
































E L Ő T E R J E S Z T É S  
A Képviselő-testület 2018.május 28-i ülésére 

 
 

 Tiszatenyő-Kengyel szennyvízkezelő társulat beruházásában megvalósult szennyvízvagyon átadás-
átvétel 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
  
A szennyvíz beruházás 2015. évben átadásra került. A Társulat a vagyonfelosztására meghozta a 
4/2018. (IV.19.) TKKSZT határozatát. A határozat melléklete szerint 2017. december 31-i fordulónappal törté-
nő vagyonfelosztást tartalmaz. 
 
Kérem, a napirend megtárgyalását és a határozat elfogadását. 
 
  
 
_____/2018.(V.28) Kt.  
H a t á r o z a t i javaslat 
 
Tiszatenyő-Kengyel szennyvízkezelő társulat beruházásában megvalósult szennyvízvagyon átadás-átvétel 
 

Kengyel Községi Önkormányzat a Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő 
Társulat vagyonának felosztása után a beruházásból származó vagyonrészt 2018. 
január 01-i nappal, jelen határozat 1. melléklete szerinti összegben elfogadja. 

A vagyonfelosztási megállapodás aláírására felhatalmazza: Nagy Szilárd polgár-
mestert. 

 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 
 
Kengyel, 2018. május 24. 
 
 
 

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 



Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás 1. melléklet

Kengyel önkormányzatának átadott vagyon
2017.12.31

Aktiválás
Beruházáshoz tartozó 

költségek Écs. Leírási kulcs % Nettó
Rendszerfüggő víziközmű elemek
Épület 69 978 931 4 256 253 2 65 722 678
Építmény 919 287 038 4 792 011 55 722 128 2 868 356 921
Gépek, Berendezések 69 270 169 4 156 210 2 65 113 959
Összesen rendszerfüggő víziközmű elemek 1 058 536 138 4 792 011 64 134 591 999 193 558

Rendszerfüggetlen víziközmű elemek
Gépek, Berendezések 103 932 853 45 966 356 14,5 57 966 497
Számítógép 1 015 295 1 015 295 33 0
Összesen rendszerfüggetlen víziközmű elemek 104 948 148 46 981 651 57 966 497

Mindösszesen átadott vagyon 1 163 484 286 4 792 011 111 116 242 1 057 160 055































































 
 
 

Beszámoló 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 

2017  évi munkájáról 
 

 
„Felrázni a társadalmat a közönyből.  
Szembesíteni, hogy a szociális ellátás, 
 a szoridaritás nem csak a szakma,  

a szakemberek dolga.  
Mindannyiunknak van feladata.” 

 

 
 

 
                      Összeállította:Mezei Aranka 

                        Intézményvezető 
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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
 

Ezúton benyújtom a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2017 évi munkájáról szóló 

beszámolómat. 

 
 

Jelenleg hatályos tanúsítványunk szerint a következő szolgáltatásokat  láthatjuk el: 

 

- Szociális étkeztetés, szociális konyha 

- Házi segítségnyújtás, ellátható személyek száma: 63 fő 

- időskorúak nappali ellátása, férőhelyek száma: 10 fő( idős és demens személyek el-

látása) 

- Idősek otthona férőhelyek száma: 23 fő 

- Tanyagondnoki Szolgálat 

- Család és Gyermekjóléti Szolgálat (5083 Kengyel Tavasz  utca 16) 

 

 

Intézményünk szakmai munkáját  meghatározó jogszabályok 
 

 2012 évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

 1992. évi XXXIII. törvény  a közalkalmazottak jogállásáról 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatások és szociális ellátásokról 

 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá-

tások térítési díjáról. 

 335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

 226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédel-

mi szolgáltatók, intézmények, ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 

 235/1997. (XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 

 321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet a szociális szolgáltatók és intézmények mű-

ködésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről. 
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 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátá-

sok finanszírozásának rendjéről 

 9/1999. (XI.24.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá-

tások igénybevételéről 

 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intéz-

mények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 8/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

adatainak működési nyilvántartásáról 

 9/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek to-

vábbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

 36/2007. (XII.22.) SZMM. rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 

állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes sza-

bályairól 

 1997 évi XXXI tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és műkö-

désük feltételeiről 

 

 

Az intézmény ellátási területe 
 
 

Alapellátás tekintetében 

 Kengyel Község közigazgatási területén élő lakosságnak biztosítjuk az ellátásokat. 

 

Szakellátás ellátási területe: 

Kengyel 

Törökszentmiklós 

Tiszatenyő 

Tiszabő 

Tiszapüspöki közigazgatási területén élő lakosságnak biztosítjuk az ellátást. 
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Az intézményünk személyi   helyzetének bemutatása:  

 

Intézményünkben a személyi feltételek megfelel ugyan de ha nem lenne 

közfoglalkoztatásban 8 fő akkor akadozna a munka. Sajnos sem takarítót sem a 

mosókonyhára személyt nem ír elő a törvény. Ez óriási problémát vet az intézményre 

hiszen mindennaposan takarítani és mosni kell az ellátottakra.  

A mosókonyhai feladatot sajnos többen nem vállalják egy fő közfoglalkoztatottal tudjuk 

megoldani akit- ha  szabadságra engedek nem tudják helyettesíteni az ott lévő 

közfoglalkoztatott takarítónők.  

A házisegítség nyújtás esetében előfordult, hogy hosszantartó   táppénz és szabadság egy 

időpontra esett itt túlórát kellett fizetni a dolgozóknak mert másképpen nem tudtuk osztani 

a gondozókat. 

A bentlakásos intézményben két közfoglalkoztatott segíti ki a munkát , de ők önállóan nem 

csak gondozónő mellett dolgoznak. Jelenleg egy gondozónő táppénzre került 

előreláthatólag hosszabbtávra és a meglévő gondozónőket nem tudtuk beosztani ezért 

helyettesítésre kellett felvenni egy szakképzett személyt a táppénz idejére. Nagy problémát 

fog okozni ha a két közfoglalkoztatotti segítség is kiesik, mert akkor ha újabb gondozónő 

kerül táppénzre vagy szabadságra akkor a beosztások felborulnak. 

A család és gyermekjóléti szolgálathoz is szükséges lesz egy legalább négyórában 

foglalkoztatott személyt felvenni mert egy embernek nagyon sok a munka. 

 

A tanyagondnoki autót több alkalommal igénybe kellett venni a bentlakásos intézménynek 

, mert a betegszállítással nagyon nagy probléma van országos szinten. Sokszor előfordul , 

hogy nem vitték el az ellátottat ( panasszal már éltem a mentőszolgálat felé)  és nekünk 

kellett a szállítást megoldani, sőt ha olyan ellátottat visznek aki demens egy gondozónőt 

kell az időssel elküldeni , mert  nem tudja elmondani a gyógyszerezését, és előfordul hogy 

a betegszállító magára hagyja.  
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Intézményünk tárgyi feltételei: 

 

 

Sajnos intézményünkben több hiányosság is található szinte csak a minimum feltételeknek 

felelünk meg. Az elmúlt években csak úgymond tűzoltás történt. Az udvarunkra több 

alkalommal hozatni kellett kavicsot mert elakadt az ebédes autó, egy nagy udvarrendezés 

lenne szükséges hiszen a sok tolókocsis ellátott  nem tud az udvarra kijönni, hiába 

szeretnénk rendezvényt tartani. Az ebédlő rész betonozásra szorul mert több helyen lyukas 

az ajzat. A fűtési számlán folyamatosan magas hiszen a régi ablakok nem zárnak rendesen. 

Probléma volt a víz rendszerünkkel is csőtörés miatt kint kellett a folyosón elvezetni a 

csövezést. 

Felmérettetésre került az épület eon rendszere is, több millió forint beruházást igényel az 

épület rendbetétele. Ezzel kapcsolatban már elkezdődött  az előzetes  felmérés a végleges 

árajánlat később készül el. 

2017 évben betörés történt ami anyagilag nagy terhet tett az intézményre hiszen helyt 

kellett állnia és kártalanítani kellett a lakókat. Akkor kértem egy céget hogy mérjék fel 

mennyibe kerülne a bekamerázás de egyenlőre ezt nem tudtuk kivitelezni , anyagi okok 

miatt. 



5 
 

 

 

Az épület kívül és belül is felújításra szorul, a kerítés is javításra szorulna 

Fürdőszobák korszerűtlenek. Bútorzat régies. A folyosó szűk nehezen tudnak közlekedni a 

járókeretet használó ellátottak. Égető probléma az ebédlő újra burkolása mert 

balesetveszélyes 

Nagy szükségünk lenne betegágyakra mert sok a fekvőbetegünk. Jelenleg 22 főből 7 fekvő. 

 

 

 
I .Idősek Bentlakásos Otthona 

 
Általános feladata: 
 
Idősek Otthona feladata, célja:  
 
Az Idősek Otthona működésének célja, hogy gondoskodjunk elsősorban azoknak a 

nyugdíjkorhatárt betöltött időskorúak ápolásáról, gondoskodásáról, akik önmaguk 

ellátására nem vagy csak segítséggel képesek, de egészségi állapotuk rendszeres 

gyógyintézeti kezelést nem igényel. 

Indokolt esetben 18. életévet betöltött személy ellátását is biztosítjuk, ha betegsége, 

egészségi állapota ezt szükségesség teszi. 

Ezen kívül feladata még, fokozott ápolást, gondozást igénylő demens személyek tartós 

bentlakásos ellátása, akik a demencia körébe tartozó korképpel rendelkeznek. 

Ellátottak száma jelenleg 22 fő. 
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A sorban állók száma folyamatosan növekszik. Egyre többen kérnek ( országosan) 

tájékoztatást intézményünkbe történő bekerülés feltételeiről.  

 
 

 
Az  Idősek Otthona az ellátást igénybe vevők részére teljeskörű ellátást nyújt: 
 
 
a)    Egészségügyi ellátás keretében biztosított: 

- egészségügyi alapellátás, 

- szakorvosi ellátás, 

- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás, 

- szakorvos által előírt kezelés, gyógyszerelés, rutinvizsgálat folyamatos kontrolálása 

- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás 

- eü-i dokumentáció naprakész vezetése személyre szabottan. 

- az ellátottak személyre szabott gondozása 

- egyéni gondozási terv napivezetése és a változások rögzítése 

- egyéni ápolási terv napi vezetése és a változások rögzítése 

- az ellátottak személyi higiénéjének biztosítása, és a mindenkori állapotának 

megfelelő segítése 

- az ellátott ruházatának figyelemmel kísérése, szükség esetén mosása, ill. 

intézményi textíliával való ellátása a jogszabályban és a házirendben 

szabályozott módon 

- az élelmezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, szükség esetén diéta 
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biztosítása 

- kezelések, injekciózások elvégzése az orvos utasítása szerint 

- névre szólóan a gyógyszer kiadagolása és beadása 

- az ellátottak kórházba, vizsgálatra, egyéb programokra való elkísérése 

- az ellátott kérésének panaszának meghallgatása, szükséges intézkedések 

megtétele kompetencia határok betartásával 

- a lakó viselkedésének, hangulatának, aktivitásának, betegség-tünetek 

alakulásának figyelemmel kísérése, ezzel kapcsolatos tapasztalatairól való 

beszámolása a részlegvezetőnek szóban, és rögzítése az eseménynaplóban 

- a haldokló beteg ellátása, végtisztességre való felkészítése 

- az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően jegyzéket készítése, a halál 

beálltakor és a jegyzéket két tanúval való aláíratása.Biztosítjuk a személyre szabott 

gondozást, szükség esetén ápolást napi 24 órában, háziorvosi, szakorvosi ellátást, 

gyógyszerellátást. 

 

2014 év óta megbízással alkalmaztuk Tóth Varga Valéria körzeti ápolónőt szakápolási 

feladatokra, törvényi előírásnak megfelelően ,a körzeti ápolónő elköltözött és  jelenleg 

egyeztetés folyik az új asszisztenssel. 

Az alap ápoláshoz szükséges eszközök biztosítottak de folyamatosan kell pótolni 

kell.Továbbra is nagy szükségünk lenne  23váltás ágyneműre, lepedőkre . 

Pszichiáter szakorvos rendelése negyedévente biztosított. Alkalmazását az teszi 

szükségessé, hogy több ellátottunk  szed olyan gyógyszert, amely szakorvosi javaslathoz, 

illetve felíráshoz kötött. 

 

 
 
b)Mentálhigiénés ellátás 
 
Feladata:  

 

A lakók hasznos szabadidős tevékenységének szervezése, irányítása, kirándulások, ünnep-

napok szervezése. 

Az újonnan beköltözött lakók beköltözése során az Intézmény megismertetése, pszichés 

egyensúly megteremtése, ami már az előgondozás során megkezdődik. 
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Hivatalos ügyeik intézésében is segédkezünk.  

Minden ellátottról mentálhigiénés dokumentáció készül, melyet rendszeresen vezetünk 

személyre szabottan. Fontos feladat a lakók egymással való megismertetése, elfogadtatása. 

 
Az intézményben rendszeresen ünnepeljük: 
 

- Farsangot 

- Nőnapot  

- Húsvétot 

- Anyák napját 

-  Minden évben egyszer megünnepeljük mindenki születésnapját,  

- az Idősek napját  

-  Karácsonyt 

- Szociális Munka napját ünnepeltünk a dolgozókkal 

Meglátogatott minket a Falu mikulása is és  idősek otthona lakói karácsonyi 

ajándékcsomagot is kaptak. 

 

Az intézményi ünnepségeken  helyi óvoda, iskola , civilszervezetek mindig részt vesznek, 

színvonalas műsoraikkal. Ezúton is szeretném megköszönni hogy minden felkérésünknek 

eleget tesznek. 

Terveznénk  szabadtéri programokat is aminek feltétele lenne hogy az udvar rendben 

legyen , sajnos a felülete rendezetlen , balesetveszélyes! bízom benne hogy hamarosan 

rendben lesz és az ellátottak részére iskönnyen megközelíthetővé és használhatóvá válik. 

 

 
c) Étkezés: 
 
Naponta 5x-i étkezést biztosítunk.  
Diétás étkezés biztosítása is megoldott. 
 
 

Személyi feltételek   Szakmai létszám 

 
 Név   Munkakör   Végzettség 
 
Mezei Aranka                Intéményvezető                      Szociálpedagógus 

Cseh Lászlóné vezető ápolóSzoc. gondozó szervező 
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Fejes Istvánné  gondozó  Szoc. gondozó ápoló 

Mező Józsefné gondozó  Általános ápoló      

Rimóczi Sándorné    gondozó  Szoc. gondozó ápoló 

Törőcsik Kálmánné gondozó  Szoc. gondozó ápoló 

Urbán Károlyné gondozó  Szoc. gondozó ápoló 

Szarvák Andrásné gondozó  Szoc. gondozó ápoló 

OlcsákHajnalka            gondozó  ( helyettesítő)             Szoc.gondozó ápoló 

Dr. Kotró László  int. orvos heti 4 óra Általános orvos 

Az otthon működésének fontos feltétele adolgozók rendszeres tájékoztatásaaz intézmény 

működéséről és hiányosságokról, az etikai helyzetről, az intézmény működését érintő fon-

tosabb döntésekről, az eltelt időszakban végzett munkáról, a következő időszak feladatai-

ról.ezeket dolgozói munkaértekezleten minden hónapban megbeszéljük, valamennyi dol-

gozó részvételével. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 

 

Intézményi térítési díj: 
 
2017–ben       97.560 Ft /hó  
                          3.250Ft/nap 
 
 
II. Alapellátás: 
 
- házi segítségnyújtás 
- szociális étkeztetés 
- idősek nappali ellátása 
- Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Tanyagondnoki szolgálat  
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Továbbképzési kötelezettség: 

 
A továbbképzési kötelezettség változott 2018 évben 
 
Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI 

rendelet számos változást hozott a szociális szakmai továbbképzési rendszerben. A módosí-

tás érinti a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szak-

vizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (Tszr.), a személyes gondoskodást vég-

ző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rende-

let (Mr.), illetve az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetel-

mény. 

