
Beszámoló a 2018. május 11.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette egy 

képviselő (Vida Gyuláné) igazolt távollétét. 

A testület egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

1. Napirendi pont :  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről. 

 
53/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban az „Őszi Napfény Idősek Otthona épületegyüttesének külső felújítása energiahatékonysági 

fejlesztéssel” című pályázat megvalósítása érdekében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás során az alábbi cégeket hívta fel 

ajánlattételre: 

- Gádor Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.) 

- EP Konstruktív Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület) 

- Gombos-Földgép Kft. (2854 Dad, Dózsa GY. u. 41. a. ép.) 

- IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft. (2837 Vértesszőlős, Petőfi S. u. 3.) 

- Kom-Út Kft. (2900 Komárom, Babits Mihály u. 50/A.).  

 

A felhívásra csak az EP Konstruktív Kft. adott ajánlatot bruttó 71,6 millió Ft 

összeggel, a Bíráló Bizottság javasolja az eljárás eredménytelenné nyilvánítását. 
 

71/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a Power-02 Kft. ajánlatát és megrendelte a Széchenyi utcában található 

villanyoszlopok kiváltásának tervezését bruttó 960.666 Ft vállalási áron. A képviselő-testület a tervekre vonatkozó engedélyek 

rendelkezésre állását követően a kivitelezés pontos idejéről további egyeztetéseket kíván folytatni a Power-02 Kft.-vel.  
 

A Power-02 Kft.-vel a szerződést megkötöttük. 
 

73/2018.(IV.13.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a 2018. április 13.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.   

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 

74/2018.(IV.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette a 

két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást.  

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

75/2018.(IV.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót. A 

képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Kisbéri Polgármesteri Hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért.  
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

78/2018.(IV.13.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a kisbéri 1725/5 hrsz. alatti ingatlan felajánlása kapcsán hozott 40/2016.(II.12.) KVÖKt. 

határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja, nem kívánja az ingatlant megvásárolni.   

 

Az ingatlan felajánlóját tájékoztattuk. 
 

79/2018.(IV.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2870 Kisbér, Deák F. u. 71. szám (1122/2 hrsz.) alatti önkormányzati bérlakást nem 

kívánta elidegeníteni.  

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

80/2018.(IV.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes tűzjelző rendszerének távfelügyeletével a 

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot bízta meg havi nettó 49.000,- Ft. + áfa összegen, míg az átjelző 
berendezés kiépítésével a Pentalarm Vagyonvédelmi Kft-t az ajánlata alapján nettó 279.000,- Ft. + áfa összegen. Felhatalmazott a 

fenti feltételeket tartalmazó szerződések aláírására.  
 

A szerződések megkötésre kerültek. 
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82/2018.(IV.13.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület kifejezte azon szándékát, hogy a Liaz típusú vízszállító gépjárművet licit útján értékesíteni 

kívánja. A kikiáltási ár 2 millió Ft. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy hirdesse meg a licitet az alábbi felületeken: 24 óra 

napilap, Kisbéri Hírlevél, Híd tv, városi honlap.   
 

A licit meghirdetésre került, arra 2018.05.10.-e 16 óra a határidő, ezért a beérkezett 
ajánlatok a képviselő-testület ülésére kerülnek beterjesztésre. 

 

91/2018.(IV.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a 2018. április 27.-én megrendezésre kerülő Komárom – Esztergom Megyei Rendőrnap 

alkalmából 1 fő rendőrt, Diffinger Tamás rendőr törzsőrmestert kívánta jutalmazni a javaslatnak megfelelően. A jutalom mértékét 

30.000 Ft összegben határozta meg, melyet ajándékutalvány formájában kért teljesíteni.  
 

A Rendőr Nap kisbéri rendezvényén a jutalom átadásra került. 

92/2018.(IV.13.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2016.(XI.7.) 

önkormányzati rendeletének 21. §-ában foglaltak alapján szavazatszedő bizottságot hoz létre, melynek elnökének választja Dr. 

Szinyi Károly alpolgármestert, tagjának választja Vaderna Tamás és Vida Gyuláné képviselőt.   

 

A szavazatszedő bizottság feladatát elvégezte. 

94/2018.(V.2.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2018. május 2.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.  

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 

103/2018.(V.2.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban hozzájárult, hogy a Forza Kisbéri Állatvédő Egyesület (2870 Kisbér, Hunyadi u. 2.) 

nevében Kisbér településneve szerepeljen.  
 

A képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt tájékoztattuk. 

 

A testület a fenti jelentést egyhangúlag elfogadta. 

 

A polgármester ezután tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt eseményekről :  

 

A polgármester 

 
a/ Részt vett a Kisbéren tartott állásbörzén, amely igen sikeresnek bizonyult a vállalkozók körében;  

 

b/ Részt vett a Kisbéren tartott Megyei Rendőrnapon. 

  

c/ Részt vett a sportcsarnokban tartott II. Országos Fekve-nyomó és Erőemelő Bajnokságon; 

 

d/ Részt vett jegyző úrral a kormányhivatalban egy egyeztetése, melynek témája a Kisbéri Biogáz üzemmel kapcsolatos 

lakossági bejelentéseknek a kivizsgálása, és egy leendő lakossági fórum megtartása szakértők segítségével; 

 

e/ Részt vett a 2018. május 4.-én, a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda 110 éves fennállása alkalmából a Wass Albert Művelődési 

Központban tartott gálaesten; 

 

f/ Részt vett jegyző úrral a Széchenyi utcai vasoszlopok kiváltásával kapcsolatos egyeztetésen a tervezővel; 

 

g/ Részt vett a WAMK-ban hagyományteremtő szándékkal megrendezett babaköszöntő ünnepségen; 

 

h/ Részt vett a hivatalban Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszonnyal és a felkért tervezővel egy egyeztetésen, 

melynek a témája egy koncepció elkészítése a főtér rekonstrukciójára; 
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i/ Bejelentette, hogy a testületi üléssel egy időben tartják Esztergomban a Megyei Tűzoltó Napot, ahol a város egy fő 

kisbéri tűzoltót jutalmaz, melynek átadására Muzslai László őrsparancsnokot kérte fel a polgármester. 

 

A testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 
  

2. Napirendi pont : Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati 

rendelet. 

 

Kisbér Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület 7 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta. (a polgármester a szavazáson nem volt jelen) 

 

3. Napirendi pont :  A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

 

A testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítását, amely jelen beszámoló végén az 1.-es számú 

mellékletben olvasható. 

 

4. Napirendi pont : Liaz értékesítése. 

A testület 8 igen szavazattal (a polgármester visszatért az ülésre) egyhangúlag úgy döntött, hogy  értékesíti a DUM-949 

forgalmi rendszámú, Liaz gyártmányú, 110.830 típusú gépjárművet a lefolytatott liciteljáráson legkedvezőbb ajánlatot adó 

Gasztransz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek bruttó 2.300.000 Ft-ért. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt az adásvételi szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a város polgármesterét annak 

aláírására. 

 

5. Napirendi pont : Beszámoló a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2017. évi 

munkájáról. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2017. évi 

munkájáról szóló beszámolót, egyben köszönetét fejezi ki az intézmény dolgozóinak a lelkiismeretes munkájukért. A 

beszámoló a jelen beszámoló végén a 3. számú mellékletben olvasható. 

 

6. Napirendi pont :  Beszámoló az Őszi Napfény Idősek Otthona 2017. évi munkájáról- Őszi Napfény Idősek Otthon 

energetikai felújítása. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Őszi Napfény Idősek Otthona 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, 

egyben köszönetét fejezi ki az intézmény dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért. 

A beszámoló a jelen beszámoló végén a 2. számú mellékletben olvasható. 

 

7. Napirendi pont :  Kisbéri Kórház Műszerellátásáért Közalapítvány megszüntetése. 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kisbéri Kórház Műszerellátásáért Közalapítvány alapítója, 

egyhangúlag tudomásul vette, hogy a Közalapítvány több, mint 3 éve nem folytatja tevékenységét, melyre való tekintettel a 

Közalapítvány megszüntetését kezdeményezi az illetékes Bíróságnál. 

 

8. Napirendi pont : Beruházási terv. 

 
       Az előterjesztés szerint az amortizációs keretösszeg - a Kisbéri Lovardát működtető Vállalkozók Sportegyesület Kisbér 

        kérelme, valamint Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 44/2018. (IV.11.) KVÖK PB  

       határozati javaslata alapján - lovaspálya építésére kerüljön felhasználásra.  

       Az előzetes kalkuláció alapján a lovas pálya építése várhatóan 19.960.800 Ft + áfa összegbe fog kerülni. 

Mivel ez az összeg két éves időszakot fed le, ezért a Pénzügyi Iroda javasolja a Beruházási terv két évben történő 

megállapítását. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes 2018. június 01.-2020. 

május 31. közötti időszakra vonatkozó Beruházási Tervét az alábbiak szerint : 
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Fenti időszakban az amortizációs keret és a vagyonkezelési díj terhére az alábbi beruházásokat kívánja elvégezni:  

 

az 1599/1 hrsz.-ú területen új lovaspálya építésének terve :  

- új, 70x35 méteres homokos pálya építés, 

- öntözőrendszer kiépítése a pályához, 

- csapadékvíz elvezető rendszer, 

- új korlát építés a pálya köré, 

- pálya környezetében tereprendezés, murvázás, 

- meglévő, régi karám áttelepítése a fitness terem melletti területre. 

 

9. Napirendi pont :  Kossuth utca 21-25. szám előtti terület parkolóhelyeinek forgalomszabályozása. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kossuth u. 21-25. szám előtti terület parkolóhelyeinek forgalomszabályozásához 

kapcsolódó feladatok ellátásával a Kisbéri Városigazgatóságot bízza meg. 

 

10. Napirendi pont : Fehérvári utcai híd. 

2018. február 6-án a Kisbéri Városigazgatóság egy munkatársa alatt beszakadt a Fehérvári utcai híd közút és a mellette lévő 

járda közötti talaja. Helyszínbejárás során megállapításra került, hogy a járda a Sziget felőli hídfővel egy tégla kiépítésű 

boltív felett épült és funkcionált, az úttest alatt egy nagyobb magasságú-nyílású másik tégla boltív húzódik. Mindkét boltív 

komoly állagmegóvásra szorul. 

A híd statikai állapotának megállapítása és az elvégzendő állagmegóvási munkálatok meghatározása miatt a hivatal felvette 

a kapcsolatot Besey László igazságügyi szakmérnökkel, aki helyszínbejárást tartott. Ennek eredményeként a hídhoz mindkét 

irányból kirakták a 2,5 t-ás súlykorlátozó táblát.  

A szakértő a lokális beszakadások ellen az útpálya alatti boltozatok dúcolását javasolja. A bányaácsolathoz hasonló 

aláfeszítés után, a boltozatra feszülő deszkázat felett az üregeket mészhabarccsal kell injektálni. 

A hidat 1925-ben építették, kő alépítménnyel, kő és tégla felszerkezettel, 2,5 t teherbírásra. Hossza 5 m, szabad nyílása 2,9 

m. Ezen mérete alapján hídnak minősül és vízjogi engedély köteles. Az alépítmény állapotát és felhasználhatóságát 

vizsgálni kell. Az ingatlan, melyen található műemléki védettség alatt áll.  

A szakértő javaslata alapján kétirányú városi forgalom bonyolítására alkalmas hidat kell terveztetni. Hídtervre, úttervre, 

mederburkolási és szelvényezési tervre, hidraulikai méretezésre, vízjogi engedélyre, örökségvédelmi engedélyre, 

talajvizsgálatra és geodéziai felmérésre lesz szükség. A jelenlegi szelvény megtartását javasolja a falazott, kő szárnyfalak 

rekonstrukciója, hajlított, vasbeton tübingek beépítését a téglaboltozat helyett.  

Az ideiglenes belső megtámasztással, az omlások felülről történő szoros befalazásával és ékelésével, az üregek 

injektálásával éveket lehet nyerni, melyet arra lehet fordítani, hogy az új hídhoz szükséges terveket és engedélyeket be 

lehessen szerezni.  

Azonnali beavatkozásként a súlykorlátozás mellé sebességkorlátozást javasolt, mely mértéke 30 km/óra. A tábla 

kihelyezésre került. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Fehérvári utcai híd statikai állapota kapcsán a 

Besey László igazságügyi szakmérnök által készített szakértői vélemény szerinti ideiglenes megoldás megvalósítására 

kérjen be árajánlatokat. 

Továbbá felhatalmazza a város polgármesterét a legkedvezőbb ajánlatot adó kiválasztására, vele a szerződés megkötésére. 

Utasítja a Városigazgatóságot, hogy a Fehérvári utcai híd esetében szűkítő korlátot helyezzen ki annak érdekében, hogy 

azon csak személygépjárművel lehessen áthaladni. 

 

11. Napirendi pont : Tölgyestelep melletti úton lévő erdősáv kitisztítása. 

 

A Tölgyestelep melletti út (081 hrsz., nagysága: 4039 m2) helyén az a mellett lévő erdő fái vannak. A képviselő-testület a 

76/2018. (IV.13.) KVÖKt. határozatában úgy döntött, hogy az ingatlant mérettesse ki a hivatal, és a kimérés ismeretében az 

ingatlan rendezéséhez szükséges további lépések kerüljenek meghatározásra.  

Az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló földmérő az ingatlant felmérte és megállapította, hogy annak telkét 1870 

m2 nagyságban fa és bozót borítja, sőt vannak olyan helyek, ahol a fák még az út telkén is túlnyúlnak.  

A bizottsági ülésen megfogalmazódott, hogy az ingatlanhatárok ismeretében az erdészet segítségét kérve köböltesse fel a 

hivatal a fákat, keressen a kitermelésre vállalkozót és a kitermelt fát szociális tüzifaként hasznosítsák. 
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A testület egyhangúlag úgy döntött, utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kisbéri 081 hrsz-ú közút területén lévő fák 

mennyiségét becsültesse fel és a kitermelésére kérjen be ajánlatokat.  

Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatadóval szerződést kössön a 

fák kitermelésére.  

Utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot, hogy a kitermelt fát szociális tűzifaként hasznosítsa. 

 

12. Napirendi pont : Széchenyi utca forgalomcsillapítása és autóbusz-megálló áthelyezése. 

 

A képviselő-testület márciusi ülésén a Rendőrkapitányság munkájáról szóló beszámoló tárgyalásakor és a képviselői 

bejelentések között is elhangzott, hogy a Bakonyból a településünkre beérkező autósok közül sokan a lakott területet jelző 

táblát jócskán elhagyva kezdik csak csökkenteni a sebességüket, ezért érdemes lenne valamilyen fizikai akadállyal (pl.: 

forgalomterelő sziget kialakítása) elősegíteni a lakott területen engedélyezett sebesség mielőbbi elérését.  

 

Másik bejelentés a jelenleg a Kisbér, Széchenyi utca 47. szám előtti, DRAT Kft-vel szemközti autóbusz-megállóhely 

fagylaltozóval szemközti, kisbéri 1730/5 hrsz. alatti ingatlanhoz történő áthelyezése kapcsán érkezett, mely áthelyezés célja, 

hogy a Véncser dűlőben és az Újszőlő utcában lakó gyermekekhez közelebb kerüljön az iskolába jutást lehetővé tevő járatra 

történő felszállás. 

 

A sebességcsökkentés kapcsán megkereste a hivatal az út kezelőjét, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, akinek a forgalom 

sebességének mérséklésére két javaslata van, egyik egy sebesség mérő berendezéssel összekapcsolt, gyorshajtásra 

figyelmeztető, változtatható jelzésképű tábla kihelyezése, a másik forgalomcsillapító sziget kialakítása Kisbér határában, 

melynek kisajátítási vonzata is lehet. Mind a két megoldást terveztetni kell és ahhoz a közútkezelői hozzájárulásukat kell 

kérni. Az ilyen jellegű fejlesztéskere forrást nem tudnak biztosítani. 

 

Az autóbusz-megálló áthelyezés igényét a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nek jelezték. 

Válaszlevelükben arról tájékoztattak, hogy társaságuk nem épít és nem építtet autóbusz-megállókat, az a terület vagy az út 

tulajdonosának a feladata. Az áthelyezés kapcsán a költségek viselésében nem kívánnak részt venni. Ha áthelyezésre kerül a 

megálló, akkor az új helyet be kell mérettetniük és az alapján a díjszabási kilométereket és az árakat módosítják és átnevezik 

a megállót. A menetrendi módosítást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé egy átfogó tanulmány formájában be kell 

terjeszteniük és ha az engedélyt megkapják, akkor hajtható végre a módosítás.  

Azt megmondani nem tudták, hogy jelenleg hányan veszik igénybe ezt a buszmegállót. 

 

Fentiek alapján a legutóbbi úttervezési feladatok ellátásával megbízott Bricoll Kft-t kérte a hivatal, hogy készítsen egy 

tájékoztató jellegű árajánlatot a forgalomcsillapító sziget és az autóbusz-megálló áthelyezéséhez szükséges tervek, 

engedélyezések és tervezői költségbecslés készítésére. Továbbá kérték, jelölje meg, hogy milyen engedélyekre, 

hozzájárulásokra lesz szükség.  

A Kft. ajánlatát a bizottság tárgyalta és közlekedésbiztonsági okokból javasolta azt kiegészíteni a DRAT Kft. előtti 

autóbusz-megállóhely Perczel Mór utcához közelebb helyezésével. A tervező telefonon elmondta, hogy ajánlata ez esetben 

egy újabb nettó 220.000,- Ft. + áfa nagyságú buszmegálló áthelyezés engedélyezési tervezés és költségvetési kiírás 

összegével növekszik, így az ajánlat végösszege bruttó 1.193.800,- Ft. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Bakonyból a településre érkező gépjárművek sebességcsökkentése érdekében 

forgalomcsillapító szigetet kíván kiépíteni a Kisbér — Veszprémvarsány összekötő, 8281 sz. út „lakott terület kezdete”-t 

jelző közlekedési tábla közelébe. 

A közlekedésbiztonság javítása érdekében a Kisbér — Veszprémvarsány összekötő, 8281 sz. út belterületi szakaszán, a 

DRAT Kft-nél található autóbusz-megállóhely párt (Széchenyi u. 44. és Széchenyi u. 47. szám előtt) át kívánja helyeztetni. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy fenti munkákhoz szükséges tervezési feladatok ellátására kéljen be ajánlatokat és 

felhatalmazza a város polgármesterét a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés megkötésére. 

Utasítja továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy fenti munkálatok elvégzésének költségeit az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetése során tervezze be. 

 

13. Napirendi pont : Vendéglátói pályázatok (Kisbéri Napok, Nemzeti Összetartozás Napja, Sörkert). 

A testület egyhangúlag úgy döntött, 

- hogy a Kisbéri Napok 2018. évi rendezvénysorozatának vendéglátására meghívásos pályázatot ír ki, melyre az 

alábbi vállalkozókat rendeli meghívni: Lunk Renáta és Assistant Group Kft. 



 

 

 

 

 

6 

A pályázat az alábbi feltételeket tartalmazza: 

a pályázóknak vállalniuk kell bruttó 360.000 Ft/vendéglátó támogatás (rendezvény költségeihez való hozzájárulás) 

biztosítását az Önkormányzat irányába. A pályázóknak vállalniuk kell saját sátor, valamint a megfelelő 

infrastruktúra (mobil pult, sörpad, asztal) biztosítását az Önkormányzat által megjelölt helyszínen, a Lovarda téren. 

A pályázónak a pályázat részeként be kell csatolnia az étel- és itallapot, mely tartalmazza az árlistát, melyet a 

rendezvény teljes időtartamában tartania kell. A pályázónak vállalnia kell, hogy a rendezvény során a vendéglátó-

ipari egységének működésével kapcsolatban keletkezett hulladékot összegyűjti, valamint elszállítja. 

 

- hogy a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartandó rendezvény vendéglátására meghívásos pályázatot ír ki, 

melyre az alábbi vállalkozókat rendeli meghívni: Lunk Renáta és Assistant Group Kft. 

A pályázat az alábbi feltételeket tartalmazza: A pályázóknak vállalniuk kell nettó 100.000 Ft + Áfa/vendéglátó 

összegű bérleti díj megfizetését,  a pályázóknak vállalniuk kell saját sátor, valamint a megfelelő infrastruktúra 

(mobil pult, sörpad, asztal) biztosítását az Önkormányzat által megjelölt helyszínen,  a pályázónak a pályázat 

részeként be kell csatolnia az étel- és itallapot, mely tartalmazza az árlistát, melyet a rendezvény teljes 

időtartamában tartania kell,  a pályázónak vállalnia kell, hogy a rendezvény során a vendéglátó-ipari egységének 

működésével kapcsolatban keletkezett hulladékot összegyűjti, valamint elszállítja.  

