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Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt év az első teljes, egész év az intézményvezetői megbízásom óta. Emiatt a 2012. év 
szolgál összehasonlítási alapul a 2010. év tényadataival. Az egyre inkább növekvő ellátotti 
létszám, az ehhez képest csökkenő személyi feltételek és a folyamatosan változó jogszabályi 
környezetben munkatársaimmal továbbra is igyekszünk a településen élők érdekeit szem előtt 
tartó,  hatékony  szolgáltatást  biztosítani  úgy,  hogy  a  fenntartó  érdekeit  is  maximálisan 
figyelembe vesszük. 
Az  intézményi  szakfeladatok  után  lehívható  állami  támogatás  összege  –  ahogy  egyik 
önkormányzati  intézménynél,  feladatellátásnál  sem  -  nem  teszi  lehetővé  az  intézményi 
kiadások teljes „lefedését”.
A  2012.  évben  nagyobb  változásokat  az  alábbiakban  foglalom össze:  az  átmeneti  ellátás 
megszűnése. Az eddig határozott idejű működési engedély az Idősek Klubja szakfeladaton, a 
feltételek biztosításával határozatlanná vált. A módszertani központok, melyek három megye 
szakfeladatait  ellátó intézmények szakmai munkáját  ellenőrizték és segítették,  megszűntek. 
Helyettük országosan egy budapesti intézmény jött létre.

Az  adminisztrációs  tevékenységek  napi  sora  tovább  bővült  a  KENYSZI  TAJ  alapú 
nyilvántartási  rendszer  bevezetésével  a családsegítésben,  a gyermekjóléti  szolgáltatásnál,  a 
nappali ellátásnál, a házi segítségnyújtásban, az étkeztetésnél és a bölcsődei ellátásnál.

Ezúton  is  megköszönöm  a  Tisztelt  Képviselő  -  testületnek,  hogy  munkánkhoz  minden 
tekintetben segítséget nyújtanak. Kérem Önöket, hogy ötleteikkel, javaslataikkal a település 
anyagi lehetőségeihez mérten a jövőben is támogassák az intézményben folyó munkát. 
Mellékelten megküldöm az intézmény szakfeladatonkénti, 2012. évről szóló beszámolóját.
A szolgáltatásokról,  ellátásokról  a  beszámolók anyagát  a  szakterületen  dolgozók állították 
össze. A múlt évi intézményi beszámoló óta eltelt időszakban történt változásokat, továbbá az 
ellátottak érdekeit segítő megvalósult és jövőbeni terveket igyekeztem kiemelni a beszámoló 
összeállításánál.
Kérem a beszámoló elfogadását és jóváhagyását. 

Kiszombor, 2013. május 5.

Kunné Horváth Izabella
EESZI intézményvezető



Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az Intézmény keretein belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat  Kiszombor, 
Klárafalva, Ferencszállás községi Önkormányzatok társulása útján látja el feladatait a három 
község közigazgatási területén.

Személyi és tárgyi feltételek 
Szakmai munkát 4 fő végzi:

 Kiszomboron  1  fő korábban heti  40  órában látta  el  a  családsegítő  családgondozói 
feladatokat,  2012.  máj.  1.  napjától  a  kolleganő  munkaviszonyának  megszűntetését 
kérte. Helyette feladatait új munkatárs látja el heti 20 órában.

 Kiszomboron 1 fő heti 40 órában gyermekjóléti családgondozói feladatokat látott el.
 Klárafalván és Ferencszálláson 1 fő szakképzettség nélkül, heti 20 órában családsegítő 

és gyermekjóléti feladatokat látott el családgondozóként.
 Pszichológiai tanácsadást végzett kéthetente 4 órában 1 fő pszichológus.

Kiszomboron minden hétköznap tartottunk ügyfélfogadást péntek kivételével. Krízishelyzet, 
vagy halaszthatatlan ügyek intézése esetén, ügyfélfogadási időn kívül is fogadtuk a klienseket.
Klárafalván kedden, Ferencszálláson csütörtökön 8 órától 12 óráig van fogadóóra.
Kiszomboron  egy  irodahelyiségben  történik  a  két  szolgáltatás  munkavégzése,  miután 
kötelezően  előírt  interjúszoba,  ill.  külön  irodahelyiség  a  munkatársaknak  nem  áll 
rendelkezésre. E kérdés is megoldódni látszik, az Óbébai úti telephely épületében, ahol két 
irodahelyiségnek megfelelő (korábban lakó és –orvosi) szoba szabadult fel az átmeneti otthon 
megszűnésével.  A  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgálat  áthelyezésével  egyidejűleg 
lehetőség nyílna a pszichológus fogadóóráinak áthelyezésére is e helyiségek valamelyikébe, 
így a régi művelődési házban kialakított fogadóhelyiség kéthetenkénti felfűtésének költsége is 
megtakarítható lenne. Remélhetőleg a szakmák közötti munkakapcsolat is javulna a fentiek 
eredményeképpen.

Jövőre vonatkozó tervek
Határozatlan  idejű  működési  engedélynek  való  megfelelés.  Mind  a  tárgyi  feltételek 
kialakításában, mind a dolgozók számának és szakképzettségi szintjének elérésében.

Családsegítő szolgálat –Kiszombor

Feladat
 A  településeken  élő  személyek  és  családok  szociális  -és  mentálhigiénés  problémáinak, 
krízishelyzeteinek  megelőzése,  megszüntetése  és  az  egyének  életvezetési  képességének 
megőrzése.

Ellátotti létszámadatok
A 2012-es évben a Családsegítő Szolgálat  kliensforgalma  (éves forgalom) 973 fő volt. A 
tavalyi évhez képest növekedés tapasztalható, mivel a 2011-es év végéig 809 fővel végzett 
szakmai munkát a szolgálat családgondozója. 
A szolgáltatást igénybevevők száma 2012-ben 177 fő volt, 121 régi és 56 új klienssel került 
kapcsolatba a Családsegítő Szolgálat.



2008. évtől – 2012. évig a családsegítés kliensforgalma
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Éves  forgalom  (halmozott  adat): A  szolgálatnál  megjelent  összes  ügyfél számát  jelenti. 
Szolgáltatást igénybevevők száma (nem halmozott adat): A szolgálatnál megjelent ügyfelek 
száma, akik legalább egy alkalommal voltak a Családsegítő Szolgálattal kapcsolatban.

Esetszámok alakulása 2008 - 2012. év
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Gondozott esetek száma

Egyszeri esetek száma

Gondozási  eset (együttműködésre kötelezett  és önkéntes  személyek):  egynél  több esetben 
fordult a kliens a szolgálathoz segítségért és megállapodás kötésére került sor.

A 2012. évben a gondozott esetek száma 35 fő, 31 fő együttműködésre kötelezett személy 
(rendszeres  szociális  segélyben  részesülők)  és  4  fő  önkéntes  (nem  jogszabály  által 
kötelezettek).
Az év folyamán 20 gondozási eset zárult le:

 Rendszeres  szociális  segély  helyett  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  lett 
jogosult: 15 fő



 öregségi nyugdíjra való jogosultság: 1 fő
 egyéb okból kifolyólag (illetékesség hiánya miatt, jövedelmi helyzet stb.): 4 fő

Új ellátottként rendszeres szociális segélyre 6 személy lett jogosult. 