A továbbképzési időszak tartama négy évre változik. Az e rendelet szerint 2018. július 1-

jén továbbképzésre kötelezett továbbképzési időszaka 2018. július 1-jén egységesen újra-

kezdődik. A pontszerző időszak hossza fix, ha a továbbképzési kötelezettség a továbbkép-

zési időszak vége előtt teljesül, az új továbbképzési időszak csak az előírt továbbképzési 

időszak letelte után indul.  

 

 
 
 

A Tszr. képzési formái már januártól kibővültek három új elemmel, ezentúle-learning, 

blendedlearning, illetve szakmai terepgyakorlat formájában is lehet továbbképzésen részt 

venni. Az e-learning számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amelyben mind a 

tananyagot egységes keretrendszerbe foglalva hozzáférhető a tanuló számára. Nagy előnye 

az önálló időbeosztás a tanulási folyamatban, illetve nem igényli a képzőhelyre való uta-

zással, ott tartózkodással kapcsolatos intézkedéseket. A blendedlearning esetében az inter-
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net és a digitális média nyújtotta lehetőségeket és a hagyományos tantermi oktatás módsze-

reit együttesen használják. A modellben fontos szerepet kap a személyes kontaktus, az órák 

megadott helyén és idején való személyes részvétel, míg az online tér tanulástámogató fe-

lületein keresztül az e-learningre jellemző anyagfeldolgozás valósulhat meg. 

A szakmai tanfolyam esetében változás, hogy akár 20 órás időtartamban is indítható lesz, a 

megszerezhető pontok alsó határa 20 pontra csökken. 

 
Az új képzési rendszerben a vezetői megbízás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester 

vezetőképzésen, majd meghatározott időközönként megújító képzésen való részvétel lesz. 

A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgálta-

tást nyújtó személyek vezetőképzéséről (a továbbiakban: Vr.) 2. § (1) bekezdése szerint: 

„A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a 

vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesíti.”  

A vezetőképzés szintjei  

a. az alap vezetőképzés és  

b. a mester vezetőképzés.  

 

Az alap, illetve a mester vezetőképzés alapozó és - kétévente kötelező - megújító képzési 

szakaszokból áll.  

A vezető  

c. a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül alapozó vezetőképzés teljesítésé-

re, továbbá  

d. az alapozó vezetőképzés teljesítésének időpontjától számított két éven belül, majd ezt 

követően kétévenként megújító vezetőképzés teljesítésére köteles.  

 

Az alap vezetőképzésre kötelezett:  

e. alapozó képzésének időtartama 80 óra, amelyből 30 óra elméleti és 50 óra gyakorlati 

képzés;  

f. megújító képzésének időtartama 15 óra, amelyből 5 óra elméleti és 10 óra gyakorlati 

képzés. mester vezetőképzésre kötelezett:  

g. alapozó képzésének időtartama 120 óra, amelyből 50 óra elméleti és 70 óra gyakorlati 

képzés;  
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h. megújító képzésének időtartama 25 óra, amelyből 10 óra elméleti és 15 óra gyakorlati 

képzés.  

Az új vezetőképzési rendszer 2018. január 1-jétől kezdődik.  

Átmeneti szabályok:  

k. A vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus szakvizsgával rendelkező sze-

mély első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart.  

A mester vezetőképzésben köteles részt venni:  

1. A szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat, vagy javítóintézet intézményvezetője;  

2. a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény telephelyének, 

a lakásotthon kivételével a gyermekotthon telephelyének, az utógondozó otthon telephely-

ének, a családok átmeneti otthona telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephely-

ének, továbbá a javítóintézet telephelyének vezetője.  

 

Alap vezetőképzésre kötelezettek: az integrált intézmény önálló szervezeti egységének a 

vezetői – kivéve a 2. pontban említett telephely vezető munkakörben foglalkoztatott veze-

tők –, intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás 

szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetők, és a vezető ápolók, vezető pedagógu-

sok, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezetők.  

 
 
 
II. Alapellátás: 
 
- házi segítségnyújtás 
- szociális étkeztetés 
- idősek nappali ellátása 
- Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Tanyagondnoki szolgálat  

Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás szakfeladaton 6 és 0,5  gondozónőés látja el az ellátottakat. Gondo-

zónőink intézményi kerékpárral közlekednek . Sajnos a kerékpárok állapota kritikus folya-

matosan csináltatni kell.  Nagy szükségünk lenne új kerékpárokra. 

 

Intézményi térítési díj: 250 Ft/óra 
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Főszabály szerint a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végző 
személyek száz százalékának szakképzettnek kell lennie. 
2017. január 01-től azonban mind a létszámelőírásra, mind a képesítési előírásokra 
vonatkozó szabályok változtak. 
A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól – ide nem értve a ve-
zető 
beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket – a munkáltatói jogkör 
gyakorlója házi segítségnyújtás esetén két év* határozott időre felmentést adhat, ha 
a) a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már 
szakirányú oktatásban vesz részt, 
b) az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak 
megfelelő személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges 
szakirányú képesítés megszerzését. 

Ebben az évben végez egy fő gondozónő OKJ képzésen egy fő pedig a jövő év folyamán.  

A házi segítségnyújtás létszámelőírásai keretében új számítási alapként bevezetés-
re kerül a gondozásra fordított havi órakeret elszámolás. A személyi gondozást végző    
aszociális gondozóklétszáma a jövőben nem a megállapodások számához viszonyítva 
kerül meghatározásra, hanem a tevékenységnaplóban ellátottanként, havonta rög-
zített időtartamok összesítése alapján kerül megállapításra. 
Ez a számítási mód lehetővé teszi, hogy minden szolgálat a nála felmerülő tényle-
ges  ellátotti igények alapján végezze a házi segítségnyújtást és rugalmasan alkal-
mazkodjon a változó körülményekhez. 
Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. 

 

 Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnye-

zetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell 

nyújtani. 

(3) Szociális segítés keretében biztosítani kell 

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárí-

tásában történő segítségnyújtást, 

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

(4)437 Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat. 
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(5)438 Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szük-

ségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegy-

ző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondo-

zási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő eseté-

ben szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükség-

let mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felül-

vizsgálhatja és módosíthatja. 

 

 A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei 

Szociális segítés keretében: 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben) 

- mosás 

- vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 

- 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 

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 
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- 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 kiváltása 

- 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) 

 

 

Értékelő adatlap 

Személyes adatok 

Név: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 
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Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: 

Mérőtábla  

 

Tevékenység, 
funkció 

Értékeljen 0-4 pont között (a 
pontérték a szükséges segítség 

mértékével emelkedik) 

Intézményvezető Orvos 

Térbeli-időbeni 
tájékozódás 

0: mindig, mindenkor térben, 
időben, személyeket illetően 
tájékozott 
1: esetenként segítségre, tájé-
koztatásra szorul 
2: részleges segítségre, tájékoz-
tatásra szorul 
3: gyakran tájékozatlan 
4: térben-időben tájékozatlan 

-  

Helyzetnek meg-
felelő viselkedés 

0: mindig, mindenkor a helyzet-
nek megfelelően viselkedik 
1: esetenként bonyolultabb 
helyzetekben segítségre szorul 
2: gyakran az adott helyzetnek 
nem megfelelően viselkedik 
3: nem megfelelő viselkedése 
gyakran kellemetlenséget okoz, 
reakciója nem kiszámítható  
- viselkedési kockázat 
4: nem képes az adott helyzet-
nek megfelelően viselkedni 

-  

Étkezés 0: önmagát kiszolgálja, önállóan 
étkezik 
1: felszolgálást igényel, de önál-
lóan étkezik 
2: felszolgálást és evőeszköz 
tisztításához segítséget igényel 
3: felszolgálás és elfogyasztás-
hoz részbeni segítséget igényel 
4: teljes segítséget igényel az 
étel elfogyasztásához 

 - 

Öltözködés 0: nem igényel segítséget 
1: önállóan végzi, de a megfele-
lő ruhaneműk 
kiválasztásához segítséget igé-
nyel 
2: egyes ruhadarabok felvétel-
ében igényel segítséget 
3: jelentős segítséget igényel az 
öltözködésben, megfelelő öltö-
zet kiválasztásában 

 - 
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4: öltöztetés, vetkőzés minden 
szakaszában segítségre szorul 

Tisztálkodás 
(személyi higiéné 
biztosítása) 

0: szükségleteit felmérve önál-
lóan végzi 
1: szükségleteit felismeri, bizo-
nyos feladatokhoz segítséget 
igényel 
2: szükségleteit felismeri, tisz-
tálkodni csak segítséggel tud 
3: részlegesen ismeri fel szük-
ségleteit, segítséget igényel  
4: nem ismeri fel szükségleteit, 
tisztálkodni önállóan nem képes 

 - 

WC használat 0: önálló WC használatban, öl-
tözködésben, higiénés feladatait 
ellátja 
1: önállóan használja WC-t, de 
öltözködésben, illetve higiénés 
feladatokban ellenőrizni kell 
2: önállóan használja WC-t, de 
öltözködésben, illetve higiénés 
feladatokban segíteni kell 
3: segítséget igényel WC hasz-
nálatban, öltözködésben, higié-
nés feladatok elvégzéséhez 
4: segítséggel sem képes WC 
használatra, öltözködésre, higié-
nés feladatok elvégzésére 

 - 

Kontinencia 0: vizeletét, székletét tartani 
képes 
1: önállóan pelenkát cserél, el-
végzi a higiénés feladatait 
2: pelenka cserében, öltözkö-
désben, illetve higiénés felada-
tokban alkalmanként segítséget 
igényel 
3: rendszeres segítséget igényel 
pelenka cserében, öltözködés-
ben, higiénés feladatok elvégzé-
sében 
4: inkontinens, teljes ellátásra 
szorul 

 - 

Kommunikáció 
Képes-e megfo-
galmazni, elmon-
dani a panaszát, 
megérti-e, amit 
mondanak neki 

0: kifejezőkészsége, beszédérté-
se jó 
1: kommunikációban időszako-
san segítségre szorul 
2: beszédértése, érthetősége 
megromlott 
3: kommunikációra csak segéd-
eszközzel vagy csak metakom-

 - 
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munikációra képes 
4: kommunikációra nem képes 

Terápiakövetés 
Rábízható-e az 
előírt gyógysze-
rek adagolása, 
szedése 

0: az orvos utasításait, előírt 
gyógyszeres terápiát betartja 
1: gyógyszerelésben segítséget 
igényel, utasításokat betartja 
2: elrendelt terápiát tartja, segít-
séggel tudja tartani az utasításo-
kat 
3: elrendelt terápiát, utasításokat 
ellenőrzés mellett tartja 
4: gyógyszer bevétele csak gon-
dozói ellenőrzéssel 

-  

Helyzetváltoztatás 0: önállóan 
1: önállóan, segédeszköz hasz-
nálatával 
2: esetenként segítséggel 
3: gyakran segítséggel 
4: nem képes 

 - 

Helyváltoztatás 0: önállóan 
1: segédeszköz önálló használa-
tával 
2: segédeszköz használatával, 
segítséget esetenként igényel 
3: segédeszköz használatával, 
gyakran csak segítséggel 
4: nem képes 

 - 

Életvezetési ké-
pesség 
(felügyelet igé-
nye) 

0: önállóan 
1: esetenkénti tanácsadás, rész-
feladatra betanítható 
2: személyes szükségletei ellátá-
sában segítségre szorul 
3: személyes szükségletei ellátá-
sában gyakran vagy rendszere-
sen segítségre szorul, belátási 
képessége hiányzik  
4: állandó 24 órás felügyelet 

-  

Látás 0: jól lát, szemüveg használata 
nélkül 
1: jól lát, szemüveg használatá-
val 
2: szemüveg használatára szo-
rul, de elutasítja azt  
3: szemüveg használatával sem 
kielégítő a látása (pl. hályog, 
érbetegség) 
4: nem lát 

 - 

Hallás 0: jól hall, átlagos hangerő mel-
lett 
1: átlagos hangerő mellett időn-

 - 
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kénti hallásproblémái vannak 
2: hallókészülék használatára 
szorul 
3: van hallókészüléke, de nem 
képes használni vagy elutasítja 
4: nem hall 

Fokozat Intézményvezető és az orvos 
által adott összes pontszám 

  

 

 

Értékelés 

 

 

Fokozat Értékelés Pontszám Jellemzők 
0. Tevékenységeit elvégzi 0-19 Az egyén a vizsgált tevékenysé-

geket el tudja végezni. 
A szolgáltatás a szociális és 
egészségi állapot szinten tartására 
korlátozódik. 

I. Egyes tevékenységek-
ben segítségre szoruló 

20-34 Az egyén egyes tevékenységekben 
hetente többször segítségre szorul 
vagy figyelmet, irányítást igényel. 

II. Részleges segítségre 
szoruló 

35-39 Az egyén bizonyos tevékenységek 
elvégzésében napi rendszeres se-
gítségre szorul vagy napi szintű 
kontrollt igényel. 

III. Teljes ellátásra szoruló 40-56 Az egyén teljes ellátásra, folyama-
tos gondozásra, ápolásra szorul, 
intenzív odafigyelést és gyakori 
beavatkozást igényel.  

 

 

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM ren-
delet 4. § (1) bekezdés ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények állnak fenn. 

A vizsgálat eredménye alapján: 

- szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szoci-
ális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 
22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdés b) pont .........alpontja szerinti egyéb körülmény 
alapján 

- személyi gondozás 
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- idősotthoni elhelyezés 

nyújtható. 

Dátum: 

.................................................................. 
intézményvezető/szakértő 

.................................................................. 
orvos 

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni. 

Felülvizsgálat 

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM ren-
delet 4. § (1) bekezdés ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények állnak fenn. 

A vizsgálat eredménye alapján: 

- szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szoci-
ális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 
22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdés b) pont .........alpontja szerinti egyéb körülmény 
alapján 

- személyi gondozás 

- idősotthoni elhelyezés nyújtható. 

Dátum: 

.................................................................. 
fenntartó képviselője 

................................................................. 
orvos 

 

 
 
 
 
:  
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Személyi feltételek    Szakmai létszám 
 Név   Munkakör   Végzettség 
 
Jakabné Nagy Ilona       gondozó                 Szociális gondozó, ápoló 

Oláh Róbertné               gondozóSzociális gondozó, ápoló 

Szujó Balázsné              gondozóSzociális gondozó, ápoló 

Kiss Erika                      gondozó            Jelenleg tanulmányait végzi(2017-ben végez) 

Krenák Józsefné            gondozó                 Szociális gondozó, ápoló  

Nagy Józsefné               gondozó(osztott munkakör )         Jelenleg tanulmányait végzi             

 
 
 

Idősek nappali ellátása 
 

 
A klubot igénybe veheti minden 18. évét betöltött, egészségi állapota vagy idős kora miatt 

szociális vagy mentális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes személy. 

A klubok a saját otthonukban élőknek biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 

az igény szerinti napi étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására.  