A képviselő-testület a beérkezett ajánlatok elbírálására bizottságot hoz létre, melynek tagjai a város polgármestere, 

a város alpolgármestere, valamint a bizottságok elnökei.  

A képviselő-testület felhatalmazza a Bizottságot a Kisbéri Nemzeti Összetartozás Napján működő vendéglátó-ipari 

egységek kiválasztására, valamint a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására. 

 

- hogy meghirdeti a Pokol Sörkert hasznosítását az alábbi feltételekkel:   

     A Labdarúgó Világbajnokság közvetítésének időszakában a Sörkert bérleti díja nettó 150.000 Ft + Áfa. A 

      vendéglátóegység üzemeltetőjének feladata a keletkezett hulladék összegyűjtése, elszállítása, mobil wc kihelyezése 

      és tisztántartása, közüzemi díjak megfizetése, megfelelő infrastruktúra (mobil pult, söłpad, sátor, asztal) biztosítása. 

 

- Utasítja a Városigazgatóságot, hogy a Sörkert műrom részét kerítse le tekintettel arra, hogy csak a kerthelyiség 

kerül hasznosításra. 

 

14. Napirendi pont : Lovas pálya kialakítása. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Istálló és a mellette álló fel nem 

újított épületszárny közötti, jelenlegi karám/lovaspálya helyén létesítendő új lovaspálya építésével a Balom Asztalos és 

Üvegező Bt.-t bízza meg az ajánlatában szereplő nettó 19.639.800 Ft + Áfa díjon. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződések előkészítésére, és felhatalmazza a város 

polgármesterét annak aláírására. 

 

15. Napirendi pont : Egyebek. 

 

a/ Székhelyhasználati kérelem : A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy engedélyezi Écsi Zsanett részére a 2870 Kisbér, 

Angol kert 5. 1/6. alatti önkormányzati bérlakás székhelyként történő használatát. 

 

b/ Őszi Napfény Idősek Otthona energetikai felújítása: 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy eredménytelenné nyilvánítja a „Vállalkozási szerződés keretében az Őszi Napfény 

Idősek Otthona A-B-C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást. 

 

c/ Büfé pályázatok bontása : A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér 

pályázatát a Zsivótzky Gyula Sportcsarnok büféjének üzemeltetésére nettó 15.000 Ft + Áfa/hó bérleti díj ellenében a 

pályázat tartalmának megfelelően. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város 

polgármesterét annak aláírására. 
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A nyilvános ülést követően zárt ülést tartott a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

(bérlakások, intézményvezetői pályázatok elbírálása, Pedagógiai Díj, ingatlanvásárlás, nemzetiségi szavazókör 

szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása). 

 

 

 

1. számú melléklet. 

 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

…/2018. (….) önkormányzati rendelete  

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő  

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017.(VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017.(VI.09.) 

számú önkormányzati rendelet  (a továbbiakban Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a 

Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztatók keretében - a www.kisber.hu  honlapon és az önkormányzat 

hirdetőfelületén közzétett hirdetmény útján történik.” 

2.§  

 (1) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben 

kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása, 

vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a településrendezési 

eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült 

tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.kisber.hu  honlapon és az 

önkormányzat hirdetőfelületén  közzétett hirdetmény útján történik.” 

 

(2) A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a 

partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében 

– a www.kisber.hu  honlapon és az önkormányzat hirdetőfelületén közzétett hirdetmény útján történik.” 

 

 

http://www.kisber.hu/
http://www.kisber.hu/
http://www.kisber.hu/
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3.§  

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti  a Rendelet 9. § (3) bekezdés „A tervező által megküldött szakmai vélemény, javaslat 

alapján” szövegrésze. 

Kisbér, 2018. május  „ ….”  

 

2. számú melléklet. 

 

                             „Őszi Napfény” Idősek Otthona    

                                     2870 Kisbér, Deák Ferenc u.69.              

                                   Tel: 34/352 128 

                                    E-mail: szocikisber@gmail.com 

_______________________________________________________

_________________ 
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az „Őszi Napfény” Idősek Otthona és Családok Átmeneti 

Otthona 

2017. évi munkája tükrében 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az „Őszi Napfény” Idősek Otthona és Családok Átmeneti Otthona 
Kisbér működésének rövid ismertetése 

 
 
 
Az „Őszi Napfény” Idősek Otthona az 1993. évi III. tv. 97§ 2. bekezdés szerint: ápolás – gondozást 
nyújtó intézmény. 
 - Székhelye: Kisbér Deák Ferenc utca 69.  
 - Alapítója: Komárom Megyei Tanács 1977. 
 - Jogutódok: Kisbér Nagyközségi Közös Tanács 1985. 
 - Fenntartója: Kisbér Város Önkormányzata 
 - 2009. 02. 01 – 2015.12.31. irányító szerve: Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 
 - Tulajdonos: Kisbér Város Önkormányzata 
 - Gazdálkodási formája: 2015.07.01-től önkormányzat által irányított  
 
Telephelyek:  

 
  1) „Őszi Napfény” Idősek Otthona Kisbér Deák Ferenc u. 69.  
      Működési engedélye határozatlan időre szól 
  2) Családok Átmeneti Otthona Kisbér Perczel Mór u. 36.  
       Működési engedélye határozatlan időre szól 
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A 2. telephelyet 2006. 01. 01. óta vonták össze az „Őszi Napfény” Idősek Otthonával. 
 
Az intézmény ellátási területe : 

 
„Őszi Napfény” Idősek Otthona: Komárom – Esztergom megye 
Családok Átmeneti Otthona: Kisbér és a kistérség 17 települése, valamint Komárom, Kisigmánd 
és Mocsa 
 
Engedélyezett férőhelyek száma 
 
 „Őszi Napfény” Idősek Otthona   150 fő, ebből emelt szintű 14 
 Családok Átmeneti Otthona    15 fő 
 
Az intézmény működtetéséhez alkalmazott jogszabályok: 
 

 1993. évi III. Tv. – a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
1/2000. (I.7) SZCSM. r. – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény feladatairól 
és működési feltételéről 
9/1999. (XI. 24. ) SZCSM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás 
igénybevételéről 
188/1999. (XII. 16. ) Korm. Rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről 
29/1993. ( II. 17. ) Korm. Rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról. 

 
 

 
 
Az intézmény jellege: 
 

- tartós bentlakásos ellátást nyújtó:  Időskorúak Otthona 
     Családok Átmeneti Otthona, 
 

amely egyben meghatározza az intézet feladatát és célját: személyes gondoskodást 
nyújtani bentlakásos formában Komárom – Esztergom megye területén 
mindazoknak, akiknek életkoruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
gondozásra szorulnak, - akikről a szociális alapellátás keretében nem lehet 
gondoskodni. 
 
Az ellátottak köre az alábbi csoportokra oszlik:  
 
 - demens ellátottak 
 - általános szinten ellátottak 
 - emelt szintű ellátottak  
 - Családok Átmeneti Otthona 
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A pszichiátriai és szenvedélybetegek részére az intézményben az ellátás nem 
biztosítható. 
Az 1993. évi III. tv. 68.§ 3. bekezdésben előírtak szerint róluk speciális intézeti 
keretek között kell gondoskodni. 
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Az intézmény személyi feltételei: 

 (az előírtnak megfelelően kialakított) 
  
 
   Őszi Napfény Idősek Otthona  67 fő 
             Családok Átmeneti Otthona    5 fő 
   Összes dolgozói létszám:   72 fő 

 
Megoszlás: 

 
 
 

Idősek Otthona 

1. Intézményvezető 1 fő 

2. Központi irányítás 2 fő 

3. Vezető ápoló 1 fő 

4. Szociális ápoló – gondozó 36 fő 

5. Mentálhigiénés csoportvezető 1 fő 

5. Mentálhigiénés nővér 2 fő 

6. Foglalkoztatás szervező 1 fő 

7. Konyhai dolgozó 9 fő 

8. Takarító 7 fő 

9. Mosodai dolgozó 1 fő 

10. Karbantartó (festő, kőműves, géplakatos 3 fő 

11. Portás 3 fő 

 
 
 
 

Családok Átmeneti Otthona 

1. Szakmai vezető 1 fő 

2. Családgondozó 1 fő 

3. Gondozó 3 fő 
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1. számú telephely 

„Őszi Napfény”Idősek Otthona 
 
 
 
Rendszeres orvosi felügyelet: 
 
Az intézményben szakápolási feladatot nem végzünk, ezt a kisbéri szakrendelőn 
keresztül biztosítjuk. Az intézet orvosa a rendelési idő mellett folyamatosan ellenőrzi 
az intézet lakóit, nem csak a krónikus vagy akut betegségben szenvedőket, ezt a 
feladatot hetente 2 nap a vizitnapon végzi. A háziorvosi teendőket Megbízásos 
Szerződés alapján látja el. 
 
Elvégzi:    - az orvosi tanácsadást 
    - a gyógyszerrendelést 
    - a szakellátásra való utalást 
    - a lakók állapotának ellenőrzését 
    - a lakók gyógykezelését 
 
Részt vesz:    - az ápolási terv készítésében, értékelésében 
Véleményezi:   - az étlapot 
 
 
Szakorvosi ellátás keretében:  
 

- ideggyógyász, pszichiáter: 2 hetente heti 2 órában, helyben biztosítja a 
szakorvosi ellátást, 
- más típusú szakorvosi ellátás az intézet orvosának javaslatára, a város 
szakrendelőjében történik, pl. fogászat, röntgen, ultrahang, sebészet, labor, stb. 
 
 

 
Az intézmény tárgyi feltételei: 

 
 

Az 1/2000. ( I. 07. ) SZCSM rendelet III. fejezet I. cím szerint biztosított. 
 
3 különálló épületen belül (melyek 2 szintesek) a lakók elhelyezésére kialakítottak. 
Rendelkezésre áll külön kazánház, mosoda, varroda, raktárak és pincehelyiség, 
továbbá a „B” épület egy elhatárolt külön részében konyhai főzésre – tálalásra 



 

 

 

 

 

14 

alkalmas helység (300 adag kapacitással), mosogató, előkészítő helyiségek, valamint 
50 férőhelyes étkező. 
 
Minden lakásra kialakított épületben szintenként van egy közösségi együttlétre 
alkalmas un. „Társalgó”. Két épülethez kapcsolódik 1 – 1 télikert, amelyet az elmúlt 
években pályázat útján tudtunk kialakítani, mely pályázat célja volt: a lakók 
életkörülményeinek javítása, esztétikus környezet kialakításával. 
 
Egyik épületben pedig ökomenikus kápolna biztosítja a hitélet gyakorlását, lelki 
megújulását a lakóinknak, rendszeresen lelkész jelenlétével. 
 
A személyi tisztálkodásra szintenként biztosított a közös vizesblokk, zuhanyzók, 
szükségleti helyek. Számuk a lakók létszámához elegendő.  
 
A fekvőbeteg osztályon 1 db lift működik. ’A’ épületben lépcsőlift működik, mely 
biztosítja lakóink akadálymentes közlekedését.  Rendelkezünk 1 db portahelyiséggel, 
továbbá 1 db büféhelyiség is működik a lakók kisebb bevásárlásai céljából (a büfét 
kívülálló személy üzemelteti). 
 
Az udvar és kerthelyiség gyakran szolgál közös összejövetelekre (piknikezés, stb.) 
főzőversenyekre, egyéb ünnepségek megtartására, - az intézmény vezetője és 
dolgozói igyekszenek a rend és a szép környezet biztosítására, így az a közérzet 
javítására szolgál: (pl.: kerti bútorok, virágok, hintaágy, kerti pavilon, stb.) 
 
A 3 fő épületben 62 db lakószoba van, melynek berendezései jól szolgálják az idős 
emberek igényeit, kényelmét. 
Túlnyomórészt állíthatós kórházi ágyak, éjjeli szekrények – melyek étkezőasztallal 
vannak kialakítva – szekrények, székek, fotelek, ahol heverők vannak, azok 
ágyneműtartósak. 
 

 

 
 

Az intézmény szolgáltatásai: 
 
 
 
A Szt. 67 § (1) bekezdés szerint, az ellátottaknak teljes körű ellátást kell biztosítani. 
Intézményünk a jogszabálynak megfelelően teljes körű ellátást nyújt, mely magába 
foglalja:  
 

- hideg, - meleg vízellátás (napi 24 órában napkollektor segítségével, pályázat 
  útján valósult meg) 

 - világítás (éjjeli lámpák is) 
 - fűtés 2 db gázkazánnal   
 - takarítás, mosás 
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 - napi ötszöri étkezés (heti 3 alkalommal meleg vacsora) 
 - az orvos javaslata szerint az arra rászorulónak diétás étel is biztosított. 
 - textíliával való ellátás: 
 

 minden lakó részére biztosítani tudjuk a 3 váltás ágyneműt (ezen 
túl tartalék garnitúrát) 

 a tisztálkodási eszközökről intézményi keretek között 
gondoskodunk (törülköző, WC papír, tisztálkodási anyagok)  

 szükség szerint gondoskodunk inkontinencia eszközök 
beszerzéséről 

 
 
Az intézmény működtetését, rendjét az ide vonatkozó jogszabályokon kívül a 

következő dokumentációk, szabályzatok rögzítik:  
 

- Szervezeti Működési Szabályzat 
- Szakmai program  
- Eljárásrend 
- Házirend 
- Érdekképviseleti Fórum Szabályzata 
- Lakók pénz, - és értékkezelési Szabályzata 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Leltározási Szabályzat  
- Iratkezelési Szabályzat 
- Fegyelmi Szabályzat 
- Munkaköri leírások – személyekre lebontva 

 
Ezen Szabályzatok és jogszabályok betartásával dolgozik minden 
munkacsoport.  

 
 
 

 
 

Mentálhigiénés csoport munkája  

 

A mentálhigiénés csoport területi megosztásban négy fővel végzi a munkáját. A 
mentálhigiénés munka főbb területei a következők: 

 - mentális egészség megőrzése 

 - szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése 

 - motorikus- és kognitív funkciók szinten tartása, illetve lehetőség szerinti 
   fejlesztése  

  - szociális ügyintézés és annak adminisztrációja 

  - kapcsolattartás a családdal és külső szervezetekkel 
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2017. év folyamán, az egyes területeken végzett mentálhigiénés munka az 
alkalmazott munkamódszerek és technikák a lakók mentális állapotának 
függvényében specifikusak, súlyozottságuk eltérő: 

- új lakó beköltözése esetén leendő szobatársak előzetes felkészítése, 

- újonnan beköltözött lakó beilleszkedésének segítése, 

- a lakók hozzátartozókkal, ill. ismerőseikkel való kapcsolatainak ápolásában                    

  történő segítségnyújtás, 

- kapcsolattartás az egyházakkal, 

- konfliktushelyzetek megoldása, 

- törzsszámok beíratása lakók ruháiba, 

- egyéni igény szerint differenciált foglalkoztatás, 

- kis-és nagycsoportos foglalkoztatás:  

 

  a.) kreatív jellegű foglalkozások: 

   - faliújságok díszítése (aktualizálás ünnepek és évszakok  
      szerint), 

   - rendezvények dekorációinak készítése, 

   - lakókörnyezet szépítése. 

  b.) kulturális jellegű, szórakoztató és szellemi foglalkozások: 

   - irodalmi kör 

- ünnepkörökhöz kapcsolódó népszokások és népi 
hagyományok felelevenítése  

- zeneterápia és relaxáció 

- csoportépítő játékok 

- logikai játékok és memóriafejlesztés 

- irányított beszélgetések a lakókörnyezetet érdeklő és érintő 
témákban, 

- rendezvényeken való szereplésre történő felkészülés. 

c.) fizikai jellegű foglalkozások: 

- udvarrendezés évszakoknak megfelelően, 

- veteményeskert rendezése,  

- haszon- és dísznövények ültetése, 

- temetőkert gondozása, 

- konyhai előkészítő munkák 

 

Közösségünk életét színesítő események, rendezvények: 
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 Vízkereszt – kiscsoportos foglalkozások keretében a keresztény hitvilág 

felelevenítése, népszokások, néphagyományok összegyűjtése emlékezés 
terápiai módszerekkel  

 Farsangi maskarázás – humoros jelenetek és jelmezes felvonulás lakók 
és dolgozók szereplésével, majd estig tartó zenés mulatság 

 Nőnapi ünnepség – Igazgató Úr köszöntője után zenés beszélgetés 
süteménnyel 

 Március 15-i ünnepség – lakók és dolgozók ünnepi műsora 

 Húsvéti liturgia – Bajkai Csaba esperessel 

 Tojásfestés – húsvéti előkészületek lakók segítségével 

 Anyák napi ünnepség – Igazgató Úr köszöntő beszéde után a 

Gyöngyszem Óvoda nagycsoportosainak műsora, majd zenés 
vendéglátással egybekötött beszélgetés  

 Augusztus 20-i ünnepség – megemlékezés Szent István királyról 
dolgozók közreműködésével, majd kenyérszentelő szentmise Bajkai 
Csaba esperes celebrálásában 

 Kopjafa avatás Gútán – a Gútai Idősek Otthona meghívására lakóink é 

dolgozóink részt vettek az Otthon alapításának 20. évfordulóját 
megünneplő zenés vigasságon 

 40 éves jubileumi ünnepség – egész napos rendezvény meghívott 
vendégekkel intézményünk működésének 40. évfordulója alkalmából 

 Október 6-i megemlékezés – kisebb létszámú csoportokat alkotva 
megemlékezés terápiai módszerekkel 

 Október 23-i megemlékezés – rövid műsorral egybekötött 
megemlékezés 

 Halottak napi megemlékezés – megemlékező műsor és koszorúzás a 
kopjafánál, majd virágok és mécsesek elhelyezése a temetőkertben az 
általunk gondozott 70 síron 

 Márton nap – népszokások felelevenítése emlékezés terápiai módszerek 

segítségével libazsíros kenyér és újbor fogyasztása közben 

 Idősek napi ünnepség – zenés táncos délután Idősek Napja alkalmából 

 Mikulás-járás  

 Luca napi kotyolás – népi hagyományok felelevenítése emlékezés 

terápiai módszerek segítségével, forralt borozással és zsíros kenyér 
fogyasztásával 

 Ökumenikus karácsonyi istentisztelet 

 Karácsonyi koncert – a Kerékteleki Dalárda előadásában 

 Karácsonyi katolikus szentmise  

 

 

A 2017. évben megtartott gyűléseink: 
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1) Élelmezési fórum:   - 2017. január 24. 

              - 2017. április 21. 

              - 2017. augusztus 15.   

                                           - 2017. december 13. 

2) Érdek-képviseleti fórum: - 2017. május 17. 

3) Lakógyűlés:   - 2017. május 17. 

 

Az egyéni- és irányított beszélgetések, valamint kötetlen beszélgetések nagy 
jelentőséggel bírnak a foglalkoztatások sikerességének növelése mellett a 
bizalmi kapcsolat és az érzelmi-, hangulati kiegyensúlyozottság kialakításában.  

 

A mentálhigiénés munka dokumentálása munkanapló, egyéni gondozási terv és 
egyéni gondozási lap segítségével történik. A foglalkoztatások eredményessége 
az egyéni követőlapokon kerül dokumentálásra.  

 

2. számú telephely 

Családok Átmeneti Otthona 

 
Folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely alapellátás 
keretében, alaptevékenységként biztosítja gyermek és szülője, várandós kismama 
valamint kérésére férje vagy élettársa átmeneti gondozását. 
 
Biztosítja a család számára az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét, a szülőnek a 
gyermekével való együttes lakhatást. Segítséget nyújt a gyermek neveléséhez, 
gondozásához. Szükség szerint teljes ellátást biztosít számukra. Közreműködik a 
család otthontalanságának megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében. 
Intézményünk segítségével elkerülhető, hogy a gyermeket ki kelljen emelni a 
családból. 
Működését az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint végzi. 
 
Intézményünk 2002. 07. 19-én kezdte meg működését. Az eltelt közel 16 év alatt 
nagyon sok családnak nyújtott átmenetileg megfelelő lakhatási körülményeket. Ezáltal 
megakadályozta, hogy a gyermeket ki kelljen emelni a családból. Lakóink a Kisbéri 
Kistérségből, Komárom, Mocsa, Kisigmánd területéről kérhették felvételüket. 
A családok felvételénél minden esetben figyelembe vesszük a család- és 
gyermekjóléti szolgálatok javaslatát.  
 