Az együttműködésre  kötelezett  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  személyek  száma 
csökkenő tendenciát mutat. 
2012. január 1-től a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
a rendszeres szociális segélyezettek körét szűkítette azzal a módosítással, hogy nem az 55. 
életév betöltésétől  lett  valaki rendszeres szociális  segélyre jogosult,  hanem, akkor, ha a rá 
irányadó  nyugdíjkorhatárt  5  éven  belül  betölti.  Azon  személyek,  akik  eddig  rendszeres 
szociális  segélyre  voltak  jogosultak  életkoruk miatt  (betöltött  55 év),  de a  rájuk irányadó 
nyugdíjkorhatárt még nem töltötték be 5 éven belül, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
lettek jogosultak.

Az egyszeri esetek száma hasonlóan alakult a 2011-es évhez hasonlóan. A foglalkoztatással 
kapcsolatos problémák mellett leggyakoribb probléma az anyagi-szociális probléma. Ennek 
enyhítése  érdekében  egyre  többen  veszik  igénybe  a  hetenkénti  ruharaktárból  a  válogatás 
lehetőségét, ill. az alkalmankénti élelmiszersegély osztást.
A kliensek gyakran kérnek ügyintézésben, tájékoztatásban segítséget.

Tevékenységek, képzések
Március: 
Gyermekjóléti  Szolgálat  által  szervezett  gyermekvédelmi  tanácskozáson  vett  részt  a 
családgondozó.
Május: 
A szegedi Családsegítő Szolgálatnál szakmai megbeszélés.
Katolikus Karitasz adományosztásán való segítségnyújtás.
Augusztus:
Gyermekjóléti Szolgálattal közösen Játszóház megszervezése 6 alkalommal.
Szakmai előadás a makói Egyesített Népjóléti Intézmény szervezésében.
Október: 
Katolikus Karitasz élelmiszer adományosztásán segítségnyújtás.
December: 
A szegedi Családsegítő Szolgálatnál szakmai előadás.
„Nők elleni erőszak világnap” keretében az EESZI Védőnői Szolgálat és az Egészségért és 
Elviselhetőbb Életért Kiszombor és Vidéke Alapítvány az EESZI Gyermekjóléti Szolgálattal 
közösen programsorozat szervezése.
Karácsonyi  ajándékcsomaggyűjtés-és  osztás  a  Katolikus  Karitasz,  Elesettekért  Alapítvány, 
Védőnői Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálattal közösen.



Gyermekjóléti Szolgálat – Kiszombor

Feladata 
A Gyermekek  védelméről  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény értelmében  –  hogy a  szociális 
munka  módszereinek  és  eszközeinek  felhasználásával  szolgálja  a  gyermek  testi  és  lelki 
egészségének,  családban  történő  nevelkedésének  elősegítését,  a  gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését,  a kialakult  veszélyeztetettség  megszüntetését,  illetve  a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Munkája a településen élő összes gyermekre 
kiterjed.

Ellátotti létszámok

Az éves kliensforgalom az alapellátás és a védelembe vétel keretében gondozott 
gyermekek és családok száma

Év Éves 
forgalom

Alapellátás keretében 
gondozott 

gyermekek/családok száma

Védelembe vett 
gyermekek/családok 

száma
2008 830 45/24 12/7

2009 915 33/16 20/6

2010 876 28/24 32/16

2011 939 14/10 40/21

2012 1114 28/23 25/11

Az  éves  forgalom –  azaz  a  szolgálatnál  megforduló  összes  kliens,  és  jelzőrendszeri 
kommunikáció  összesített  számadata  –  a  2010.  évi  csökkenést  leszámítva  -  évről  évre 
emelkedő tendenciát mutat. A 2012. évben ismételten jelentősen emelkedett – közel 20%-os 
emelkedést  mutat.  Megjegyzendő,  hogy  a  kliensekkel  történő  kommunikációk, 
kapcsolattartások  száma  és  nem  a  jelzőrendszeri  kommunikáció  száma  emelkedett.  A 
védelembe vettek és alapellátás keretében gondozott gyermekek számának alakulása a 2011-
es  deformitás  után  normalizálódott.  Ezek  alakulására  részletesen  a  gyermekvédelmi 
beszámolóban térek ki.

Szakmai munka a számok tükrében, az elmúlt években



Az  előző  évekhez  képest  az  információnyújtások  száma  jelentősen  csökkent,  míg  a 
tanácsadások, ügyintézések és segítő beszélgetések száma emelkedett jelentősen. Ennek 
oka  talán  az,  hogy  az  ügyfelek  több  szakmai  tudást,  komolyabb  ügyintézést  kívánó 
problémákkal  keresnek fel  bennünket.  Ezáltal  számában  és  idejében is  megemelkedett  az 
ügyfelek  általi  felkeresés  ügyfélfogadási  időben  (vagy  azon  kívül),  ebből  kifolyólag 
családlátogatásra arányaiban kevesebb idő maradt (számuk ezért szinte változatlan az előző 
évhez képest).

Tevékenységek
A  tavalyi  évben  is  két  alkalommal  (májusban  és  októberben)  vettünk  részt  a  Katolikus 
Karitász  és  az önkormányzat  együttműködésében  szervezett  élelmiszer  adományosztáson, 
mely  keretében  a  településen  élő  rászorulók  csomagot  kaptak.  E  mellett  egy SOLE által 
felajánlott, Védőnői Szolgálat által bonyolított túró rudi -és pudingosztáson is részt vettünk.
Továbbra is folyamatos a ruhaadományok fogadása és osztása, melyre folyamatos az igény. 
A lakosság részéről mind az adományok elvitele, mind adományok felajánlása rendszeres.
A már évek óta megrendezésre kerülő karácsonyi csomagosztásban- és gyűjtésben az idén a 
Katolikus  Karitász,  az Elesettekért  Alapítvány,  az EESZI és a  lakossági  felajánlások által 
sikerült családoknak igényes és bőséges meglepetést szerezni.
A tavalyi  évben megrendezett  játszóházunkon összesen  46 településünkön élő, elsősorban 
kisiskolás gyermek vett részt.
November és december hónapban egy szakmai és egy lakossági rendezvény keretében, immár 
harmadik  alkalommal  –  a  Kiszombori  és  Vidéke  Egészségért  és  Elviselhetőbb  Életért 
Alapítvány, a Védőnői Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat együttműködésében – rendeztük 
meg a nők elleni erőszak elitélése melletti kampányunkat. Sajnos a lakosság részéről igen 
csekély volt az érdeklődés, ami azt mutatja, hogy az emberek még mindig egy család belső 
magánügyének tekintik a családon belüli, erőszakig fajuló konfliktushelyzeteket.

Családsegítés - Gyermekjóléti Szolgálat, Ferencszállás és Klárafalva

Változatlanul  érezhető  a  társadalomban  meglévő  rossz  gazdasági  helyzet.  Ennek  látható 
nyomai  a  kis  településeken  is  fellelhetőek,  annak  ellenére,  hogy  ezeken  a  helyeken  az 
önellátás  sokkal  jobban működik  a  városokhoz képest.  Természetesen  a  beszűkült  anyagi 
lehetőségek, munkahelyek hiánya a családokra is nagy hatással van. Ezeken próbál segíteni a 
lehetőségekhez mérten a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat.

