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Beszámoló 
a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 

tevékenységéről 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Előzmények 

 

Alsózsolca, Felsőzsolca és Sajópálfala 2005. december 30-án a családsegítési feladatok ellátására 

Felsőzsolca gesztorságával, majd 2006. december 8-án a gyermekjóléti feladatok ellátására 

Alsózsolca gesztorságával intézményfenntartó társulásokat hoztak létre. Alsózsolca Város 

Önkormányzata 2013. április 9-én döntött arról, hogy mindkét intézményfenntartó társulásból 2013. 

június 30-át követően kiválik és a feladatot a továbbiakban saját maga kívánja megoldani.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladata a szociális és 

gyermekjóléti feladatok ellátása. A Mötv. a helyi önkormányzati társulásokra új szabályokat 

vezetett be. A Mötv. 146. § (1) bekezdése alapján 2013. június 30-ig felül kellett vizsgálni, illetve 

módosítani kellett a már meglévő társulási megállapodásokat. Ezen túlmenően társulásban történő 

feladatellátás esetén kiegészítő normatív támogatás igénylésére volt, illetve van lehetőség. 

 

Ezen indokok alapján Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 87. § (1) 

bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában 

kapott felhatalmazás alapján Sajópálfala Község Önkormányzatával a családsegítési, gyermekjóléti 
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szolgáltatási, étkeztetési, nappali ellátási, házi segítségnyújtási feladatok hatékonyabb, célszerűbb 

ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hozott létre 2013. július 1-jétől.  

  

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2013. (VI. 05.) Kth. számú 

határozatával fogadta el a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a 

továbbiakban: Intézményfenntartó Társulás) Társulási Megállapodását. A Mötv. 93. § 14. pontja 

alapján a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell a társulás működéséről szóló, évente legalább 

egy alkalommal történő beszámolási kötelezettséget. Az Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodás 6.3. pontja alapján a társulás elnöke minden évben tájékoztatja a tagokat az 

Intézményfenntartó Társulás munkájáról. 

 

 

II. A Társulási Tanács működése 

 

A Társulási Megállapodás 1.5. pontja szerint az Intézményfenntartó Társulás az általa ellátott 

feladatokat a Felsőzsolcai Családgondozó Központon keresztül látja el, tehát az intézmény irányítói, 

fenntartói feladatait az Intézményfenntartó Társulás látja el, az alapítói jogokkal viszont Felsőzsolca 

Város Önkormányzata rendelkezik. 

A Képviselő-testületek által elfogadott Társulási Megállapodás 3.1. pontja szerint az 

Intézményfenntartó Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács, tagjai a társult 

önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester 

akadályoztatása esetén az alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén a települési 

képviselő képviselheti az önkormányzatot. A Társulási Megállapodás 3.4. pontja határozza meg az 

elnök megválasztását, amely szerint a Társulási Tanács saját tagjai közül elnököt választ. Az elnök 

megbízatása a választási ciklus végéig szól. A társulás székhelyének polgármestere az általános 

önkormányzati választásokat követően 30 napon belül összehívja és vezeti a Társulási Tanács 

ülését, ahol kötelező napirendre tűzni a Társulási Tanács elnökének megválasztását. Fentiek alapján 

a Társulási Tanács alakuló ülésére sor került, ahol ismét megbízást kaptam az elnöki feladatok 

ellátására.  

 

Az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 1-től öt ülést tartott.  

2013. július 19-én a Társulási Tanács elnökének megválasztására került sor. Erre az 

Intézményfenntartó Társulás Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzéséhez volt szükség.   

Az egy hónappal később tartott ülésen az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadta 

2013. évi költségvetését. Ezen túlmenően az Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 

Felsőzsolcai Családgondozó Központ magasabb vezetői pályázatának kiírásáról is döntött.  

2013. október 4-én megtartott ülésen a korábbi feladatellátásban érintett gyermekjóléti szolgálat 

alsózsolcai telephelyének megszüntetéséről határozott.  

2013. október 30-án a Felsőzsolcai Családgondozó Központ magasabb vezetői álláshelyére kiírt 

pályázat elbírálásáról hozott határozatot. A Felsőzsolcai Családgondozó Központ magasabb 

vezetőjének Gladics Jánosnét bízta meg öt évre.  