Lakóink bekerülésének főbb okai: 

- Családi konfliktus – szülők megromlott párkapcsolata 
- Szülők lakhatási problémái – albérlet megszűnése, elégtelen lakhatási 

körülmények 



 

 

 

 

 

19 

- Szülők életvezetési problémái 
- Bántalmazás – leginkább lelki, de fizikai is előfordult 

 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően lakóink 12 hónapot tölthetnek az 
intézményben, mely szükség esetén fél évvel illetve a tanév végéig 
meghosszabbítható. 
 
Az intézményben a lakók térítési díjat fizetnek. A fizetendő személyi térítési díj 
összege nem haladhatja meg egy gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres 
havi jövedelmének 25%-át, kettő vagy több gyermek esetén a fizetésre kötelezett 
rendszeres havi jövedelmének 30%-át. 
A bekerülésnél az átmeneti jövedelemhiány nem szolgál elutasítás alapjául, de 2 
hónap áll a rendelkezésükre, hogy munkát találjanak. 
 
Az otthonban tartózkodás ideje változó. Van, aki pár napot tartózkodik az 
intézményben, de olyan is, aki több hónapot, esetleg a maximálisan igénybe vehető 
időt tölti az otthonban. Amennyiben segítő család, támogató környezet veszi körül az 
átmenetileg problémával küzdő családot, akkor rövidebb a kikerülési idő. Éppen ezért 
igyekszünk a családi kapcsolatokat erősíteni és lehetőséget adni arra, hogy 
személyes találkozással ezek a kapcsolatok egyre jobban elmélyüljenek. 
 
Igyekszünk minden esetben lakóink és azok között a rendszerek között a kapcsolatot 
megteremteni, melyek támogatást, szolgáltatást és lehetőséget biztosítanak 
számukra. 
A lehetőségek megteremtése érdekében szinte napi kapcsolatot tartunk a 
Gyermekjóléti Szolgálatokkal, Gyámhivatalokkal, Önkormányzatokkal, Járási 
Hivatallal, Munkaügyi Központtal, Óvodákkal, Iskolákkal, Védőnőkkel, 
Gyermekorvosokkal, Háziorvosokkal, Máltai Szeretetszolgálattal, Vöröskereszttel, 
Protestáns Körrel, a Visegrádi Szent György Lovagrenddel, stb. 
A fenti intézményekkel a jó kapcsolat a kölcsönösségen alapul. 
 
Családgondozási elvünk az, hogy a bekerült család autonómiáját meg kell hagyni, azt 
erősíteni kell. Növelni kell a család problémamegoldó képességét. Ennek érdekében 
igyekszünk felhasználni saját erőforrásaikat. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a segítés során ismerjék fel lakóink a saját 
problémájukat. 
Minden lakónk problémájának meghatározása a lakóval együtt történik. Személyre 
szóló segítséget nyújtunk.  
 
A családok családgondozóikkal közösen gondozási tervet készítenek, melyben 
rögzítik az együttműködés feltételeit, módját, az adott család és az intézmény igényeit.  
Fontosnak tartjuk az egyéni- és csoportos esetkezelés módszerét, a mentális 
gondozást, a foglalkoztatást. 
 
Munkánkat pszichológus és jogász is segíti. A családok rendszeresen segítséget 
kérhetnek tőlük. 
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Pszichológusunk feladatköréhez tartozik többek között a gyermekek mentális 
képességeinek, szociális kompetenciáinak és személyiségének fejlesztése. Sok 
lakónk krízisen megy keresztül az otthon elvesztése, illetve a létbizonytalanság miatt, 
ezért számos esetben szükség van krízisintervencióra, segítőbeszélgetésekre, 
emocionális támogatásra mind a gyerekeknél, mind a szülők esetében. 
Intézményünkben szükség esetén lehetőség van családterápiás konzultációra is.  
 
Intézményünk közösségi életének fontos szervezője a Házirend. Ennek ismertetése a 
beköltözéssel egyidejűleg minden esetben megtörténik. 
 
2017. évben intézményünk 15 családnak, ezen belül 47 főnek (28 gyermeknek és 19 
felnőttnek) nyújtott átmenetileg megoldást lakhatási problémáira. A felnőttek között 15 
nő és 4 férfilakónk volt. A gyermekek életkora az alábbiak szerint alakult:  
 

 0 – 3 év közötti: 7 gyermek 

 4 – 6 év közötti: 7 gyermek 

 7 – 13 év közötti: 10 gyermek 

 14 – 17 év közötti: 4 gyermek 
 
Az otthonból kiköltöző családok tekintetében 3 családnak sikerült a saját házukat 
lakhatóvá tenni, 1 esetben történt családi konfliktus megoldása, párkapcsolat 
rendezése (a szülőknek sikerült helyrehozni a kapcsolatukat, az anya visszaköltözött 
a gyerekekkel az apához), 2 család albérletbe költözött, 1 családot rokonok fogadtak 
be, 2 anya pedig új párra lelt és a férfi lakásába költöztek a gyerekekkel. 
 
Iskolásaink felzárkóztatását, korrepetálását dolgozóink végezték nagy türelemmel és 
felelősséggel. Munkánk eredménye szemmel látható a gyermekek tanulmányi 
értékelésénél. 
Sikerélményük következménye az lett, hogy önállóan megkezdték a felkészülést 
másnapra és a tanuláshoz való viszonyuk pozitív változáson ment keresztül. 
 
A szülőkkel gyakran beszélgetünk a gyerekek helyes, életkorának megfelelő napirend 
kialakításáról, a kisgyermekek, valamint a csecsemők helyes táplálásáról, 
gondozásáról. 
 
Munkánk során igyekszünk megmutatni és a szülőkben kialakítani az igényt a 
gyermekükkel való minőségi foglalkozásra, időtöltésre (pl.: meseolvasás, beszélgetés, 
séta, megfelelő játék). Bentlakó gyermekeink rendszeresen készülnek rövid műsorral 
az ünnepekre, ilyenkor dalokat, verseket, rövid jeleneteket adnak elő. Nagyon fontos, 
a gyerekek ilyenkor nem csak szüleiknek, hanem saját maguknak is bizonyítják, hogy 
képesek egy jó ügyért erőfeszítéseket tenni és ez növeli önértékelésüket, a nyelvi 
illetve zenei kompetenciafejlesztés mellett. 
 
Fontos feladatunknak tartjuk a munkára nevelést, a segélyekre való berendezkedés 
elkerülését, helytelenítését, megakadályozását. 
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Intézményünk minden dolgozója munkáját a Szociális Munka Etikai Kódexének 
megfelelően végzi, valamint a hatályos jogszabályokat betartja. 
 
A fent említett tevékenységet és szellemet szeretnénk a továbbiakban is követni és 
szem előtt tartani. 
 

2017. évi összesítő ellátotti napokról 

 

Hónapok Ellátotti napok száma Ellátotti átlag/fő 

Január 588 19 

Február 532 19 

Március 569 18 

Április 363 12 

Május 397 13 

Június 568 19 

Július 571 18 

Augusztus 476 15 

Szeptember 419 14 

Október 438 14 

November 596 20 

December 620 20 

Összesen 6137 17 
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Az intézmény gazdálkodása és mutatószámai: 

 

 

 Szakfeladatok: 

 

 873011 időskorúak ellátása bentlakással (fő szakfeladat) 
 879019 családok átmeneti otthona 
 562917 munkahelyi vendéglátás 
 
 
 
 Feladat, -  és teljesítménymutatók: 
 

 a férőhelynek megfelelően ellátotti átlaglétszám:      
                    
 Demens ellátott    40 fő                                     
 Általános               96 fő                                   
 Emelt szintű               14 fő                                       
 Éves átlaglétszám              150 fő    - 100% férőhely kihasználtság 
 
           Családok Átmeneti Otthona  15 fő 
 Éves átlaglétszám    17 fő 
    
Ahogy az ellátotti napokat szemléltető táblázatból is kitűnik a Családok Átmeneti Otthona 
tekintetében az éves átlaglétszám az előző évekhez viszonyítva magasabb. A téli 
hónapokban olyan krízishelyzetben lévő családok lakhatását kellett megoldanunk, 
akiknél azonnali segítségre volt szükség. Áthidaló megoldásként ideiglenesen az egyik 
irodát lakóhelyiséggé alakítottuk át.  
 

 Térítési díjak: 2017. 06.01.-2018.02.28. 
 
          Ft/fő /hó        Ft/fő/nap 
   Demens ellátás              76.950,-        2.565,- 
   Általános                88.500,-        2.950,- 
   Kiemelt térítési díj     93.000,-        3.100,- 
   CSÁO                 61.800,-        2.060,- 
  
    
      
A térítési díjak összegét illetően ebben az évben nem történt változás egyik 
telephelyünknél sem.         
 Az intézmény gazdálkodása 2015.07.01-től fenntartónk Kisbér Város Önkormányzata 
irányításával történik. Gazdasági szempontból is elmondható, hogy sikeres évet zártunk, 
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a betervezett beruházások zöme megvalósult, a váratlan kiadások adta problémák is 
orvosolva lettek. 
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2017. ÉV 

EMELT SZINT DEMENS ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ELLÁTÁS ÖSSZESEN 

Gondozási 
napok 
száma 

Átlaglétszám 
(fő) 

Gondozási 
napok 
száma 

Átlaglétszám 
(fő) 

Gondozási 
napok 
száma 

Átlaglétszám 
(fő) 

Gondozási 
napok 
száma 

Átlaglétszám 
(fő) 

Január 411 13 1234 40 2946 95 4591 148 

Február 392 14 1128 40 2699 96 4219 151 

Március 434 14 1240 40 2975 96 4649 150 
I. negyedév 1237 14 3602 40 8620 96 13459 150 

Április 420 14 1200 40 2874 96 4494 150 

Május 432 14 1269 41 2961 96 4662 150 

Június 390 13 1226 41 2888 96 4504 150 

II. negyedév 1242 14 3695 41 8723 96 13660 150 

I. félév összes 2479 14 7297 40 17343 96 27119 150 

Július 403 13 1237 40 3000 97 4640 150 

Augusztus 405 13 1239 40 3013 97 4657 150 

Szeptember 410 14 1227 41 2874 96 4511 150 

III. negyedév 1218 13 3703 40 8887 97 13808 150 

Október 434 14 1240 40 2978 96 4652 150 

November 420 14 1220 41 2881 96 4521 150 

December 434 14 1237 40 2988 96 4659 150 

IV. negyedév 1288 14 3697 40 8847 96 13832 150 

II. félév összes 2506 14 7400 40 17734 96 27640 150 
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2017. ÉV 
ÖSSZESEN 

4985 nap/14 fő 14 697 nap/40 fő 35 077 nap/96 fő 54 759 nap/150 fő 
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Adatok az intézményben élőkről –2017.12.31-i – állapot szerint: 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

Ellátási 
részleg 

Az ellátottak kor és nem szerinti megosztása 

Összesen 

>60 61-70 71-80 80< 

nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő Férfi 

Emeltszint - 1 - 1 3 3 5 1 8 6 

Általános 1 5 12 12 18 8 32 9 63 34 

Demens 1 1 3 4 7 3 18 2 29 10 

Összesen 2 7 15 17 28 14 55 12 100 50 

2017-ben 
Az ellátásból kikerült 

Felvételt nyertek Ellátottak 

gondozás 
indokoltsága 

megszűnt 

más tartós 
vagy átmeneti 
intézménybe 

került 

meghalt összesen 
új 

felvétel 

más 
szociális 

intézményből 
együtt 

száma 
2017.12.31. 

éves 
átlag 

1 - 39 40 40 - 40 151 150 
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2017.12.31-ig beérkezett kérelmek demográfiai mutatói 
 
 

 
 
 
 

Kimutatás 2017. december 31-ig beérkezett kérelmekről, 
elhelyezésekről 

 
 
 
 

Egészségi állapot szerinti megoszlás/fő 

 

 

Részben önellátó                     55 fő 

Teljes ellátásra szoruló               95 fő 

Súlyos fokú demencia                 40 fő 

Középsúlyos demencia               35 fő 

Mozgáskorlátozott                     60 fő 

Benyújtott kérelmek 
nemek szerint 

Kérelmezők átlag életkora Lakhely szerint 

férfi nő összesen férfi nő összesen Kistérség Megye összesen 

42 71 113 71,2 79,4 75,1 39 74 113 

Elhelyezést 
nyert 

Elutasított 
Időközben 

elhunyt 
Várakozik 

Kérelmét 
visszavonta 

Más intézetbe 
nyert elhelyezést 

férfi nő össz férfi nő össz férfi nő össz férfi nő össz férfi nő  össz férfi nő  össz 

13 27 40 1 - 1 3 9 12 23 32 55 - 1 1 3 1 4 
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Kerekesszékkel közlekedő             7fő 

Járókerettel közlekedő                45 fő 

Támbot segítségével közlekedő    52 fő 

Mankó segítségével közlekedő        1fő 

Daganatos beteg                             4 fő 

Szív- és érrendszeri beteg          112 fő 

Magas vérnyomásban szenvedő  99 fő 

 Alzheimer-kórban szenvedő  75 fő 

Parkinson-kórban szenvedő          12 fő



 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem, hogy az „Őszi Napfény” Idősek Otthona 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
 
        
 
 
Kisbér, 2018. április 26.   Tisztelettel: 
 
 
                        Szarvas Szilveszter 
             igazgató 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet. 

 

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

2870 Kisbér, Angol kert 1. 

Tel./fax:34/353-133 

e-mail:kisberszockozpont@citromail.hu 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló az intézmény 2017. évi munkájáról 
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Kisbér, 2018.05.02. 

 

 

 

Finta János 

intézményvezető 

 

  



2 

 

Tartalomjegyzék 

 

 

1. Intézmény bemutatása ..................................................................................................................... 3 

2. Kisbér Angol kert 1. székhely Család-és Gyermekjóléti Központ .................................................... 5 

3. Kisbér Angol kert 1. székhely Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ................................................. 16 

4. Kisbér Angol kert 1. székhely idősek nappali ellátása .................................................................... 25 

5. Kisbér Angol kert 1. székhely házi segítségnyújtás ........................................................................ 32 

6. Tárkány telephely idősek nappali ellátása és házi segítségnyújtása................................................. 39 

7. Falugondnoki éves beszámoló Aka ................................................................................................ 42 

8. Falugondnoki éves beszámoló Bakonybánk ................................................................................... 44 

9. Tanyagondnoki éves beszámoló Bakonysárkány ............................................................................ 46 

10. Falugondnoki éves beszámoló Csép ............................................................................................... 47 

11. Falugondnoki éves beszámoló Vérteskethely ................................................................................. 48 

 

 

 

  



3 

 

1. Intézmény bemutatása 

 

Intézményünk 1998. február 1-től kezdődően Szociális Szolgáltató Központ néven, majd 2006. január 1-től 

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központként látja el feladatait. 

A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ működését Tata Város Jegyzője III-236-

1/2006. számú határozatával engedélyezte. A dokumentum értelmében az intézmény fenntartója a Kisbéri 

Többcélú Kistérségi Társulás, ellátási területe 17 településre terjed ki. Az intézmény működésének kezdő 

időpontja 2006. január 1. 

Az intézmény alapító okiratát a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 29/2005. (XII.21.) számú Határozatával 

elfogadta. A dokumentum értelmében az intézmény alapítója és fenntartója a Kisbéri Többcélú Kistérségi 

Társulás. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a KTKT 83/2006. (XII.21.) számú határozatával elfogadta. 

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás megállapodása értelmében a társult önkormányzatok a gyermekjóléti 

szolgáltatásról és a szociális alapellátási feladatokról integrált formában, az általuk alapított közösen 

fenntartott és működtetett intézmény útján gondoskodnak. 

 

Az intézmény alaptevékenysége: 

 

a.) család és gyermekjóléti szolgáltatás, kormányzati funkció szerinti megjelölése: 104042 

A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 

módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, 

családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

Továbbá a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 

szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. 

b.) házi segítségnyújtás, kormányzati funkció szerinti megjelölése: 107052 

a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási 

feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok 

elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok 

ellátása, kifizetések teljesítése. 

c.) idősek nappali ellátás, kormányzati funkció szerinti megjelölése: 102031 

a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról 

való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak 

támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

d.) demens betegek nappali ellátás, kormányzati funkció szerinti megjelölése: 102032 

a demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra 

részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő 

feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
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e.) család és gyermekjóléti központ, kormányzati funkció szerinti megjelölése: 104043 

A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 

módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, 

családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

Továbbá a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és 

csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt; a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe 

tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el; 

szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. 

f.) falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, kormányzati funkció szerinti megjelölése: 107055 

az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek 

intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás 

biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban 

meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással 

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

 

Az intézmény ellátási területe: 

 

a.) család és gyermekjóléti szolgáltatás 

Aka, Ácsteszér, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, 

Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 

b.) házi segítségnyújtás 

Aka, Ácsteszér, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csép, 

Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 

c.) idősek nappali ellátás  

Aka, Ácsteszér, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, 

Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 

d.) demens betegek nappali ellátása  

Aka, Ácsteszér, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, 

Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 

e.) család és gyermekjóléti központ 

Aka, Ácsteszér, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, 

Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 

f.) falugondnoki szolgáltatás 

Csép, Aka, Bakonybánk, Vérteskethely,  

g.) tanyagondnoki szolgáltatás 

Bakonysárkány 
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2. Kisbér Angol kert 1. székhely Család-és Gyermekjóléti Központ 

 

2016. január 1. naptól a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás egy szakmai, szervezeti keretben, 

integráltan, egyrészt települési szinten, mint család-és gyermekjóléti szolgáltatás, másrészt járási szinten, mint 

család-és gyermekjóléti központ került kialakításra. A jogszabály módosításnak alapvető célja, az a törekvés, 

hogy a gyermekek valódi érdekének megfelelő segítségnyújtás helyi szinten, a családokhoz legközelebb 

történjen a gyermekjóléti szolgáltatásban. 

 

Család-és Gyermekjóléti Központ 

 

Család- és Gyermekjóléti Központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, 

amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ, a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó szolgáltatásainak 

esetmenedzselési feladatai, az esetmenedzser és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője közti 

kölcsönös, partneri együttműködésen alapulnak. A családsegítő és az esetmenedzser között nincs alá- fölé 

rendeltség, munkájukat a partneri viszony, a közös szakmai gondolkodás irányítja. 

A Család-és Gyermekjóléti Központ ellátja a Gyvt. 39. § (3a) bekezdése, 40/A §-a szerinti feladatokat: 

 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése 

 A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl, a 

gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális 

szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít: 

 utcai és- ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát 

 kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást 

 ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát 

 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

 jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

 családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát; 

 

 a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 

gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében 

 kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség 

esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 

 javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 

vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 

tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő 

kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a 

gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és 

megszüntetésére, 

 együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a 

bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző 

pártfogását, 
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 a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát 

koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési 

körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 

helyreállításához. A nevelésbe vételt követően, illetve felülvizsgálatkor a gyermeket 

gondozási helyén felkeresi. 

 utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek 

családjába történő visszailleszkedéséhez, 

 védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális 

segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék 

természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít 

Az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítésbe az esetmenedzser bevonja az illetékes család- és gyermekjóléti 

szolgálatot, a megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetében a megelőző pártfogót. A terv megvalósulását az 

esetmenedzser értékeli. 

 szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenysége 

 

Személyi, tárgyi feltételek, ügyfélfogadás: 

A 2017-es év folyamán a Család- és Gyermekjóléti Központban a szakmai tevékenységet két fő 

esetmenedzser, egy fő családsegítő, és két fő tanácsadó (pszichológus, családkonzulens) látta el a Kisbéri 

Kistérség 17 településen.   

Heti négy alkalommal hétfőtől csütörtökig 09.00 – 12.00 valamint 13.00 – 17.00 között a Központban van 

lehetőség az esetmenedzsereket és a családsegítőt telefonon, továbbá személyesen elérni. A pszichológushoz, 

illetve családkonzulenshez előre szükséges időpontot egyeztetni a személyes konzultáció biztosításához.  

Dokumentáció: 

A dokumentációt az előírásoknak megfelelően a „Gyermekeink védelmében” (ún. „Macis” lapok) 

nyomtatványokon vezeti az esetmenedzser. Az adatlapok kitöltését saját maga végzi, illetve szükség esetén 

bevonhatja a családsegítőt is. Ezenkívül a TAJ alapú nyilvántartás szintén kötelező része a munkánknak. A 

családlátogatásokról, jelzőrendszeri tagokkal való konzultációkról, esetkonferenciákról feljegyzések 

készülnek. 