Ellátotti létszám adatok (2012. évben)

Gyermekjóléti szolgálat

Klárafalva 
Alapellátás: 2 gyermek (2011. évben 4 gy.)
Védelembe vettek száma: 4 gyermek 
(2011. évben 1 gy.)
Átmeneti nevelt: nem volt

Ferencszállás
Alapellátás: 6 gyermek (2011. évben 11 
gy.)

Védelembe vettek száma: 3 gyermek 
(2011. évben 2 gy.)
Átmeneti nevelt: 1



Családsegítő szolgálat (fő)
Klárafalva
Éves forgalom: 133 
Ellátottak száma: 78
ebből új kliens: 47
ebből régi kliens: 31
Beilleszkedési programban
részt vettek száma: 6

Ferencszállás
Éves forgalom: 113
Ellátottak száma: 39
ebből új kliens: 7
ebből régi kliens: 32
Beilleszkedési programban
részt vettek száma: 6 

A védelembe vételt a jogszabályváltozás - tankötelezettség – miatt kellett „alkalmazni”. Az 
alapvető  problémát  az  jelenti,  hogy  a  mai  fiatalok  egy  része   nem  óhajt  iskolába  járni. 
Sajnálatos az, hogy ez az intézkedés sem járt eredménnyel.

Tevékenységek
Elsősorban a Máltai Szeretetszolgálat segítségével, de a Ferencszállási polgármester úr révén 
mindkét településen 3-5 alkalommal volt a tavalyi évben adományosztás, mely ruhát, cipőt, 
valamint  tartós  élelmiszert,  bébiételt  tartalmazott.  Klárafalván  általában  25  család, 
Ferencszálláson 40-45 családból vannak jelen ezen alkalmakkor. Ez kb. 100-150 főt érint egy-
egy  adományosztáskor.  Az  előző  évekhez  viszonyítva  ezek  a  számok  egyre  növekvő 
tendenciát mutatnak. Számomra örvendetes tény, hogy ilyenkor van lehetőség szót váltani, 
beszélgetni is, melynek az a jó következménye, hogy utána az utcán vagy az irodában egy-egy 
konkrét problémáról is tudunk tárgyalni, megoldást keresni. Pozitívum még, hogy az emberek 
odafigyelnek egymásra és képesek mások érdekében szólni, lépni és tenni is.
Hivatalos ügyek intézésében is segítséget nyújt a szolgálat, de ezek száma elenyésző, mivel 
az önkormányzatoknál a lakosság ezeket könnyedén el tudja intézni.
A jelzőrendszer a helyi viszonyoknak megfelelően működik. Minden héten van alkalom az 
esetleges problémák feltárására, tisztázására, illetve intézésére. Ezek száma éves szinten 10 
alatt  van,  melyeket  a  későbbiek  során  visszajelzéssel  élek,  illetve  figyelemmel  kísérek. 
Amennyiben szükséges, megteszem a megfelelő lépéseket.
Tavalyi  évben  szerencsére  családon  belüli  erőszak  nem volt,  illetve  nem szereztünk  róla 
tudomást. Családlátogatásokra szükség szerint kerül sor. A problémás családoknál akár heti 
rendszerességgel,  a  védelembe  vetteknél  legalább  havi  egy  alkalommal.  A  nehézséget  az 
jelenti, hogy vannak olyan családok, ahol dolgoznak és napközben nincs otthon senki, így a 
kapcsolatot nehéz velük felvenni. 

Nappali ellátás - Idősek klubja

Az átmeneti otthon  megszűnésével 2012. 05. 31. napjától a feltételek (jogszabályban előírt 
helyiségek megüresedése)  lehetővé  tették a település  számára  kötelezően előírt 
nappali ellátás -idősek klubja  határozatlan idejű működési engedélyének történő 
megfelelést.  Egyik  napról  a  másikra  átalakítottuk  a  nappali  tartózkodáshoz, 
programokhoz megfelelő tereket. Közben a klubtagok engedélyezett számát minél 
hamarabb  igyekeztünk  programokkal  elérni,  az  állami  normatíva  nagyobb 
összegű lekérése érdekében.



A nappali ellátást igénybevevők számának alakulása 2009- 2012. években
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Klubtagság megszűnése

Új klubtag

Összesen

Létszám törzskönyv alapján jelenti: az ellátottak éves ”mozgását”. Ez az adat tartalmazza a 
megszűnt klubtagok és az újonnan felvettek számát is.
Összesen:  2012.  év  decemberi  klub  tagág  létszámát,  ami  megegyezik  az  engedélyezett 
létszámmal.

Az idősek klubjának  engedélyezett  létszáma 20 főről,  30  főre emelkedett,  vagyis  ennyi 
klubtag vehető fel. A taglétszámban elmondható lényeges változás történt, mint ahogy ezt a 
diagramm is szemlélteti. Az elmúlt év második felében folyamatosam emelkedett az ellátást 
igénybevevők száma. Korábban a klubtagok a szolgáltatást nem napi rendszerességgel vették 
igénybe. A 2012. évben az átlaglétszám 23 fő. Nagy kihívást jelent a munkatársak számára a 
nappali  ellátás  folyamatos,  maximális  kihasználtsága.  Országosan elmondható,  hogy ezt  a 
szolgáltatást  kevesen  veszik  igénybe.  Kiszombor  lakosainak,  közösségi  életének 
köszönhetően, ma már ott tartunk, hogy a kiemelt  összejöveteleken 45-75 fő között  van a 
résztvevők aránya. A nagy helyigénynek, már csak a művelődési ház felel meg.

A nappali ellátást igénybevevők számának kor és nem szerinti megoszlása 2012. évben
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A fenti diagramról egyértelműen kitűnik a női klubtagok jelentősen magasabb aránya. A míg 
2011. évben a nappali ellátást leginkább a 70 - 80 év feletti korosztály vette igénybe, addig a 
2012.  évben  ez  az  arány  változott.  Az ellátást  kiugró  számban a  65-70  évesek veszik 
igénybe.  Akik  tehetik,  családjukban  segítenek,  otthonukban  tevékenykednek,  akik  ezt  a 



feladatot már egészségi állapotuk miatt nem tudják ellátni, más szociális szolgáltatást vesznek 
igénybe.