A nyitva tartás ideje munkanapokon 8-16 óráig tart. 

A klubtagok közül az idősebbek inkább a délelőtti órákban tartózkodnak az intézményben, 

ők inkább a csendes beszélgetésekre vágynak. 

Továbbra is biztosítjuk a klubtagok számára a tisztálkodási és mosási lehetőséget.  

A klubbos ellátottak rendszeresen részt vesznek intézményi ünnepségeinken, aki nem tud 

eljönni azt az önkormányzat kocsijával szállítjuk be. 

 

Személyi feltételek    Szakmai létszám2017–ben 

 
 Név   Munkakör   Végzettség 
 
Szöllősi Krisztina        (nappali ellátásvez) Szociális gondozó és ápoló 
 
Bali Csaba         szociális gondozó /demens ellátásSzociális gondozó, ápoló 
 
Guttyán Edina     szociális gondozó-foglalkoztató  ( GYED en van) 

 
Szociális étkeztetés 
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Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri étkezéséről 

gondoskodunk ebédeltetés formájában, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartó-

san, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk okán. 

 

Igénybevétel módja:  

- helyben fogyasztás 

- kiszállítás 

- saját elvitel 

 

Térítési díj ellenében biztosított szolgáltatás. 

Továbbra is  lehetőség van arra hogy  ünnepnapokon is lehetőség van arra hogy az ebédet 

kiszállítsuk. Egy személy megállapodással dolgozik az intézménynél ezeken a napokon. 

A szakfeladaton 0,5  főt alkalmazunk. 

 

 

 

Tanygondnoki Szolgálat 
 

 
I.A tanyagondnoki szolgáltatás célja: 

 
- az önkormányzat települési hátrányának csökkentése, 

- a településen az életfeltételek javítása, 

- a településen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. 

- a fentieken túlmenően a tanyagondnoki szolgálat a helyi adottságokhoz és 

sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését is biztosítja. 
 

 
Ellátandó célcsoport 

 Bagi-majorban több mint 300 fő él.Kengyel Községi Önkormányzat eddig is fontosnak 

tartotta a Bagi-major településrészen élők megsegítését, a kapcsolattartás elősegítését, a 

település központjától való 4 km távolságból eredő hátrányok kompenzálását. 
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II.A tanyagondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi 

feladatokat látja el. 

 

- különféle, a szociális alapellátás körébe tartozó feladatok, 

- egyéb – szolgáltatás – jellegű feladatok. 

A tanyagondnoki szolgálat alapfeladatai közé tartozik különösen: 

a) közreműködés 

- az étkeztetésben, 

- a család és gyermekjóléti szolgálat 

- a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, 

b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása: 

- házi orvosi rendelésre szállítás, 

- egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 

- gyógyszerkiváltás, 

c) óvodás és iskoláskorú gyermekek szállítása. 

A tanyagondnoki szolgáltatása körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok különösen: 

- a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése, azok 

lebonyolításában való közreműködés (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári 

kölcsönzés, stb.), 

- egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 

- egyéb lakossági szolgáltatások. 

Ezen túlmenően, ezen feladatok mellett a település sajátos igényeihez és szükségleteihez 

igazodó szolgáltatásokat is végez. 

Ezen feladatok közben a tanyagondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a 

rászorulóknak problémáik meghallgatásával és megbeszélésével.  tanyagondnok 

tevékenységének ellátása bevonja a településen lévő családokat  

A falugondnok tevékenységét a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 8. számú melléklet szerinti tevékenységnaplóban kell dokumentálni. 

 

Tanyagondnokunk Nyeső István aki 2018. 05.17 én szerezte meg a végzettségét. 



26 
 

 

Családterápiás szolgáltatás:  
 Balázs Ágnes –családterapeuta beszámolója alapján 
 
Helyileg a Kossuth út 81-83 szám alá került a családterápiás szolgáltatásunk. Az 

intézményi lakók is szívesen igénybe veszik.  
Az egyéni a pár és a családterápia továbbra is működik a szolgálatnál 3 hetente jön a 

terapeuta. 

 

 
2017. január 1.- december 30.-ig 21 főnél történt pszichológiai tanácsadás.  

16 főnél egyéni pszichológiai tanácsadás átlag 4 alkalommal( rendszer és családterápiás 

szemléletű  egyéni tanácsadás ) és családterápia 5 családnál átlag 3 alkalommal.  

Pszichológiai tanácsadás a klienseknél a következő területeken történt: bántalmazás, válás, 

szenvedélybeteg a családban, iskolai hiányzás, iskolai és otthoni viselkedészavar, 

gyászfeldolgozás, egészségvesztés feldolgozása, mentálisan sérült gyermek nevelése, 

életciklusváltás, identitás keresés, gyermekek beilleszkedése egy új mozaikcsaládba, 

gyermeknél eltérő fejlődési folyamat kezelése, párkapcsolati problémák, szülő-gyermek 

leválási nehézségek, életvezetési nehézségek, gyerekkorban elszenvedett traumák a 

jelenbeni élethelyzetben is hasonló megismétlődése, szülők és külön élő felnőtt 

gyermekeikközötti kapcsolat esetében konfliktussal terhelt elvárások kezelése, realaxáció 

tanulása. A tanácsadások havonta 1 alkalommal zajlanak, ezért a kliensek és problémáinak 

javulása szempontjából fontos, hogy a találkozások közötti időben más szakértők bevonása 

is kiegészítse a tanácsadási munkát: szociális szakemberek, pedagógus, gyermek és felnőtt 

pszichiáter, jogász és orvos kollégák. Az ügyfeleknél egyéb pszichés zavarok formája is 

jelen van: depresszió, szorongásos zavar, szomatoform zavar, pszichoszomatikus zavar, 

viselkedési zavar. Rendszerszemléletű megközelítéssel történik a terápiás munka, mind 

egyéni mind pár és családterápiás tanácsadás esetében. Az ügyfelek és a családok növekvő 

motivációval és bizalommal vesznek részt a konzultációkon.Az igény a terápiára 

folyamatos, évek óta nagyon sokan érdeklődnek és vesznek részt a tanácsadáson  

 
 
 
 
 

Család, - és Gyermekjóléti Szolgálat 
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Készítette: Oláh Anikó  

 

 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat  2017. évi értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról 
 

„A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, ha nem teszünk semmit, 

mert azt hisszük, hogy csak keveset tehetünk.” 

 
 
 

Család, - és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig át fogó 
értékelést kell készítenie, amelyet a testületi tagok megtárgyalnak. 
 
Családsegítő-és gyermekjóléti szolgáltatás 

 

        A családsegítés 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 nyújtott komp-

lex szolgáltatás. 

A családsegítés keretében biztosítjuk: 

1. a szociális, életvezetési, családterápiás tanácsadás 

2. családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megol-

dásának elősegítését, ami gondozási terv alapján folytatott többszöri találkozást és munkát 

jelent, 

3. különböző pénzbeli támogatások és ellátások ügyintézését, mint pl. nyugdíj, családtámoga-

tás, stb. 

4. felkérésre környezettanulmány készítése 

5. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeli ellátáshoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, és igénylést, 

6. kapcsolati problémák megoldásának segítését, 

7. adományok gyűjtését és a rászorulókhoz eljuttatását.  
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 A gyermekjóléti szolgáltatás a tevékenységét a 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és annak végre-

hajtási rendeletei alapján látja el a szolgálat. 

        A Gyvt. 39§ szerint „ a gyermekjóléti szolgáltatás olyan,a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhaszná-

lásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének előse-

gítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszünteté-

sét, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”  

         Ezeket a feladatokat a gyermekjóléti szolgálat az 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelet alapján 

szociális segítő munkával, szolgáltatási, szervezési tevékenységgel látja el. 

 

Gondozási tevékenységünket illetően nincsen nagy változás, hasonlóan alakult az előző évhez vi-

szonyítva. Azon dolgozunk, hogy a településünkön élő gyermekek megfelelő anyagi és szociális 

biztonságban, megfelelő oktatási és kulturális közegben, békés, nyugodt környezetben, biztonságos, 

szeretetteljes, gondoskodó családban fejlődhessenek. Ezeknek a feltételeknek megteremtése első-

sorban a család feladata, a szülők felelőssége, de szükség esetén az államnak – az általa működte-

tett, finanszírozott intézménynek szolgáltatást nyújtók által – is segítenie kell ebben a családot. Az 

elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a leghatékonyabb, a megfelelő időben érkező segít-

ség. Az elején, a nehézségek kialakulásakor, az akadályok felmerülésekor érkező segítséggel lehet a 

legeredményesebben megakadályozni a problémák súlyosabbá válását. Ezért fontos a gyermekjóléti 

szolgáltatások prevenciós tevékenysége, amely véleményem szerint a szolgáltató tevékenység 

egyik legfontosabb eleme, mivel ez által tud megfelelni a szolgáltatás a jogszabály által előírt fel-

adatának, vagyis annak, hogy elősegítse a gyermekek családban nevelkedését, támogassa a gyer-

mekek szocializációját, és meggátolja a veszélyeztetettség kialakulását. Tulajdonképpen a gyer-

mekjóléti szolgáltatás is maga, az általa végzett családgondozás, az egyéni esetkezelés is prevenció, 

hiszen általa megelőzhető a gyermek szakellátásba kerülése, azonban akkor már kialakult az a ve-

szélyeztető helyzet, amely indokolja a családgondozás megindítását, míg a prevenciós szolgáltatá-

sok esetében pontosan ezeknek a veszélyeztető helyzeteknek a kialakulását kell megelőzni. Erre 

még a későbbiekben visszatérek. (szabadidős programok) 

Tárgyi feltételek: 
 
A gyermekjóléti szolgálat 2015-ös évben  Kengyel, Szabadság út 10. szám alatt, az ellátottak szá-

mára nyitva álló egyéb helyiségének címe: 5083 Kengyel, Tavasz utca 16. Az ellátottakat továbbra 

is komfortos körülmények között fogadtam. Az ügyfelek fogadására kialakított dolgozószobában 

tartom az ügyfélfogadást. 

A családgondozói munkavégzéshez internettel ellátott számítógép és egy nyomtató rendelkezésre 

áll. 

A kliensek anyagait, személyes dokumentációkat kulccsal zárható szekrényben tárolandó. 
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A családsegítő szolgálattal közös használatú interjú szoba és egy váró áll még rendelkezésre. 

Az interjú szoba helyszínül szolgál a kapcsolattartások megvalósításához. 

 

 

A szolgálatnál nyílván tartott és vezetett dokumentációk: 
 

A szolgálatra vonatkozó okiratok: 
 

● SZMSZ , Szervezeti és Működési Szabályzat 
● Szakmai Program 
● Munkaterv,  
● Munkaköri leírás 
● Házirend 
● Szociális Munka Megújított Etikai Kódexe 
● Hivatali Titoktartás 
● Adatkezelési szabályzat 

 
 
 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai 2017-ben. 
 

 

Szakmai tevékenység: 

 

A Szolgálat nyitott intézmény, szolgáltatás ingyenes. 

A szolgálat hetente egy nap (szerda) 800-tól 1600-ig hosszabbított ügyfélfogadást tart. Ekkor a dol-

gozó szülők is felkereshetik a szolgálatot. Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. 

Az együttműködés elvére épül, igyekezve ezzel megelőzni a hatósági intézkedést. 

A tavalyi évben a forgalmi napló alapján az ügyfélforgalom:  1400 volt. 
 

A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége, nem halmozott adat. 

 
Az ellátottak köre: 

 

A család-és gyermekjóléti szolgálathoz tartozó lakosságszáma: 3637 fő 

A településen élő összes gyermek száma: 706 fő  

A család-és gyermekjóléti szolgálat által ellátott családok száma: 48 fő 

 

Ellátotti adatok: 

 

Gyermekek 

 Gyermekek száma a településen.: 706 fő 

 ebből RGYK-s gyermekek száma : 66 fő 
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 ebből veszélyezettséggel érintet gyermekek száma 38 fő , ebből intézkedést nem igénylők 

száma: 21 fő, ebből intézkedést igénylők száma : 15 fő, ebből azonnali intézkedést igény-

lők száma: 2 fő 

Felnőttek 

Felnőtt korúak száma: 2931 fő 

 
Alapellátásban: 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi gondoskodás 2017-es évben 
Alapellátásban részesült  36 fő gyermek felnőttel együtt 73fő  
Védelembe vétel  3 fő 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatást 1 fő Szociális Munkás, mint  családsegítő végzi. Gyermek-

jóléti szakmai egység, így naponta köteles adatszolgáltató feladatot ellátni, Központi Elektronikus 

Nyilvántartásban a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszerét . 

Az észlelő és jelzőrendszer működtetése a gyermekjóléti alapellátás legfontosabb feladata a veszé-

lyezettség kialakulásának megelőzése, a kialakult veszélyezettség megszüntetése érdekében. 

- esetkonferencia 15 alkalommal 

- Esetmegbeszélés 13 alkalommal 

- Szakmaközi megbeszélés 15 alkalommal 

 

A segítségnyújtás főbb formái között: 

  - információnyújtás: Szakmai tevékenységek száma  (halmozott): 163 

 

  - tanácsadás:             Szakmai tevékenységek száma  (halmozott) 39 

 

  - ügyintézés:            Szakmai tevékenységek száma  (halmozott): 336 

 

 - segítő beszélgetés, : Szakmai tevékenységek száma  (halmozott): 64 

 

 - mentális gondozás, : Szakmai tevékenységek száma  (halmozott): 5 

 

- családlátogatás: 432 esetben 

- adományozás: 192 fő 

- Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés : 46 esetben 
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A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntes-

ségen alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján kerülünk első-

sorban a családokkal kapcsolatba. Az alapellátásban történő családsegítés esetén a családsegítő , 

havonta  3 alkalommal keresi fel a családot. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcso-

latot tart az oktatási intézménnyel, szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlja a családnak.  

Ezen kívül foglalkozom olyan problémákkal is – nem regisztrált esetek -, melyek nem igénylik az 

alapellátásba vételt, tanácsadással, információnyújtással, közvetítéssel segítem a családot a gyer-

mekvédelmi problémái megoldásában. A gyermek családból való kiemelése a családgondozó javas-

latára abban az esetben történik, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi 

és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti. 

 Évről évre visszatérő gondot okoz a tankötelezettség elmulasztása. A védelembe vett és alapellátás 

keretében gondozott gyermekek veszélyeztetettségének oka elsősorban az iskolai hiányzás. 

 

A gyermekjóléti szolgálat családsegítője a gyermekek mindenek felett álló érdekeit, a hatályos jog-

szabályok, az etikai kódexet szem előtt tartva a fokozatosság elvét alkalmazva és a településen élők 

szociális,környezeti és személyiségi jellemzőit, valamint a szociokulturális sajátosságait figyelembe 

véve vesznek gondozásba, kezdeményezünk hatósági intézkedést a jelzett kiskorú érdekében. 

 
 
- alapellátás keretében: hozzá kell járulni a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 

jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a 

kialakult veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésé-

nek megelőzéséhez. Igénybe vétele Önkéntes. 

 
 
Hátrányos Helyzetű és Halmozottan Hátrányos Helyzetű Környezettanulmány  32 családnál 68 fő 

gyermeket érint. 

 

Szünidei étkeztetés 

Az év során 4 alkalommal történik, ilyenkor az érintett családokat felkeresi a szolgálat és segít az 

igényléseket kitölteni. 

 

2. Rajzpályázat 

A szolgálat rajzpályázatot írt ki a kengyeli gyermekeknek. 