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek: 

 Pszichológiai tanácsadás: 

A tavalyi évben, az elmúlt évekhez hasonlóan félállású pszichológus is segítette a családok, gyermekek, 

kliensek problémáinak megoldását. Pszichológusi konzultációra minden héten szerdai és pénteki napokon volt 

lehetőség a Központban, előre egyeztetett időpont szerint. A konzultációk általában 3-4 találkozást igényeltek 

célzottan az adott problémára fókuszálva. 

A pszichológiai szolgáltatást Kisbér és környékéről az elmúlt évben összesen 150 fő vette igénybe 289 

alkalommal. 

 Család-rendszer konzultáció: 

2017 márciusától család-rendszer konzultációs szolgáltatás igénybevételére is van lehetőség a családi 

problémák feldolgozása, kapcsolatrendszer javítása érdekében.  

Az elmúlt évben a család-rendszer konzultációt összesen 27 fő vette igénybe, 100 alkalommal. 
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 Jogi tanácsadás: 

Család- és Gyermekjóléti Központunkban elérhető volt továbbá jogi tanácsadás is, amely 2016 augusztusától a 

Közép-Dunántúli Jogpontok szolgáltatásával valósult meg, kibővített ügyfélfogadási idővel. A jogász, minden 

hónap 1. és 3. hétfőjén 11:30- tól, 19:30- ig fogadta és tanácsokkal látta el az érdeklődőket. Amennyiben 

ügyintézés vált szükségessé a felmerülő kérdések, problémák megoldásában, akkor a jogász közvetítette az 

ügyfelet a Központ munkatársaihoz. 

A jogi tanácsadást Kisbér és környékéről tavaly 135 fő, 142 alkalommal vette igénybe. 

 Szociális diagnózis:  

2017 szeptemberétől – önkéntesség alapján - szociális diagnózis felvételére nyílt lehetőség az 

intézményünkben, ami nagyban elősegíti a rejtett problémák felszínre kerülését, továbbá segítséget jelent a 

család szükségleteinek felmérésében, amely alapján célzott segítő szolgáltatásokat tudunk számukra 

felajánlani.  

2017 szeptembere és decembere között 16 fővel készült szociális diagnózis.  

 Kapcsolattartási ügyelet: 

A Központ egy játékokkal teli, csendes irodahelyiségben lehetőséget tudott biztosítani családok és tagjaik 

számára a kapcsolattartás lebonyolításához. A tavalyi évben a kapcsolattartási ügyelet 4 családot érintett. A 

láthatások havi rendszerességgel zajlottak hétköznapokon. 

 Készenléti szolgálat: 

A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2017 szeptemberétől telefonos 

készenléti szolgálatot működtet a Kisbéri Járás minden településén. A 06/70-647-64-60-as (alapdíjas) 

telefonszám hívható az intézmény nyitvatartási idején kívül; hétköznap hétfőtől péntekig este 17.00 órától 

reggel 08.00 óráig; továbbá hétvégén, ünnepnapokon, munkaszüneti napokon. Célja: a nyitvatartási időn kívül 

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása, szakszerű 

segítségnyújtás vagy a fennálló problémára szabott, célzott segítségnyújtás mozgósítása, illetve tájékoztatása  

a lelkisegély telefonvonal elérhetőségéről.  

A 2017 szeptembere és decembere között nem érkezett ilyen jellegű telefonhívás.  

A Központ speciális szolgáltatásai, a készenléti szolgálat kivételével, ingyenesen igénybe vehetők. Az elmúlt 

évben a fentebb említett szolgáltatásokat összesen 350 fő vette igénybe. 

 

Hatósági intézkedésre tett javaslatok 2017-ben : 

1 Hatósági intézkedés Összes 

javaslat 

Jogerős hatósági határozattal érintett kiskorúak 

 

   0-

2 

év 

3-

5 

év 

6-

13 

év 

14- 

17 év 

lány fiú 

2 Védelembe vétel 70 8 16 30 16 35 35 

3 Megelőző pártfogás 1   1   1 

4 Ideiglenes hatályú 

elhelyezés 

7 3 1 1 2 6 1 

5 Nevelésbe vétel 3    3  3 

7 Összesen: 81 11 17 32 21 41 40 
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2017-ben a hatósági intézkedésekre tett javaslatok száma nagy eltérést nem mutat az előző évhez képest. Míg 

2017-ben 70 esetben tettünk javaslatot védelembe vételre, addig 2016-ban ez a szám 67 volt. A megelőző 

pártfogás javaslata tekintetében nem történt változás. 2017-ben az ideiglenes hatályú elhelyezésre tett 

javaslatok száma eggyel nőtt, a nevelésbe vételi javaslat azonban a korábbi 6-ról a felére, azaz 3-ra csökkent 

2017-ben.  

Hatósági intézkedések kezdeményezését, elsősorban a családi- kapcsolati konfliktusok; a családon belüli 

bántalmazás, illetve hozzátartozók közötti erőszak gyanújának megjelenése, néhány esetben a magasabb 

számú igazolatlan iskolai hiányzás, vagy a család részéről felmerülő együttműködés hiánya indokolták.  

 

Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma korcsoportok szerint: 

 védelembe 

vett 

ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

nevelésbe 

vett 

utógondozás 

szakellátásból 

kikerült 

Összesen Lány Fiú 

0-2 év 11 1 1  13 7 7 

3-5 év 29 1 4 1 35 17 18 

6-13 év 70 1 9 4 84 38 46 

14-17 év 34 1 11  46 17 29 

Érintettek 

száma ö.: 

144 4 25 5 178 79 99 

lány 60 3 12 4 79   

fiú 84 1 13 1 99   

 

2017-ben az előző évhez képest 100-ról 144-re emelkedett azon gyermekek száma a Kistérségben, akikkel 

védelembe vétel keretein belül állt kapcsolatban a Központ, illetve a Szolgálat. A családjukból kiemelt 

kiskorúak, azaz a nevelésbe vettek száma 32-ről 25-re csökkent 2016-ról 2017-re. A nevelésbe vett gyermekek 

számát befolyásolja, hogy ezen kiskorúak szülei ellátási területünkön élnek, onnan elköltöznek, vagy 

beköltöznek. A nevelésbe vétel megszűnhet a kiskorú 18. életévének betöltésével, illetve hazaadása esetén. Ez 

utóbbiakra 2017-ben egy-egy család tekintetében volt példa. A nevelésbe vétel megszűnését követően a 

gyámhivatal legalább egy évi időtartamra utógondozást rendel el; melynek célja, hogy elősegítse a gyermek, 

illetve fiatal felnőtt – feltéve ha kéri-  családi környezetbe való visszailleszkedését, önálló életének 

megkezdését. A hatósági intézkedések nyomán gondozott lányok száma 2016-ról 2017-re 60-ról 79-re; míg a 

fiúk esetében 83-ról 99-re nőtt.  

 

Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma települések szerint: 

 védelembe 

vett 

ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

nevelésbe 

vett 

utógondozás 

szakellátásból 

kikerült 

Összesen Lány Fiú 

Kisbér 39 2 14 2 57 27 30 

Aka 2    2  2 

Ácsteszér 4  3  7 4 3 

Ászár 6  1  7 3 4 

Bakonybánk 3    3 2 1 
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Bakonyszombathely 6  1  7 3 4 

Bakonysárkány 5    5 1 4 

Bársonyos 2    2  2 

Csatka        

Császár 14    14 6 8 

Csép 3  2  5 1 4 

Ete 8    8 6 2 

Kerékteleki 10    10 4 6 

Réde 8    8 6 2 

Súr 6 1 1  8 2 6 

Tárkány 28 1 2  31 12 19 

Vérteskethely   1 3 4 2 2 

Összesen 144 4 25 5 178 79 99 

 

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységek és az ellátott kiskorúak száma: 

Tevékenység Tevékenység száma Kiskorúak száma 

Szociális segítő tevékenység 222 178 

Egyéni gondozási- nevelési terv 

készítése 

41 92 

Esetkonferencián részvétel 72 129 

Első védelembe vételi 

tárgyaláson való részvétel 

47 79 

Felülvizsgálati tárgyaláson való 

részvétel – nevelésbe vétel 

16 16 

Felülvizsgálta tárgyaláson való 

részvétel – védelembe vétel 

35 83 

Elhelyezési értekezleten, illetve 

tárgyaláson való részvétel 

5 7 

Egyéb hatósági tárgyaláson 

való részvétel 

16 21 

Családlátogatás 272 178 

Környezettanulmány 

készítésében való 

közreműködés 

16 32 

Környezettanulmány készítési 

önállóan 

33 51 

Esetmegbeszélés 1332 178 

Összesen 2107 1044 

 



10 

 

Az esetkonferencia célja, a problémák közös feltárása, továbbá a veszélyeztetettség megszüntetéséhez vezető 

lépések, feladatok, határidők megfogalmazása. Az esetkonferencia szolgálja a gyermek veszélyeztetettségének 

megoldásában érintett szakemberek tapasztalatcseréjét is. 

Az esetkonferenciákat igyekeztünk minden esetben azon a településen megszervezni ahol a család él, illetve 

ahol az észlelő- és jelzőrendszer érintett tagjai dolgoznak. Az elmúlt évben összesen 72 esetkonferenciát 

tartottunk, ebből 50 megszervezésére, nem a kisbéri Központban, hanem a kistérség Szolgálatainál került sor. 

A 72 esetkonferencián összesen 129 fő vett részt. 

Havin szinten, indokolt esetben ennél gyakrabban esetmegbeszéléseket tartottunk a Központ által gondozott, 

továbbá az újonnan, általában jelzés alapján kapcsolatba kerülő gyermeket illetően a jelzőrendszer tagjaival; 

továbbá a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőivel, akik az érintett családok lakóhelyén látják el a 

szakmai tevékenységet.  

A nevelésbe vett kiskorúakkal kapcsolatban a gondozási hellyel, illetve gyermekvédelmi gyámokkal 

konzultálunk, többnyire telefonon.  

 

A Központnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai: 

Megnevezés Bántalmazott  Elhanyagolt 

kiskorúak száma 

Családon 

belüli 

 fizikai lelki szexuális fizika lelki 

Szülő által 13 3 2 4 19 

Testvér által 1     

Egyéb rokon, 

hozzátartozó 

által 

4     

összesen 18 3 2 4 19 

Lány 7 1 1 2 12 

Fiú 11 2 1 2 7 

 

A fenti táblázat adatai a 2016-os évhez képest a fizikai bántalmazás és a fizikai elhanyagolás tekintetében 

mutat jelentős változást. A fizika bántalmazás gyanúja miatt ellátott kiskorúak száma 6-ról 13-ra nőtt, míg a 

fizikai elhanyagolás gyanúja 23-ról 4-re csökkent.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a bántalmazás vagy 

hozzátartozók között erőszak gyanújának felmerülésekor a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 

távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 2.§ (2) bekezdése „az (1) bekezdésben meghatározott 

intézmények és személyek kötelesek jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók 

közötti erőszak veszélyét észlelik” , „valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. tv. 17. § (2) bekezdés b) pontja értelmében tesz eleget jelzési kötelezettségének az illetékes 

gyámhivatal felé.  
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a települési önkormányzat feladatkörében maradt, amelynek ellátása 

kistérségi szinten, társulási formában történik. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § (2) (4) bekezdése, 40 §- a, valamint a Szt. 64. §- a 

szerinti feladatokat: 

A Gyvt. 39. § (2) (4) bekezdése értelmében: 

I. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 

történő nevelésének elősegítése érdekében: 

 a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

 a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

 a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint 

szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti 

otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

 a szabadidős programok szervezése, 

 a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

I. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében 

 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, az együttműködés megszervezése, 

tevékenységük összehangolása 

 a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

 tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 

I. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 

érdekében 

 a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) 

elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozását, 

 a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a 

kapcsolattartás esetében tájékoztatás, 

 szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételének 

segítése 

 kríziskezelés 

 ellátáshoz való hozzájutás segítése- közvetítés más szolgáltatásba (intézményen belül és kívül) 

 természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz való hozzáférésben történő segítségnyújtás, tájékoztatás 

 tanácsadás (életvezetési, szociális, mentális,) 

 szociális segítő munka- gyermekekkel és családjukkal, gyermektelen családokkal, egyénekkel folytatott 

szociális munka 

 csoportmunka 

 egyéni- és csoportos készségfejlesztés 

 közösségfejlesztés 
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 folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a járásszékhelyen működő Család-és Gyermekjóléti 

Központtal 

A Szt. 64. §- a szerint családsegítés keretében biztosítani kell: 

o a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

o az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

o a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 

o a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést, 

o a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 

pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

o a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett munkája 

Kisbéren 

 

Személyi, tárgyi feltételek, ügyfélfogadás: 

A Család- és Gyermekjóléti Központ család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett feladatkörét 

Kisbér településen 2017. január 1-től négy alkalommal történt változás a családsegítő személyében, akik a 

feladatellátáshoz szükséges szakirányú végzettséggel rendelkeztek. 

Heti négy alkalommal hétfőtől csütörtökig 09.00 – 12.00 valamint 13.00 – 17.00 között volt biztosítva a 

személyes ügyfélfogadás. 

Dokumentáció: 

A dokumentációt az előírásoknak megfelelően a „Gyermekeink védelmében” (ún. „Macis” lapok) 

nyomtatványokon, illetve az újonnan bevezetett Esetnapló című adatlapon vezettük. Ezen kívül a TAJ alapú 

nyilvántartás szintén kötelező része a munkánknak. A családlátogatásokról, jelzőrendszeri tagokkal való 

konzultációkról, esetkonferenciákról feljegyzések készültek. 

A Központ család- és gyermekjóléti szolgáltatásának keretében végzett szakmai tevékenysége: 

A gyermekek családban történő nevelkedésének segítése érdekében tájékoztatjuk a szülőket és a gyermekeket 

az első kapcsolatfelvételkor a jogaikról és kötelezettségeikről a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben leírtak alapján. 

Kisbéren a 2017-os évben 1358 volt a kliensforgalom. 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében megjelent személyek száma a településen összesen 564 fő 

volt, amely 192 családot jelent. Ezen belül együttműködési megállapodás keretében 84 fővel, azaz 32 

családdal álltunk kapcsolatban. 

Központunk a hozott problémák tekintetében a következőkkel találkozott leginkább a településen: 

 

Elsődleges probléma típus szerint: 

 Életviteli probléma 

 Családi- kapcsolati konfliktus 

 Családon belüli bántalmazás 
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 Magatartászavar, teljesítményzavar 

 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 

 

Halmozottan megjelenő problémák: 

 Életviteli probléma 

 Gyermeknevelési problémák 

 Családi, kapcsolati konfliktus 

 Magatartászavar, teljesítményzavar 

 Családon belüli bántalmazás 

 Anyagi probléma (megélhetési, lakhatással összefüggő) 

 

Központunk a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében, a következőképpen tudott segíteni a 

leggyakrabban: 

Tevékenység Szakmai tevékenység halmozott száma 

Segítő beszélgetés 100 

Tanácsadás 224 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 253 

Adományközvetítés 977 

Esetmegbeszélés 95 

Pszichológiai szolgáltatás 208 

Közvetítés más szolgáltatáshoz 30 

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez 

(pénzbeli) 

32 

Esetkonferencia 30 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszert működtet, aminek tagjaival (jegyző, védőnői szolgálat, szociális 

ügyintéző, óvoda, iskola, nevelési tanácsadó, rendőrség, Családok Átmeneti Otthona) mindennapos 

kapcsolatban vagyunk. Kéthavonta szakmaközi megbeszélés keretén belül is segítjük egymás munkáját. 

Az óvodapedagógusoknak, pedagógusoknak, Védőnői Szolgálat munkatársainak kiemelt szerepük van, a 

gyermekek védelmében. Munkánk során segítségükre feltétlen szükségük van, ők a gyermekekkel, és a 

szülőkkel nap, mint nap találkoznak, tudják közvetíteni feléjük segítségünket. Elsőként észlelik, ha változás 

történik a kiskorúak viselkedésében, magatartásában. Amennyiben úgy ítélik meg, szükséges a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat segítsége, írásban küldenek jelzést felénk. A jelzést követően a gyermekvédelmet 

szabályozó törvények, rendeletek alapján járunk el. 

 

Az észlelő és jelzőrendszer működését, működtetését három dokumentum szabályozza, amelyek 

egymásra épülve rendszerbe foglalják a vonatkozó jogi és szakmai szabályokat 

1. „Szakmai ajánlás a család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer 

működésének és működtetésének szabályairól” 

A dokumentum, a jelzőrendszer szakmai kereteit, működésének és működtetésének szabályait tartalmazza, 

szakember szintre bontva, a jelzőrendszer szereplőinek feladatát, kompetenciahatárait. 
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2. „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer 

folyamatairól” 

A dokumentum tartalmazza, minden célcsoportra kiterjedően, mikor kell jelezni, milyen tartalommal és a 

jelzést fogadó szolgáltatónak milyen feladatai vannak a jelzést követően. 

3. „ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának 

felismerésére és megszüntetésére irányuló szektor semleges egységes elvek és módszertan” 

Jelen dokumentum, az előzőekhez szorosan kapcsolódva, célzottan a gyermekbántalmazás észlelése során 

előírt intézkedések rendszerét tartalmazza. 

Jelen dokumentumokat, a jelzőrendszeri tagok e-mailes elérhetőségére továbbítja Központunk. 

A dokumentumokban foglaltak betartása kötelező és számon kérhető. 

 

Kisbér vonatkozásában az éves jelzések száma 68 volt, amiből 16 nagykorú (18 éves és idősebb) 

személyekkel kapcsolatosan érkezett. 

A jelzések a következőképp oszlanak meg: 

Jelzést tevő Jelzések száma 

Köznevelési intézmény 12 

Átmeneti gondozást biztosítók 4 

Állampolgár 12 

Egészségügyi szolgáltató- ebből védőnő 12 

Rendőrség 4 

Gyámhivatal 9 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális 

szolgáltatók 

11 

Pártfogó felügyelői szolgálat 2 

Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi 

képviselő, betegjogi képviselő 

2 

 

Alapellátás keretében 28 családdal (50 gyermek) folytattunk segítő tevékenységet. 18 év felettiekkel kötött 

együttműködési megállapodás alapján 4 családdal álltunk kapcsolatban. Leginkább gyermeknevelési 

problémák, pszichológiai tanácsadás igénybevétele, életviteli, anyagi, lakhatási gondok, igazolatlan iskolai 

hiányzás indokolta az önkéntes együttműködéseket. 

A Központ védelembe vétel keretén belül 17 családdal, 39 gyermekkel kapcsolatban vonta be a település 

családsegítőjét a segítő munkába. A hatósági intézkedés kezdeményezését elsősorban családi- kapcsolati 

konfliktusok, a családon belüli bántalmazás, magas számú igazolatlan iskolai hiányzás, és a család részéről az 

együttműködés hiánya indokolták. 

A tavalyi évhez képest az alapellátásban gondozott gyermekek száma kismértékben csökkent, hasonlóan a 

védelembe vettekhez. Számok tükrében ez azt jelenti, hogy 2016-ban az alapellátás 40 család 75 gyermekét 

érintette, míg 2017-ben 29 család 50 gyermekét. 2016-ban Kisbéren 18 család 43 gyermekét, míg 2017-ben 17 

család, 39 gyermekét segítettük védelembe vétel keretein belül. Ennek oka többek között a családoknál 

jelentkező problémák súlyossága, pl.: magas számú igazolatlan mulasztás, családon belüli bántalmazás, 

hozzátartozók közötti erőszak, amelyek hatósági intézkedés kezdeményezését indokolják. Ezzel 
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összefüggésben az összes kapcsolatfelvétel száma is jelentősen emelkedett a településen. A jelzőrendszeri 

tagoktól az elmúlt két évben közel azonos számmal érkezett jelzés.  

 

Prevenciós szolgáltatásokat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen biztosítottuk a gyermekek, 

családok számára, az alábbiak szerint: 

 Intézményünk az elmúlt évekhez hasonlóan, immár hetedik alkalommal hirdette meg rajzpályázatát. 

Ezúttal „Rajzold le kedvenc nyári élményed!” témakörben vártuk a gyermekek alkotásait. A 

beérkezett rajzokból szervezett kiállítás ünnepélyes megnyitója 2017. 12. 08-án került megrendezésre 

Kisbéren a Gyermekjóléti Központban. Ennek keretében a nyertes munkák díjazásra kerülnek. 

Kistérségünk 17 településének 7 iskolájából 81 pályamű érkezett. A rajzok témái között vannak közös 

családi programok, kirándulások, nyaralás, strandolás. A Kistérség vállalkozóinak támogatásának 

köszönhetően 22 munkát tudtunk díjazni.  