Utolsó ülésén 2013. december 16-án a Felsőzsolcai Családgondozó Központ közalkalmazotti 

létszámát 9 főben határozta meg, illetve elfogadta az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatát.  

 

 

III.  A Felsőzsolcai Családgondozó Központ szakmai munkája  

 

A Felsőzsolcai Családgondozó Központ 2014. március 19-i képviselő-testületi ülésen számolt be a 

2013. évi szakmai munkáról, amelyet Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

26/2014. (III. 19.) Kth. számú határozattal fogadott el. A teljes beszámoló a honlapon elektronikus 
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formában, illetve a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető. Jelen 

előterjesztésben csak a lényegesebb szakmai mutatószámok kerültek feltüntetésre. 

 

 

III.1. Szociális étkeztetés 

 

A szociális étkeztetés a központi gyermekkonyha keretében van megoldva. A szolgáltatás 

igényelhető helyben fogyasztással, elvitel lehetőségével, illetve lakásra szállítással. 2013-ban 185 fő 

részesült ellátásban. 2012. évhez viszonyítva 80 %-kal nőtt az igénybe vevők létszáma, amelynek 

oka, hogy a Képviselő-testület csökkentette az étkezési térítési díjakat.  

 

 

III.2. Házi segítségnyújtás 

 

A feladatellátás 2013-ban került az intézményhez, ezt megelőzően Onga város gesztorságával 

létrehozott társulás látta el ezt a feladatot. A házi segítségnyújtás olyan ellátási forma, amely az 

igénybe vevő önálló életvitelének fenntartásában, szükségleteinek megfelelően lakásán, 

lakókörnyezetében biztosítja a segítségnyújtást. 2013-ban 24 fő részesült ellátásban.  

Az ellátást főképpen az egyedül élő idősek vették igénybe. Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 

meghatározza az 1 fő gondozóra engedélyezett ellátotti létszámot, az ellátásban 1 főállású és 1 

társadalmi gondozó vesz részt, ennek megfelelően az intézmény működési engedélyében 

engedélyezett ellátotti létszám 18 fő. Így új gondozottat csak akkor lehet ellátásba venni, ha valaki 

kikerül a rendszerből. 

 

 

III.3.  Nappali ellátás- Idősek klubja 

 

Az intézmény lehetőséget biztosít a saját otthonukban élő idős emberek, illetve egészségi állapotuk 

miatt rászorult 18. életévüket betöltött személyek nappali tartózkodására, biztosítva a társas 

kapcsolatokat, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését és szükség szerint az étkezést. 

Cél: az ellátottak számára hasznos és tartalmas időtöltés biztosítása, az aktivitás megtartása, 

képességek és készségek szinten tartása, társas kapcsolatok ápolásának elősegítése az egyéni és 

társadalmi hasznosság érzésének megtartása. A Klub szolgáltatásai között szerepel többek között 

étkeztetés biztosítása, szükség szerint egészségügyi ellátás megszervezése, hivatalos ügyek intézése, 

társas kapcsolatok kialakítása, szabadidős programok szervezése, rendezvényeken való részvétel.  

2013-ban 28 fő volt az ellátottak létszáma, december 31-én 23 fő vette igénybe a szolgáltatást. A 

2013. október 30-tól hatályos működési engedélyben meghatározott létszám 24 fő. 

 

 

III.4. Családsegítés 

 

A családsegítés-családgondozás alapellátási feladat, melyet minden 2000 fő feletti lakosságszámú 

települési önkormányzatnak meg kell szerveznie vagy családsegítő szolgálat működtetésével, vagy 

más személyes gondoskodást nyújtó intézmény keretében, annak önálló szakmai egységeként. 

