pontossága, a dokumentálás szabályossága,  

- az Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi beszámolójának ellenőrzése.  

A térítési díjak megállapításának pontossága, a dokumentálás szabályossága 
témában az ellenőrzés a folyamatokat rendben találta, de néhány intézkedésre 
javaslatot tett. Az Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi beszámolójának 
ellenőrzése témában a VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi beszámolóját, 
valamint a térítési díjak megállapításának gyakorlatát a belső ellenőrzés  „ megfelelő” 
-nek minősítette. Intézményünk a beszámoló ellenőrzésének megállapításai alapján 
intézkedési tervet készített, melyet ezt követően végrehajtott.  

- Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda 

A Közjóléti Iroda munkatársa 2016. július hónapban, mind az intézmény székhelyén, 
mind a telephelyeken helyszíni ellenőrzést végzett a 2015. 01.01.-2015. 12. 31. 
közötti időszakra vonatkozóan. Az időközben változtatásra került szakmai 
rendeletben foglalt szakmai létszámnormák létszámkülönbözete volt tapasztalható a 
házi segítségnyújtás tekintetében, ezen túlmenően megállapításra került, hogy az 
intézmény működése megfelel a rá vonatkozó hatályos jogszabályoknak előírásainak.  
 

9. Pályázatok összesítése 
TOP-6.6.2-15 jelű, a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése 
(demens nappali ellátás), fejlesztésére vonatkozó pályázatban intézményünk 
szolgáltatásinak bővítésére a demens nappali ellátáshoz kapcsolódó foglalkoztató 
építésére került pályázat készítés, melyben a szakmai tartalom, adatszolgáltatások 
tekintetében működtünk közre a pályázat íróval.  
 
 

10. Kimutatás az adományokról 
2016. évben intézményünk olyan szervezetektől kapott adományokat, melyek a 
korábbi jól bevált gyakorlat, az éves rendezvényekhez kötődő korábbi megkeresések, 
és a megalapozott személyes emberi kapcsolatok alapoztak meg.  

- A II. sz. Idősek Otthona „Családi Nap”-i rendezvényéhez a HUNOR, kislődi 
vadásztársaság ebben az évben is 40 kg vadhúst adományozott.  

- A Béres Alapítvány (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.), 320 üveg Béres cseppet 
bocsátott rendelkezésünkre.  

- A SCA HYGIENE PRODUCTS KFT (1021 Budapest, Budakeszi u. 51.), 
tisztálkodási eszközöket küldött.  
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- 2015. májusban a Magyar Református Szeretetszolgálattól 100 papírkarton 
alma.  

- Havonkénti rendszerességgel kaptunk az élelmiszerbankból kenyeret, 
péksüteményt.   

- 2016. őszén Dr. Elisabeth Fessi de Alemany asszony közreműködésével 

Duisburgból (Elektrobetten Spende, AWOcura GmbH Altersheim) és Bottropból 

(Csilla von Boeselager Stiftung) betegágyakat, textíliákat, járókereteket, 

bútorokat, gyógyászati segédeszközöket kaptunk.  

 
11. Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben 

Az intézmény a város és a kistérség szolgáltatási történetében jelentős szerepet 
játszik hosszú évek óta. A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind Veszprémben, 
mind a kistérség településein egyedüliként végzi az idősellátás alap és szakosított 
ellátási formáit önkormányzati fenntartásban.  
 

12. Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái 
Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
nappali ellátása szolgáltatások esetében az engedélyezett férőhelyek száma 
megfelelő, jelentős várakozás nincs, az ellátott a szükséglet benyújtását követően az 
ellátásba bekerül. A bentlakásos intézményegységek tekintetében várólista működik, 
az alábbi adatok segítségével láthatóvá válik az ellátotti mozgás. 
 