 2017. augusztus 07-11. között a helyi Önkormányzat és néhány helyi vállalkozó támogatásával 

napközis tábort szervezett a Központ. A helyszínt a Petőfi Sándor Általános Iskola biztosította. A 

táborban 14 gyermek vett részt. Igyekeztünk a szabadidő hatékony eltöltését szolgáló programok 

megszervezésére. Berze Marianna gyermekjogi képviselő játékos formában ismertette meg a 

gyermekekkel a gyermeki jogokat és kötelezettségeket. Nagy Angéla kolléganőnk vezetésével 

rögtönzött énekkar alakult ki, ahol népi hangszerekkel ismerkedtek meg és zenéltek a gyerekek. 

Emellett nagy sikert aratott a fiúk és lányok körében a rengeteg sorverseny, kézműves foglalkozást. A 

tábor pozitív tapasztalata volt számunkra, hogy a kisbéri gyermekek kölcsönösen segítették és 

tiszteletben tartották egymást.  

 

Adományozás: 

 A Magyar Élelmiszer Bank Egyesület együttműködő partnereként a 2017-es évben három alkalommal 

2017 januárjában, szeptemberében, illetve decemberében tartós élelmiszer kiosztást tartottunk az 

intézményükkel kapcsolatban álló, rászoruló családoknak Kisbér városában. A családok, tagjaik 

számának megfelelően részesültek az élelmiszerekben. Az élelmiszerosztás többek között csemege 

zöldborsó és kukorica konzerv, puding, instant kakaópor cerbona szelet, margarin. A hatékonyabb 

adományozás érdekében, hogy minél több rászoruló családnak tudjunk segítséget nyújtani, az 

adományozottak listáját folyamatosan igyekszünk bővíteni.  

 Karácsony ünnepe alkalmából, karácsonyi cipős dobozt tudtunk adni a településen 12 család 30 

gyermekének. 

 A tavalyi év folyamán az intézmény több alkalommal kapott ruhaadományt állampolgároktól. Az 

adományok magas száma lehetővé tette, hogy a Szolgálat családsegítői négy településen ruhaosztást 

szervezzenek. 

Köszönjük a jelzőrendszer, az együttműködő intézmények, szervezetek, és a képviselő-testület bizalmát, 

segítségét. Minden, a működésünkkel és az együttműködéssel kapcsolatos kritikát, észrevételt szívesen 

fogadunk. 2018-ban is igyekezni fogunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a helyi önkormányzattal, 

jelzőrendszeri tagokkal szorosan együttműködve a helyi családok problémáin és életminőségén a 

gyermekvédelem eszközeivel javítani tudjunk. Bízunk abban, hogy ez a jó kapcsolat a jövőben is a 

településeken élő gyermekek fejlődését szolgálja. 
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3. Kisbér Angol kert 1. székhely Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Jogszabályi változások 2016. január 1-től  

 

2016. január 1. naptól a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás egy szakmai, szervezeti keretben, 

integráltan, egyrészt települési szinten, mint család-és gyermekjóléti szolgáltatás, másrészt járási szinten, mint 

család-és gyermekjóléti központ került kialakításra. A jogszabály módosításnak alapvető célja, az a törekvés, 

hogy a gyermekek valódi érdekének megfelelő segítségnyújtás helyi szinten, a családokhoz legközelebb 

történjen a gyermekjóléti szolgáltatásban.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a települési önkormányzat feladatkörében maradt, amelynek ellátása 

kistérségi szinten, társulási formában történik. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § (2) (4) bekezdése, 40 §- a, valamint a Szt. 64. §- a 

szerinti feladatokat: 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése érdekében: 

 a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 
 a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,  

 a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint 

szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti 

otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

 a szabadidős programok szervezése, 

 a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 

 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, az együttműködés megszervezése, 

tevékenységük összehangolása 

 a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

 tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 

 a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) 

elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozását, 

 a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a 

kapcsolattartás esetében tájékoztatás,  

 szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételének 

segítése 

 kríziskezelés 

 ellátáshoz való hozzájutás segítése- közvetítés más szolgáltatásba (intézményen belül és kívül) 

 természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz való hozzáférésben történő segítségnyújtás, tájékoztatás 

 tanácsadás (életvezetési, szociális, mentális,) 
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 szociális segítő munka- gyermekekkel és családjukkal, gyermektelen családokkal, egyénekkel folytatott 

szociális munka 

 csoportmunka 

 egyéni- és csoportos készségfejlesztés 

 közösségfejlesztés 

 folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a járásszékhelyen működő Család-és Gyermekjóléti 

Központtal 

 

A Szt. 64. §- a szerint családsegítés keretében biztosítani kell 

 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

 a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 

 a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést, 

 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a 

kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére 

tanácsadás nyújtását, 

 a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szorosan együttműködik a jogszabályokban meghatározott keretek 

között, a Család-és Gyermekjóléti Központtal. A Központ, a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó 

szolgáltatásainak esetmenedzselési feladatai, az esetmenedzser és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

családsegítője közti kölcsönös, partneri együttműködésen alapulnak. A családsegítő és az esetmenedzser 

között nincs alá- fölé rendeltség, munkájukat a partneri viszony, a közös szakmai gondolkodás irányítja.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok munkája 

 

Személyi, tárgyi feltételek, ügyfélfogadás: 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatkörét a Kisbéri Kistérség 16 településének vonatkozásában a 

2017-es évben 5 fő családsegítő látta el, akik a feladatellátáshoz szükséges szakirányú végzettséggel 

rendelkeznek. A létszámhiány a Szolgálatnál az elmúlt év során állandónak mondható, előfordult, hogy 2 

szakemberünk hiányzott a feladatellátáshoz.  

A családsegítők heti rendszerességgel, 1 meghatározott napon, ügyfélfogadási időben megtalálhatók a 

településen, ahol a magas esetszám miatt indokolt a jelenlét, ott heti több napon is tartunk ügyfélfogadást, 

vagy célzottan tartózkodunk az ellátott családoknál, családlátogatás formájában.  

A tárgyi feltételek a legtöbb területi irodában rendelkezésre állnak, ahol pedig nem, ott az önkormányzat 

biztosítja a munkavégzéshez nélkülözhetetlen eszközök elérését, használatát.   

 

Dokumentáció: 

A dokumentációt az előírásoknak megfelelően a „Gyermekeink védelmében” (ún. „Macis” lapok) 

nyomtatványokon, illetve az újonnan bevezetett Esetnapló című adatlapon vezettük. Ezen kívül a TAJ alapú 
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nyilvántartás szintén kötelező része a munkánknak. A családlátogatásokról, jelzőrendszeri tagokkal való 

konzultációkról, esetkonferenciákról feljegyzések készültek.  

 

Szolgáltatások: 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által is igénybe vehető speciális szolgáltatásokat a Család-és 

Gyermekjóléti Központ biztosítja. 

A tavalyi évben, az elmúlt évekhez hasonlóan félállású pszichológus is segítette a családok, gyermekek, 

kliensek problémáinak megoldását, együttműködve az esetmenedzser és családsegítő kollégákkal. A Család-és 

Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai bővültek, 2017-től családrendszer-konzultáció is elérhető a családok 

számára.  

Család- és Gyermekjóléti Központban elérhető volt továbbá az ingyenes jog tanácsadás is, amely 2016 

augusztusától a Közép-Dunántúli Jogpontok szolgáltatásával valósult meg, kibővített ügyfélfogadási idővel. A 

jogász, minden hónap 1. és 3. hétfőjén 11:30- tól, 19:30- ig fogadta az érdeklődőket. A Központ és a Szolgálat 

által nyújtott szolgáltatások ingyenesen igénybe vehetők.  

 

A Szolgálatnál megjelent személyek száma összesen a 16 településen, 727 fő volt, amely, 322 családot jelent. 

Ezen belül együttműködési megállapodás keretében 441 fővel, azaz 143 családdal álltunk kapcsolatban. Ezen 

adatok 2017-ben is hasonlóan alakultak az elmúlt évhez képest, az együttműködési megállapodás keretében 

segítettek száma azonban növekedést mutat 2016-hoz képest.  

  Szolgálatnál 

megjelent 

személyek 

száma (fő) 

Családok 

száma 

Ezen belül 

együttműködési 

megállapodással 

(fő) 

Családok 

száma 

Ácsteszér 49 16 31 10 

Aka 9 2 6 1 

Bakonysárkány 54 20 45 13 

Bakonyszombathely 57 23 43 17 

Császár 64 27 50 17 

Csatka 10 3 3 1 

Súr 45 18 17 6 

Tárkány 114 37 84 21 

Vérteskethely 16 9 2 1 

Ászár 46 19 33 12 

Bakonybánk 50 29 30 11 

Bársonyos 72 38 18 7 

Csép 33 20 12 5 

Ete 21 7 16 3 

 Kerékteleki 33 17 24 8 

Réde 54 37 27 10 

Összesen 727 322 441 143 

 

 

Szolgálatunk, a hozott problémák tekintetében a következőkkel találkozott leginkább a településeken: 
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 Családi, kapcsolati konfliktus 

 Életviteli probléma 

 Anyagi probléma (megélhetési, lakhatással összefüggő) 

 Családon belüli bántalmazás 

 Gyermeknevelési problémák 

 Lelki-mentális problémák 

 Beilleszkedési nehézség, magatartászavar 

 Foglalkoztatással kapcsolatos problémák 

 Ügyintézésben való segítségnyújtás 

 Fogyatékosság 

Szolgálatunk, a következőképpen tudott segíteni a leggyakrabban: 

 Szociális segítő tevékenység (családlátogatás, segítő beszélgetés) 

 Szociális segítő tevékenység: gondozási-nevelési terv megvalósításában, Központ által bevonva 

 Adományközvetítés 

 Ügyintézésben való segítségnyújtás 

 Információ közvetítés, tájékoztatás 

 Esetmegbeszélés 

 Esetkonferencia 

 Kríziskezelés 

 Közvetítés más szolgáltatáshoz 
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Az ellátott 16 település vonatkozásában az éves jelzések száma 140 volt, amelyek a következőképp oszlanak 

meg: 

  Éves 

jelzés

ek 

szám

a 

Ebből 

egészsé

gügyi 

szolgált

ató 

Állam

polgár 

Köznev

elési 

intézmé

ny 

Gyámhi

vatal 

Önkormá

nyzat 

Szemé

lyes 

gondo

skodás

t 

nyújtó 

szociál

is 

szolgál

tatók 

Alapít

vány, 

egyesü

let 

Rendő

rség 

Ácsteszér 7  3 3 1     

Aka 1  1       

Bakonysárkány 6 1 1 2 1 1    

Bakonyszombat

hely 

21 10 2 5 3  1   

Császár 20 3 4 6 6    1 

Csatka 1    1     

Súr 7 2 1 4      

Tárkány 31  4 15 3  4 4 1 

Vérteskethely 1   1      

Ászár 6 3  1 1  1   

Bakonybánk 11 1 3 4 2 1    

Bársonyos 6  1 2   3   

Csép 4  1 1  2    

Ete 4 4        

Kerékteleki 7 4  2     1 

Réde 7  4 2 1     

Összesen 140 28 25 48 19 4 9 4 3 

 

A Szolgálathoz beérkező legtöbb jelzés küldői továbbra is a köznevelési intézmények, valamint a védőnők. A 

tavalyi évhez képest a beérkezett jelzések száma jelentősen növekedett (2016-ban 115db). Az állampolgári 

bejelentések száma a duplájára emelkedett tavaly óta, emellett a Gyámhivatal által továbbított jelzések száma 

is növekedést mutat. A rendőrségi jelzések száma azonban több mint a felére csökkent 2017-ben.   

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszert működtet, aminek tagjaival (jegyző, védőnői szolgálat, 

szociális ügyintéző, óvoda, iskola, nevelési tanácsadó, rendőrség, Családok Átmeneti Otthona) mindennapos 

kapcsolatban vagyunk. Kéthavonta szakmaközi megbeszélés keretén belül is segítjük egymás munkáját.  

Az óvodapedagógusoknak, pedagógusoknak, Védőnői Szolgálat munkatársainak kiemelt szerepük van, a 

gyermekek védelmében. Munkánk során segítségükre feltétlen szükségük van, ők gyermekekkel, és a 

szülőkkel nap, mint nap találkoznak, tudják közvetíteni feléjük segítségünket. Elsőként észlelik, ha változás 

történik a kiskorúak viselkedésében, magatartásában. Amennyiben úgy ítélik meg, szükséges a Család- és 
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Gyermekjóléti Szolgálat segítsége, írásban küldenek jelzést felénk. A jelzést követően a gyermekvédelmet 

szabályozó törvények, rendeletek alapján járunk el. A gyermekek családban történő nevelkedésének segítése 

érdekében tájékoztatjuk a szülőket és a gyermekeket az első kapcsolatfelvételkor a jogaikról és 

kötelezettségeikről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

leírtak alapján. 

 

Az észlelő és jelzőrendszer működését, működtetését három dokumentum szabályozza, amelyek egymásra 

épülve rendszerbe foglalják a vonatkozó jogi és szakmai szabályokat. 

1. „Szakmai ajánlás a család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer 

működésének és működtetésének szabályairól”  

A dokumentum, a jelzőrendszer szakmai kereteit, működésének és működtetésének szabályait tartalmazza, 

szakember szintre bontva, a jelzőrendszer szereplőinek feladatát, kompetenciahatárait. 

2. „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer 

folyamatairól”  

A dokumentum tartalmazza, minden célcsoportra kiterjedően, mikor kell jelezni, milyen tartalommal és a 

jelzést fogadó szolgáltatónak milyen feladatai vannak a jelzést követően.  

3. „ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának 

felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan” 

Jelen dokumentum, az előzőekhez szorosan kapcsolódva, célzottan a gyermekbántalmazás észlelése során 

előírt intézkedések rendszerét tartalmazza.  

Jelen dokumentumokat, a jelzőrendszeri tagok e-mailes elérhetőségére továbbítja Szolgálatunk.  

A dokumentumokban foglaltak betartása kötelező és számon kérhető. 
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A településeke n a 2017 - es évben összesen 6509 kapcsolatfelvétel történt.  

  Kapcsolatfelvételek száma 

Ácsteszér 509 

Aka 40 

Bakonysárkány 374 

Bakonyszombathely 352 

Császár 527 

Csatka 46 

Súr 308 

Tárkány 1754 

Vérteskethely 26 

Ászár 486 

Bakonybánk 395 

Bársonyos 273 

Csép 273 

Ete 244 

Kerékteleki 602 

Réde 300 

Összesen 6509 

 

2016-os évhez képest lényeges emelkedést mutat a kapcsolatfelvételek száma, amely a családokkal végzett 

összes szakmai tevékenységek száma. Ez a szám a tavalyi évben 4677 volt. Ez többek között összefügg az 

együttműködési megállapodás keretében gondozott családok számának növekedésével, valamint a családoknál 

tapasztalható problémák súlyosságával, a fokozott családsegítői jelenléttel, munkával.  

 

Alapellátás keretében 77 családdal, 124 gyermekkel kerültünk kapcsolatba.  

A Központ védelembe vétel keretén belül 44 családdal, 112 gyermekkel kapcsolatban vonta be a település 

családsegítőjét a segítő munkába. A hatósági intézkedés kezdeményezését elsősorban családi- kapcsolati 

konfliktusok, a családon belüli bántalmazás, magas számú igazolatlan hiányzás, és a család részéről az 

együttműködés hiánya indokolták.  

 

  Alapellátás 

keretében 

(családok 

száma) 

Alapellátás 

keretében 

(gyerekek 

száma) 

A Központ 

védelembe 

vétel keretén 

belül 

(családok 

száma) 

Védelembe 

vétel keretén 

belül 

(gyerekek 

száma) 

Ácsteszér 6 10 2 4 

Aka 1 5 - - 
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Bakonysárkány 7 13 6 12 

Bakonyszombathely 13 13 4 6 

Császár 10 21 7 19 

Csatka 1 2 - - 

Súr 3 3 3 6 

Tárkány 5 15 9 29 

Vérteskethely 1 2 - - 

Ászár 8 10 2 6 

Bakonybánk 6 12 2 3 

Bársonyos 4 5 2 2 

Csép 2 3 - - 

Ete - - 3 9 

Kerékteleki 4 4 3 10 

Réde 6 6 1 6 

Összesen 77 124 44 112 

 

Az elmúlt évek tendenciáihoz képest a védelembe vételek száma tovább emelkedett. Ennek oka többek között 

a családoknál jelentkező problémák súlyossága, pl.: magas számú igazolatlan mulasztás, családon belüli 

bántalmazás, hozzátartozók közötti erőszak, amelyek hatósági intézkedés kezdeményezését indokolják. Ezzel 

összefüggésben az összes kapcsolatfelvétel száma is jelentősen emelkedett a településeken.  

 

Szolgálatunk a jelzőrendszeri tagokon túl, szorosan együttműködött a Kisbéri Protestáns Körrel, akikkel 

együttműködve számos családnak tudtunk élelmiszert és egyéb adományt közvetíteni és a Polgármesteri 

Hivatalok segítségével (szállítás) eljuttatni. A Körrel együttműködve, 2016 decemberében három napos 

élelmiszergyűjtő akcióban vettünk részt, amely eredményességét bizonyítja, hogy nagy mennyiségű tartós 

élelmiszer gyűlt össze (liszt, olaj, tészta, cukor, májkrém, stb.). Ezen élelmiszerek kiosztása a 2017-es év 

elején is folytatódott. A civil szféra, segítő lehetőségeinek átalakulása következtében 2017-ben kevesebb 

adományosztásban tudtunk aktívan részt vállalni, de ezt igyekeztünk személyre szabott ruha, könyv, játék, 

tanszer adományokkal kiváltani.  

Lehetőségeinkhez, illetve a ruhaadományok mennyiségéhez mérten időszakosan ruhaosztást tartunk a 

településeken. A tavalyi évben Rédén és Bakonybánkon 2 alkalommal, Bársonyos pedig egyszer került sor 

szervezett ruhaosztásra.  

 

A kistérség 2 településén, Csépen és Bakonyszombathelyen tartottunk ingyenes napközis tábort, az 

önkormányzatok segítségével, elsősorban a látókörünkben lévő rászoruló gyermekek számára.  

Karácsony ünnepe alkalmából, karácsonyi cipős dobozt tudtunk adni, a 16 településen 71 család, 175 

gyermekének.  

 

  Cipős doboz 

(családok 

száma) 

Cipős doboz 

(gyerekek 

száma) 

Ácsteszér 3 7 



24 

 

Aka 1 5 

Bakonysárkány 5 16 

Bakonyszombathely 9 14 

Császár 8 18 

Csatka 1 2 

Súr 5 7 

Tárkány 20 51 

Vérteskethely 2 5 

Ászár 1 2 

Bakonybánk 2 4 

Bársonyos 3 7 

Csép 3 4 

Ete 3 10 

Kerékteleki 4 14 

Réde 3 9 

Összesen 71 175 

 

2018-ban is igyekezni fogunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatokkal, 

jelzőrendszeri tagokkal szorosan együttműködve a helyi családok problémáin és életminőségén a 

gyermekvédelem eszközeivel javítani tudjunk. 

 

Munkánkat továbbra is a szociális munka etikai kódexének alapelveit szem előtt tartva végezzük, tiszteletben 

tartva az alapvető emberi jogokat, és figyelem véve a jogszabályi előírásokat. 
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4. Kisbér Angol kert 1. székhely idősek nappali ellátása 

 

Általános ismertetés: 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) a települések 

számára kötelezően kialakítandó alap- és szakosított ellátások megszervezését és működtetését írja elő. 

Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére 

a saját otthonukban és a lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi 

állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémák megoldásában.  

 

A szociális alapellátás kialakításának és működésének főbb irányelvei: 

• igazodjon a lakosság szükségleteihez, 

• vállaljon jelentős szerepet a rászorulók szociális helyzetének javításában, egészségük megőrzésében, 

• hozzáférhető legyen az adott területen minden rászoruló számára, 

• közvetlen létszükségleti feladatokat lásson el, 

• a szociális gondoskodás intézményrendszerének részét képezze azzal, hogy a helyi, a lakossághoz 

földrajzilag legközelebb eső intézményben nyújtson ellátást. 

 

A nappali ellátásban ellátható személyek: 

• - hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 

• a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 

• b) a Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-

gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 

• c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 

• részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 

higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős 

személyeket - napközbeni étkeztetését. 