Havi programból néhány kiemelt összejövetel 
Január: Újév köszöntő ünnepség.
Február: Farsangi mulatsággal búcsúztattuk a téli hideget. 
Március: Nőnap  megünneplése.  A  Nótafa  csoport  részt  vett  az  Ady  Endre  Művelődési 
Házban megrendezett Népdaléneklési versenyen. 
Április: Húsvét közeledtével ablakdíszek készültek, tojásfa díszítés.
Május: Nagymamák napi műsor keretében vendégek az óvodások. Megalakult a Fürgelábak 
tánccsoport.
Június: Részvétel  a  községben  szervezett  Szent-Iván  éji  tűzugrás  és  zenés  esten:  Nótafa 
csoport, fellépése.
Július: A község Közösségi napokat szervezett, melyen klubtagjaink is részt vettek, felléptek 
a Nótafák, bemutatkozásra készült a Fürgelábak csoport, (rossz idő miatt elmaradt mindkét 
produkció).
Augusztus: Mindenki  név  és  -  születés  napjának  együttes  megünneplése.  Élőzenés 
táncmulatsággal egybekötve.
Szeptember: Ebben az évben is megrendezésre került (negyedik) a „Szüreti vigadalom” mely 
alkalomból szabadtéri főzés, „bográcsozás” volt.
Október: Az  Ady  Endre  Művelődési  Házban  került  megrendezésre  az  Idősek  napi 
rendezvény, ahol nemcsak klubtagjaink voltak jelen, hanem a meghívás a kiszombori idős 
korosztálynak szólt. A műsorban felléptek a Dózsa György általános iskola tanulói, valamint 
egykori  diákjai.  Klubtagjaink  versekkel,  a  Nótafa,  Fürgelábak  csoport  előadása  tette 
emlékezetessé e napot. Nagy örömünkre sokan fogadták el meghívásunkat, megtelt a nézőtér. 
Vendégeinket gyümölccsel „leptük” meg. 
November: Elhunytjainkra  emlékeztünk.  Részt  vettünk  a  Szeged-kistérségi  nyugdíjas  KI-
MIT-TUD  népdalkör  és  tánc  kategóriában.  Adventi  készülődés,  karácsonyi  apró  díszek 
készítése,  adventi koszorú, valamint apró tárgyakat készítettek a csoporttagok melyeket  az 
ADVENTI vásáron mutattunk be.
December: Dekorációkészítés, fenyőből ablak-ajtó díszek, karácsonyfa díszítés.  Karácsonyt 
váró  ünnepség  keretében  BETLEHEMES játékkal  készültek  a  klubtagok,  -  családtagokat, 
vendégeket is hívtunk. 



Érdeklődésre számot tartó,  hasznos programnak bizonyult  a  foltvarrás,  melyet  egy makói 
önkéntes segítő vezetésével tudunk megvalósítani.

Nagy érdeklődéssel  fogadták  az  idősek  az ingyenes számítógépes  tanfolyamot,  melyhez 
több klubtagunk is csatlakozott.

Kapcsolatok
A  helyi  civil  szervezetekkel  nagyon  jó  kapcsolat  alakult  ki,  pl.  Nőklub  tagjaival  együtt 

Farsangoltunk,  a  Mozgáskorlátozottakkal  közös  kirándulások  lehetősége, 
rendezvényeikre, felkérésre műsorral készülünk, melyeknek szívesen teszünk, eleget. 

Bekapcsolódtunk ,,Az Elesettekért„ Alapítvány ,,Értékteremtő önkéntesség,, programjába, 
melyet  nagy  odafigyeléssel  és  örömmel  végeztek  az  idősek  (  jótékonysági  sütés-
főzés).

Testvér  klub kapcsolat  Földeákkal  Klubtagjaink  már  voltak  látogatáson  és  meghívással 
éltek meghívójuk felé.

A  „Nótafa”  –  népdalkör  a  tavalyi  évben  felkérést  kapott:  Makóra,  Maroslellére, 
Csanádpalotára  népdalköri  találkozóra.  Ezzel  a  tevékenységükkel  is  klubtagjaink  tovább 
viszik a település jó hírét.

Személyi feltételek
Változás történt 1 fő szociális gondozó napi 4 óra helyett,  6 órában látja el feladatát és az 
élelmezésvezető napi 4 órában tevékenykedik ezen a szakfeladaton. Mindezt a megnövekedett 
klublétszám és működési engedély tette szükségszerűvé.

Megvalósult tervek, eredmények
Tavaly megfogalmazódott legfőbb célt sikerült megvalósítani: úgymint „benépesíteni az 
intézményt”, miután a lakosság körében ismertté vált e szociális szolgáltatás. A tárgyi 
feltételek körében elmondható: a társalgó,- foglalkoztató, pihenő helyiségek komfortosabbá, 
otthonosabbá tétele megtörtént (sötétítő függönyök, ágytakarónak anyag vásárlása, díszpárnák 
készítése), melyeket közösen szabtunk- varrtunk az idősekkel, használati tárgyak vásárlása 
(pohár, kávéscsésze, evőkanál).

Terveink
Továbbra is megtartani a klub létszámot programjainkkal.
15  db  szék beszerzése  szükséges  az  intézményben  történő  programokhoz,  a  művelődési 
házból az áthozatal jármű nélkül nem megoldható.
Tavasztól  őszig  tudnák  jobban  kihasználni  a  nappali  ellátás  résztvevői  az  udvar adta 
lehetőséget,  amennyiben  bontott  anyagokból  40  fő  befogadására  alkalmas  fedett  hely 
kialakítására  volna  lehetőség.  Az  intézményi  programok  megörökítését  és  népszerűsítését 
segítené egy fényképezőgép vásárlása.

Házi segítségnyújtás

A  gondozásra  szoruló  emberek  a  saját,  megszokott  környezetükben  maradnak  az  ellátás 
életszínvonaluk, életmódjuk fenntartásához szükséges. Azok az idős emberek igénylik, akik 
önellátásukra  csak  részben,  -  vagy  már  egyáltalán  nem  képesek,  de  otthonukhoz 
ragaszkodnak. 

Az ellátotti létszámadatok alakulása az elmúlt években



Év
Nyilvántartás 
alapján (fő)

Normatív állami támogatás 
lekéréséhez számított (fő)

Alkalom

2007 18 7 2745
2008 16 10 2751
2009 13 11 2350
2010 14 8 2089
2011 11 11 2777
2012 18 17 4484

A  korábbi  években  az  ellátottak  csökkenésének  oka  az  volt,  hogy  vagy  intézménybe 
költöztek, vagy elhaláloztak. 
Az elmúlt évben tapasztalt emelkedés azért van, mert egyre több idős ember hozzátartozója 
dolgozik  és  segítség  nélkül  nem  tudja  ellátni  idős  családtagját.  A  múlt  évi  számottevő 
növekedés az év második felében kezdődött, előfordult, hogy folyamatosan 27 fő ellátott is 
volt  egy időben.  Kiugró  arányban  növekedett  a  „látogatások”  száma,  vagyis  az  ellátottak 
lakáson történő felkeresése.  A gondozottak korosztályában nagyarányú a kórházban töltött 
napok száma, viszont a kórházi tartózkodási napokra értelemszerűen nem kérhető normatív 
támogatás. 

Ellátottak létszám alakulása 2007 – 2012. években 
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Az oszlopdiagram értékei  szerint  2008-2009. években csökkenő tendenciát  mutat  a felvett 
ellátottak  száma.  2010.  évben lassan emelkedni  kezd és 2011.  évben újra  csökken,  az év 
második felében újra növekedés kezdődik, amely a múlt évben 18 főre emelkedik. Az elmúlt 
évi  emelkedés  személyes  megkeresésünk  eredménye.  Akikről  tudomásunkra  jutott,  hogy 
önellátási  képességeik  nehézségekbe  ütköznek  azok  számára  felajánlottuk  a  szolgáltatást. 
Valószínűsíthető  a  személyes  megkeresésen  túlmenően  szórólapok  készítésével,  a 
háziorvosok  megkeresésével  is,  továbbiakban  a  helyi  újságba  írt  tájékoztató  cikkekkel  is 
igyekeztünk, hogy a rászorultakhoz eljussanak az információk. 