 

A gyermekjóléti szolgálat önkéntes munkára  2fő diákot fogadott és 2017. szept. –től Szociális 

asszisztens  4 fő diák a gyakorlatát tölti 2018. májusig. 
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Szabadidős programok gyermekjóléti szolgálatnál 

 
2017-es nyáron is színes programokkal készültünk a gyerekek számára. Mivel a fő 

célkitűzésünk az volt, minél több gyereknek tudjunk élmény dús szórakozási lehetőséget 

biztosítani, hogy ezáltal sok pozitív és kellemes élménnyel, tapasztalattal gazdagodjanak.  

Az első, nagyszabású és egész nyáron átívelő esemény sorozat a VAKÁCIÓ CSATA 

nevet viseli. Ez egy vetélkedősorozat, amelyben hat fős csapatok, hat fordulón keresztül, 

heti egy alkalommal, fordulónként hat mókás és vicces feladatban mérik össze tudásukat és 

erejüket. A vetélkedősorozatot egy ingyenes kirándulással zárjuk, melyen az első három 

helyezett csap vehet részt. A gyerekek hétről hétre nagy lelkesedéssel vesznek részt a 

megmérettetéseken. 

A második nagyobb lélegzetvételű program egy strandolás volt a Cserkeszőlő Fürdő és 

Gyógyászati Központban. Voltunk kerékpártúrán, horgászni, két alkalommal kirándulni 

Poroszlón és Zamárdiban.  

Faragtunk töklámpást, sütöttünk mézeskalácsot. 

Összességében el lehet mondani, hogy az általunk kitűzött célokat sikerült elérni. 

A program ideje alatt ügyeltünk arra, hogy aki megjelent jól érezze magát és élményekkel térjenek 

haza. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ennyiben szerettem volna tájékoztatást adni intézményünk 2017 éves  munkájáról. Kérem a 

beszámolóm elfogadását! 

 

 

Kengyel, 2017. május 23.                                    Mezei Aranka 

intézményvezető 
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Kiemelt szakmai feladat 
 

 
 

2018. május 01.  2019. június  
 
 

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben zajló  szakmai munka célja a meglévő társas 
kapcsolatok erősítése, szociális és kommunikációs készségek fejlesztése, meglévő képességek 
szinten tartása és fejlesztése, szabadidő helyes eltöltésének megismerése és gyakorlati 
alkalmazása,  egyénre szabott speciális támogatás nyújtása,  
 
 A  Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény  általános segítő szolgáltatás keretében preventív 
tevékenységet folytat, mely során figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés 
helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló problémák okait, ezeket jelzi illetékes hatóságok, 
szervek, egyéb intézmények felé. Segíti a szociálisan egészségügyileg rászoruló személyeket, 
önmaguk ellátásában, étkeztetésben. 
 Intézményünkben a gondozási-ápolási tevékenységet az alábbi mottónknak megfelelően 
végezzük:  „ A gondozás-ápolás során tisztelni kell az egész személyt. Az egyén tisztelete: az 
összes dolgozó legyen érzékeny az ember egyéniségére, kulturális hátterére és körülményeire. 
Az emberi méltóság és önbecsülés tisztelete: az emberek elvárhatják, hogy becsületesen, 
tisztelettel, méltóságuk megőrzésével bánjanak velük.”  
Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetünk, melyhez 
különösen az egészségügyi-, oktatási-nevelési intézmények, családsegítő szolgálat társadalmi 
szervezetek, egyházak és magánszemélyek tartoznak. 
 
 
 
 
Kiemelt feladatnak tekintjük  
 

 
 
 

 Elérhető, szükségletalapú szolgáltatási rendszert kell kiépíteni, működtetni – az adott 
költségvetési támogatás igénybevétele mellett – hatékonyságunk és ügyfeleink 
elégedettsége érdekében. 

 Egységesen meghatározott jogosultsági kritériumokat állapítsunk meg. 
 
 Egységes elvárási rendszer alapján ellenőrizzük és értékeljük a szolgáltatási 

tevékenységeket. 
 Nagy hangsúlyt fektetek a prevenciókra, a rehabilitációs foglalkoztatásokra, integráló-

és reintegráló tréningek alkalmazására. 
 Az intézmény hagyományait megtartom, és nyitott vagyok új és tartalmas programok 

bevezetésére is. Támogatom az újszerű modern ötleteket, az új módszerek bevezetését. 
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Lehetőségeim szerint igyekszem megteremteni minél több szabadidős tevékenység 
feltételeit, és  szorgalmazom a helyi  civil szervezetekkel való közös programok 
megrendezését , ahol az idős korosztály is hasznosnak érezheti magát, megszűnjön a 
„feleslegessé válás „ érzése 

 
 

Házi segítségnyújtás 
 
A házi segítség nyújtásra évről évre nagy igény van. Sok az idős ember Kengyelen. Egyre 
nehezebben látják el önmagukat, és nagyon nehezen tudják intézni az ügyeiket. Sok családban 
a fiatalok messze élnek ezért nem tudnak segíteni abban hogy idős családtagjaikkal orvoshoz, 
betegellátó rendszerbe el tudjanak jutni.  
A fiatalok új munkalehetőség érdekében elköltözik de az idős korosztály már ragaszkodik az 
addig kialakított életéhez, lakókörnyezetéhez. 
A szolgáltatással el kell érni hogy amíg lehet addig az idős embereket saját, megszokott 
környezetében segítsük , figyelembe véve egészségügyi és mentális állapotukat.  
 A családok jelentős része megélhetési gondokkal küzd és ilyen körülmények között sok 
esetben komoly nehézséget jelent az idős, beteg szülők ápolása, gondozása.  
 
Nagyon fontosnak tarom a lakosság hiteles tájékoztatását a szolgáltatásokról ennek a módja:    
 
-    szórólap készítése, eljuttatása az érdeklődőknek,  
- a fenntartó honlapján történő szolgáltatásokra vonatkozó ismertetők közzététele 
- települési média igénybevétele 
- szóbeli tájékoztatás 
 
A házisegítségnyújtás feltételei nyomtatványai  folyamatosan változnak. Ennek minden 
esetben meg kell felelnünk. Lehetőségeinkhez mérten minden megbeszélésen szakmai 
továbbképzéseken részt veszünk hogy első kézből halljuk az információkat. 2017 ben is részt 
vettünk a továbbképzéseken konferenciákon ahol első kézből jutottunk az információkhoz. 
Nagyon hasznosnak tartom ezeket az interaktív előadásokat hiszen itt aktuális problémákat is 
fel tudunk vetni. Ezeken az előadásokon rendszeresen részt vettem és velem minden esetben 
az alapellátás vezető is. 
 
 

Család-és gyermekjóléti szolgálat 
 

        A családsegítés 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 
megőrzésecéljábólnyújtott komplex szolgáltatás. 
A családsegítés keretében biztosítjuk: 
• a szociális, életvezetési, családterápiás tanácsadás 
• családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, ami gondozási terv alapján folytatott többszöri találkozást és munkát 
jelent, 

• különböző pénzbeli támogatások és ellátások ügyintézését, mint pl. nyugdíj, 
családtámogatás, stb. 

• felkérésre környezettanulmány készítése 
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• az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeli ellátáshoz, továbbá  

• a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, és igénylést, 

• kapcsolati problémák megoldásának segítését, 

• adományok gyűjtését és a rászorulókhoz eljuttatását. 
 

 
 

       A gyermekjóléti szolgáltatás a tevékenységét a 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és annak 
végrehajtási rendeletei alapján látja el a szolgálat. 
        A Gyvt. 39§ szerint „ a gyermekjóléti szolgáltatás olyan,a gyermek érdekeit védő 
speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családban 
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését.” 
Fontosnak tartom , hogy megfelelő kapcsolatot alakítsunk ki a központokkal és megszűnjön 
az alá- felé rendelt viszony. Sajnos a megnövekedő problémák ( száma, minősége) miatt azt 
gondolom hogy a településre kevés egy ember  hiszen jelenleg  egy családsegítő lát el minden 
feladatot ami nagyon nehéz. 

 
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona 

 
 
Amennyiben a lehetőségek engedik az ápolást , gondozást nyújtó idősek otthonában szeretnék 
átmeneti elhelyezés lehetőségét kialakítani, mivel ez sok családnak jelentene hosszabb-
rövidebb ideig „tehermentes” megoldást a hosszú távú otthoni gondoskodásban. 
  
Az  intézmény vezetése egyszemélyi felelősséggel jár, de úgy gondolom hogy  kollektív 
bölcselettel lehet a kihívásoknak megfelelni problémákat kezelni.  Vezetésem idején  a 
demokrácia alapelveit biztosítom, munkatársaimat bevonom a döntések előkészítésébe. 
Igyekszem része lenni a szociális intézmény életének, nem külső szemlélőként irányítani azt. 
Fontosnak tartom és törekszem is arra hogy  a munkatársaim munkakörülményeinek 
javítására a nyugodt  légkör biztosítsam.  
Megítélésem szerint a leírt célkitűzések egységes szemlélet kialakításával és egy agilis vezető 
példamutató irányításával megvalósíthatóak. 
 
A szükséges dokumentációkat minden szakfeladaton vezetjük, az adminisztrációs munkák, a 
nyilvántartások vezetésére kötelezettek számára rendkívül időigényes és összetett feladatot 
jelentenek. A törvényi változások is az adminisztrációs terhek növekedését jelentik. 
A munkavégzés a Szociális Szakma Etikai Kódexében meghatározottak szerint és a 
vonatkozó törvényi, jogszabályi háttérnek megfelelően történik. 
 
 
 
Szociális étkezés területén fontos feladat hogy mindenki megkapja a megfelelő ellátást, ne 
maradjanak hétvégén sem ebéd nélkül az igénylők. Fontos hogy megfelelő minőségi ebédet 
tudjunk prezentálni . A jelenlegi beszállítónkkal folyamatos az egyeztetés, nemcsak mi 
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jelzünk probléma esetén hanem maga a szolgáltató is rendszeresen érdeklődik afelől hogy 
mennyire elégedettek az ellátottak a kiszállított étel minőségével és mennyiségével. 
 
 
Tanyagondnoki szolgáltatás  nagyon nagy az igény az autóra és úgy gondolom  ki is van 
használva. Fontosnak tartom hogy minden igénybevevő megfelelően tájékoztatva legyen az 
igénybevétel feltételeiről, és a lehetőségekről. A 2017 évben tartottunk egy fórumot is ahol 
személyesen tudtunk beszélni az érdeklődőkkel. Felmértük miben tudna segíteni még a 
tanyagondnok miben kérik segítségét.  
 
 
 

 
Éves munkaterv havi bontásban 

 
 
2017. Május  
 
Az Intézmény működtetésével kapcsolatos feladok ellátása-felelős: intézményvezető 

Éves munkaterv elkészítése , beszámolok előkészítése-felelős: intézményvezető 

Pályázatok folyamatos figyelése: felelős intézményvezető 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések elvégzése: felelős intézményvezető, 

terápiás munkatárs, vezető ápoló 

Munkatársi értekezlet megtartása felelős: Intézményvezető  , vezető ápoló, terápiás munkatárs 

Gondozotti névnapok köszöntése felelős vezető ápoló, terápiás munkatárs 

Anyák napi ünnepség szervezése: felelős : vezető ápoló, terápiás munkatárs 

Szakmai szervezetetekkel kapcsolattartás . Folyamatos határidő 

Továbbképzéseken , szakmai napokon részvétel való részvétel  

Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: folyamatosfelelős: családsegítő 
 
Nyári étkeztetés folyamatos szervezése (a törvényben előírt rászorultaknak) 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
Szabadidő szervezés: Szabadidős programsorozat összeállítása 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő,  
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Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 

 
2017. Június 
 

Munkatársi értekezlet megtartásafelelős:Intézményvezető  , vezető ápoló, terápiás munkatárs 

Háziorvosokkal az együttműködés értékelésefelelős Intézményvezető  ,  

Nyári programok  lebonyolításafefelős:vezető ápoló, terápiás munkatárs 

E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI ,Felelős: Kenyszi munkatársak 

Szabadságolások idejére a helyettesítések megszervezése, biztosításafelelős vezető ápoló, 

intézményvezető,terápiás munkatárs 

Gondozotti névnapok köszöntésefelelős: vezető ápoló, terápiás munkatárs 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések elvégzése felelős:Intézményvezető    

 

Intézmény működtetésével kapcsolatos feladok ellátása felelős:Intézményvezető    

beszámoló előkészítése,  

Csapatépítő kirándulás szervezése 

Kiégés elleni tréning szervezése 

       Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Jelzőrendszeri értekezlet 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
 
Nyári étkeztetés keretében ebédosztás hétfőtől-péntekig 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Nyári programok beindítása az előre megtervezett program szerint 
határidő: - folyamatos 
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felelős: Családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2017. Július 
 

Féléves beszámoló elkészítése, felelős: intézményvezető 

E-nyilvántartás működtetése KENYSZI felelős: kenyszi munkatársak 

Megbeszélések megtartása felelős : vezető ápoló, terápiás munkatárs , intézményvezető 

Tervezett éves szabadságok kiadásafelelős : vezető ápoló, terápiás munkatárs, 

Intézményvezető    

Névnapok köszöntése : felelős: vezető ápoló , terápiás munkatárs 
 
     Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
 
Jelzőrendszeri értekezlet 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
 
Nyári étkeztetés keretében ebédosztás hétfőtől-péntekig 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Nyári programok  az előre megtervezett program szerint 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
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Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 

 
 

2017 Augusztus 
 

Éves szabadságok kiadása 

E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI  

Munkaértekezlet megtartásafelelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Lakóforum megtartásafelelős : vezető ápoló,  

Munkatársi értekezlet megtartásfelelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

Államalapítás megünneplése  

Gondozotti névnapok köszöntésefelelős : vezető ápoló,  
Jelzőrendszeri értekezlet 

 
     Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Jelzőrendszeri értekezlet 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Nyári étkeztetés keretében ebédosztás hétfőtől-péntekig 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
 
Nyári programok  az előre megtervezett program szerint 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
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Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2017. Szeptember 
Adminisztráció ellenőrzés: felelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Idősek világnapjára program szervezésének megkezdésefelelős : vezető ápoló, nappali ellátás  

vezető, intézményvezető 

E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI-TEVADMIN feladatok 

Munkatársi értekezlet megtartása 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartásfelelős : 

intézményvezető 

 
 

Szakmai feladatok: 
 
      Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
Szupervízió szakmai megbeszélések, továbbképzéseken való részvétel 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 

 
 
 
 
Látogatás a nappali ellátást biztosító közintézményekben 
- Kossuth Lajos Általános Iskola 
            - Napsugár Művészeti Óvoda 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Szabadidős program: 
- „Palacsintás nap” – játszóház szülőkkel, idősek klubjával 
- Mesenapok-mesélő vendégek a Magyar Mese napja alkalmából 
határidő: szeptember vége 
felelős: családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
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felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2017. Október 
Idősek Világnapjának megrendezésefelelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

szakmai szervező munkái, az eddig végzett tevékenységek, elért eredmények értékelésefelelős 

: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

 

Gondozotti névnapok megtartása 

56-os megemlékezéseken részvétel intézményi  szinten 

Továbbképzéseken való részvétel felelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