•  Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire 

nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, 

gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 

A nappali ellátást nyújtó intézmények a szociális alapellátáshoz hasonlóan otthonhátterű nyitott intézmények, 

napközbeni szolgáltatást nyújtanak az igénybevevők számára. Az intézményekben a fizikai-, mentális-, 

egészségügyi- és szociális ellátás területén folyik személyre szabott gondozási munka. A foglalkoztatás, mint 

gondozási elem, kiemelt hangsúly kap, a meglévő készségek és egészségi állapot megtartása érdekében.  

A nappali ellátási formák egyik fajtája az idősek klubja, mely a kistérségben Kisbéren és Tárkányon működik. 

A szociális törvény a 2000 főnél magasabb lélekszámú településeken az idősek klubja kötelező megszervezését 

írja elő. 

A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Idősek Nappali Ellátása 

ellátási területe az alábbi településekre terjed ki: Aka, Ácsteszér, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, 

Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 
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A Kisbéri Idősek Klubjának bemutatása:  

 

 A szolgáltatás hivatott ellátni a térségben élő, törvény által meghatározott személyek nappali ellátását, ezzel 

közvetve el kívánja érni, hogy kevesebb idősek otthona férőhelyeire várakozó legyen, és a lehető leghosszabb 

ideig legyen az ellátott saját lakókörnyezetében, családja körében. 

A klub a hétköznapokon tart nyitva, biztosítja az ellátottak egészségügyi ellátását (háziorvossal való 

kapcsolattartás, vizsgálatokra kísérés, vérnyomás, vércukor ellenőrzés) mentális gondozását (segítő 

beszélgetés, kis- és nagycsoportos foglalkozás, kapcsolatok fenntartásának segítése), fizikai ellátás (fürdés, 

mosás biztosítása) foglalkoztatás szervezés (kirándulás, ünnepek szervezése, kézműves foglalkozás), 

élelmezés: ebéd biztosítása szociális étkeztetésen keresztül. Diétás étel igénybevételére nincs lehetőség. 

Az ellátottak között magas az egyedülállók száma, és több az olyan idős/fogyatékos ember is, akikről 

hozzátartozóik munkájuk ellátása miatt napközben nem tudnak gondoskodni.  

 

Nappali ellátás főbb adatai: 

Nappali ellátás. 

23 fővel indult. 

Ellátásba került 7 fő. 

Kikerült 6 fő. 

Az évet 24 fő taggal zártuk. 

Beszedett térítési díj: Napi díjból: 195.220,-Ft  

Ellátottak száma: 5.192 fő/251=20,68=21 fő 

 

 

Intézményi térítési díjak: 

2013. ápr. 1.-ig 490 Ft.  

2013. ápr. 1.-től 2014. ápr. 1.-ig 350 Ft. 

2014. ápr. 1.-től 429 Ft. 

2015. ápr. 1-től 430 Ft 

2016. máj. 1-től 50 Ft. 

 

Működési engedély szerint ellátható: 30 fő 

 

Személyi feltételek: 

1 vezető gondozó, szakképzett 

1 gondozó, szakképzett  

1 fő közfoglalkoztatott 

 

Tárgyi feltételek: 

 

2012.-ben felújítás után átadott új épületrész az intézmény székhelyén. Kisbér város központjában jól 

megközelíthető helyen található. 

2 nappali helység, pihenő szoba, ebédlő, iroda, tálaló konyha és kellő számú mellékhelység található. 

Televíziók, kábel tv, házimozi, hi-fi, rádiós-magnó, internet segíti a szabadidő eltöltését. Pihenést alvást 
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biztosító ágyak, fotelágyak állnak rendelkezésre. Az ebédlőben székek asztalok, hűtő, mikrohullámú sütő áll 

rendelkezésre. 

Mosási lehetőség biztosított, mind automata, mind körtárcsás mosógéppel is. 

A bútorok és a felszerelés a 2012-es átadáskor új volt, mostanra kissé elhasználódott. 

Az irodában telefonvonal, számítógép megtalálható. 

 

A nappali ellátás általános feladatai: 

 

A nappali ellátás során az ellátottak  szükségleteihez igazodva, fizikai, mentális ellátást, szabadidős, kulturális 

kreativitást fejlesztő programokat kell biztosítani. 

 A fizikai ellátás: az étkezéshez biztosítjuk a lehetőséget. A saját ruhanemű mosására lehetőség van, 

gondozónői segédlettel is. A személyi tisztálkodás keretében fürdési, körömápolási, hajápolási lehetőséget 

biztosítunk. A gondozók feladata a nappali ellátást igénybevevőknek az említet tevékenység során a szükséges 

mértékű segítség megadása. 

 

 Folyamatos feladatot jelent a nappali ellátást szolgáló helyiségek felszereltségének korszerűsítése, a kellemes 

környezeti kultúra feltételeinek megteremtése. 

 A feltételek biztosításába, a környezet alakításába, szépítésébe az ellátást igénybevevők aktív közreműködését 

is igénybe vesszük. 

A mentális gondozás: keretében legfontosabb feladat az ellátást igénybevevőknek a kiegyensúlyozott, 

nyugodt, nyílt családias légkör biztosítása. A közösségi lét előnyeinek kiaknázása, a szolgáltatáson belüli és az 

azon kívüli életvezetési segítségnyújtás. 

 Az érdemi és egyénre szabott gondozás feltétele a tagok otthoni környezetének megismerése, a változások 

nyomon követése.  

A pszichés gondozás keretében külön figyelmet kell fordítani az elszigetelődés, a magába fordulás 

kiküszöbölésére, az emberi kapcsolatok erősítésére. Kiemelt figyelmet kíván az megromlott családi 

kapcsolatok kezelése, helyreállításának segítése. A mentális munka hatékonyságának növelését szakemberek 

(pszichológus, pszichiáter) igénybevételével is erősíteni kell. 

 A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgálják a szervezett foglalkoztatási és kulturális programok. 

Ezek elsődlegesen a résztvevők igényeihez igazodnak, de feltételezik a gondozók kezdeményező szerepét is. 

 A programok sokszínűsége biztosítja a szolgáltatást igénybevevők minél szélesebb körének aktivitását. (Dia 

és videó-vetítések, tudományos-, ismeretterjesztő-, egészségügyi előadások, élménybeszámolók, jogi 

ismeretek, környezetvédelmi előadások, egyházi jellegű rendezvények, ünnepi megemlékezések műsorok, 

közös főzések, bálok, kirándulások, kulturális rendezvények megtekintése, termékbemutatók, felolvasások, 

esetmegbeszélések, könyvtár, társasjátékok, közös névnapok illetve születésnapok, ajándékkészítés, 

kézimunkázás stb.). 

Az érdekvédelem része a nappali ellátásban részesülők ügyeinek intézésében való közreműködés, a 

szükségletnek és a lehetőségeknek megfelelő szociális szolgáltatás igénybevételének elősegítése. 

 Az egészségügyi ellátás keretében a nappali ellátásban részesülők egészségi állapotának figyelemmel 

kisérése, a szükséges egészségügyi ellátáshoz való időbeni hozzájuttatás biztosítása a feladat. Kiemelt 

figyelmet kíván a szűrővizsgálatokon való megjelenés elősegítése. 
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Szolgáltatásaink 

 

A nappali ellátás a szolgáltatásokat egyéni és csoportos formában biztosítja. 

 

Csoportos foglalkozások, - változatos formában kerülnek összeállításra az ellátottak ötletei és szükségleteik 

alapján-  megünnepelik a jeles ünnepeket (karácsony, húsvét, pünkösd, idősek napja stb.). Rendszeresen 

névnapi ünnepséget szervezünk. Igény esetén színházlátogatást, kiállítások látogatását szervezünk. A 

gondozottak számára a közös séta lehetőségét is biztosítjuk az időjárás függvényében. Rendszeres 

időközönként felvilágosító előadásokat szervezünk a háziorvosok bevonásával (egészséges életmódról, 

esetleges járványveszélyről, betegségmegelőzésről). 

 

Egyéni foglakozások, - keretében lehetőség van egyéni esetkezelésre, mentális tanácsadásra. 

Emellett a finommotorikai készségek fenntartása, fejlesztése céljából kézműves foglalkozásokat (üvegfestés, 

origami, decoupage technika, hímzés, horgolás) tartanak, igény esetén akár minden nap. Szükség esetén 

segítséget nyújtanak háziorvosi, szakorvosi ellátás igénybe vételéhez (segítés időpontkérésben). A klubban 

lehetőség van napilapok, folyóiratok, rejtvényújság igénybe vételére. Az ellátottak rendelkezésére állnak 

könyvek, társasjátékok, kártyák. A nappali helyiségben televíziózásra, rádió, zene hallgatására is van 

lehetőség. 

Betegség esetén felvesszük a kapcsolatot a háziorvossal, a vizsgálathoz időpontot kérünk. Krónikus, vagy 

pszichiátriai beteg ellátottak részére lehetővé tesszük a rendszeres kontroll igénybe vételét (időpontkérés, 

kíséret biztosítása, segítség az orvosi utasítások betartásában). Amennyiben szakellátáshoz való hozzájutás 

szükséges, ennek igénybe vételében is segítséget adunk (beutaló kérése, betegszállító rendezése, látogatás a 

kórházi kezelés alatt). 

Lehetőséget és helyet biztosítunk gyógytorna igénybe vételéhez. 

 

Hivatalos ügyek intézése: segítségnyújtás az esetleges ügyfélfogadásra való eljutásban (időpontkérés, 

nyomtatványok beszerzése, értelmezése, kitöltése stb.), tájékoztatás a különböző szociális és más ellátásokról, 

azok igényléséről, szükség esetén a családsegítő szolgálat közreműködésével. 

Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése: egészséges életmódról előadások emellett életvezetési 

problémákról egyéni vagy akár csoportos beszélgetéseket szervezése, igény esetén pszichológus, 

mentálhigiénés szakember bevonásával. 

 

Mentális problémákkal küzdő igénybe vevők körében, vagy akár preventív jelleggel – szakember bevonásával 

- mentális gondozás, melynek formája, módja az egyén szükségleteihez igazodik (egyéni/csoportos: 

csoportmunka módszereinek alkalmazásával). 

 

Rendszerességét tekintve az ellátás hétköznap igénybe vehető, akár egész napra, akár csak néhány órára- az 

intézmény nyitvatartási idejében. 

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének szóbeli vagy 

írásbeli kérelemre történik. 

A programokban, foglalkozásokon nem kötelező a részvétel. Lehetőség van más helyiségben egyéb 

foglalatosságra (TV nézés, olvasás). 
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A Kisbér, Angol kert 1. alatti székhely szakmai egység vezetője a szakmai jogszabályokban megjelöltek 

szerint látogatási és eseménynaplót vezet. A gondozási napokat havonta, valamint évente összesítik. 

A gondozást végző személy az ellátásban részesülőkről egyéni gondozási tervet készít. 

 

2017 eseményei: 

 

Január a sok élménybeszámolóról szólt. Ki hol töltötte az ünnepeket. 

Februárban megtartottuk a klub farsangját. 

Mindenki beöltözött, a dolgozók pedig farsangi fánkot sütöttek. Egész nap szólt a zene, tánc vigasság. 

Többször kaptunk almát az ellátottak részére, melyből gyümölcsnapot szerveztünk. Volt, amikor megsütöttük, 

vagy éppen kompótot készítettünk. 

Március 15-re megemlékezést rendeztünk. 

A föld napját megtartottuk. A klub előtt lévő kiskertet közösen gondozzuk az idősekkel.  

Mivel a gondozottak közül sokan vannak gondnokság alatt, ezért elég sok a velük való gondozás (pl.: 

Járáshoz-, Gyámügyre kisérés, PMH., orvoshoz kísérni.) 

A húsvétot egész napos locsolkodás, versmondás kíséretében tartottuk meg. Minden tagunkat egy kis apró 

ajándékkal leptük meg. 

Májusban az „Anyák napját” is megünnepeltük. Majd a jó is beköszöntésével, autóval kimentünk a nagybéri 

erdőbe szalonnát sütni. Egész napos program volt. Nagyon jól érezte magát mindenki. Sokat játszottunk 

labdajátékot, sétáltunk, vígan voltunk. Havonta megyünk a könyvtárba folyóiratokat és regényeket olvasni. 

Ha van kiállítás oda is átmegyünk és közösen megnézzük. 

A piaci sétákat tavasztól a rossz idő beköszöntéséig kéthetente látogatni szoktuk. Olyankor lángost veszünk, 

majd mikor visszaérkezünk, a klubba közösen elfogyasztjuk. 

Havonta palacsintasütést rendezünk. Ez nagyon jól bevált. Mindenki nagyon örül ilyenkor, főleg, hogy vannak 

olyanok, akik csak itt a klubban fogyasztanak palacsintát, amit mi sütünk. Ebből is látszik, hogy a klub 

tagjainak az összetétele sajnos évről évre egyre nehézkesebb. Pl. szenvedélybeteg, pszichés terheltségben 

szenvedők, mozgásukban korlátozottak. 

Nyáron nagyon örülnek a diákoknak, akik besegítenek a mindennapi munkánkba. 

Nagyon sokat jönnek ilyenkor a természetbe. A tavat többször körbesétáljuk, a „Mini Magyarország” mindig 

nagy élmény. 

A park és a játszótér is nagyon közkedvelt. 

Júliusban a Kisbéri Napok keretében megrendezett főzőversenyre több ellátott is megjelent. Nagy örömmel 

vették az ott főzött ételek elfogyasztását. Még az esti programokon is ott maradtak. Ez nagyon nagy élmény 

volt a számunkra. Szinte hetekig ez volt a téma a napköziben. Természetesen a névnapokat, születésnapokat is 

megünnepeljük. 

A klubot mindig közösen díszítjük az aktuális időszak, évszak dekorációkkal. Ezeket a díszeket együtt 

készítjük foglalkozás keretében a tagokkal közösen. 

Az elmúlt évben többször is kaptunk az Élelmiszer Banktól adományt, melyből az ellátottak is részesültek. Ez 

nagyon nagy segítség a részükre, mert soknak szinte csak ez az egy meleg ebéd van naponta, amit 

elfogyasztanak. Ezért is jó, hogy a napköziben naponta fürödhetnek, moshatnak. Minden szociális, vagy 

orvosi ügyben a segítségükre vagyunk. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a házi orvosokkal.  

Ősszel a parki sétát összekötöttük a levelek, gubák gyűjtésével, melyből asztali dekorációkat készítettünk. 
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Ez mellett naponta TV-t néznek, DVD-t, zenét hallgatnak. Nagyon szeretnek kártyázni, sakkozni, malmozni és 

társasozni. Sok-sok színes képeket készítenek, színeznek, szőnek.  

Mindenszentekkor egy mécses gyújtásával emlékezünk a már elhunyt gondozottakra. Ezt követően pedig már 

a várakozásé lesz a fő téma. Itt már mindenki a mikulást és a karácsonyt várja. 

Nagy örömmel közösen díszítjük fel a napközit karácsonyi pompába. Az adventi koszorút is együtt készítjük, 

majd péntekenként meggyújtunk egy gyertyát egészen karácsonyig. A kisbéri „Vitasütő” pékséggel nagyon jó 

a kapcsolatunk. Kérésünkre mindig kapunk frissen sült pékárut. Az idén is Mikulásra is és karácsonyra is 

sütöttek a részünkre. 

Ezeket nagy örömmel fogadjuk és jó étvággyal el is fogyasztják a klub tagjai.  

Az idei Mikulás ünnepség is jól sikerült. Eljött hozzánk az „igazi” mikulás. Mindenki kapott egy kedves kis 

csomagot. 

Karácsonyra szintén kaptak az ellátottak egy nagyon kedves karácsonyi ajándékot. 

Sajnos mivel nem igazán van rá keret, ezért amit kaptak, a dolgozók közösen rakták össze, adományból és 

saját kezűleg készített ajándékokkal. 

Ezért is jó lenne, ha havonta kapnánk egy keretösszeget, amit fel tudnánk használni a klub részére. Pl.: 

rendezvényekre, üdítő, süti, gyümölcs. 

Nagyon szeretnénk egy hosszabb kirándulást is megvalósítani, de sajnos nincs annyi pénzük az ellátottaknak, 

hogy tudják finanszírozni. 

Az év utolsó munkanapján közösen ünnepeltük a karácsonyt. Visszaemlékeztünk az elmúlt egy évre. 

Karácsonyi dalokat hallgattunk és közösen elfogyasztottuk a „Vitasütő” által felajánlott péksüteményeket. 

Mindent figyelembe véve nagyon jó és mozgalmas, élményekben gazdag Ó évet zártunk. 

 

Fejlesztési elképzelések: 

• változatos közösségi programok kialakítása az idősek bevonásával, igényeiknek megfelelően 

• az intézmény és a társadalmi környezet kapcsolatának erősítése különböző programok az intézménybe 

hozatalával, helyi intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartással, intézményen kívüli helyekre történő 

látogatással. 

• a generációk egymás közötti kapcsolattartásának erősítése (pl. óvodai, iskolai csoportok szerepeltetése 

a jeles ünnepekhez kapcsolódva) 

• részvétel a városi rendezvényeken (pl. KI MIT TUD, városi farsang) 

• a civil szféra részvételének erősítése, esetleges támogatók felkutatása 

• alapítvány létrehozása, melynek segítségével a támogatási, pályázati lehetőségek köre bővül, ezzel a 

működéshez, fejlesztéshez anyagi lehetőséget teremt 

• pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése 

• a gondozottak részére esetlegesen szociális pénzbeli, természetbeni ellátások lehetőségének felkutatása, 

segítség nyújtása ezek igénylésében 

• kapcsolatfelvétel más, hasonló jellegű intézményekkel, mely előnyös ismerkedési, ismeretszerzési 

lehetőség mind az ellátottak, mind a dolgozók részére. 

• az egészséges életmódra, az időseket érintő bűncselekmények megelőzésére szolgáló előadások 

szervezése 

A klub tevékenységének széles körben történő megismertetése, hogy az együttműködési képesség erősödjön, 

az információhiány ne legyen ennek akadálya a nappali munkájának megismerésében. 

Más intézményekkel történő együttműködés lehetőségei 
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A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ nem rendelkezik formalizált 

együttműködési szerződéssel, így a Kisbér, Angol kert 1. alá tartozó ellátási körzetben sincs ilyen 

megállapodás. Azonban számos intézménnyel tartunk kapcsolatot, működünk együtt. 

Szándékunk, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatási struktúra kialakításánál és 

működtetésénél,- a differenciáltabb, komplexebb, magasabb színvonalú ellátások elérhetőségét is biztosítani 

tudjuk. Így a partnerség elve alapján dinamikusabbá tudjuk tenni az együttműködés csatornáit a szolgáltatási 

szektorokkal, különböző civil, egyházi szolgáltatókkal, intézményekkel, szolgáltatókkal, fenntartókkal, 

önkormányzatokkal. 
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5. Kisbér Angol kert 1. székhely házi segítségnyújtás 

 

A Kisbér, Angol kert 1. alatti székhely által nyújtott szolgáltatások általános célja 

 

A Kisbér, Angol kert 1. alatt az ellátási körzetben élő, szociálisan rászoruló személyek számára házi 

segítségnyújtást és idősek nappali ellátását biztosítja. Célunk, hogy figyelemmel kísérjük a lakosság szociális 

helyzetét, folyamatosan tájékoztassuk az itt élőket a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, ezzel 

hozzájáruljunk az idősek/ szociálisan rászorulók életminőségének fenntartásához, javításához. Célunk 

továbbá, hogy figyelemmel kísérjük az itt élők szükségleteit, igény esetén kezdeményezzük a szolgáltatások 

körének bővítését, együttműködve a települési önkormányzatokkal, egészségügyi szolgáltatókkal, 

közművelődési, oktatási intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal. 

 

A házi segítségnyújtás célja, feladata: 

 

Ezen alapszolgáltatás az alapvető gondozási-ápolási tevékenység megszervezését, biztosítását jelenti a Kisbér, 

Angol kert 1. alatti székhely ellátási területen élő szociálisan rászoruló személyek számára. 

Célunk és feladatunk, hogy ellátottaink számára az önálló életvitel fenntartása mellett az igénybe vevő saját 

lakókörnyezetében, egyéni szükségleteinek (fizikai, mentális, szociális), életkorának, egészségi állapotának, 

élethelyzetének figyelembe vételével, meglévő képességeinek fenntartásával biztosítsunk ellátást. 