I. sz. Idősek Otthona (Török Ignác utca 10.)  
Gondozási napok száma 

 

sorsz. Hónap 

Ellátás típusa 

Összes Nem 
demens 

Demens 

1. Január 992 1240 2232 

2. Február 865 1207 2072 

3. Március 923 1282 2205 

4. Április 927 1230 2157 

5. Május 820 1391 2211 

6. Június 826 1324 2150 

7. Július 885 1322 2207 

8. Augusztus 830 1359 2189 

9. Szeptember 870 1290 2160 

10. Október 882 1331 2213 

11. November 876 1257 2133 

12. December 965 1217 2182 

Összesen: 10661 15450 26111 

 
2016. évben felvett új lakó: 19 fő 
 
2016. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 21 főnek, ebből:  
- kiköltözött:     0 fő 
- elhalálozott:    21 fő 
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Várakozók száma 2016. évben 
 

sorsz. Hónap 
Várakozók száma 

férfi nő összesen: 

1 Január 20 67 87 

2 Február 21 65 86 

3 Március 21 67 88 

4 Április 26 66 92 

5 Május 26 65 91 

6 Június 29 69 98 

7 Július 29 70 99 

8 Augusztus 29 72 101 

9 Szeptember 27 63 90 

10 Október 29 67 96 

11 November 29 71 100 

12 December 30 75 105 

 
 
 
 

II. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.)  
Gondozási napok száma 

 
 

 
2016. évben felvett újlakó:  12 fő 
2016. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 15 főnek, ebből:  
- kiköltözött:     0 fő 
- elhalálozott:    15 fő 
 
 
 

sorsz. Hónap 

Ellátás típusa 

Összes Nem 
demens 

Demens 

1. Január 1443 279 1722 

2. Február 1324 261 1585 

3. Március 1399 279 1678 

4. Április 1345 256 1601 

5. Május 1364 248 1612 

6. Június 1335 240 1575 

7. Július 1374 246 1620 

8. Augusztus 1341 209 1550 

9. Szeptember 1364 180 1544 

10. Október 1429 186 1615 

11. November 1399 180 1579 

12. December 1518 181 1699 

Összesen: 16523 2745 19380 
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Várakozók száma 2016. évben 
 

sorsz. Hónap 
Várakozók száma 

férfi nő összesen: 

1 Január 19 72 91 

2 Február 19 75 94 

3 Március 20 76 96 

4 Április 20 78 98 

5 Május 20 81 101 

6 Június 20 80 100 

7 Július 19 83 102 

8 Augusztus 19 83 102 

9 Szeptember 18 85 103 

10 Október 16 86 102 

11 November 17 83 100 

12 December 17 83 100 

 
 
 
 
 
Időskorúak Gondozóháza 
Gondozási napok száma 

sorsz. Hónap 
összesen 

1 Január 186 

2 Február 174 

3 Március 172 

4 Április 175 

5 Május 186 

6 Június 180 

7 Július 186 

8 Augusztus 186 

9 Szeptember 180 

10 Október 186 

11 November 176 

12 December 168 

  Összesen 2155 

 
2016. évben felvett újlakó: 2 fő 
2016. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 3 főnek, ebből:  
- kiköltözött    0 fő 
- más intézménybe:  2 fő 
- elhalálozott:  1 fő 
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13. Veszprém MJV Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjában szereplő feladatok megvalósulása 

 
Veszprém MJV Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjában szereplő 
feladatok napirenden vannak, forrás hiányában egyelőre pályázati lehetőségek 
figyelése történik.  
 
 

14. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések 
 

- Az intézmény optimális működtetése, operatív munka hatékony ellátása.  
- A szociális ágazat szakmai, a szakmai megvalósulás szintjén 

(alapszolgáltatásokban, pl. gondozási központ), a szolgáltatásokat 
igénybevevők számára vezetett adminisztrációs terhek megkönnyítésére (így 
számlázás, statisztikák, adatszolgáltatások, jelentések). A házi 
segítségnyújtásban történt komoly változások miatt, a programfejlesztést 
követően történik a beszerzés.  

 


