Térítési díjak
A beszámoló időszakában a házi gondozás intézményi térítési díját 620 Ft/órában állapította 
meg  a Képviselő-testület.  Az ellátottak  személyi  térítési  díja  525 Ft – 35 Ft/óra között 
változott. Azok, akik a házi segítségnyújtást és az étkezést együtt veszik igénybe a rendszeres 
jövedelmük  maximum  30%-  át,  akik  csak  a  házi  segítségnyújtást  igénylik,  a  rendszeres 
jövedelmük maximum 25%- át fizethetik ki térítési díjként, jogszabályi előírás szerint. 



A helyi  rendelet  alapján a személyi  térítési  fele  összegének mérséklését  teszi  lehetővé  az 
igénybevevő számára. 2012. évben 2 fő fizetett 100%-os térítési díjat.
Az  ellátottak  közül  5  fő  olyan  gondozott  volt,  akinek  állapota  indokolta,  a  hosszabb 
gondozási időt.

Személyi feltételek
A  gondozók  száma az  év  első  felében:  napi  nyolc  órába  1-  és  napi  5  órában  2  fő 
foglalkoztatott  volt.  A gondozottak  számának  ugrásszerű  emelkedése  indokolttá  tette  2  fő 
dolgozó heti 40 órás foglalkoztatását. A létszám meg nem feleléséig nem kérhettünk állami 
normatívát, holott a gondozottakat maximálisan ellátták, sőt a szabadságok kiadását is meg 
kellett oldani. A határozott idejű működési engedélyt a 18 fő ellátott helyett már 27 főre 
kellett  módosítani.  A  házi  segítségnyújtás  egy  speciális  formája  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás, melyet a településen Makó szociális intézménye biztosítja. A jelzőrendszeres 
szolgáltatást  5  fő  veszi  igénybe,  a  jelzőkészülékek  használatáért  térítési  díjat  fizetnek  az 
igénybe vevők. Kapcsolattartás folyamatos a gesztor településsel,  munkájukat rendszeresen 
segítjük.

Ellenőrzés
A  működési  engedélyhez  módosításához  az  illetékes  szakhatóságok  2012  májusában 
ellenőrzést tartottak.

Étkeztetés

Ezen ellátási formát az esetek többségében a házi segítségnyújtással együtt igénylik az idős 
emberek. 

Térítési díj
Egy adag ebéd intézményi térítési díja 435.- Ft. Az igénylők közül 27 fő fizet az intézményi 
térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat. Kevés igény mutatkozik a diétás étkeztetésre, 
ennek biztosítására van lehetőség. 

Személyi feltétel
A szakfeladaton korábban senki nem volt, a múlt évtől napi 2 órában, előírt szakképesítéssel 
az egyik dolgozó látja el a tennivalókat. Ezzel e szakfaladat is határozatlan idejű működési 
engedéllyel  rendelkezik.  Napi  rendszerességgel  az  étel  megrendelése,  az  ételhordóba 
adagolása és házhoz szállítása a házi segítségnyújtásban dolgozók feladata.
2012. évben 5 fő járt be az ebédért, 1 fő Idősek klubjában fogyasztotta el az ebédet. 

Év Normatíva lekérés alapja Igénybevett étkezések száma
2007 25 fő 4567 adag
2008 23 fő 4557 adag
2009 22 fő 4535 adag
2010 26 fő 27 fő 6408 adag
2011 22 fő 22 fő 5633 adag
2012 25 fő 29 fő 6357 adag

A táblázat adatai alapján szembe ötlő, hogy a 2011. évben az előző évihez képest csökkent a 
szolgáltatást igénylők száma. Azonban ha a 2009. év ugyanannyi ellátotti létszámát nézzük, 
éves szinten jóval több, mint 1000 adag meleg étellel többet igényeltek. 2012. évben ismét 
jelentősen emelkedett az étkeztetésben részesülők száma.



Az igény folyamatos, de az elhalálozások miatt nem lehet folyamatosan növekvő tendenciát 
produkálni.

Átmeneti elhelyezés

2012. május 31. napjával a Képviselő –testület döntésének megfelelően megszűnt ez, a nem 
kötelező  feladatellátás.  Rendszeresen  tájékoztattam  a  Képviselő-testület  tagjait  a 
megszűnéssel  kapcsolatos  teendőkről,  folyamatokról.  Az  ellátottak  elhelyezéséről,  nem 
szükséges tárgyi  eszközökről.  Az 5 fő dolgozó közül 2 fő a házi segítségnyújtásba került 
gondozóként, 1 fő a bölcsődébe kisegítői munkakörbe, 1 fő szintén az intézményen belül a 
nappali  ellátás  és  az  étkeztetés  szakfeladaton  dolgozik.  1  főnek  a  munkaviszonya 
végkielégítéssel megszűnt.

Bölcsőde

Feladata
A bölcsőde,  mint  gyermekintézmény a gyermekjóléti  alapellátás  része,  amely a családban 
nevelkedő,  a  szülők munkavégzése,  betegsége  vagy egyéb  ok  miatt  ellátatlan  gyermekek 
nappali  felügyeletét,  gondozását,  nevelését,  napközbeni  ellátását,  szakszerű  gondozást 
biztosítja 20 hetestől, 3 éves korú gyermekek számára.

Gyermeklétszámok

2012. évben a bölcsőde létszámadatai és %-os arányban férőhely kihasználtsága

GYERMEKLÉTSZÁMOK
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beíratot gyerekek ténylegesen bentlévő gyerekek

beítarott kihasználtság % ténylegesen kihasználtság %

2011.  december  01.  napjától  2  csoporttal  működhetett  tovább  e  szakfeladat.  Ennek 
megfelelően a felvehető gyermekek száma a maximum 36 főről 26 főre módosult. Ebből az 
egyik csoportban 12 fő, a másikban 14 fő (2 évet betöltöttek) lehetnek. A kevés születés szám 
nálunk is megmutatkozott a felvett létszám tekintetében.
A 2012. évben átlagban a beíratott gyerekek száma  22 fő volt. Ebből a tényleges bent lévő 
gyermekek számának éves  átlagban  19 fő.  A jelenlegi  jogszabályok  szerint  (óvodáktól 
eltérően),  csak  a  napi  szinten  megjelent  gyermekek  után  kérhető  le  az  állami  támogatás 
(normatíva),  nem  pedig  a  beíratott  gyermekek  után.  Betegségek  szempontjából  ez  a 
legérzékenyebb  korosztály,  ez  az  oka  a  ténylegesen  bent  lévő  gyermekek  alacsonyabb 
létszámának. 



226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet  értelmében,  bölcsődénkben  is  bevezetésre  került,  a 
KENYSZI  új  országos  TAJ  számon  alapuló  központi  nyilvántartás 2012.  február  29. 
napjától. Ez alapján naponta kell a gyermekek jelenlétéről adatot szolgáltatni számítógépes 
rendszeren keresztül. Ezen adatok szolgálnak az állami normatíva lekérésének alapjául.