 

A Kisbér, Angol kert 1. alatti székhely ellátási körzete, házi segítségnyújtás: 

Kisbér, Vérteskethely, Ászár, Császár, Csép, Ete, Bakonyszombathely, Bakonybánk, Ácsteszér, Réde, 

Kerékteleki, Bársonyos, Súr, Aka, Bakonysárkány 

 

A házi segítségnyújtás keretében az intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 

 

 Szociális segítés keretében: 

 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

1. takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és 

illemhelyiségben) 

2. mosás 

3. vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

 bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 

 segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

 mosogatás 

 ruhajavítás 

 közkútról, fúrtkútról vízhordás 

 tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai 

kompetenciát igényel) 

 télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt 

 kísérés 



33 

 

 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában. 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

Személyi gondozás keretében: 

 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 

- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

Gondozási és ápolási feladatok körében: 

 mosdatás 

 fürdetés 

 öltöztetés 

 ágyazás, ágyneműcsere 

 inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 

 haj, arcszőrzet ápolás 

 száj, fog és protézis ápolás 

 körömápolás, bőrápolás 

 folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 

 mozgatás ágyban 

 decubitus megelőzés 

 felületi sebkezelés 

 sztómazsák cseréje 

 gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 

 vérnyomás és vércukor mérése 

 hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 

 kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, 

 kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 

segítségnyújtás 

 a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia 

határáig) 

 

Személyi feltételek: 

- A dolgozói létszám: 

- 2017.januárban 13 gondozónő (ebből 11 fő szakképzett, 2 fő képesítés megszerzése alóli 

felmentéssel) 

- 2017. december 31-én 11 gondozónő (ebből 9 fő szakképzett, 2 fő képesítés megszerzése alóli 

felmentéssel) 

- 1 fő vezető gondozónő (szakképzett) 
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- 2017. évben is gondot okozott a házi gondozók távolléte esetén a helyettesítés megoldása. A 

megfelelő személy hiánya miatt veszélyeztetve van az ellátás minősége, folyamatossága, illetve 

bevétel kiesés is jelentkezik ezen időszakokban. 2017.01.13-tól Kisbéren 3 gondozónő helyett 2 

gondozónő maradt (1 felmondott). 

2017.02.13-tól Akán 8 órásból 4 órás lett a gondozónő, 04.12-től pedig megszűnt a településen a házi 

segítségnyújtás (gondozott hiánya miatt felmondott a gondozónő).  

2017.02.13.-tól Vérteskethelyen megszűnt a házi segítségnyújtás (gondozónő hiánya miatt). 

2017.02.14-től Keréktelekin 8 órásból 6 órás lett a gondozónő ellátotti létszám csökkenés miatt. 2017.12.01-

től nincs házi segítségnyújtás a településen (felmondott a gondozónő). 

2017.05.03-tól Ászáron 4 órásból 6 órás lett a gondozónő (ez pozitív változás). 

2017.07.01-től Bársonyoson 8 órásból 4 órás lett a gondozónő ellátotti létszám csökkenés miatt. 

2017.08.18-tól Bakonybánkon felmondott a gondozónő, 08.22-től új gondozónő kezdett dolgozni. Ezen a 

településen szerencsére sikerült zökkenőmentesen megoldani a gondozónőváltást. 

 

- A házi segítségnyújtásban dolgozók számára, havonta egy alkalommal az intézmény vezetője 

szakmai tanácskozást szervez, amely program keretében a gondozók tapasztalatcseréjére, valamint a 

szakmai irányelvek, elvárások gyakorlati egységesítésének megvitatására kerül sor. 

Juttatások: 

- Munkaruha juttatást a dolgozók 2017-ben 15 e Ft. értékben kaptak. 

- Cafetéria jogcímen 100.000,- Ft készpénz került átutalásra negyedéves megosztásban. 

- 2017.év végén a dolgozók 20.000,- Ft értékű ajándékutalványban részesültek. 

 

 

Tárgyi feltételek: 

- Gondozóink számára napi adminisztrációs feladatok ellátására és a gondozottak iratainak tárolására 

a székhelyen, illetve a településeken a 2012-ben felújított szociális irodákban irodahelység 

biztosított. Gondozóink szolgálati mobil telefonnal nem rendelkeznek, sok esetben a sajátjukat 

kénytelenek használni. 

- A gondozónők által használt kerékpárok műszaki állapota sok esetben nem megfelelő, ezért 

cseréjük lenne indokolt. Új kerékpárok beszerzése 2017. évben Bakonybánkon és Ászáron 

valósult meg. 

 

Az ellátás igénybevételének módja 

 

A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének szóbeli 

vagy írásbeli kérelemre történik, melyet a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

vezetőjénél kell előterjeszteni. Szükséges mellékelni a 9/1999. (XI.24) SZCSM rendelet I. sz. melléklet I. 

része szerinti háziorvosi igazolást, javaslatot, valamint a jövedelemnyilatkozatot. Amennyiben az ellátott, vagy 

a térítési díjat megfizető személy önként vállalja, hogy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési 

díjat megfizeti, a jövedelemnyilatkozatnak a személyes adatokra vonatkozó részén-, az önkéntes vállalás 

tényén, és az aláíráson kívüli többi részét nem kell kitölteni. Ebben az esetben az igazolások benyújtása 

szükségtelen. 
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A nyomtatványokat intézményünk az ellátást igénybe vevőknek/törvényes képviselőjének igény szerint 

biztosítja, segítséget adunk annak kitöltésében. Nyomtatványt a székhelyen és a szociális irodákban lehet 

beszerezni. Az ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatjuk az alábbiak szerint: 

- az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről; 

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; 

- panaszjoguk gyakorlásának módjáról; 

- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; 

- az intézmény házirendjéről; 

- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről; 

- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

 

A kérelmezést követően gondozási szükséglet felmérést végzünk.  A gondozási szükséglet vizsgálatakor 

felmérjük, hogy a kérelmező milyen fizikai, mentális és egészségi állapotban van (36/2007. (XII.22.) SZMM 

rendelet 3. sz. melléklete szerint). Továbbá mérlegeljük, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás, 

megfelel-e az igénybevevő szükségleteinek. A gondozási szükséglet felmérést a vezető gondozó végzi az 

igénybe vevő lakhelyén, a kérelmezővel előre egyeztetett időpontban, legkésőbb az ellátást megelőző napig. A 

gondozási szükséglet felmérés meghatározott részét a kérelmező háziorvosa tölti ki, mellyel tájékoztatást nyújt 

számunkra a kérelmező állapotáról, ill. alátámasztja a kérelmező jogosultságát vagy jogosulatlanságát a 

szolgáltatás igénybevételére.  

A gondozási szükséglet pontszáma dönti el, hogy személyi gondozásra vagy szociális segítségre jogosult a 

kérelmező. 

Aki a felülvizsgálat során nem érte el a 20 pontot nem vált jogosulttá az ellátásra. 

Ha viszont  

- 65. életévét betöltötte és egyedül él, 

- 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, 

- 75. életévét betöltötte 

körülmények fennállnak, akkor jogosult, de csak szociális segítség ellátásra.  

Aki a felülvizsgálat során 20 vagy annál magasabb pontot ért el, jogosult a személyi gondozás és a szociális 

segítés ellátásra is.  

A házi segítségnyújtást igénylőnek a kérelmezéskor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy más intézménynél 

igénybe vesz-e valamilyen más szolgáltatást, ehhez formanyomtatványt biztosítunk. 

Az intézmény vezetője, amennyiben az ellátás igénybevételével kapcsolatban negatív döntést hoz (elutasítja a 

kérelmet), írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Akkor, ha az elbírálás 

pozitív, az ellátottat nyilvántartásba vesszük, és biztosítjuk számára az ellátást, és megállapodást kötünk. 

A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás kezdetét, tartalmát, gyakoriságát, térítési díj összegét, annak 

változásáról kapcsolatos tudnivalókat, a jogorvoslati lehetőségeket és a megszűnés eseteit. A megállapodásról, 

gondozási szükséglet vizsgálatáról az igénybe vevő számára egy példányt átadunk. 

 

A feladatellátás módja, rendszeressége 

 

A hatékonyságot szem előtt tartva célunk a gondozónők közlekedési idejének lecsökkentése, ezért számukra 

területenként külön kerékpárt, motorkerékpárt biztosítunk. 
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A házi segítségnyújtáshoz tartozó tevékenység igen változatos. Mindenképpen egyénileg a gondozást kérő 

személyhez, egészségi állapotához kell igazítani az ellátások szolgáltatások körét, módszerét. 

Ehhez a feladatellátáshoz tapintatra, türelemre, az ember egyénként való kezelésére van szükség, hiszen ezen 

emberek gyakran kiszolgáltatottnak feleslegesnek érzik magukat. Fontos, hogy a gondozott biztonságban 

érezze magát, és emberhez méltó körülmények között élhessen.  

2017.évet megelőzően gondozási tervet kellett készíteni, melyet 2017. február 17-től eltöröltek. 

A gondozónő a gondozási tevékenységről gondozási naplót vezet. 2017. évtől külön gondozási napló van 

személyi gondozásra, és külön szociális segítésre. Az ellátott a lakásán végzett gondozási tevékenységet-, 

mely a személyi térítési díj számításának alapja- aláírásával igazolja. A gondozási naplókat a vezető 

gondozónő havonta ellenőrzi. 

 

A házi segítségnyújtást igénylőnek a szolgáltatás gyakoriságára, rendszerességére vonatkozó igényét a 

megállapodások megkötésekor egyeztetjük és beszéljük meg és az igénylő által igényelt időtartamban 

biztosítjuk.  

 

Nyilvántartás 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos 

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet) 13/B. §-a írja elő a 

fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségét. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. § (1) bekezdése alapján a 

szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának 

ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerben naponta 

jelentik a kijelölt adatszolgáltatók a napi igénybevétel adatait. Az adatszolgáltatás az igénybe vevők Szt. 

szerinti adatainak a 13/E. § szerinti rögzítéséből és a 13/F. § szerinti napi jelentésből áll. 

Az adatszolgáltatásra jogosult az Szt.-ben meghatározott adatokat szociális szolgáltatás esetén legkésőbb az 

igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban. Az 

intézményvezető, a vezető gondozónő és a szociális segítő rendelkeznek adatszolgáltatási jogosultsággal. A 

szolgáltatást igénybe vevők nyilvántartásba vétele és a napi jelentés is a vezető gondozónő feladata. A vezető 

gondozónő szabadsága, táppénze alatt a szociális segítő végzi az adatszolgáltatást. 

 

Ellátottak jogai: 

Ellátottjainknak joga van ellátásukkal kapcsolatos panaszaik esetén a Szakmai Programunkban 

meghatározottak szerint panasszal élni. A beszámoltatott időszakban panasz nem érkezett. 

Térítési díj: a házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó 

határozza meg. 

Intézményi térítési díjak: 

2015. május 1-től 500 Ft/óra 

2016. május 1-től 500 Ft/óra 

2017. június 1-től 500 Ft/óra 

2018. április 1-től 334 Ft./óra 
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Az idei évben történt jelentős csökkenéstől a gondozotti létszám, illetve a gondozási óraszám növekedését 

várjuk. 

A személyi térítési díj nem lehet magasabb az intézményi térítési díjnál, az ellátásért maximum havonta, a 

jövedelem 25%-át lehet fizetni, mely összeget a jövedelemigazolás alapján az intézményvezető állapítja meg. 

A személyi térítési díjat az adott hónapban a gondozott lakásán eltöltött gondozási óra, és az intézményi 

térítési díj szorzata adja, a fenti korlátozás figyelembe vételével. A térítési díj számításának alapja a gondozási 

napló, melyben az ellátott aláírásával igazolja a lakásán ténylegesen eltöltött időt/elvégzett gondozási 

tevékenységet. 

 

Gondozotti létszám:  

 Engedélyezett: 160 fő 

 2017 januárjában szerződések száma a székhelyen: 88 fő 

2017 decemberében szerződések száma a székhelyen: 65 fő  

 

 

Vérteskethelyen  2017. február 13-tól megszűnt az ellátás (gondozónő hiánya). 

Aka  2017. április 12-től megszűnt az ellátás (gondozott hiánya, ill. gondozónő felmondott) 

Kerékteleki  2017.12.01.-től nincs ellátás (gondozónő hiánya) 

 

 

 

Melléklet: Házi segítségnyújtás adatai: 2017. Éves 
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Házi segítségnyújtás adatai: 2017.Éves 
Te

le
p

 ü
lé

s 

G
o

n
d

o
zó

 f
ő

 

M
e

gá
lla

p
o

d
ás

o
k 

sz
ám

a
 

Ö
ss

ze
s 

go
n

d
o

zá
si

 
n

a
p

 

D
o

lg
o

zo
tt

 

go
n

d
o

zá
si

 n
ap

 

Ellátott fő, 
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Intézményi térítési díj 
(gondozási óra x 500,-Ft 
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Aka  04.12. 

megszűnt 
0,5 3 82 58 58 136 194 5800 16145 21945 7600 1,3 29.000,- 80.875,- 29.000,- 80.875,- 109.875,- 

Ászár 0,5/0,7
5 

4 251 213 681 46 727 77700 2300 80000 89645 4,2 388.500,- 11.500,- 388.500,- 11.500,- 400.000,- 

Bakonybánk 1 8 251 226 951 654 1605 73815 43200 117015 100230 4,4 369.125,- 216.000,- 369.125,- 216.000,- 585.125,- 

Bakonyszombath 2 14 502 431 1881 477 2358 202015 33145 235200 252245 5,8 1.010.125,- 165.875,- 876.745,- 165.875,- 1.042.620,- 

Bársonyos 1/0,5 5 251 195 799 0 799 57915 0 57915 77030 3,9 289.625,- 0 288.115,- 0 288.115,- 

Császár 1 5 251 222 1037 0 1037 94545 0 94545 134830 6 472.875,- 0 432.695,- 0 432.695,- 

Kerékteleki 1/0,75 6 251 198 924 189 1113 75915 6845 82800 88715 4,4 379.625,- 34.375,- 379.625,- 34.375,- 414.000,- 

Kisbér     2 12 502 453 1868 465 2333 190730 32430 223200 233545 5,1 953.750,- 162.250,- 950.375,- 161.250,- 1.111.625,- 

Réde 3 20 753 660 3635 746 4381 325915 54715 380630 396730 6 1.629.625,- 273.625,- 1.505.365,
- 

273.625,- 1.778.990,- 

Vérteskethely 
02.13.megszűnt 

0 5 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tárkány 2 12 502 449 2325 251 2576 217130 15400 232530 273255 6 1.085.750,- 77.000,- 1.073.670,
- 

77.000,- 1.150.670,- 

Összesen:    3105 1415
9 

296
4 

1712
3 

132160

0 
20430

0 
152590

0 
165402

5 
 6.608.000,- 1.021.500, 6.293.215,

- 
1.020.500,

- 
7.313.715,- 

 

Idősek nappali ellátásának adatai: 2017. Éves 

Település Megállapodások 
száma 

Összes gondozási 
nap 

Ellátott fő, normatíva 
szempontjából 

Látogatók 
száma/nap 

Intézményi térítési díj 
(gondozási nap x Ft. ) 

Kisbér: 50Ft/n 
Tárkány: 50Ft/n                                                           

Személyi térítési díj 
(jövedelem függő) 

Kisbér 23 251 5.192 20,6 259.600,- 195.220,- 
Tárkány 18 251 3.915 15,5 830.350,- 828.695,- 
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6. Tárkány telephely idősek nappali ellátása és házi segítségnyújtása 

 

Gondozási központ Tárkány 

  

Az alapellátási központ ad helyet az idősek nappali ellátásának, a házi segítségnyújtásnak, a gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálatnak. 

Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére a 

saját otthonukban és a lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában egészségi állapotukból, mentális 

állapotukból, vagy más okból származó problémák megoldásában. 

Az idősek nappali ellátásának eredeti funkciója a hiányzó családi gondoskodás pótlása, a klubtag szociális 

helyzetének enyhítése. 

Tevékenységünk biztosítja a nyugalmat, biztonságot, kiegyensúlyozottságot, ugyanakkor mozgalmas, élmény 

dús és ez által tagjaink megőrzik aktivitásukat. 

A nappali ellátás feladata: jelenlegi és leendő tagjainkat segíteni a szociális, egészségi és mentális állapotuknak 

megfelelően a napi tevékenység elvégzésében. 

A klub a hétköznapokon tart nyitva, az ellátás igénybe vehető akár egésznapra, akár csak néhány órára. 

A központ tárgyi feltételei jónak mondhatók, nappali helyiség, pihenő szoba, orvosi szoba, tálaló konyha, 

étkező, kellő számú mellékhelyiség (mozgáskorlátozottak részére is) található. 

A klubban a feladatokat 2 gondozónő látja el. 

2017-ben a létszám a nappali ellátásban 20 fővel indult, év végét is 17 fővel zártuk. 

Életkor Nő Férfi 

40-59 2   

60-64 1   

65-69 4 1 

70-74 2   

75-79 4   

80-89 3   

Összesen: 16 1 

  

Célunk a harmonikus közösségi élet kialakítása, a magány feloldása. 

Feladat ellátás tartalma: 

- Tagjaink érdeklődési körének, igényeinek megfelelően szervezzük programjainkat. 

- Ellátogatunk a falu fontosabb eseményeire. 

- Felvilágosító, ismeretterjesztő előadásokat szervezünk az egészséges életmóddal, táplálkozással, gyakori 

betegségekkel kapcsolatban. 

- Nyomon követjük tagjaink egészségi állapotát, szükség esetén segítünk időpontot kérni szakorvoshoz. 

- Szabadidős programokban való részvételre, kártyázás, tv-nézés, video, dvd, társasjáték. 

- Segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében, szükség szerint gyógyszer íratása/kiváltása.  

- Mentális gondozás keretében a beszélgetések hozzájárulnak a lelki egészség megtartásához, mivel a tagok 

többnyire egyedül élnek és itt osztják meg gondjukat, bajukat. 

- Igény szerint személyi tisztálkodás biztosítása, személyes ruházat tisztítása, térítés ellenében manikürt, 

pedikürt, fodrászt, masszázst biztosítunk. 

- Igény szerinti bevásárlás. 

- Egyéb szolgáltatás (klubba történő be és haza szállítás). 

Fontosabb eseményeink 2017-ben: 
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Megünnepeltük az állami, az egyházi és hagyományos ünnepeinket is. 

A tavasz köszöntése alkalmából, az idősek nappali ellátó központ tagjaival kiránduláson vettünk részt, a 

Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokon. 

A falunapra pogácsa sütéssel segítették a rendezvény lebonyolítását. 

Szívesen vettek részt tájékoztató előadásokon, melyeket a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai 

tartottak. 

Jó kapcsolatot ápolva a nyugdíjas klubbal, elmegyünk az ő fellépésükre. 

 

Szeretnénk azoknak a tagoknak a helyére, akik minden élők útján távoztak új klubtagokat találni. Ennek 

érdekében a nyitottság elvén működik az intézmény, hiszen mindenkit szívesen fogadunk akár egy látogatás 

erejéig is. 

Nyíltnapot tervezünk, bízva abban, hogy megismerik intézményünket, támogató, segítő szándékunkat. 

  

  

2017-ben a házi segítségnyújtás 12 fővel indult, az év végét is 11 fővel zártuk. 

A 2015. decemberében a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet változása következtében felül kellett vizsgálni az 

ellátottak gondozási szükségleteit, ami 2016. január 01-én lépett életbe. 

Az új rendelet értelmében az vezető gondozónő felkeresi az igénylőt és vizsgálja a rendelkezésre álló orvosi 

dokumentumok és  az adatlapon feltüntetett kérdések alapján az önellátási képességeiket, majd ezt követően a 

háziorvoshoz kerülnek az adatlapok, melyeken 4 funkció működéséhez az orvos értékelése szükséges. 

Az értékelés alapján dől el, hogy ki kap szociális segítést, illetve személyi gondozást. 

 

Életkor Nő Férfi 

65-69 1   

70-74 1 1 

75-79 1   

80-89 5 1 

90- 1   

Összesen: 9 2 

  

 A feladatokat 2 fő gondozónő látja el, az önkormányzat által biztosított kerékpárral. Az adminisztrációs 

munkát a szociális irodában végzik. 

  

 

Házi segítségnyújtás során ellátott gondozási tevékenységek közül az alábbi szolgáltatások nyújtására került 

sor: 

- Segítségnyújtás a személyi és lakó környezeti higiéné megtartásában. 

- Háztartási tevékenységben való közreműködés (bevásárlás, mosogatás, ruhajavítás, tüzelő behordása). 

- Ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása (információnyújtás, mentális támogatás, 

családdal ismerősökkel való kapcsolat tartás segítése). 

- Gondozási és ápolási feladatok körébe (mosdatás, öltöztetés, ágyazás, körömápolás, vérnyomás és vércukor 

mérés, gyógyszer íratás - kiváltás). 

