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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2016. június 15. napján érkezett, 14162016. (V.31.) KNÖT. határozata értelmében: „ A 
Képviselő-testület felkéri Horváth Izabella intézményvezetőt, hogy a házi segítségnyújtásban 
gondozott személyek maximális létszámkeretének feltöltésére figyelemmel legyen, ennek 
érdekében készítsen felmérést a szolgáltatást esetlegesen igénylő idős személyekkel 
kapcsolatban.” 
 
2016. január 1. napjától a házi segítségnyújtást igénybe vehetők köre A gondozási szükséglet, 
valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának 
részletes szabályairól szóló 36/2007.  (XII. 22.) SZMM rendelet alapján változott.  
 
Szociális törvény 63. § (5) bekezdése szerint: 

− személyi gondozás (jogszabályban meghatározott tevékenységek) I. vagy II. 
fokozatban indokolt, 

− szociális segítés (jogszabályban meghatározott tevékenységek)  
I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint (0., I., II., fokozatok a gondozási szükségletet 
felmérő értékelő lapon szereplő pontok alapján kerülnek megállapításra) 
0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő: 
hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él, 
hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy 
hetvenötödik  életévét betöltötte. 
 
A fenti rendeletre hivatkozva a házi segítségnyújtásban az alkalmazott 3 fő szociális 
gondozóra felvehető 15 fő személyi gondozást és 8 fő szociális segítést igénylő. 
 
Kiszomboron a felmérés szerint: 
65 év feletti lakos: 354 fő özvegy, 28 hajadon vagy nőtlen, ebből 97 fő egyedül élő. Az 
egyedül élő lakosok közül a begyűjtött információk alapján nagyon sokan önellátóak, vagy a 
közelükben lakik a családtag, a hozzátartozó, a rokon, és vannak, akik nem fogadják el a 
felajánlott lehetőséget. 
 
 
 



Korábbi ellátotti létszámadatok:  
2015. szeptember hónapban 28 fő volt a nyilvántartásban szereplő (felvett) ellátott. Az akkor 
hatályos jogszabály szerint a működési engedély alapján felvehető maximális létszám 27 fő, a 
3 fő szociális gondozóra. 
 
2016. április hónap végéig 19 fő szolgáltatást igénybe vevőre csökkent a létszám. A 
csökkenés okai: 5 fő elhunyt, 3 fő saját kérésére szüntettük meg a szolgáltatást, 1 fő az 
újonnan bevezetésre kerülő szükségletfelmérés feltételeinek nem felelt meg, 1 fő eltartási 
szerződést kötött (közben 1 fő felvételre került).  
2016. május hónapban: 19 fő, júniusban: 20 fő.  
Most már júliusban: 23 fő a házi segítségnyújtásban ellátott. Ebből 4 fő kizárólag személyi 
gondozási feladatok ellátását kéri, 12 fő szociális segítés és mellette személyi gondozást kér, 
csak segítés elvégzését kéri: 7 fő. 
A 16 fő személyi gondozott közül 11 fő kér naponta fürdetést, 1 fő heti 1 alkalommal. A 
személyi gondozás résztevékenységeit nem végezheti képesítéssel rendelkező 
közfoglalkoztatott.  
A szociális segítést napi rendszerességgel 17 fő, ritkábban 2 fő vesz igénybe. Az 
intézményben jelenleg dolgozó 2 fő közfoglalkoztatott látja el ezen feladatok nagy részét:  
takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás, segítés az ételkészítésben, mosogatás, hivatalos ügyek 
intézése. 
 
A legalacsonyabb ellátotti létszámról (19 fő), a jelenleg ellátásban részesülők 
létszámnövekedése (23 fő) szinte napok alatt történt. Még megkeresésünk előtt,  önként 
jelentkeztek ezen szolgáltatás kérésére. 
Ezt megelőzően is, amikor csökken a felvettek száma, a maximális kihasználtság elérése 
érdekében megkeressük a házi orvosokat, és azokat, akik kapcsolatban vannak az idős 
korosztállyal, akiknek a környezetében segítségre szoruló élhet.  
A Kiszombori Hírmondóban tájékoztató cikket jelentettünk meg a házi segítségnyújtás 
igénybevételének lehetőségéről. Folyamatosan a munkatársaim és magam is teszünk a 
maximális ellátotti létszám eléréséért. 
 
Az ezévi intézményi beszámolómban is leírtam, hogy sok szabályozatlan, szakmai kérdés 
merül fel az intézményvezetők részéről, amikre nincs egységes állásfoglalás és 
kivitelezhetetlen a mindennapok gyakorlatában.  
NRSZH, Házi segítségnyújtás, Gyakran Ismételt Kérdések: Költségvetési támogatás 
igénybevétele nélkül is el kell látni a fenntartó szabad kapacitása terhére, önkéntesek 
bevonásával, akik a szükségletfelmérés alapján a minimális pontszámot nem érik el, vagy ha a 
0. fokozat szerinti indokok nem állnak fenn (daganatos beteg).  
Közfoglalkoztatottakkal az 5 fő dolgozó napi feladatainak ellátása minden napos átszervezést 
igényel, a házi segítségnyújtás és az étel kiszállítás hatékony működése érdekében. 
A folyamatosan újonnan alkalmazandó adminisztráció, nyilatkozatok, jelentések tovább 
bonyolítják az eddigi rendszert, azonban a házi segítségnyújtás kormányzati funkció a 
településen maximális létszám kihasználtsággal működik. 
 
Kiszombor, 2016. júl. 18. 
 
 
                                                                                             Horváth Izabella 
                                                                                             intézményvezető 
 