Továbbképzési program teljesítésének figyelemmel kísérésefelelős : intézményvezető 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartásfelelős : vezető, 

intézményvezető 

Átmeneti ellátás fejlesztés lehetőségeinek vizsgálata, pályázat benyújtása 

 
Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
Szupervízió szakmai megbeszélések, továbbképzéseken való részvétel 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Jelzőrendszeres értekezlet 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Szabadidős program:  
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- állatok világnapja 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2017. November 
Az intézmény működtetésével kapcsolatos feladok ellátásafelelős : ellátás  intézményvezető 

Intézményi Halottak napi megemlékezésfelelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

Év végi zárási munkák előkészítése szakmai szervező, koordinációs munkáifelelős : vezető 

ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Költségvetés előkészítő munkálatok, felelős : intézményvezető 

Év végi szabadságolások tervezésefelelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

E-nyilvántartás működtetése felelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartásfelelős : ápoló, , 

intézményvezető 

 

 
Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
Szupervízió szakmai megbeszélések, továbbképzéseken való részvétel 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Jelzőrendszeres értekezlet 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Szabadidős program: 
- Lámpás készítés 
- Rajzpályázat 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
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2017. December 
2015. évi költségvetés tervezett elkészítése 

Az ellátás, együttműködés értékelése az eddig végzett tevékenységek, elért eredmények 

értékelése 

Az információs szolgáltatás tapasztalatainak értékelése 

E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI-TEVADMIN feladatok  

Munkatársi értekezlet megtartása 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartás 

Intézményi karácsonyi ünnepségek szervezése, azokon részvétel 

Ellátottjogi-, betegjogi-, gyermekjogi képviselőkkel kapcsolatfelvétel, együttműködés 

értékelése 

Ünnepek közötti munkavégzés szervezése 

Éves kockázatértékelés elvégzése 

Adminisztráció ellenőrzése 

Karácsonyi Ünnep szervezése 

     Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 

- Mindenki karácsonya 
 
Szakmai feladatok: 
 
     Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
Szupervízió szakmai megbeszélések, továbbképzéseken való részvétel 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Jelzőrendszeres értekezlet 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Szabadidős program: 
- Mikulás 
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- Mindenki karácsony 
- Mézeskalács készítés 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2018.év  Január 
Költségvetés elkészítése, felelős: intézményvezető 

2018. évi szolgáltatási szerződések megkötése . felelős intézményvezető 

2018 évi szakmai beszámoló előkészítése felelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

Törvényi-jogszabályi változások figyelése és a változások alkalmazásafelelős: 

intézményvezető 

 

Intézményi leltározási munkákfelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

Statisztikák, jelentések előkészítésefelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető, családsegítő 

Pályázatfigyelésfelelős: intézményvezető 

Munkaköri leírások átdolgozásafelelős: intézményvezető 

 Adminisztrációs munkák, feladatterv, koncepció kidolgozásafelelős: vezető ápoló, nappali 

ellátás  vezető, intézményvezető 

 

Képzési terv elkészítésefelelős:, intézményvezető 

Önköltségszámítások, térítési díjak felelős: intézményvezető 

Intézményi működés 2017. év értékelése munkatársi értekezletenfelelős intézményvezető 

Önkormányzattal kapcsolattartás és egyeztetésekfelelős:, intézményvezető 

Vezetői megbeszélések megtartásafelelős: intézményvezető 

Gondozotti névnapok köszöntésefelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető,  

Helyi  intézményekkel a szükséges együttműködésfelelős: 

intézményvezető 

 
Szakmai tevékenységek: 
 
       Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap második kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ esetmenedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
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határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adminisztrációs munkák elvégzése 
 
1. 2018. évi munkaterv összeállítása 
    a, jogszabályi változások figyelembevételével 
határidő: 2018-Január 31. 
felelős: Intézményvezető 
 
 
A 2017. évre vonatkozó Statisztikai adatszolgáltatás  
 
2. KSH által kiadott útmutató és adatlap alapján 
határidő:  2018.01.31. 
felelős: családsegítő 
 
Rászoruló családok látogatása 
 
3. a rendszerben szereplő családok látogatása, idősemberek felkeresése 
határidő: - folyamatos 
felelős:  családsegítő 
 
Környezettanulmány készítése: 
 
HH-HHH KT készítése és továbbítása 
határidő: - folyamatos 
felelős:    családsegítő 
 Heti jelentés a Család-és Gyermekjóléti Központ felé 
 
      Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 

 
4. Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2018. Február 
Továbbképzések teljesítésének jelentése intézményvezető, családsegítő 

Normatíva elszámolás, intézményvezető,  

Önkormányzattal kapcsolattartás és egyeztetésekfelelős:, intézményvezető 

Intézményi farsang szervezésefelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető,  

Vezetői megbeszélések tartásafelelős: intézményvezető 

Önköltségszámítási feladatok elvégzése, ellátottak számára a szükséges tájékoztatók 

elkészítése felelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 
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Munkatársi értekezlet tartásafelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Továbbképzésen, tanfolyamon való részvételfelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

Gondozottak látogatásafelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

 
Szakmai feladatok: 
 
    Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
Éves beszámoló elkészítése 
 Intézményi beszámoló: 
- statisztikai adatok alapján 
- nyilvántartási adatok alapján 
- jogszabályi előírások alapján 
határidő: február 28. 
felelős: intézményvezető 
 
Egyéb adatszolgáltatás 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Szakmai napon való részvétel 
határidő: folyamatos 
felelős: intézményvezető 
 
Éves jelzőrendszeri tanácskozás megtartása: 
- jogszabály előírása szerint 
- beérkezett írásos összesítők alapján 
- szakmai beszámoló alapján 
határidő: február 28. 
felelős: családsegítő 
 
Látogatás a nappali ellátást biztosító közintézményekben 
 
 - Kossuth Lajos Általános Iskola 
            - Napsugár Művészeti Óvoda 
határidő: - folyamatos 
felelős: családsegítő 
Adminisztrációs munkák elvégzése 
határidő: - folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
 Heti jelentés a Család-és Gyermekjóléti Központ felé 
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 Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

 

2018. Március 
Ellenőrzések és beszámolók eredményinek bekérésefelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  

vezető, intézményvezető 

Éves szakmai beszámoló elkészítésefelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető, családsegítő 

Adminisztráció ellenőrzésefelelős:, intézményvezető 

Statisztika készítés és leadás egészségügyi szakfeladatra 

Munkatársi értekezlet felelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Március 15-ei intézményi és városi ünnepségen részvételÉves szakmai beszámoló 

elkészítésefelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető, családsegítő 

Szabadságolási ütemterv előkészítése 

Pályázatok, törvényi változások figyelésefelelős:, intézményvezető 

Szakmai feladatok: 
 
    Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek háromszori alkalommal 
meglátogatása, akiknek együttműködési megállapodása van. 
Esetkövetőt vezetni a látogatásokról. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
Intézkedési terv elkészítése.  
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Szünidei étkeztetés megszervezése (tavaszi szünet) az arra rászorulóknak 
határidő: március közepe 
felelős: családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
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Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2018, Április 
 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések elvégzésefelelős: intézményvezető 

Gondozotti névnapok köszöntésefelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető,  

Intézményi orvossal, családterapeutával a  negyedéves munka értékelése  tervezés - 

ellenőrzés-értékelés- programjának alkalmazása  felelős:, intézményvezető 

 

Továbbképzésen, tanfolyamon való részvétel 

Továbbképzési terv teljesülésének figyelemmel kisérése 

 
Szakmai feladatok: 
 
       Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek háromszori alkalommal 
meglátogatása, akiknek együttműködési megállapodása van. 
Esetkövetőt vezetni a látogatásokról. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Jelzőrendszeri értekezlet 
határidő: - április vége 
felelős: Családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
 
Nyári szabadidős program szervezése 
 - kirándulás 
 - strand 
- bográcsozás 
- sport, egészségnap 
- kreatív foglalkozás 
- kert és udvarrendezés önkéntesekkel  
- Föld napja – filmvetítés (előadás) 
határidő: - Június közepétől- Augusztus elejéig 
felelős: intézményvezető, családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   



Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
5083 Kengyel Kossuth L. út 81-83  

tel: 0656/583-415 email: szocotthonkengyel@gmail.com 
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határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
Felnőtt lakosság kiértesítése csomagosztásról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Kengyel, 2018. 05.23                                                         ……………………………………. 
                                                                                                            intézményvezető 
 



E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére 

 
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

  
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91 § (1)-(2) bekezdéseiben  
foglalt kötelezettségének eleget téve az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolómat az alábbiak szerint teszem meg: 
 
A Képviselő-testület a 2/2017. (II.16.) rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2017.évi 
költségvetését. 
A költségvetési rendeletet 3 alkalommal módosította a Képviselő-testület, az előirányzatok 80 
%- kal növekedtek az eredetihez képest. A növekedés az alábbiak szerint alakult ( a 
növekedés a közfoglalkoztatással, a bérintézkedések hatásával, és az útkarbantartással függ 
össze): 
Kiadások Bevételek 
személyi 130487 Állami támogatás 25021 

járulék 12619 közhatalmi bevételek 2300 

dologi 84022 működési bevételek 5767 

ellátottak juttatásai -13276 Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

191093 

egyéb működési kiadások 6817 forráshiány csökkenés -37134 

felhalmozási kiadások 148393 Átvett pénzeszköz 2936 

Hitel visszafizetés 10000 Kölcsön törlesztés   

Belföldi finanszírozás 10290 Pénzmaradvány -11647 

    felhalmozási bevételek 189894 

    Hitel 10000 

    Belföldi finanszírozás 11122 

összesen 389352 összesen 389352 

 
Az önkormányzat feladatainak általános értékelése: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait 2017. évben 1 önállóan 
működő és gazdálkodó és 3 önállóan működő intézmény által látta el. Továbbá 2 intézmény 
működik önálló tételként az önkormányzati költségvetésen belül. 
2017.évben a következő helyi önkormányzati intézmények működnek: 

- Kengyeli Polgármesteri Hivatala 
- József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
- Napsugár Művészeti Modellóvoda egységes óvoda- bölcsőde 
- Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
- Védőnői szolgálat 
- Házi orvosi szolgálat (II. sz. körzet) 
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Önkormányzati feladatokat látott el továbbá: 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Kossuth Lajos Általános Iskola. 
   
Az önkormányzat 2017. évben, mint már a korábbi években is, a költségvetés elfogadásakor 
az elsődleges célként az intézmények folyamatos működésének biztosítását tűzte ki. 
 Megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételek beszedése 
és kiadások alakulása folyamatosan történt. A hitel felvételére 2017 évben a likviditás 
folyamatos biztosítási érdekében több alkalommal is szükség volt : év elején munkabér hitel, 
folyószámla hitel. 
  
Bevételi források és azok teljesítése 
 
 Az önkormányzat módosított bevételi főösszege:867.001 ezer forint, amelyből 841.831 ezer 
forint folyt be a kasszába. A bevételek teljesítése összességében: 97 %-os.  
A 2017. évben befolyt bevételek alakulása intézményenként: 
 

Intézmény Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Napsugár Művészeti 
Óvoda 709 725 289 

József Attila Művelődési 
ház 1100 1076 1076 
Hivatal 85 287 230 

Egyesített Szociális 
Intézmény 26897 28203 28008 

Önkormányzat 15440 19707 19697 
Összesen: 44231 49998 49300 

 

  
Az intézményi bevételek az eredeti előirányzathoz, képest 114,6 %-ban realizálódtak.   
A hivatalnál a szolgáltatások igénybevételi díja fénymásolás, fax emelkedett.  
Az óvodánál 4 gyermek után fizetnek a szülők térítési díjat, ezért a tervezett bevételnél 
kevesebb folyt be. 
A művelődési háznál elsősorban bérleti díjakból származott bevétel ez: 803 ezer forint, ezen 
kívül 253 ezer forint a szolgáltatási díj. Az önkormányzatnál készletértékesítés év elején 5 
millió forintban terveztük, a tényleges bevétel ez jelentősen haladta. 
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Részleteiben 
: 
Megnevezés összeg 
Paprika 125135 
Paradicsom 439005 
Uborka 278305 
Káposzta félék 11620 
Földieper 626233 
olajretek ( 2016.évi termék) 1472805 
kukorica 341600 
takarmánybúza 3073060 
cirok 19000 
homoktövis 17323 
Mezőgazdasági tevékenység 6404086 
Fonott termékek 854610 
Szőnyeg 373472 
Seprű 207874 
Értékteremtő 1435956 

 
A bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: 
 

 
 
 
Az összesített önkormányzati bevételeket az 1. melléklet és intézményekre vonatkozóan az 
1/a; 1/b;1/c; 1/d;1/e mellékletek tartalmazzák a tényadatokat. 
 
Az önkormányzat bevételeinek 73,6 %-a  az állami és egyéb (első sorban foglalkoztatással 
összefüggő) támogatásokból származik. 
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 Az önkormányzatok állami támogatása feladat finanszírozáson alapul, ezen kívül 
központosított előirányzatok közül van lehetőség elsősorban pályázat útján többlet 
pénzeszközt igénybe venni. 

 
Központosított előirányzatokból az alábbi célokra kapott a település, a feladat finanszírozáson 
kívül: 
 A települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása 

3 600 450 

 Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás 

885 000 

A 2016. évről áthúzódó 
bérkompenzáció támogatása 

263 652 

A településképi arculati kézikönyv 
elkészítésének támogatása 

1 000 000 

Szociális ágazati összevont pótlék 6 506 545 
A települési önkormányzatok szociális 
feladatainak egyéb támogatása 

36 806 000 

Települési önkormányzatok nyilvános 
könyvtári és közművelődési 
feladatainak támogatása 

4 154 160 

A települési önkormányzatok 
könyvtári célú érdekeltségnövelő 
támogatása 

168 091 

A középfokú végzettséggel rendelkező 
kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka 

383 897 

 A költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2017. évi 
kompenzációja 

2 354 478 

 A minimálbér és a garantált 
bérminimum emelés és a szociális 
hozzájárulási adó csökkentés hatásának 
kompenzációja 

2 352 753 

A polgármesteri béremelés 
különbözetének támogatása 

1 001 500 

Óvodapedagógusok munkáját segítők 
kiegészítő támogatása 

2 835 909 

9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2017. évben 
folyósított támogatás 

      32 335 311 

 
 Támogatás értékű bevételek döntő része a működéshez történt. 
 

o Elkülönített állami pénzalaptól: közfoglalkoztatásra, 172.595.598  ft, működési 
és 2.114.056 forintot felhalmozásra. 

o TB alaptól: házi orvosi körzet, a védőnői szolgálat, az iskola egészségügyi 
finanszírozásra 19.184.4000 ft 

o Mezőőri szolgálat működéséhez, 2.430 ezer forint támogatás került lehívásra. 
  
Közhatalmi bevételek: 
 
A közhatalmi bevételek között elsődlegesek a helyi adókból (iparűzési és magánszemélyek 
kommunális adója), és az átengedett gépjármű adóból befolyó bevételek. 
Az 2017-os évben egyrészt az adóbehajtási tevékenységnek, másrészt az iparűzési adóalap 
növekedésének köszönhetően, az eredetileg tervezett bevételi előirányzatokat lehetőség volt 
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megemelni több mint 4 millió forinttal, amely összeg be is folyt a számlánkra. Tételesen az 
adóbevételek: 
 

Megnevezés Adózók Előírás 
összesen 

Költségvetésben 
megtervezett Teljesítés Teljesítés 

  száma / 
fő / Ezer Ft-ban! Ezer Ft-ban! 

2017.12.31-
ig      Ezer 
Ft-ban! 

Költ.tev.%. 