- Segítségnyújtás az ellátást igénybevevőt érintő vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult 

vészhelyzet elhárításában. 
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A gondozó a ténylegesen elvégzett feladatokról gondozási naplót vezet, amelyben az elvégzett feladatokat 

névre szólóan a tevékenység leírásával és annak időtartamával rögzíti. Az ellátott a segítségnyújtás tényét a 

látogatások alkalmával aláírásával igazolja. 

Az idősek életvitelének fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy segítséget nyújt. A 

szolgáltatást igénybevevők naponta, azonos időben várják a gondozónőjüket, mert a rendszeresség 

biztonságérzetüket növeli. 

Szolgáltatásunk alapvető és elsődleges célja olyan mértékű segítségnyújtás, amely biztosítja az ellátást igénylő 

ember részére az önálló életvitel fenntartását, valamint egészségi és mentális állapotából vagy más okból adódó 

problémáinak megoldását. A szolgáltatást igénybevevők ellátása saját otthonukban történik, az egyéni 

szükségletek és igények figyelembevételével. 
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7. Falugondnoki éves beszámoló Aka 

 

A falu 2008 szeptember 1-én csatlakozott a falugondnoki szolgálathoz. Az Önkormányzat a szolgálat 

fenntartását átadta a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulásnak, ezen belül a Szociális és Gyermekjóléti 

Alapellátási Központnak. 

A Falugondnoki szolgálat elsősorban azzal a céllal jött létre, hogy az intézményhiányból eredő hátrányokat 

enyhítse, valamint az alapvető szükségleteket, hozzájutását segítse. 

Az elmúlt időszakra visszatekintve elmondhatjuk, hogy a szolgálat nagy hasznára vált a falu lakosságának, 

segítve a  rászorulókat életminőségük javítása érdekében. 

 

Ellátottak számának alakulása: 

A falu lakossága 2017-ben a KSH adata alapján 250. fő volt. Öregségi nyugdíjas 40fő , 

 18 év alatti gyerekek száma 41 fő volt. 

A falugondnoki ellátásba való részvételt alapvetően befolyásolja a rászorultak egészségi állapota és szociális 

helyzete: kiemelten szerepelnek a betegek, aszociális ellátottak,és a hozzátartozók nélkül élők. 

Az ellátottak összetétele a következőképpen alakult. 

Ellátottak 2011   2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0—14év 14fő/  17fő 18fő 18fő 19fő 18 23 

15-55év 15fő  16fő 16fő 15fő 16fő 16 18 

56-97 44fő  45fő 45fő 47fő 47fő 45 44 

Össz .ellátott 73fő  78fő 79fő 80fő 82fő 79fő 90fő 

Az ellátottak száma folyamatosan növekszik 

 

Ellátás igénybevételének lehetőségei: 

A kapcsolattartás módja a falu lakosságával szóban vagy telefonon történik 

. 

Ellátás dokumentációja: 

Falugondnoki napló, amiben a napi munka menete van feltüntetve. 

Menetlevél 

 

Együttműködés a település polgármesterével szociális alapellátást végzőkkel: 

Meggyőződésem, hogy ezt a munkát csak akkor lehet eredményesen végezni, ha összefogunk és 

együttműködünk a község vezetőivel, szakembereivel és személyes kapcsolatot tartunk a lakossággal. A házi 

segítségnyújtóval kölcsönösen segítjük egymás munkáját. 

 

A falugondnoki szolgálat kiemelt és rendszeres feladatai  fontossági sorrend szerint:  

 

1 .Az igénybevevők részére napi egyszeri melegétel házhozszállítása  

    2017.évben naponta 14 fő volt az étkezésben résztvevők száma, ebből 4 fő rendszeresen          házi 

segítségnyújtásban is részesült. Itt ki szeretném emelni, hogy a szakmai program,  szerint:  

„A falugondnok azon feladatokat látja el, ami kívül esik a képesített gondozónő feladatain.” 

Nálunk e tekintetben kissé összemosódtak a feladatok, mivel bizonyos átfedések fedezhetők fel a falugondnoki 

szolgáltatás és a házi segítségnyújtás alapfeladatai között. (Ételhordók mosogatása fertőtlenítése bevásárló lista) 

2. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (gyógyszer felíratás, -kiváltás, orvosi rendelésre 

szállítás). 
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3. Helyi szociális szükségletek kielégítése, igények, információk közvetítése az Önkormányzat és a lakosság 

között. (Védőnő, Családsegítő szolgálat segítése) 

(Szülői munkaközösség, nyugdíjas klub segítése) 

4. Közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában.(falunap, farsang, nyári tábor, 

Akai Hírmondó szerkesztése) 

 Közmunkások irányítása, kapcsolattartás a körjegyzőséggel (napi posta szállítása) 

 

Arányok megoszlása 2017-ben %-ban 

Étkeztetés Egészségügy Információ Önkormányzat 

40% 35% 15% 10% 

 

Ellátmány: 

Az ellátmány összege  változott a 2009-es évhez képest, 2015-ben lecsökkent 24000ftra 

Minden hónap első hetében kerül elszámolásra Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központnál. 

Minden kiadást számlával igazolok. A számlák és a menetlevél az intézményvezető jóváhagyásával kerül 

benyújtásra. 

 

A falugondnoki szolgálathoz érkezett igénybejelentések  hiánytalanul megoldásra kerültek. 

2016-ben tudomásom szerint senki nem élt panasztétellel. 

Munkaértekezletek tapasztalatai: 

A munkaértekezletről nincs sok tapasztalat, mert nincs ilyen megbeszélés, pedig szükség lenne rá, ez az én 

személyes véleményem. 

„A falugondnoki tevékenység olyan szolgáltatási forma, ami az ellátott teljes értékűségét erősíti az emberi 

méltóság mellett. Közvetlen egyénre szabott szolgáltatás – segítségnyújtás, mely a bizalomra épül. Eljárásai a 

testi-lelki hiányok enyhítésére és az otthonosság erősítésére irányul.” 
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8. Falugondnoki éves beszámoló Bakonybánk 

 

Bakonybánk Komárom-Esztergom megye délnyugati részén fekszik, a kisbéri Járás kistelepülése. 

2017-ban a lakosság létszáma 457 fő volt, ami a tavalyi évhez képest csökkenést mutat. A népesség száma tehát 

folyamatosan csökken. A csökkenés bár egyre kisebb mértékű, de megállíthatatlan.  

A népesség korosztály szerinti megoszlása egyenlőtlen, a 14 év alattiak aránya alacsony, a 60 év 

felettiek aránya kiemelkedően magas. Ezen értékek a falu népességének elöregedését mutatják. A tavalyi évben 

három gyermek született, de 2016-ban nyolc gyermek született. Ez a helyi óvoda fenntartását is nehezíti, hiszen 

az Önkormányzatnak jelentős összegekkel kell kiegészíteni az óvoda működését. Bár jelenleg 19 kisgyermek 

jár településünkön óvodába. Általános Iskola régóta nem működik a faluban, a gyerekek a szomszédos faluba, 

Rédére járnak. Kezdetben a felső tagozat megszűntetésére került sor. Később a szülő és a pedagógusok közös 

döntése alapján az alsó tagozatot is megszűntették, mert nem volt előnyös az akkori felállás a gyerekek 

szocializációja szempontjából. A falu érdekei helyett, a gyerekek érdekei kerültek előtérbe. Egy település 

elnéptelenedéséhez vezethet az oktatási intézmények bezárása. Ahol nincs iskola, óvoda nem telepednek meg a 

fiatalok, a falu elveszíti népességmegtartó erejét. 

Bakonybánkon 18 éve működik sikeresen és aktívan falugondnoki szolgálat. A helyi lakosság, főként, 

akik igénybe veszik e szolgáltatást, szükségesnek és hasznosnak gondolják a falugondnok tevékenységét. A 

Bakonybánkon élők sok esetben hátrányos helyzetben vannak  a járás többi településén élő lakókkal szemben. 

A falu fekvése szempontjábólsem kedvezők az adottságai, hiszen a megye szélén a megyeközponttól távol 

fekszik. Nehéz a kórházba, tatabányai rendelőintézetbe való eljutás is. 

 

A falugondnok feladatköre, az ellátás formái: 

 

1. Az óvódások számára heti öt alkalommal reggeli és ebéd szállítása a szomszédos falu 

konyhájáról. 

2. A faluban dolgozó közmunkások reggeli eligazítása, feladataik kiosztása, majd napközbeni 

ellenőrzése. 

3. Ebéd kiszállítása a rédei konyháról az óvódások és 18 fő szociális étkezésben résztvevő személy 

számára. 

4. Heti két alkalommal (szerda, szombat) betegek fogászati rendelésre szállítása. 

5. Hetente két alkalommal gyógyszerfelíratás, receptek kiváltása a kisbéri gyógyszertárban, majd a 

gyógyszerek szétosztása a faluban. Mivel a receptek bejuttatása sem megoldható a kisbéri gyógyszertárba, így 

rendelési napokon a receptek beszállítását is meg kell oldani. 

6. Alkalmanként csütörtök reggelente vérvételre szállítás a bakonyszombathelyi orvosi rendelőbe. 

7. A faluban élő gyermekek a szomszédos falvakba, Rédére, illetve Bakonyszombathelyre járnak 

iskolába. Délutáni foglalkozásokról (majorett, népi tánc, zeneiskola) hazaszállítás, alkalmanként iskolai, óvodai 

rendezvényekre szállítás is a falugondnok feladata.  

8. Havonta egy alkalommal a szülők Szülői értekezletre, fogadóórára való szállítása.  

9. Az orvosi rendelésekre szállítás azok számára, akik ezt autóval, vagy gyalogosan nem tudják 

megoldani és egészségügyi állapotukra való tekintettel segítségre szorulnak. 

10. A falugondnok feladatai közé tartozik továbbá az óvódás és iskoláskorú gyermekek és szociális 

étkezésben részt vevők ebédpénzeinek beszedése, befizetése.  

12. Mindezek mellett a polgármester munkájának segítése is a munka részét képezi (helyi rendezvények 

megszervezésének segítése, falugondnoki gépjármű üzemben tartásához szükséges teendők elvégzése, hivatalos 

levelek kihordása).  
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13. A házi segítségnyújtásban együttműködik a szociális gondozóval. 

A falugondnoknak teendőit napról-napra dokumentálnia kell, beleértve a gépjármű futását és a napi 

feladatokat. 

Sajnálatos módon a falu elöregedése magával hozta a falugondnok, a falugondnoki gépjármű és a házi 

gondozó feladatainak a növekedését. A falunak sok pénzzel kell kipótolnia a Szociális és Gyermekjóléti 

Központtól kapott havi ellátmányt. 

A munkaértekezletek alkalmával, a munkatársakkal fontos tapasztalatcserére került sor. Megbeszélésre 

kerültek az ellátással és ellátmánnyal kapcsolatos feladatok, megoldási stratégiák, fejlesztési lehetőségek. A 

munkaértekezletek minden esetben építő jellegűek voltak. 

Reményeim szerint a jövőben is hasonló hatékonysággal tud működni a falugondnoki szolgálat, hiszen 

segítségre szoruló emberek mindig is lesznek, de minden embernek egyaránt joga van a megfelelő ellátáshoz.  
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9. Tanyagondnoki éves beszámoló Bakonysárkány 

 

Falugondnoki szolgálat településünkön 2009. októbertől működik. A szolgálat a Kisbéri Szociális és 

Gyermekjóléti Alapellátó Központ fenntartása alatt dolgozik. Rendelkezésére áll 1 db Ford Tranzit típusú 

kisbusz, amely a munkához nélkülözhetetlen. Feladatom az idősek, betegek, szociálisan rászorulók segítése, 

valamint a települési Önkormányzat munkájának kisegítése.  

 

A szociális ellátottak száma 17 fő, akiknek az ételt házhoz szállítom. Ez az évek során egy-két fővel változik. 

A faluban 15-20 fő rászoruló van, akik az idősebb korosztályhoz tartoznak. Ellátásuk szükség szerint orvosi, 

kórházi kezelésre szállítás, valamint igény szerint bevásárlás, gyógyszerek kiváltása és hivatalos ügyekben 

való segítség. 

 

Anyagi és szociális problémák miatt is kérik (hivatalos vagy orvosi vizsgálat) a falugondnoki busz használatát 

a faluban lakók is. 

 

Az ellátást igénylők a községben található hirdetőtáblákról, illetve a helyi polgármesteri hivatal ügyintézőitől 

kapnak felvilágosítást a szolgáltatás igénybevételéről. A falugondnok telefonszáma nyilvános, bárki, a nap 

bármely időszakában elérheti.  

 

A falugondnoki tevékenységről munkanapló és menetlevél vezetése folyamatos, melyet havonta ellenőriz a 

Szociális Központ vezetője. A feladatokhoz szükséges ellátmány felvétele minden hónap első napjaiban 

történik. Az ellátmány összege meghatározott. A havonta megtett kilométert nem fedezi, ezért sokszor az 

Önkormányzat segítségére szorulok. A település polgármestere együttműködő, munkámat támogatja.  

 

Iskolai, óvodai rendezvényre (pl.: szülői értekezlet, iskolai rendezvények) szállítást, szociális étkeztetés 

keretén belül igény szerint az étel házhoz szállítását végzem. A gyermekétkeztetés is feladatom, mely az 

iskolai és óvodai szünidő alatt történik, a kisbéri Kórház konyhájáról. 

 

A munkaértekezletek során a felmerülő problémák sikeres megbeszéléssel történnek.  

 

Az elérhetőségem köztudott, a felmerülő problémákat lehetőségeim szerint megoldom, illetve központ 

vezetőjével egyeztetem és jóváhagyásával elvégzem. 

 

Az évek alatti tapasztalataim, hogy a faluban egyre több a szociálisan rászorult, akik igényt tartanának a 

gépjármű használatára, valamint az idősebbek, főleg a téli időszakban, mikor bizonytalanok a közlekedésben.  

 

„ Hol a szükség, ott a segítség!” 
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10. Falugondnoki éves beszámoló Csép 

 

Csép településen 2008. január óta működik falugondnoki szolgálat, mely a tavalyi évben is a Kisbéri Többcélú 

Kistérségi Társulás fenntartása alá tartozott. 

A munkáltatói jogok gyakorlója a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

intézményvezetője. 

A település lakosság száma 381 fő, amelyből kb. 30 fővel tartok napi kapcsolatot. 

A falugondnok feladata sokrétű a hét minden napjára kiterjedő, nagy odafigyelést igénylő tevékenység, 

melyből szeretnék néhányat felsorolni: 

- Idősek ebéd házhozszállítása Nagyigmándról, valamint az óvodások részére történő ebédszállítás (minden 

nap). 

- Gyógyszerek felíratása, kiváltása a rászoruló idősek részére. 

- Fogászati rendelésre, szakrendelésre szállítás és hazaszállítás. 

- Óvodások logopédushoz történő szállítása, középiskolás diákok autóbusz csatlakozásra szállítása és 

hazaszállítása. 

Az elvégzett személyszállítást saját Toyota Hiace típusú gépkocsimmal végzem, amellyel a tavalyi évben     

45427 km-t tettem meg. A szükséges ellátást a tevékenységnaplómban, útnyilvántartásban dokumentálom. 

A Szociális Központ intézményvezetője havonta ellenőrzi a dokumentációt, igazolja a futott kilométereket és 

az ellátmány felhasználását. 

A feladatokhoz szükséges ellátmányt minden hónap első felében kapom meg, melyet az üzemanyag költség 

fedezésére fordítok. Ez az összeg azonban nem fedezi sem az üzemanyag, sem az egyéb falugondnoki 

költségeket. 

Az ellátást igénylők a községben található hirdetőtáblákról, illetve a helyi Polgármesteri Hivatal ügyintézőitől 

kapnak felvilágosítást a szolgáltatás igénybevételéről. A falugondnok telefonszáma nyilvános, bárki a nap 

bármely időszakában elérheti. 

A szolgáltatást igénybevevőknek (itt főleg az idősekre gondolok) nemcsak fizikai segítségnyújtásra, hanem 

lelki segítségre is szükségük van, problémáik meghallgatását, megoldását is várják a falugondnoktól.  

A kommunikáció, kapcsolattartás a falu lakóival megfelelő és gördülékeny. 

A falugondnoki tevékenység ellátásához nélkülözhetetlen, hogy a falugondnok a Polgármesteri Hivatal 

ügyintézőivel is napi kapcsolatot tartson fenn. 

Mint Csép település polgármestere is egyben kijelentem, hogy az ügyintézés nagyon gördülékenyen zajlik. 

A munkaidőt mindig az aznapi tevékenységhez igazítom, mivel hétvégén is dolgozom, így a havi munkaidő 

keretet mindig próbálom betartani. 

A falugondnoki szolgálathoz beérkezett igények hiánytalanul teljesítve lettek, senki nem élt panasszal az 

elmúlt évben. 

 

Igyekszem a továbbiakban a munkámat a legjobb tudásom szerint végezni és teljesíteni a hozzám forduló 

ügyfelek kéréseit. 
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11. Falugondnoki éves beszámoló Vérteskethely 

 

Vérteskethely településen 2009 márciusa óta működik a falugondnoki szolgálat, melyet a Kisbéri Többcélú 

Kistérségi Társulás keretében a Kisbéri Szociális Szolgáltató Központ működtet. Vérteskethely Község 

Önkormányzata 2015-ben pályázaton nyert ismét egy Renault gépjárművet, amelyet átadott a kistérségnek a 

falugondnoki szolgálat működtetéséhez. 

 

2010. június hónaptól én látom el a falugondnoki feladatokat, 2012-ben sikeresen elvégeztem a falugondnoki 

tanfolyamot. 

 

A falugondnoki szolgálat ellátásának keretében a szociális étkezésben részesülők ebédjét szállítjuk ki, továbbá 

egyre több személy veszi igénybe szolgáltatásunkat. Többnyire az idős, mozgásában korlátozott emberek 

igénylik az ellátást, orvoshoz szállítás céljából. Emellett, ha szükséges, a helyi civil szervezetek tagjait 

szállítom különböző fellépésekre. 

 

Az ellátást igénylők a községben található hirdető táblákról, illetve a helyi polgármesteri hivatal ügyintézőitől 

kapnak felvilágosítást a szolgáltatás igénybevételéről. A falugondnok telefonszáma nyilvános, bárki a nap 

bármely időszakában elérheti. 

 

2017-ben a falugondnok szolgálatait 38 fő vette igénybe, ebből az állandó igénybevevők száma 18 fő, akiknek 

az ebédet házhoz szállítottam.  

 

Az új személyautó, mellyel a szolgálat ellátását teljesítem, az üzembe helyezés óta 26.700 km-t tett meg. 

 

A falugondnoki tevékenység ellátásához szükséges, hogy a helyi polgármesterrel és az ügyintézőkkel napi 

kapcsolatot tartsak fenn. 

 

 A polgármesterrel mindig megbeszéljük, hogy a közcélú, illetve közhasznú munkavállalók milyen feladatot 

végezzenek naponta. Az ügyintézők jelzik, hogy ha valaki éppen nem igényel ebédet, vagy ha valaki szállítási 

szolgáltatást kér. Megfelelő együttműködés nélkül nem lenne ellátható ez a feladat. 

 

A napi nyolc órás munkaidőbe néha nehéz besűríteni a teendőket, de megoldható feladat. Általában a nap az 

igénybevevők orvoshoz szállításával kezdődik, amely másfél-két órát igényel. Visszaérkezéskor egyeztetjük a 

polgármesterrel a napi tennivalókat, illetve az ügyintézőkkel az ebédszállítást és az esetleges más kéréseket. 

Majd az ebédszállítás következik, amiért Kisbérre a Batthyány Kázmér Szakkórházba kell utazni. Ilyenkor 

szoktam elintézni az idősek gyógyszereinek kiváltását is. Ezzel a feladattal általában 10.00-12.30-kor végzek. 

Ezután utánanézek a közcélú, közhasznú munkások által elvégzett és elvégzendő munkának. Előfordul, hogy 

némelyik helyi civil szervezet felkér, szállítsam el fellépésre őket, mivel másként nem tudják megoldani az 

utazást. Ezek a fellépések többnyire hétvégén vannak. Ilyenkor a szállítási időt a következő héten 

„lecsúsztatom”. 

 

Az autó fenntartásához az ellátmányt a kistérségi társulás biztosítja. Az egyre intenzívebben emelkedő 

üzemanyagárak miatt azonban a havi ellátmány összege már nem fedez minden utazást. A falugondnoki 

feladat maximális ellátásához több ellátmányra lenne szükség. 
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Összegzésül elmondhatom, hogy a közvetlen felettesemmel, a község polgármesterével és ügyintézőivel a 

kapcsolatom jó. A szolgáltatást igénybevevők a munkámmal kapcsolatban eddig még nem éltek panasszal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