A szociális törvény értelmében rendszeres szociális segélyben részesülők a családsegítő szolgálattal 

kötelesek kapcsolatot tartani. A családgondozók feladata az egyéni esetkezelés, a pszichológiai 

tanácsadás megszervezése, az életszínvonal szinten tartása, illetve más ellátásba juttatás segítése, 

valamint alternatív lehetőségek biztosítása (klubok, helyi közösségek, civil szolgáltatások, stb.). 
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2013. évben a forgalom és az eset szám a településeken: 

 Felsőzsolca Sajópálfala 

Forgalom szám 1730 49 

Eset szám 252 10 

 

Szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái: 

A probléma típusa Esetek száma 

Felsőzsolca Sajópálfala 

Életviteli 9 2 

Családi-kapcsolati 6 4 

Családon belüli bántalmazás 2 1 

Lelki-mentális 7 3 

Anyagi 76 3 

Foglalkoztatással kapcsolatos 52 2 

Ügyintézéshez segítségkérés 129 6 

Egészségkárosodással kapcsolatos 15  

Információkérés 37 6 

Egyéb    

Összesen: 333 27 

Több probléma 32 3 

Krízis 8 1 

 

A szolgálatot az év folyamán 1779 alkalommal, 262 fő vette igénybe, ebből 131 fő egyszer fordult 

hozzánk segítségért. A 131 fő probléma típusa változó volt, legtöbbször ügyintézéssel és anyagi 

problémával kapcsolatosak. 

9 fő krízishelyzetű klienst tartunk nyilván, akik között van hajléktalan, tartozás felhalmozódás miatt 

lakhatási problémákkal, alkohol problémákkal küzdő személy. 
 

 

 III.5. Gyermekjóléti szolgálat 

 

A szolgálat elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését, 

jogainak biztosítását tartja legfontosabb feladatának, de nem lehet figyelmen kívül hagyni az olyan 

társadalmi problémákat sem (iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus), amelyek a családon 

keresztül hatnak a gyermekre. 
 

Gondozási tevékenység a beszámolás időszakában: 

 

Gondozott gyermekek száma 

Felsőzsolca Sajópálfala 

165 8 

Alapellátásban gondozott gyermekek 

száma 

 

123 

 

8 

Védelembe vett gyermekek száma 31 - 

Átmeneti nevelt gyermekek száma 8 - 

Ideiglenes hatállyal elhelyezett 2 - 

Tartós nevelt - - 

Eseti ellátott gyermekek száma 58 6 

Gondozott és eseti ellátott gyermekek 

száma összesen 

 

223 

 

14 

Családok száma 100 4 
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A gyermekjóléti szolgálat feladatainak megvalósítása során eseti segítséget nyújt, ha a megoldásra 

váró probléma feltehetőleg egy-két alkalmat igénylő segítő beavatkozással kezelhető, nem indokolt 

a gondozási folyamat elindítása. Ilyen például az információnyújtás, tájékoztatás, ügyintézés 

segítése, tanácsadás, egyszeri segítő beszélgetés.  

 

A tevékenység keretében ellátott gyermekek száma és a kezelt problémák 

Megnevezés 
Kezelt problémák száma 

Felsőzsolca Sajópálfala 

anyagi, megélhetési, 

lakhatással összefüggő, stb. 
21 - 

gyermeknevelési 97 10 

gyermekintézménybe való 

beilleszkedési nehézség 
30 2 

magatartászavar, 

teljesítményzavar 
61 2 

családi konfliktus 18 3 

szülők vagy család életvitele 83 5 

szülői elhanyagolás 53 1 

családon belüli bántalmazás - - 

fogyatékosság, retardáció 4 1 

szenvedélybetegségek - - 

Összesen 367 24 

 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységei közül kiemelkedő jelentőséggel bír a 

családlátogatás. Az esetkezelés folyamatának szerves része, melynek során a családsegítő 

személyesen keresi fel az igénybe vevőt a lakóhelyén, általában előre egyeztetett időpontban, de 

indokolt esetben ettől eltérhetnek. A családlátogatás célja többféle lehet például kapcsolattartás, 

információszerzés, családtagokkal, rokonokkal való személyes megismerkedés, az igénybe vevő 

közvetlen életterének megismerése, tájékozódás a kultúrájáról, életviteléről, szokásairól, 

természetes támogató rendszeréről.  

A problémás családokkal való munka során lehetőség nyílik a családok életének komplex 

áttekintésére lakáskörülményeik és személyes terük megismerése által. A kezelendő és megoldásra 

váró problémák sokszor a család otthonában derülnek ki és sok esetben ott is kell legalább részben 

megoldást találni rájuk. 