Szakmai programok szülőknek
Nagy jelentőséget  tulajdonítunk a szülőkkel,  családokkal  való jó kapcsolat  kialakításának, 

hiszen gyakran nem csak a gyereket, hanem az egész családot neveljük, formáljuk. Azt 
tapasztaltuk, hogy a közös programok nagyon vonzóak a szülők számára.

Szülői értekezletek – egy évben két alkalommal:
Októberben: házirend, szakmai program megbeszélése.
Júniusban: az óvodába menő szülők részére az óvodapedagógusokkal együtt.
A szülőcsoportos beszélgetések gyermeknevelési témái:
Beszoktatás,  szobatisztaság,  testvérféltékenység,  önállósági  törekvések,  félelem,  harag, 
agresszió, óvodára felkészítés, melyen aktívan részt vesznek a szülők.

Szervezett programok
Intézményünk hagyományait úgy tekintjük, mint közös élmény, és örömforrás a gyermekek, a 
szülők és a kisgyermeknevelők között. Továbbá lehetőség a szülők részére a bölcsődei életbe 
való  betekintésre.  Közös  programok  sokszínűsége,  együttes  öröme  visszacsalogatja  a 
bölcsődét kinövő gyermekeket is (testvérnap, töknap).
Az ünnepek felélénkítik a hétköznapokat, és egyben a hagyományőrzést is szolgálnak. 
A „bölcsisek” az előkészületek alatt  hangolódnak rá érzelmileg a jelesebb napokra, élik át 
ennek rejtélyes titokzatos mesékkel telített világát. 
A Farsangi mulatságunkra minden szülő eljött, voltak közülük, akik beöltöztek jelmezbe. A 
kisgyermeknevelők  tombola  tárgyat  készítettek  a  szülők  hozzájárulásával,  amiből 
természetesen minden kisgyermek kapott egyet ajándékba. A zenés, táncos családi délelőttöt, 
egy finom leves és a szakács néni által készített finom fánkkal zártuk.
Néhány évvel  ezelőtt  vezettük be először  a húsvéthoz kapcsolódó  Testvérnapunkat. Egy 
olyan  napot  választottunk,  amikor,  már  az  idősebb  testvéreknek  iskolai  szünet  van,  így 
meglátogathatják testvéreiket, és együtt kereshetik a bölcsőde udvarán elrejtett csokitojásokat.
2010. évben rendeztük meg először anyák napjához kapcsolódóan az „Anyák napi Ringatót” 
Badicsné  Szikszai  Zsuzsanna  vezetésével.  Az  anyukák  gyermekeikkel  együtt  ismert 
mondókákra játékos gyakorlatokat végeztek. Nagy sikere volt az anyukák körében 100% volt 
a részvétel. 
A  Gyermeknapot családi  délután  keretében  szerveztük  meg,  így  részt  tudnak  venni  az 
apukák, testvérek és nagyszülők is. A Huncutka alapítvány segítségével ugráló vár, arcfestés, 
finom torta várta a gyerekeket, melyet a szakács nénink készített.
A nyári programjainkat  az óvodába menő gyerekek kerti partija zárja. Ezen a szombaton 
közösen főzünk bográcsos ebédet a csoportba járó gyerekek családjaival. 40-50 fő vett részt, 
és együtt köszöntünk el az óvodába menőktől. 
November  elején  Töknapot  szerveztünk,  amely  nagyon  tetszik  a  szülőknek  is  (közösen 
faraghatják a tököket gyermekeikkel). Nagyon hangulatos, amikor sötétedés után a bölcsőde 
előtti udvaron meggyújtjuk az elkészült töklámpásokat.
Az évet a karácsonyi ünnepségünk zárja. Rövid műsorral kedveskedünk a családoknak, és a 
közös karácsonyfa alá ajándékokat csempészünk a csoportok részére. Olyan nagy számmal 
vettek  részt  a  szülők,  hogy  bölcsődénk  legnagyobb  terme  is  kicsinek  bizonyult  ezen 
alkalommal.

Személyi feltételek 



Az intézmény dolgozói létszáma: 8fő
Változás történt, az élelmezésvezető munkaviszonya megszűnését kérte, feladatait az egyik 

kisegítő  vette  át.  Szakképzettségének  megszerzését  érdekében  elkezdte  az 
élelmezésvezetői tanfolyamot. 

Ellenőrzések a bölcsődében 
2012. év április- május hónapjaiban a kormányhivatal,  a Szegedi Módszertani Központ, és 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat folytatott szakmai ellenőrzéseket. 

Javaslatokat tettek a következőkre:
 A parketták állapota a szobákban, kifogásolható, javításra szorulnak.
 A konyhában a küszöbök cseréjét javasolták
 Az udvar betonos része balesetveszélyes, javasolták a simára javítását.

Módszertani csoport ellenőrzési eredménye
„A  bölcsőde  szakmai  munkájának  alakulását  több  mint  10  éve,  követjük  nyomon.  A 
rendszeres  együttműködő  szakmai  kapcsolatunknak,  és  a  szakmai  vezető  és  a 
kisgyermeknevelők  hozzáállásának  köszönhetően  a  kiszombori  bölcsőde  a  szakmai 
elvárásoknak  minden  szempontból  megfelelően  működik.  A  kisgyermeknevelők 
felkészültsége,  a  kisgyermekek  iránti  felelős  elkötelezettsége  jó  alapja  a  színvonalas 
gyermekellátásnak, a családi nevelés támogatásának.
A kisgyermekes családoknak szervezett tartalmas, sok lehetőséget biztosító programok által 
nem  csak  a  napközbeni  ellátást  biztosítják,  hanem  kis-gyermeknevelési  központként  is 
működnek a településen.”

Kapcsolattartás társintézményekkel
A Gyerekvédelmi  törvény  értelmében  a  bölcsőde  a  jelzőrendszerben  is  jellemző  funkciót 
ellátó intézmény.  A gyerekek érdekérvényesítése törvényi  kötelezettséget jelent a gyerekek 
gondozásában  részt  vevő  kisgyermeknevelők  számára.  Együtt  működünk  mindazon 
intézményekkel,  személyekkel,  akikkel  a  gyermek  ellátása  során  kapcsolatba  kerülünk:  a 
védőnőkkel,  óvodával,  a  Gyermekjóléti  Szolgálattal.  Működésükig  folyamatos  volt  a 
kapcsolat  a  szegedi  Módszertani  Központtal,  részt  vettünk  az  általuk  szervezet  szakmai 
értekezleteken.  Módszertani  anyagaik,  továbbképzési  lehetőségeik,  gyors  és  elérhető 
segítséget jelentettek számunkra. Szakmai kérdésekben továbbra is segítőkészek.

Védőnői szolgálat

Feladata
 a nővédelem,
 a várandós, gyermekágyas anyák gondozása,
 az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,
 az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása, 
 családgondozás  keretében  mentális  és  környezeti  veszélyeztetettség  megelőzése, 

felismerése, jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé,
 az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 

szervezésében és megvalósításában részvétel.

Személyi feltételek



Településünkön a gondozotti létszámadatok miatt két védőnői körzet van. 2012. év júniusától 
Csikósné Hamza Gabriella tartós távolléte miatt a II. számú körzet belső helyettesítéssel van 
ellátva. 