Magánszemélyek 
kommunális adója 1409 19237 18399 18399 100,00% 

Iparűzési adó 307 25894 26320 26288 99,88% 

adó pótlék 1636 528 537 537 100,00% 

Termőföld 4 112 112 113 100,89% 

Gépjárműadó 789 5304 5452 5452 100,00% 

Összesen: 4145 51075 50820 50789 99,94% 

 
Az adókon kívül közhatalmi bevétel a mezőri járulék, amiből 2017. évben 3.563.222 folyt be 
az önkormányzat számlájára, itt nagyobb hangsúlyt kell a beszedésre fordítani a jövőben. 
Bírságokból, szabálysértésekből szintén volt bevétele az önkormányzatnak összesen: 430 ezer 
forint összegben. 
Átvett pénzeszközöt közel 3 millió forintban kapott az önkormányzat, az alábbi 
részletezésben: 

- nonprofit gazdasági társaságtól    : 1,190.425,- Ft 
- civil szervezetektől             21.000,- Ft 
- háztartásoktól:           404.323,- Ft 
- pénzügyi vállalkozásoktól:       1.321.066,- Ft 

 
A felhalmozási saját bevétele az önkormányzatnak, a Vis maior támogatás, a TOP-s 
pályázatokra megnyert támogatás, és a közfoglalkoztatásra kapott összegekből tevődik össze. 
A 2016. évi pénzmaradvány igénybevétele 29.374 ezer forint volt. 
 
Kiadások 
 
A kiadások módosított előirányzata 867.001 ezer Ft, a teljesítés 665.793 ezer Ft. 
Az önkormányzat és az intézményei előirányzatait, és teljesítési adatait az alábbi táblázat 
mutatja:      ezer forint kiadás   
 

Intézmény Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Napsugár Művészeti Óvoda 102977 92824 91433 
József Attila Művelődési ház 22667 20164 19303 
Hivatal 69724 69884 67514 
Egyesített Szociális 
Intézmény 96896 96690 94644 

Önkormányzat 185418 587439 392899 

Összesen: 477682 867001 665793 
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A kiadási előirányzat és a teljesítési adatok közötti nagyarányú eltérés oka: a két megnyert 
TOP-os pályázat fel nem használt része. 
 
  A kiadások megoszlását pedig az alábbi diagramm mutatja be.  
 

 
 
Működési kiadások: 
  
Működési kiadásokra a költségvetés 94 %-át fordítottuk, melynek 61 %-át a személyi 
kiadások és járulékok adják 
 
Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése tételenként: 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 300 971 668 

Normatív jutalmak   1 285 283 
Céljuttatás, projektprémium  1 519 322 
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 
túlóra, túlszolgálat  117 385 

Jubileumi jutalom  3 381 300 
Béren kívüli juttatások  2 534 787 
Közlekedési költségtérítés  685 920 
Egyéb költségtérítések  3 349 259 
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 10 453 999 

Választott tisztségviselők juttatásai  11 945 358 
Munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 
fizetett juttatások  

5 796 105 

Egyéb külső személyi juttatások 2 977 201 
Személyi juttatások  345 017 587 
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó  62 982 536 
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A dologi kiadások módosított előirányzata 229.413 ezer Ft, a teljesítés 206.184 ezer Ft. Az 
intézmények takarékos gazdálkodást folytattak, illetve a likviditási problémák miatt például a 
munkaruhára betervezett összegek csak részben kerültek kifizetésre (csak a kötelezően 
biztosítandók). A karbantartások és szolgálatások között szerepel a vis maior támogatás 
felhasználásának 2017. évi üteme. 
Szakmai anyagok beszerzése  4 628 992 
Üzemeltetési anyagok beszerzése  21 103 899 
Informatikai szolgáltatások igénybevétele  1 328 234 
Egyéb kommunikációs szolgáltatások  4 427 310 
Közüzemi díjak  16 334 869 
Vásárolt élelmezés  28 798 241 
Bérleti és lízing díjak  1 175 342 
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  45 651 763 
Közvetített szolgáltatások   23 344 
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  27 754 223 

Egyéb szolgáltatások   13 580 039 
Kiküldetések kiadásai  360 066 
Reklám- és propagandakiadások  86 818 
Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó  

36 881 328 

Fizetendő általános forgalmi adó   1 849 192 
Kamatkiadások  1 698 
Egyéb dologi kiadások  2 199 474 
Dologi kiadások  206 184 832 

 
Működési célú egyéb kiadások módosított előirányzata 8.357 ezer Ft. A teljesítés 7.269 ezer 
Ft. 
Itt szerepelnek az állami költségvetésbe való visszafizetések. 
  
A helyi önkormányzatok előző évi 
elszámolásából származó kiadások  

6 281 693 

Egyéb elvonások, befizetések  119 418 
 központi költségvetési szervek  75 000 
 társulások és költségvetési szerveik 273 213 
 egyéb civil szervezetek  520 085 

 
A civil szervezetek az alábbi támogatásban részesültek. 
 

Civil szervezet neve 
adott támogatás 
összege 

Polgárőrség 300000 
Helyi Tűzoltó egyesület 200000 

Helyi Vöröskeresztes Szervezet 20085 

Összesen: 520085 
 
Nyári táborozásra, és erdei táborozásra adott még az önkormányzat az általános iskolás 
gyermekek részére 100 ezer forintot. 
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Ellátottak pénzbeli juttatásaira a költségvetési kiadások 2 %-át fordítottuk a kifizetések 
részletes: 
Ellátás fajtája Teljesítés 

Lakásfenntartási támogatás  6606819 

Köztemetés 240030 

Bursa- és Arany ösztöndíjak 318000 

Önkormányzati segély (eseti) 2447796 

Természetbeni juttatás (idősek 
csomag, mikulás) 1728255 

Erzsébet utalvány 1976000 

Összesen: 13316900 

 
Beruházási kiadások: 
A felhalmozási kiadásra: 10.738 ezer forint került kifizetésre, ez a költségvetés 2 %-nak felel 
meg. 
 Kifizetésre kerültek az alábbiak: 

 Start programhoz: 
1)  Szövőkeret 2 darab 
2)  Sarokcsiszoló 
3) Hegesztő, és kiegészítői 
4) Szövőszék 2 darab 
5) Marógép 
6)  Áztatókád 
7) körfűrész 
8) fúrógép 
9) hímző és varrógépek 3 darab 

A 2017. évben a startmunkaprogramban használt gépek felújítása is folyamatosan megtörtént. 
 
Többek között az alábbi beruházási és felújítási feladatok valósultak meg 2017-ban: 

1. Bölcsőde áthelyezéséhez öltözőszekrény, asztal, bútor, mosogató 
2. ASP bevezetéséhez nyert pályázatból: számítógépek, nyomtató 
3. Művelődésiháznál a közművelődési érdekeltségnövelő keretből, függönykarnis, sátor 
4. gyermekétkeztetési feladatokhoz szeletelőgépek 

 
Eredmények 
 
Az eredmény kimutatást a 4. melléklet tartalmazza részletesen. Mivel az önkormányzat, és az 
intézmények nem folytatnak vállalkozási tevékenységet, és a pénzeszközök jelentős része 
állami támogatás, amely csak részben fedezi a kiadásokat, a saját bevételek aránya minimális 
az eredmény: 160.581.134 forint, amely a beruházásokra kapott összegeket jelenti. 
  
Vagyon alakulása: 
 
Az önkormányzat összesített vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza részletesen 
levezetve. 
Az eszközök és források összege: 1.287.267.057 forint.  
Az eszköz oldalon belül: az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya növekedett 
99millió forinttal (az amortizációs leírásoknál nagyobb összegű volt a beruházás összege).  
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A pénzeszközök állománya növekedett 21.905 eFt-ról, 138.585 eFt-ra. A követelések 
(kintlévőségek állománya) 18.165 eFt-ról 21.366 eFt-ra növekedett. 
A forrásoknál a saját tőke: 1.028.601 eFt-ról 1.189.182 eFt.-ra növekedett.   
 
 
 
Kengyel, 2018. május 24. 

 
 

 

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző 
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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

____/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete 
 

az  Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
 

1.§.  
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017.évi 
zárszámadását a 883.276  ezer Ft bevétellel és 853.902  ezer Ft kiadással hagyja jóvá az 1  
számú melléklet szerint. 

1. §. 

/1/ Kiadásokon belül:  
- Személyi juttatások 345.018 ezer Ft 
- Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség   62.938 ezer Ft 
- Dologi kiadások  206.184ezer Ft 
- Egyéb működési célú támogatások      7.269ezer Ft 
- Ellátottak juttatásai ( segélyek)   13.311.ezer Ft 
- Felújítási kiadásait        0 ezer Ft 
- Beruházási kiadásait    10.738ezer Ft 
- Egyéb felhalmozási kiadásait        0   ezer Ft 
- Finanszírozási kiadásait   20.290 ezer Ft 

 
/2/ Működési célú bevételek és kiadások 2017. évi mérlegét a 2. számú  

     melléklet szerint fogadja el. 
 

/3/ A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.évi mérlegét a 2.számú 
     melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
/4/ A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2017.évi teljesítését   az 
1/a- e számú  melléklet  szerint fogadja el. 

2.§. 

Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja, jóvá: 
Községi Önkormányzat:                                          .      173.538.734 Ft,   

Kengyeli Polgármesteri Hivatal:                                        1.316.242 Ft  
József Attila Művelődési ház és Könyvtár:                           225.366 Ft 

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény:                              957.229 Ft 
Napsugár Művészeti Modell Óvoda 

Egyesége Óvoda- bölcsőde                                                      0     Ft 
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3.§. 

 
Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak 
összegét  1.287.267.057  Ft-ban állapítja meg a 3. számú melléklet szerint. 
Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eredmény kimutatását a 4. 
számú melléklet szerint.  

4.§. 

 
A 2017.évben nyújtott közvetett támogatásokat 1.769.190 Ft összegben hagyja jóvá a 
6.számú melléklet szerint. 

 

5.§. 
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi ténylegesen betöltött 
létszámkeretét összesen és intézményenként   az alábbiak szerint fogadja el. 

Községi Önkormányzat:                                                     152 fő 

- ebből közfoglalkoztatotti létszám:                                      142 fő 
Kengyeli Polgármesteri Hivatal:                                          11 fő 

József Attila Művelődési ház és Könyvtár:                           4 fő 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény:                           20 fő  

Napsugár Művészeti Modell Óvoda                                    19 fő 
 

6.§. 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,  ezzel egyidejűleg a  módosított 
2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2017 évi költségvetésére - 
hatályát veszti. 

K e n g y e l, 2018. május 
 

 
     Nagy Szilárd                                                           Dr. Bartók László 

     polgármester                                                                jegyző   
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Indokolás 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

       /2018 . (V.      .) önkormányzati rendeletéhez 

2017. évi zárszámadásról   

 

1.§-hoz 

Kengyel Község Önkormányzatának 2017. évi pénzforgalmi bevételét és kiadását 
tartalmazza, az Államháztartási törvényben előírt részletezettséggel, a kötelező mellékletek 
felsorolásával. 

2.§-hoz 

Az önkormányzat és az intézmények maradványainak jóváhagyása. 

3.§-hoz 

Kengyel Község Önkormányzatának 2017.december 31-i vagyoni helyzetét a vagyonban 
bekövetkezett változásokat és az eredmény kimutatásokat  tartalmazza . 

4.§-hoz 

 Kengyel község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatásokat tartalmazza 

5.§-hoz 

Az önkormányzat és intézményeinek ténylegesen betöltött létszámának jóváhagyása. 

6.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 

Kengyel, 2018. május 24. 

 

 

                            Nagy Szilárd                                                Dr. Bartók László 
                             polgármester                                                      helyettes jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

2017. évi zárszámadásról   
 
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A rendelet-tervezetnek társadalmi hatásnak nincs. 
 
2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher minimálisan jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a rendelet megalkotása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei 
rendelkezésre állnak. 

 

Kengyel, 2018. május 24. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd 
polgármester 
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Kengyel Község Polgármesterétől  
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
 

A Kengyeli Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2017. évi éves  
ellenőrzési jelentéséről 

 
 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 48. §-ának megfelelően a belső ellenőrzési vezető (egyben a 
belső ellenőr), azéves ellenőrzési jelentést az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
módszertani útmutató figyelembe vételével a megfelelő tartalommal készítette el.  
A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdése szerint a 
polgármester a tárgyévet követően - a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-
testület elé terjeszti jóváhagyásra.  
A Korm. rendeletnek eleget téve a jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő. A jelentés 
megvitatását követően kérem, fogadják el. 
 
 
 
Kengyel, 2018. május 24. 
 
 
                                                                                      Nagy Szilárd                                                                                     
                                                                                       Polgármester  
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Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés 

Kengyel Községi Önkormányzat és Intézményei vonatkozásában  
2017. évre 

 
Vezetői Összefoglaló 

 
Az éves ellenőrzési jelentés célja: 

 Segítse az önkormányzat vezetését abban, hogy önkormányzati szinten áttekinthesse, 
elemezhesse, értékelhesse az önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények  
tárgyévi belső ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tervek teljesítését, valamint a belső 
ellenőrzési tevékenység által tett megállapítások hasznosítását. 

 Az éves (összefoglaló) ellenőrzési jelentésből nyerhető információk támogatják a Hivatal 
vezetőjének (Jegyzőnek) a belső kontrollrendszer (ezen belül is különösen a belső 
ellenőrzés) vonatkozásában végzett koordinációs és harmonizációs tevékenységét. 

 A vezetői felelősség/elszámoltathatóság rendszerének keretein belül a költségvetési szervek 
vezetői tudatos felelősséget vállalnak a jelentésben foglaltakra, melynek célja, hogy 
bemutassa a belső kontrollrendszer működését. 

 Az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a 
nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő-testület saját szervezete 
irányításával és feladatellátásának gyakorlásával is példát mutasson.  

 
A Kengyeli Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, a 
Kengyel Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel, intézményekkel az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011.(XII.31.) és a 4/2013.(I.11.)Korm. 
Rendelet alapján a gazdálkodási feladatok mellett, ellátja valamennyi intézmény esetében a belső 
ellenőrzési tevékenységet.  
 
I./1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 
 
A Polgármesteri Hivatal vezetője (Jegyző) a belső ellenőrzési tevékenység ellátására egy fő külső 
szakértővel kötött megállapodást. 
Az adott évi belső ellenőrzés tervezésének előkészítése során a belső ellenőr kockázatelemzést 
végzett melyhez: 

 elemezte a külső és belső kontrollkörnyezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az 
ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat; 

 azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (folyamatgazda: az adott folyamat 
irányításáért, működtetéséért felelős személy)és a jegyzővel egyeztetett az egyes 
folyamatok – a szervezet célkitűzéseihez viszonyított – fontosságáról. 

 megvitatta a jegyzővel mit vár el a belső ellenőrzéstől az adott időszakra; 
 értelmezte a hivatal célkitűzéseit; 
 a jegyzővel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszt. 

 
Az ellenőrzés tervezési folyamata során a kulcsfontosságú alapelveket követte.   
A belső ellenőrzés a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása során a polgármesteri hivatal és az 
intézmények működési folyamataira figyelt. A folyamatok a Polgármesteri Hivatal célkitűzéseinek 
elérése érdekében kerültek kialakításra.  
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 Az ellenőrzés elvégzéséhez a kapacitás felmérésnél a kapacitás arányban áll: 
- a Polgármesteri Hivatal külső ellenőrző szervezete, illetve személy által ellátandó 

feladatokkal, 
- a kezelt eszközök nagyságával és 
- az ellenőrzések tudatos egymásra épülésével,  
- az ellenőrzési tevékenység, a tanácsadó szerepkör, a képzés és az egyéb tevékenységek 

tervezésével.  
 