A másik nagy probléma a kliensek körében az iskolázatlanság. Az alapfokú iskolai hiányosságok 

miatt a legegyszerűbb ügyintézés is problémát okoz a számukra. A nem megfelelő kommunikáció és 

magatartási minták miatt sorozatosan falakba ütköznek, ami miatt ügyintézéseikhez a mindennapi 

élet egyszerűbb dolgainak intézésében is a közreműködésünkre van szükségük.  

A szakmai tevékenység másik formája az információnyújtás. Információ kérhető telefonon, 

levélben, e-mailen, személyesen. Tárgya lehet az „intézmény” munkájával, a nyújtott 

szolgáltatásokkal, munkatársaival, igénybevevőivel és más intézményekkel, szervekkel, 

szervezetekkel kapcsolatos információ, amely nem áll adatvédelem alatt.  

 

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermekvédelmi törvényben meghatározott 

alaptevékenységek keretében az alábbi intézményeknek jelzési kötelezettsége van a gyermekjóléti 

szolgálat felé, illetve kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

Jelzőrendszeri tagok: 

- egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a 

házi gyermekorvos, 
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- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, 

a családsegítő központ, 

- a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési 

tanácsadó, 

- a rendőrség, 

- az ügyészség,  

- a bíróság, 

- a pártfogó felügyelői szolgálat, 

- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, társadalmi 

szervezetek, egyházak, alapítványok. 

 

 

III.6.  Az intézmény által 2013. évben szervezett programok  

 

- A Magyar Élelmiszerbank Egyesület felajánlásával az év folyamán 3 alkalommal 

történt tartós élelmiszerosztás a településen. Januárban a kisnyugdíjasok, júniusban a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, decemberben a 

nyolcvan év feletti lakosok kaptak 8-10 kg-os csomagot. A több mint 9 tonna 

élelmiszerből 1030 fő részesült. 

- Évek óta kapcsolatban áll az intézmény a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei 

Szervezetével. Az együttműködés kölcsönös, rendszeresen részt vesznek a helyi 

véradások megszervezésében. A szervezet támogatásával decemberben 50 rászoruló 

személy kapott 10 kg-os élelmiszercsomagot. 

- Márciusban a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Ifjúságvédelmi Alosztályának 

nyomozója tartott előadást az általános iskola 5-6. osztályos tanulói számára. 

Filmvetítés a kábítószer használatáról, hatásáról, következményeiről. Kötetlen 

beszélgetés magatartási, viselkedési szabályokról, normákról. 

- Áprilisban, a Városi Könyvtárban került sor Szoó Judit előadására, aki a „Kilófaló” 

című könyvsorozat szerzője. Fő téma az életmódváltás és a diéta volt, amihez a 

résztvevők is hasznos tanácsokat kaphattak.  

- Szintén áprilisban került megrendezésre Bűnmegelőzési előadás az idősek számára. Az 

előadó a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársa volt, aki 

biztonságtechnikai eszközöket mutatott be, és tájékoztatott ezek használatáról, valamint 

az áldozattá válás veszélyeiről. 

- A gyermekjóléti szolgálat rendszeresen szervez Játszóklub foglalkozásokat a jeles 

napokhoz kapcsolódóan a gondozásban lévő gyermekek számára.  

- A családgondozók minden évben vállalják javítóvizsgára kötelezett tanulók vizsgára 

való felkészítését. A korrepetálás augusztus 21-27. között történt. 

- 2013-ban is megrendezésre került az Idősek Karácsonyi Ünnepsége a település idősei 

számára, amit a Rendezvények Házában tartott meg az intézmény. A résztvevők száma 

évről évre emelkedik.  

 

 

IV.  Az Intézményfenntartó Társulás pénzügyi adatai 

 

A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi eredeti 

költségvetésének költségvetési bevételi főösszege 27.328 E Ft, költségvetési kiadási főösszege 

27.328 E Ft. 

Költségvetési bevételeinek módosított előirányzata 2013. december 31-én 48.591 E Ft, teljesítése 

43.351 E Ft, mely 89,22 %-nak felel meg.  
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Költségvetési kiadásainak előirányzata az év során 48.591 E Ft-ra módosult, teljesítése 42.712 E Ft. 

A módosított költségvetési kiadási előirányzatok felhasználása 87,90%-ban teljesültek.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Felsőzsolca, 2014. november 4. 

 

        Dr. Tóth Lajos  

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. 

évi tevékenységéről 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt 

jóváhagyja.  
 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