Gondozottak létszámadatai korcsoportonkénti bontásban
2007-2012. években (aktuális év december 31.-i adatok figyelembevételével)

Eltérés mutatkozik a településen gondozottak és az állandó lakcímmel rendelkezők létszáma 
között.  Ennek  az  az  oka,  hogy  előfordul,  hogy  valaki  ide  van  bejelentve,  de  máshol 
tartózkodik. Az általam ténylegesen gondozottak az alábbi diagrammon piros vonallal vannak 
jelölve. A finanszírozás viszont az állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők száma alapján 
van megállapítva (sárga vonal). A tendencia mindkét esetben hasonló. A gondozottak adatai 
alapján a tavalyi átmeneti emelkedést követően ismét alacsonyabb születésszám várható. 

Születések alakulása 2007-2013. december 22. napjáig

Területen végzett munka
A jogszabályoknak  megfelelően  hetente  négy órában  önálló  védőnői  tanácsadást  (ÖVT) 
tartok,  heti  két  alkalommal  a  családorvosokkal  közösen  csecsemő-  és  kisgyermek 
tanácsadáson  veszek  részt  szintén  négy  órában,  valamint  havonta  egy  alkalommal  a 
területileg illetékes szülész-nőgyógyász szakorvossal tartok tanácsadást.

2012. év tanácsadási forgalma (fő) I.-II. körzet 



A tanácsadásokon való megjelenésben a korábbi évekhez képest nincs jelentős változás. 2009. 
óta folyamatosan végezzük a  védőnői státuszvizsgálatokat  (biometriai, érzékszervi szűrés, 
fejlettségi szint megítélése kérdőív alapján). Ezek a vizsgálatok meghatározott életkorokban 
történnek (1, 3, 6 hó, majd évente 6 éves korig). A vizsgálatokra a szülők előre egyeztetett  
időpontban jönnek, tartama 2 éves korig kb. negyed óra, azt követően pedig kb. fél óra. Egy 
adott évben elvégzett státuszvizsgálat száma adott év gondozotti létszámától függ.

2011. 2012.
Státuszvizsgálatok I. körzet II. körzet I. körzet II. körzet
Összesen (fő) 140 111 149 117

Munkaóra/év 46,75 42,5 57 44,5

Rendelet  szabályozza  azt  a  minimumot,  hogy mely életkorban,  milyen  gyakorisággal  kell 
találkozzunk a gondozottakkal. Ezek a találkozások többnyire családlátogatások formájában 
történnek.  Mivel  az  egyik  körzet  tartós  helyettesítéssel  van  ellátva,  nem  ugyanazok  az 
előírások  vonatkoznak  a  családlátogatások  gyakoriságára.  Ebből  adódik,  hogy  a  korábbi 
évhez képest jelentős eltérés mutatkozik a család-, illetve szaklátogatások számában.

2011 2012
Családlátogatás Szaklátogatás Családlátogatás Szaklátogatás

/év /hó /év /hó /év /hó /év /hó
I. körzet 493 41 714 59,5 489 40,75 722 60,1
II. körzet 583 48,5 739 61,5 394 32,8 523 43,5

A  szaklátogatás,  hogy  egy  családlátogatáson  belül  hány  gondozottal  találkozunk  (pl. 
csecsemő  +  gyermekágyas  +  nagytestvér  =  1  családlátogatás  és  3  szaklátogatás).  A 
családlátogatások  alkalmával  egy  családnál  átlagosan  fél  órát  töltünk.  Ezt  igyekeztem 
helyettesítésem alatt is tartani, mivel ahhoz, hogy valóban nyomon tudjam követni a gyermek 
fejlődését,  illetve  megfelelő tanáccsal  tudjam ellátni  a szülőket  szükséges ennyi  idő.  Ez a 
2012.  évben összesen a két  körzetre  kb.  441,5 munkaóra.  Minden szaklátogatást  kötelező 
dokumentálni.

Szaklátogatások megoszlása 2012. 



Iskola-egészségügyi munka
Az iskola-egészségügyi  ellátás  részét  képezi  az  iskolaorvosi  szolgálat,  védőnői  szolgálat, 
iskola-fogorvosi  ellátás.  A  területi  munka  mellett  végezzük  az  iskola-egészségügyi 
tevékenységet, amely az alábbiakból áll: 

 A gyermekek,  tanulók személyi  higiénéjének ellenőrzése,  testi,  szellemi  fejlődésük 
ellenőrzése, regisztrálása. 
 Az  orvosi  vizsgálatok  előkészítése.  A  védőoltásokkal  kapcsolatos  szervezési, 
előkészítési feladatok elvégzése.
 Részvétel az egészségtan oktatásában.
 Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás).

Az iskolai munka 2011-2012-es tanévben

A 2012/2013-as tanév a harmadik, amikor  az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a 
HPV (Humán papillomavírus)  elleni  védőoltást az  adott  tanévben 13.  életévüket  töltők 
számára. A szülők nagy örömmel fogadják a lehetőséget. A három tanév alatt mindössze két 
szülő nem élt a lehetőséggel. A szülők értesítését tájékoztatását, a védőoltás megszervezését 
szintén mi végezzük.



Ellenőrzések 
Az  elmúlt  évben  a  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv  három  alkalommal végzett 
ellenőrzést, amelynek célterülete a a kampányoltások, HPV elleni védőoltások szervezésének, 
lebonyolításának  szabályosága,  valamint  a  nemdohányzók  védelmében  érvényben  levő 
jogszabály betartása  volt.  Hódmezővásárhely-,  Makó Kistérség Vezető  Védőnője  három 
alkalommal végzett ellenőrzést. Ezek során a II. körzet helyettesítésének kezdetén a körzet 
szabályos  átadását,  a  2012/2013-as  tanév  iskolaegészségügyi  tevékenységét,  valamint  a 
védőoltások szabályainak betartását, dokumentáció megfelelő vezetését ellenőrizte. 

Szervezett programok
A legnagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényünk továbbra is az évente megrendezésre 
kerülő Egészséghét. Az elsősorban szűrés céljából szervezett vizsgálatok egy része állandóan 
szinte  teltházzal  megy.  Vannak  természetesen  olyan  területek,  amelyekre  kisebb  az 
érdeklődés. 

Egészséghéten résztvevők vizsgálatonként (fő) 2012. május

Az  Egészséghét  mellett  továbbra  megvannak  állandó  rendezvényeink,  amelyre  a  szülők 
szivesen eljönnek. 
Minden  évben  megrendezésre  kerül  a  Szoptatást  támogató  világhét  alkalmából  helyi 
rendezvényünk  az  Anyatejes  Világnap.  Az  egyik  legnagyobb  látogatottságú  rendezvény, 
ahol megvendégeljük az résztvevőket, és ajándékba hennafestést kapnak.
Az elmúlt  évben harmadik  alkalommal  csatlakoztunk  a  „16 akciónap az  erőszak  ellen” 
elnevezésű akcióhoz, ennek során egy sajnos kisebb érdeklődésre számot tartó szakmai napot, 



valamint nagyobb közönséget vonzó lakossági napot szerveztünk. Célunk továbbra is, hogy a 
környezetünkben bántalmazó kapcsolatban élők számára segítséget nyújtsunk. 
A gondozottak igényeit szem előtt tartva továbbra is tartunk Szülésre felkészítő tanfolyamot, 
Baba-Mama Klubot, valamint Babamasszázs tanfolyamot. A babamasszázs tanfolyamok 
megtartására  a  második  félévben  Huszár-Szabó  Krisztina  babamasszázs  oktató  védőnőt 
kértem fel. Baba-Mama Klub átlagosan havonta egy alkalommal van.