I/1/a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések értékelése   
 
A Kengyeli Polgármesteri Hivatalnál az éves ellenőrzési terv kapacitás felmérés alapján készült, 
tartalék időkeret meghatározásával, az összes ellenőrzési napon belül.  
A tervezet szerint Hivatal és Önkormányzati szinten:  

 1 szabályszerűségi ellenőrzést kellett elvégezni.  
A teljes kapacitásra számított, tervezett 25 ellenőrzési nap18 ellenőrzési napra teljesült, melyből  

 ellenőrzésre fordított idő 12 ellenőrzési nap volt, 
 a tanácsadói tevékenységre fordított idő 0ellenőrzési nap volt,  
 egyéb feladatra (új Belső Ellenőrzési Kézikönyv, kockázatelemzés, éves belső ellenőrzési 
ütemterv, éves jelentés készítése) 6 ellenőrzési nap volt.  
 soron kívüli ellenőrzésre nem került sor,    
 a tartalék idő keret nem került felhasználásra.    

 
Az elvégzett ellenőrzésekre az erőforrás szükséglet elegendő volt. 
 

A 2017. évi tervezett ellenőrzés bemutatása 
 

Az új integrált számviteli rendszer bevezetéséből eredő kockázatok és kontrollok 
vizsgálata18 ellenőrzési  nap 
 
Az ellenőrzés tárgya és célja annak megállapítása, hogy a Kengyeli Polgármesteri Hivatalnál  

 A számviteli elszámolási rendszerhez igazított szabályzatok és kontrollok kialakítása és 
alkalmazása megtörtént-e, 

 A jogszabályi változást időben követi-e a belső szabályzatok elkészítése, 
 A szakmai feladatokat befolyásoló jogi vagy belső szabályozási környezet gyakran változik-e. 

 
Az ellenőrzés alkalmazott módszere: Az operatív gazdálkodásra vonatkozó ellenőrzési nyomvonal 
vizsgálata a keletkezett dokumentumokon keresztül. Az új ASP integrált program alkalmazásához 
igazított gazdálkodási szabályzatok és belső kontroll szabályzatok vizsgálata. Kérdőívek 
feldolgozása.  
 
I/1/b./ Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések 
száma és rövid összefoglalása 
 
A 2017. évi ellenőrzés során nem került sor bárminemű eljárás megindítására okot adó cselekmény, 
mulasztás, vagy hiányosság gyanúja miatt, vagy annak vizsgálatára. 
 
I/2.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 
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I/2./a.) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága 
A Polgármesteri Hivatal külső szakértő bevonásával biztosította a belső ellenőrzés megszervezését.   
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőri álláshelyet nem tart fenn, létszám keret sem biztosított a 
területre. 
A külső erőforrás bevonása, személyi jellegű kiadás helyett, dologi kiadásnak számít, mely 
kedvezőbb megoldás.  
A belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelményeket a Bkr. 24.§ (1)-(2) bekezdése 
tartalmazza. A feladatot ellátó személy megfelel a követelményeknek. Az NGM által meghatározott 
regisztrációs számmal rendelkezik. 
A külső erőforrás igénybevétele során jól biztosítható, hogy a belső ellenőrzés független, 
tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység legyen. 
A belső ellenőr kötelessége gondoskodni a két évenkénti kötelező továbbképzéséről, a következő 
soros továbbképzése 2018. évben lesz.  
 
I/2./b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének 
biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján): 
A Kengyeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a belső ellenőr 
feladatköri és szervezeti függetlenségi formáját. A funkcionális függetlenség megsértésére nem 
került sor.  
 
I/2./c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján) 
A feladatot külső szakértő látja el, személyét érintő összeférhetetlenségi okok nem álltak fenn a Bkr. 
18-19-20.§-a szerint. 
 
I/2./d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
Az ellenőrzés során bárminemű dokumentumhoz biztosított volt a belső ellenőr hozzáférése, a 
bizonylatok eredeti példányát szükség esetén másolatban is rendelkezésre bocsátották.    
 
I/2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
 A tevékenységet érezhetően befolyásoló információellátottság hiányossága, vagy a belső ellenőrzés 
végrehajtását akadályozó tényező nem volt tapasztalható. 
 
I/2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása  
A belső ellenőr egy személyben ellátja a Bkr. 22.§ (1) bekezdésében foglalt belső ellenőrzési 
vezetői feladatokat is. Kivéve azokat, melyeket a szerződés jellegénél fogva nem tud ellátni. 
Egyebek mellett az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartáshoz a 
dokumentumokat biztosítja, de azokat a hivatalban vezetik, és a jegyző gondoskodik az ellenőrzési 
dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos 
tárolásáról. 
 
I/2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
Az NGM által közzétett Belső Ellenőrzési Kézikönyv MINTA alapján 2017. évben új Kézikönyv 
készült, mely a belső ellenőr munkáját segíti.     
 
I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a-c) pont) 
 
A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vezetése számára 2016. év folyamán konkrét 
tanácsadói tevékenységre nem került sor.  
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II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az 
alábbiak szerint: 
 
II/1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 
 
Az ellenőrzés fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 
 
Az új integrált számviteli rendszer bevezetéséből eredő kockázatok és kontrollok vizsgálata  
                                                                                                                    12 ellenőrzési nap 
Megállapítás: 

 Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumokból megállapítható, hogy a Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okirata és SZMSZ-e az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően készült.  

 A Gazdálkodási Szabályzat hatálya kiterjed az önkormányzatra és az intézményekre, mely a 
jogszabályoknak megfelel.    

 A Gazdálkodási Szabályzatban az Ávr. 52-60.§-ában foglaltaknak megfelelően alakították ki 
a kulcskontrollokhoz kapcsolódó hatásköröket, jog- és felelősségi köröket.  

 Az ASP integrált számviteli programban a törzsadatok feltöltése (beállítás varázsló) a 
kötelező Számlatükör (szakfeladatok, COFOG-ok), a Gazdálkodási szabályzat 
(kötelezettségvállaló, ellenjegyző, utalványozó, érvényesítő), a Pénzkezelési szabályzat 
(pénztáros,  ellenőr, teljesítés igazoló), a Számviteli Politika és a Számlarend ( 
értékcsökkenés elszámolás, bekerülési érték, követelések adósok, készletek értékelése) 
alapján történt.  

 Az önkormányzat és az intézmények 2017. évi kötelezettségvállalási dokumentumait 
vizsgálva megállapítható, hogy a pénzügyivezető aláírása hiányzik, mint pénzügyi 
ellenjegyző. A kinevezések, munkaszerződések pénzügyi ellenjegyzése biztosított.   

 A megállapodások, szerződések pénzügyi teljesítéséhez külön nem kérték be az 
„Átláthatósági nyilatkozatot”, csak a pályázatok esetében.   

 A Belső Kontrollrendszer és az ellenőrzési nyomvonal 2012. évi. Az egyes szakmai 
feladatok folyamatgazdái (műszaki, szervezeti, igazgatási, gazdálkodási) látják el a 
szükséges kontrolltevékenységeket.  
 

Következtetés: 
 A vizsgált szabályzatok 2012. januártól, és 2016.01.01-től hatályosak, aktualizálásuk a 

jogszabály változások után még nem történt meg.   
 Az Ávr. 13.§ (2) bekezdésben előírt szabályzatok az intézmények vezetőivel még nem került 

elfogadásra, aláírásra.  
 Az azonosított folyamatok mentén kialakításra kerültek az ellenőrzési nyomvonalak, a 

kockázatkezelés legfontosabb formája, vagyis a kulcs kontrollok alkalmazása biztosított.  
 A Belső Kontroll Szabályzatban általánosan meghatározásra kerültek a kockázati 

alapfogalmak, a kontrollok, de a sajátosságokat nem tartalmazzák.  
 A kialakított kontrolltevékenységek (engedélyezési és jóváhagyási eljárások, 

információkhoz való hozzáférés, fizikai kontrollok, beszámolási eljárások) biztosítják a 
folyamatba épített ellenőrzést.   

 A dolgozók továbbképzését a jogszabályi előírások alapján biztosítják 
 Az információs és kommunikációs rendszert biztosító előírások működnek.  
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Javaslat: 

 A szerződések, megállapodások pénzügyi ellenjegyzését valamennyi területen pótolni kell.  
 Az „Átláthatósági Nyilatkozatok” bekérését minden esetben meg kell követelni a 

továbbiakban is. 
 A Számviteli Politikát, és a Gazdálkodási Szabályzatot a jogszabálynak megfelelően 

aktualizálni kell.   
 A Belső Kontroll rendszert, és az Integrált kockázatkezelési szabályzatot a gyakorlati 

alkalmazáshoz, a működtetés teljes körűségéhez szükséges alakítani.  
 Az Integrált kockázatkezelés keretében a kijelölt szervezeti felelősnek a koordinálásával a 

kockázatkezelési munkacsoport (állandó tagokkal) folyamatos működését és a beazonosított 
kockázatok, kockázati tényezők, események nyomon követését, majd az intézkedési tervek 
megvalósítását kell ellátni.  

 Az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritás szabályozásához kialakítandó 
szempontrendszer közül a „Megelőzésen alapuló” rendszer kialakítása javasolt, mert pozitív 
megközelítéssel jobb eredmények érhetők el, a munkatársak együttműködőbbek.    

 A munkacsoport fontos feladata, hogy az elkészült Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot 
megismertesse a hivatal és az intézmények munkatársaival. 

 Legalább évente 2 alkalommal munkacsoport megbeszélés, - vagy vezetői értekezlet – 
keretében a kockázatelemzés menedzselése, az elemzés során feltárt kockázatkezelési 
intézkedések nyomon követése történjen meg. Erről jelentés, vagy jegyzőkönyv, feljegyzés 
készüljön.   

 
II/2.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 

 kontrollkörnyezet: A hivatal minden olyan belső szabályzattal rendelkezik, amely biztosítja 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő zavartalan működtetést. A szervezet irányítója (a 
jegyző) a hatáskör – feladat – felelősség hármas irányító módszerét a hivatal új felállása 
szerint kialakította és működteti. Az ellenőrzési nyomvonal gyakorlati működését célszerű 
időnként felülvizsgálni.   
kockázatkezelési rendszer: A hivatal rendelkezik Kockázatkezelési szabályzattal, 
rendszeresek a folyamatba épített ellenőrzések. A hivatalnál el kell készíteni az Integrált 
Kockázatkezelési szabályzatot,  

 kontrolltevékenység: Állandó folyamat az ellenőrzési tevékenység. Ezért az új „kontroll 
pontok” alkalmazását vezetői ellenőrzés keretében ki kell alakítani. A hivatali 
szabályzatoknak megfelelően történik a pénzügyi folyamatok engedélyezése, jóváhagyása, 
nyomon követése, a beszámoló elkészítése.  

 információs és kommunikációs rendszer: a hivatal eleget tett a közérdekű adatokra 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, és az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségének.  

 monitoring rendszer: A belső beszámolási rendszer követelményeinek erősítése és 
dokumentálása fontos feladat. 

 
III. Az intézkedési tervek megvalósítása 
 
A 2017. évi ellenőrzés jelentős és átfogó terület vizsgálatát végezte. Ehhez a kiemelt megállapítások 
és javaslatok intézkedési tervbe foglalása még nem került a hivatal vezetése és a képviselő-testület 
elé.  
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Ezt követően a javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének 
menete:  

 Az ellenőrzési jelentések minden esetben tartalmazzák a megállapításokat és a javaslatokat. 
A javaslatok a szükséges intézkedést tartalmazzák.  

 Az intézkedési terv elkészítése az integrált kockázatkezelést végző munkacsoport 
vezetőjének (szervezeti felelős) feladata, végrehajtása 2018. évben várható. 

 Az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése a jegyző feladata.  
 
 
Kengyel, 2018. május 24.  

 
 
 
 
         Csehné Köteles Rozália                                                          Dr. Bartók László 
        Belső ellenőr                                                                            Helyettes Jegyző 
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……….../2018. (V. …….) kt. Határozat 
 
A Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2017. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 
 
Kengyel Község Önkormányzat Képviselőtestülete - A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48.§ -a és a 
49.§ (3a) bekezdése alapján – a 2017. évi éves ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
 
Kengyel, 2018. május ……………...  
 
 
  
            Nagy Szilárd               Dr. Bartók László 
 Polgármester                                          Helyettes Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 



 

 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…./2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének 
eljárási szabályairól 

 
 
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban: Htv.) 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) 
bekezdés e) pontjában, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Értelmező rendelkezések 
 
1. §  E rendelet alkalmazásában: 
 

1. Adóhatóság: Kengyel Község Önkormányzati adóhatósága 
 
2. Elektronikus úton intézhető adókötelezettség: a helyi iparűzési adó, a kommunális 

adó, a gépjárműadó bevallási kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó 
bejelentkezési és változás-bejelentési kötelezettség. 

 
2. Az elektronikus úton is intézhető adókötelezettség teljesítése 

 
2. § (1) Az elektronikus úton is intézhető adókötelezettség az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
108.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az önkormányzat 
honlapján (www.kengyel.hu) közzétett nyomtatványon, vagy az önkormányzat által 
közzétett módon, elektronikus úton is intézhető. 

 
 (2) Amennyiben az adókötelezettséget az adózó helyett a képviselője teljesíti 

elektronikus űrlapon, legkésőbb az elektronikus ügyintézés időpontját megelőző 
munkanapon az erre rendszeresített és az önkormányzat honlapján közzétett 
nyomtatványt kitöltve papír alapon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az 
adóhatósághoz. A képviseleti jogosultság igazolásának hiányában az 
adókötelezettség nem teljesíthető. 

 
3. Záró rendelkezések 

 
3. §  (1) Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba. 
 
Kengyel, 2018. május …... 
 
 

Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 
 polgármester helyettesítő jegyző 
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Indokolás 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének 

eljárási szabályairól szóló 
 

….../2018. (V. 28.) rendeletéhez 
 
 

1.§-hoz 
 
Értelmező rendelkezések. 
 
 

2.§-hoz 
 

A jogszabályi változások miatt van szükség a rendelet megalkotására. 
 
 

3.§-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezés. 
 
 
 
Kengyel, 2018. május 22. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
              polgármester       helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének 
eljárási szabályairól szóló rendelethez 

 
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A rendelet-tervezetnek társadalmi hatásnak nincs. 
 
2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher minimálisan jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a rendelet megalkotása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei 
rendelkezésre állnak. 

 

Kengyel, 2018. május 22. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd 
polgármester 

 
 



Előterjesztés 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2018. május 28-án tartandó ülésére 
 

Kengyel község településképének védelméről szóló 
2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/24/00065-5/2018. szám alatt 
törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett az önkormányzatnak a településkép 
védelméről szóló 2/2018. (II. 27.) rendeletével kapcsolatosan. Az eljárás során 
megállapításra került, hogy a fenti rendelet 2018. március 04-én került feltöltésre az 
egyeztető felületre, véleményezésre. Az önkormányzat ezzel szemben már 2018. 
február 26-án elfogadta, majd február 27-én kihirdette a rendeletet. A normakontroll 
feladatokat ellátó bírói testületek (Alkotmánybíróság, Kúria) gyakorlata szerint a 
jogszabályalkotásnak elengedhetetlen feltétele az eljárási szabályok betartása. 
Tekintettel arra, hogy a garanciális szabályok sérültek, a rendelet közjogi szempontból 
érvénytelen.  
 