Pályázat
2012.  októberétől  2013.  júliusig  végrehajtási  területe  vagyunk  egy,  az  önkéntesség 
elterjesztését  célzó  pályázatnak.  A pályázat  koordinátora  „Az Elesettekért”  alapítványon 
keresztül Csapóné Katkó Tímea. A Védőnői Szolgálat a település Önkéntes Pontja, ahova az 
önkéntesség  iránt  érdeklődők  fordulhatnak.  A pályázat  több  rendezvényt  is  finanszírozott 
(Mikulás,  Húsvét,  Anyák  napja,  Baba-Mama  Klubok),  valamint  hozadéka  lesz  még  egy 
játszóház,  ami  a  fél  évestől  közösségbe  kerülésig  szolgálja  a  kisgyermekek  igényeit.  A 
játszóház üzemeltetése szintén önkéntes munkában fog megvalósulni. 

Egyéb tevékenységek
A  Védőnői  Szolgálat  aktív  részese  a  gyermekvédelmi  jelzőrenszernek.  Az  észlelt 
problémákról  jelzünk  a  Gyermekjóléti  Szolgálat munkatársának,  akivel  gyakran  közös 
családlátogatásokat  teszünk  a  problémás  családoknál.  A  tavalyi  évben  öt  jelzőrendszeri 
megbeszélésen vettem részt. 

Költségtakarékkosság
Évek óta igyekszünk odafigyelni kiadásink minimalizására. Sajnos vannak kiadások, amiket 
nem tudunk leredukálni, mint például a kötelezően használt dokumentáció beszerzése, illetve 
a csecsemők és kisgyermekek miatt a fűtési költség. A pályázat által plusz bevételhez jut a 
szolgálat, amelyből lehetőség szerint szakmai anyagokat, eszközöket vásárolunk.

Jövőre vonatkozó tervek
2013. évben is tovább folyatatódnak a megszokott programok a kötelező területi és iskolai 
munka  mellett.  Mostanra  eldőlt,  hogy  a  korábbi  kolléganő  nem  jön  vissza,  helyére  új 
kolléganő felvétele szükséges. 

Fogorvosi ellátás Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva

Ellátotti létszámok alakulása
Nevezett térségekből szakrendelésemhez 2670 fő tartozik, ebből 512 fő gyermek. 
2012. évben 1958 fő felnőtt  és 806 gyermek jelent  meg a rendelőben,  az elmúlt  évekhez 
hasonlítva lényeges csökkenés, illetve növekedés nem észlelhető, bár a rendelési idő csökkent 
heti egy órával.

 Éves forgalom 2008 - 2012. években
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Tevékenység bevétele
Havi fix támogatásból, teljesítményfinanszírozásból, térítéses beavatkozások összegéből, OEP 
finanszírozásból 5.049.349 Ft (forint-pont érték átlag 2Ft 20Fillér). Teljesített pont: 1.452.760 
- térítéses beavatkozásból 1.452.760 Ft volt a bevétel..  A térítéses beavatkozás összegéből 
1.072.326 Ft-ot költöttünk gyógyszerre, szakmai anyagra stb. 

Kiadás –bevétel 2008-2012
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Kiadás

Bevétel

A kiadás  mértéke  lényeges  mértékben  nem növekedett  az  elmúlt  évhez  képest,  a  bevétel 
azonban arányaiban is csökkent. Bevételek csak a fogpótlásból (protetika) származnak. 62 év 
felettieknek  ez  a  szolgáltatás  ingyenes,  jogszabályi  előírás  alapján,  OEP finanszírozott.  A 
fizetőképes kereslet csökkenő aránya okozhatja a bevétel kiesést.

Iskolafogászat
Minden  iskolafogászati  napon  megtörténik  a  helyes  fogmosásra  való  instruálás,  a  rágás 
fontosságára,  helyes  táplálkozásra  való  figyelemfelhívás,  melyet  a  szakképzett  fogorvos 
asszisztens  végez.  Minden  második  héten  van  egy  nap  iskolafogászat.  Az  itt  megjelent 
valamennyi gyermek szűrőlapot kap, mely megfelelő tájékoztatást nyújt a szülők felé, időpont 
egyeztetéssel a kezelés is megoldott.
Az  óvodai,  iskolai  ellátás  elsősorban  szűrésre,  prevencióra  irányul,  de  egyénre  szabott 
tanácsadás is történik.

Rendelésen a betegek bejelentkezés sorrendjében kerülnek ellátásra, igen gyakori a sürgősségi 
ellátásra jelentkező beteg, így gyakran, főleg a délutáni rendelési időn túl is dolgozunk. 



Költségtakarékosság
Megvalósítását  precíz,  pontos  munkával  igyekszünk  elérni.  Fogorvoslás  igen  nehéz 
helyzetben van, csak külföldről behozott  anyaggal,  eszközzel tudunk dolgozni.  Ismerjük a 
forint-euró viszonyt,  ennek változása azonnal érezhető volt  az anyagok árán.  Próbáljuk az 
akciókat figyelemmel kísérni és a legkedvezőbb ár-érték arányban vásárolni.

Tárgyi eszköz beszerzések
2012.  évben  új  fotopolimerizációs  lámpát  kaptunk.  A  törvényileg  megváltozott  eszköz 
minimum  feltétel  is  biztosítva  lett,  mely  igen  nagy  ráfordítást  igényelt.  2013.  évben  az 
elromlott fogkő eltávolító helyett újat kaptunk.

Jövő

Fontos lenne a rendelő fűtésének, világításának korszerűsítése, kezelőszék cseréje.
Összefoglalva  a  sokrétű  feladatot  tartalmazó  beszámolómat.  Tényadatokra  alapoztam,  az 
összehasonlíthatóság érdekében az elmúlt évekre visszamenőlegesen tartalmazza a létszám –
és  egyéb  adatokat.  A  szakmai  munkával  kapcsolatban  a  teljesség  igénye  nélkül  készült, 
elsősorban a 2012. évre vonatkozó változásokat igyekeztem kiemelni.

A feladatokat végzők, magamat is beleértve - a  pénzügyi megszorítások ellenére -   hiszem, 
amit  teszünk munkánk során azt teljes szakmai tudásunkkal,  emberi  odaadással végezzük, 
bízunk benne munkánk eredménye láthatóbbá és valamikor elismertebbé válik. Ez  az, ami a 
kiszombori Egészségügyi és Szociális Intézmény dolgozóiban meg van, ez ad további erőt és 
motivációt munkájukhoz.



Tárgy: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény tevékenységéről szóló beszámoló

____/2013.(V. 28.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és 
szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény 92/B.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  alapján 
megtárgyalta  és  elfogadta  az  intézményvezető  által  előterjesztett  beszámolót  az  Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény (6775 Kiszombor, Szegedi u. 2.) éves munkájáról.

A beszámoló a határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül:
- EESZI Kunné Horváth Izabella vezető
-     Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár
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