Itt kell megjegyezni, hogy a 2018. február 27-i rendeletalkotásra szintén a 
Kormányhivatal által meghatározott 2018. február 28-ai határidő betartása miatt volt 
szükség, mivel eredetileg a rendeletet 2017. december 31-ig kellett volna 
megalkotnunk. 
 
Mint ahogy az ismert, az önkormányzat a Településképi Arculati Kézikönyv és a 
településképi rendelet megalkotásával a Pálinkás Istvánt bízta meg, aki vállalta a teljes 
eljárás lebonyolítását, beleértve a lakossági egyeztetéseket és a Lechner Tudásközpont 
által működtetett egyeztető felületre való feltöltést is. 
 
A felügyeleti eljárás megindulását követően jeleztük Pálinkás István felé a fentebb 
leírtakat és jeleztük, hogy a rendelet hatályon kívül helyezésére, új egyeztetési eljárás 
lefolytatására és a rendelet újbóli elfogadására lesz szükség. 
 
 
Szajol, 2018. május 24. 
 
 

   Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 
             polgármester              helyettesítő jegyző 
 



Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

……/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelet-tervezete 
 
 

Kengyel község településképének védelméről szóló 
2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja. 
 
 
1. § A Kengyel község településképének védelméről szóló 2/2018. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Szajol, 2018. május 23. 
 
 

   Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 
             polgármester               helyettesítő jegyző 
 



Indokolás 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
1. §-okhoz 

 
A jogszabályi követelményeknek való megfelelés miatt szükséges az 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 
 

2. §-okhoz 
 
Hatályba léptető rendelkezés. 
 
 
Kengyel, 2018. május 24. 
 
 
 

   Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 
             polgármester               helyettesítő jegyző 
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

Kengyel község településképének védelméről szóló 
2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 
 

 
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A rendelet-tervezetnek társadalmi hatásnak nincs. 
 
2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher minimálisan jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a rendelet megalkotása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei 
rendelkezésre állnak. 

 

Kengyel, 2018. május 24. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd 
polgármester 
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Kengyel Községi Önkormányzat Jegyzőjétől 

 
 

B E S Z Á M O L Ó 
A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére 

 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2017. évben 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. 
 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekjóléti szakellátások, valamint a törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése 
állami és önkormányzati feladat. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 
(továbbiakban: Gyvt) 94. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a 
gyermekek védelme, helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése a területén lakó 
gyermekek ellátásának megszervezése.  
 
A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, 
ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek a gyermek mindenek 
felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. Ezen 
szervezetek és személyek tevékenységük során együttműködnek a családdal és elősegítik a 
gyermek családban történő nevelkedését. 
 
A jogszabályban meghatározott ellátások igénybevétele általában önkéntes. A gyermek 
szülője vagy más törvényes képviselője csak a törvényben meghatározott esetekben 
kötelezhető valamely ellátás igénybevételére. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (Gyvt) 
96. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak feladata évente átfogó értékelést 
készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az értékelést a képviselő-
testület megtárgyalja. Azt követően a beszámoló 2018. május 31-ig megküldésre kerül  a 
gyámhatóságnak.  
 
A gyámhatóság  30 napon belül javaslattal, állásfoglalással élhet az önkormányzat felé. A 
helyi önkormányzat a javaslatot, állásfoglalást érdemben megvizsgálja és 60 napon belül a 
gyámhatóságot  tájékoztatja az intézkedésről. 
 
Fenti feladat végrehajtására készült a következő beszámoló. 
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Önkormányzatunknál a gyámhatósági feladatokat 2017. évben egy  előadó látta el kapcsolt 
munkakörben. Iskolai végzettsége: főiskola 
Munkaköri leírása  a hatályos jogszabály szerint készült el. 
 
A község lakosság száma 2018. január 1-i adatok alapján:  3558  fő 
 
Ebből a kiskorúak száma: 
 
            0 - 2   éves korú gyermekek száma:  105   fő 
 3 - 5  éves korú gyermekek száma:             114  fő 
 6 - 13   éves korú gyermekek száma:             252  fő 
          14 - 18   éves korú gyermekek száma:  202             fő 

0 – 18 év közötti gyermekek száma összesen: 673             fő 
 

2017. évben az Önkormányzatunk által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások az alábbiak 
szerint alakultak: 
 
A gyermekek védelmének rendszerében a pénzbeli és természetbeni ellátások közül a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás, a hátrányos 
, halmozottan hátrányos helyzet fennállásához kapcsolódó kedvezmények, a rendszeres és 
rendkívüli települési támogatás, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
veszélyeztetettségének megelőzését szolgálja azáltal, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben 
lévő családoknak támogatást nyújt. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

- a Gyvt 21/B.-ban meghatározott ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésnek és 
– ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételnek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,  

- a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,  
- a Gyvt-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az   

igénybevételére.  
 

A kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének a 130 %-át. 
Ez a jövedelemhatár 2017 évben 37.050,-Ft volt. 
A gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, a tartósan beteg,  súlyosan fogyatékos  gyermek 
esetén, illetve a nappali tagozaton tanulmányokat folytató, 18. életévének betöltését megelőző 
két hónapon belül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult nagykorú esetén 
ez az összeghatár nő, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-a. Ez a 
jövedelemhatár 2017. évben 39.900,-Ft. 
Ezen jövedelemhatárok évek óta változatlanok. A Gyvt. 2018. január 1. napjától hatályba lépő 
módosítását követően fenti jövedelemhatárok 5%-al megemelkedtek.  

 
A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály. A vagyonnyilatkozat 
alapján, ha a családban az egy főre jutó vagyon értéke külön-külön számítva meghaladja az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 –szorosát, vagy együtt számítva az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 70-szeresét, nem jogosult a gyermek a 
kedvezményre. 

2017. év december hónapjában 165 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben, ebből 6 fő tartósan beteg, fogyatékos gyermek. A gyermekeket nevelő 
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családok száma 50, ebből egyedülálló szülőként neveli gyermekeit 9 család. Elutasítás 4 
gyermek esetében  történt.   
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást 
/Erzsébet utalvány formájában/ az önkormányzat 2017-ben 1.976.000 forintot fizetett ki.  

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásra   a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után  családbafogadó gyámjául kirendelt az 
a hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és  nyugellátásban, korhatár előtti 
ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti 
bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak 
járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege  
gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a /2017 évben: 
6270.-Ft./ 
2017. évben pénzbeli ellátásra való jogosultság nem került megállapításra.  
 
Települési támogatás: Az önkormányzat rendeletében a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 
családok megsegítésére rendkívüli és rendszeres települési támogatást biztosít eltérő 
jogosultsági feltételekkel.  
Rendkívüli települési támogatásra 3.879.461.-Ft., rendszeres települési támogatásra 4.706.163 
.-Ft.-ot fordított az önkormányzat.  
2017. évben rendkívüli települési támogatásban részesített személyek száma: 148 fő, 
rendszeres települési támogatásban részesített személyek száma: 136 fő.  
 
2017. évben  településünkön a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatással  biztosította 
önkormányzatunk. A Gyvt 21/B. §. (1)-(9)bekezdésében szabályozott ingyenes és 
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek száma településünkön 
intézményi bontásban a következőképp alakult:   
 
Bölcsődében :             - ingyenes étkezésben                        5 gyermek 

                        -50%-os étkeztetésben                       0 gyermek 
Óvodában: 
   - ingyenes étkeztetésben     123 gyermek   
   - 50%-os étkeztetésben     0 gyermek 
   részesült. 
Általános  iskolában:  
                                  napközis ellátásban: 
   - ingyenes étkeztetésben:  42 gyermek 
   - 50%-os étkeztetésben:    3 gyermek 
 
   menzai ellátásban: 
   - ingyenes étkeztetésben:  32 gyermek 
   - 50%-os étkeztetésben:    2 gyermek 
 
részesült 2017 év folyamán. 
 
2016. évben jogszabályváltozás következtében jelentősen átalakult a szünidei étkeztetés 
rendszere. A települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
kiskorú gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja. A bölcsődei ellátásban, 
óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az 



4 
 

óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, az előbbiekhez nem tartozó 
gyermekek esetében a nyári szünetben legalább 43 napon, de legfeljebb a nyári szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon és az őszi, téli, tavaszi szünetben a tanév rendjéhez 
igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 
köteles biztosítani a települési önkormányzat.  
 
2017.évben a tavaszi szünetben 32 fő, a nyári szünetben 41 fő, az őszi szünetben 33 fő,  a téli  
szünetben 37  fő részesült szünidei gyermekétkeztetésbe. 2017. évben a szünidei étkeztetésre 
fordított összeg összesen: 1.259.446.-Ft. volt.  
 
A gyámügyi ügyintéző 2017. december 31. napjáig  csatolt munkakörben pénzbeli, 
természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyekben járt el, úgymint a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás,hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzet fennállásának vizsgálata, települési támogatások  teljes körű intézése,  
illetve a  gyermekvédelmi gondoskodás keretében jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági 
intézkedéseket látták el.  
 
A gyámhatósági ügyek összetettsége figyelhető meg települési szinten is. Ennek oka, hogy 
évről-évre nő a munkanélküliség, egyre kevesebb a munkalehetőség, valamint a környező 
városokban, és településeken való elhelyezkedést a rossz közlekedési feltételek is nehezítik. 
Magas a közfoglalkoztatásban részesülők száma. Számos család került nehéz anyagi 
körülmények közé, megélhetésük egyre nehezebb, az alkalmi –leginkább mezőgazdasági 
szezonmunka – is egyre kevesebb lehetőséget ad a lakosság számára. Ezen okok miatt 
veszélybe kerül a családon belül a gyermek ellátása, nevelése, iskoláztatása. Családon belüli 
feszültségek alakulnak ki, melyek veszekedésekbe torkollanak, melyek legtöbb esetben a 
gyermek előtt zajlanak le. 
 
A gondozásba vétel leggyakoribb oka a családon belüli deviáns magatartás, érzelmi 
elhanyagolás, a szülők pszichés megbetegedése, párkapcsolati krízis, érzelmi bántalmazás.  
 
A segítés folyamata során fontos kiindulópont a megfelelő probléma meghatározás, a valódi 
okok megfogalmazása. A gondozásban való szerepvállalás a szülői felelősség erősítése, a 
szülői kötelezettségek és feladatok tisztázása alapvetően meghatározza az eredményességet. 
 
A tervezett segítő tevékenység meghatározott szakmai szabályok betartása mellett, nagy 
szakmai odafigyelést, komoly felelősségvállalást jelent a családgondozók számára. 
 
A gondozási nevelési terv elkészítésével meghatározzák a célt, a feladatokat (a kapcsolódó 
intézmények számára is) folyamatosan kontrollálják azok teljesülését. 
A gondozás során fontos a rendszeres kapcsolattartás, aminek helyszíne gyakran a család 
otthona.  Fontossága minden szakember számára alapvető, hiszen saját környezetében 
figyelheti meg „kliensét”.  
 
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal és a településen működő jelzőrendszerrel együtt a 
fentieknek megfelelően igyekszünk felkutatni a problémás családokat, segítségnyújtás 
céljából és közös erővel próbálunk megoldást találni  - segélyek kiutalásával, iskolákkal való 
kapcsolatfelvétellel, munkahelyek felkutatásával. 
2013. évben a jegyzői gyámhatóság feladat és hatásköre a jogszabályváltozások 
következtésben jelentősen átalakult. A védelembe vétel, az ideiglenes hatályú elhelyezés , az 
iskolai mulasztással kapcsolatos gyámhatósági feladatok átkerültek a járási gyámhivatalok 
hatáskörébe. Ezzel jelentős információhiány alakult ki a jegyzői gyámhatósági munkában.  
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Ezért nagyon fontos és kiemelt jelentőségű a kiskorúak veszélyeztetettségének megelőzésében 
a jelzőrendszer hatékony, naprakész működése.  
 
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása továbbra is jegyzői 
hatáskör:  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 67/A. § (1) és (2) bekezdése szerint hátrányos helyzetű az a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 
az alábbi körülmények közül egy fennáll:  
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó 
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásoktól 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)  33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 
fejlődéshez szükséges feltételek. 
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű  
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 
legalább kettő fennáll,  
b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 
felnőtt. 
 
2017. évben hátrányos helyzet fennállásának megállapításra  35 esetben került sor:   
- 26 esetben a szülő(k), családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége,  
- 2 esetben a szülő(k), családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága,   
- 7 esetben elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt.   
2017. évben halmozottan hátrányos helyzet megállapításra 35 esetben került sor:  
- 16 esetben a szülő(k), családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő(k), 
családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt 
- 19 esetben alacsony iskolai végzettség és elégtelen lakókörnyezet miatt.  
Elutasításra 2 gyermek esetében került sor.  
 
Környezettanulmány készítése: 
2017. évben gyámhatósági ügyekben más hatóság megkeresésére 7 alkalommal került sor 
környezettanulmány készítésére. Bíróság részére 4 esetben, kormányhivatal részére 3 esetben 
történt adatszolgáltatás.  
 
Egyéb gyámhatósági ügyek: 

- jegyzői gyámhatósági hatáskörbe tartozó ügyek elektronikus és manuális  
nyilvántartása,  tájékoztatások, statisztikai jelentések, adatszolgáltatás teljesítése. 
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A gyermekvédelemmel összefüggő jelzőrendszer településünkön jól működik. A személyes és 
telefonos tájékoztatás oda-vissza naprakésznek mondható. A felmerülő problémákra közösen 
keresik a megoldást, alkalmanként esetkonferencia, illetve a gyermekvédelem helyzetét 
áttekintő tanácskozás megtartásával. A gyermekek napközbeni ellátását az előző évekhez 
hasonlóan napközi-otthonos óvodában, illetve iskolai napközis foglalkozás keretén belül 
tudtuk biztosítani. 
 
Településünkre a gyermekkorú illetve a fiatalkorúak által elkövetett bűnözés nem jellemző. A 
rendőrség egy gyermekkorú elkövetőről sem élt jelzéssel hatóságunk felé. 
 
Községünkben bűnmegelőzési program nem készült, de a gyermekjóléti szolgálat 
gyermekprogramjának keretében szerveznek a káros szenvedélyekkel kapcsolatos komplex 
felvilágosító előadásokat. 
 
Az ügyintézők szakmai továbbképzését szem előtt tartva igyekszünk kihasználni minden 
olyan lehetőséget, amely munkájában segítséget, szakmai útmutatást, előrelépést jelent. 
A gyámhatóság szakmai munkáját segítő Magyar Közlöny és hatályos cd jogtár rendelkezésre 
áll, a tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak. 
 
Összességében megállapítható, hogy a gyámhatósági tevékenység összetett, sokrétű, 
egyedileg elbírálandó ügyek összessége. A határozatok meghozatala körültekintést igényel, és 
az ezekkel kapcsolatos jogszabályokat maximálisan figyelembe kell venni, hiszen a döntés 
gyermekek, családok életét befolyásolja. 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A fentiekben látható, hogy a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátása a 
gyámhatóság és a jelzőrendszer közötti összehangolt és lelkiismeretes munkát igényel. Kérem 
a beszámoló megvitatását és a gyermekvédelmi munka értékelését. 
 
Kengyel, 2018. május 28.  
 
 
 
       Dr. Bartók László  
                  helyettesítő jegyző 




