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I. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 

JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (Sztv.) 92. §. (3) 

bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei 

önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult 

személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 

szolgáltatástervezési koncepciót készít. 

 

A Sztv. 92. §. (5) bekezdése alapján a társulás által elkészített koncepciónak illeszkednie kell 

a megyei, ill. a többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt 

fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. 

 

2007. június 01-től Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas önkormányzatai – a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásairól szóló 244/2003. (XII.18.) Kormányrendelet ill. a 2004. évi 

CVII. törvényben foglalt felhatalmazás, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről 

szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a kistérségi társulást az alábbi területekre hozták létre 

abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz a lehető 

legszélesebb körben jussanak hozzá, és forrásaikat célszerűen és optimálisan használják fel, 

biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást: 

 

 Területfejlesztési feladatok szervezése, kistérségi területfejlesztési 

projektek megvalósítása. 

 Oktatási feladatok közös ellátása. 

 Egyes egészségügyi feladatok ellátása. 

 Szociális és gyermekjóléti ellátások megszervezése. 

 Szilárdhulladék-gazdálkodási feladatok ellátása. 

 Belső ellenőrzés. 

 E-önkormányzati rendszer tervezése. 

 Kistérségi bűnmegelőzési program beindítása. 

 

 

 

II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 

ALAPELVEI,ÉRTÉKEK MEGHATÁROZÁSA 
 

Alapelvek: 

 

 Jog az emberhez méltó életre és a szociális minimum biztosítása mindenki számára. 

 Középpontban az ember, az egyének és a családok. 

 Mindennemű hátrányos megkülönböztetés, előítélet elutasítása. 

 A szociális intézmények támogató szerepének hangsúlyozása. 

 Az egyén és a családok védelme, a helyi társadalom zavartalan együttélése. 

 A szociális területen a preventív tevékenységek erősítése. 

 A szociális ellátórendszeren keresztül az önszerveződő közösségek létrejöttének 

segítése. 
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Értékek meghatározása: 

 

 Szociális biztonság (ne fordulhasson elő, hogy a szükséget szenvedők ellátás nélkül 

maradjanak). Relatív biztonság (valamilyen „társadalmi kockázat” bekövetkezésekor 

az egyén vagy a család életszínvonala ne süllyedjen túlságosan nagyot). 

 Az ellátások és szolgáltatások alapvetően a megbomlott szociális egyensúly 

korrekciójára hivatottak. 

 Differenciáltság.  

 Az ellátások, szolgáltatások „kliensközeli” biztosítása. 

 Egyénekre, közösségekre és csoportokra vonatkozó ellátások biztosítása. 

 Társadalmi integráció erősítése. 

 Innováció. 

 Minőség a szolgáltatásokban. 

 Hatékonyság, hatásosság. 

 A kistérségi szociális ellátórendszer integrációjának erősítése, fenntartása. 

 Az integrált intézményi struktúrában az átjárhatóság biztosítása a munkavállalók 

számára. 

 Munkavégzés minőségének mérhetővé tétele. 

 

 

III. A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ CÉLJA 
 

Jelen dokumentum célja, hogy: 

 

 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott feladataikat a térség egyes településeinek adottságai, 

lakosainak igényei és szükségletei figyelembevételével, az anyagi és humán 

erőforrások legoptimálisabb felhasználásával lássák el, a lehetőségekhez mért 

legmagasabb szinten. 

 Feltárja a szociális területet érintő esetleges újonnan felmerülő igényeket. 

 A kistérségi tudat és szolidaritás erősítése. 

 Meghatározni azokat az alapelveket, irányokat, célokat, amelyeket a kistérség a 

szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel 

orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit. 

 A döntéshozók részére készüljön egy olyan alapdokumentum, amely átfogó képet 

nyújt a kistérség ellátási kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről és a 

rendelkezésre álló lehetőségekről, a szolgáltatások fejlesztésének irányairól és a 

feladatokról az önkormányzat szabályozási hatáskörében, az ellátási kötelezettség 

szintjén és az intézményi szinteken. 

 A kistérség településein a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, 

amely minőségi és egyben differenciált, ahol a szolgáltatások középpontjában az 

egyén, a család, valamint a közösség áll, valamint amely összehangoltan, koordináltan 

működik, és amely teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket. 

 

 

III.1. A szolgáltatástervezési koncepció feladata 

 

 Világítson rá a kistérséghez tartozó településeken működő szociális ellátórendszer 

esetleges hiányosságaira. 

 Jelölje ki az irányokat egy résmentes szociális védőháló kialakításához. 
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 Segítse elő egy egységes „szociális szolgáltató politika” kialakítását a kistérségben. 

 Biztosítson információkat egyéb fejlesztési koncepciók, programok (pl. 

területfejlesztési koncepció, rekonstrukciós program, fogyatékosok ellátásának 

korszerűsítése, rehabilitációs programok, stb.) tervek kidolgozásához és 

megvalósításához. 

 Segítse információkkal a döntéshozókat, illetőleg a szolgáltatások biztosításában részt 

vevőket, adjon kellő alapot a szociális szolgáltatások fejlesztésének operatív 

programjaihoz, stb. 

 

 

III.2. Célterületek 

 

A szolgáltatástervezési koncepció a társulásban ellátott szociális szolgáltatások működtetését, 

fejlesztését az alábbi területeken célozza meg: 

 

A) Időskorúak, egészségkárosodottak szociális biztonságának megteremtése, krízishelyzet 

megelőzése, elhárítása. 

A kistérségben jelenleg 2 időskorúak nappali ellátása (klub) működik (Hódmezővásárhelyen a 

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltatóhoz tartozó „Aranyház”, Mindszenten a HTKT 

Kapcsolat Központhoz tartozó időskorúak nappali ellátása). A szociális étkeztetést 

Hódmezővásárhelyen a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondoskodás Háza biztosítja, 

a házi segítségnyújtást Hódmezővásárhelyen a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató 

Gondoskodás Háza, a Nyírségi Szociális Centrum hódmezővásárhelyi telephelye, valamint 

Mindszenten a HTKT Kapcsolat Központ biztosítja. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 

Hódmezővásárhelyen és Mindszenten a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató biztosítja.  

 

CÉL: a mindenkori felmerülő (változó) igényekre rugalmasan reagálni.  

 

B) Az időskorúak szociális biztonságának növelése időskorúak otthona férőhelyszámainak 

fenntartásával - HTKT Kapcsolat Központ. 

Hódmezővásárhelyen 200 férőhelyes intézmény működik, a várakozók száma 17 fő. 

Mindszenten 21 férőhelyes intézményben a várakozók száma 4 fő, amely arányaiban 

magasnak mondható, ezért szükségesnek mutatkozik az intézmények férőhelyeinek bővítése, 

vagy más módon történő biztosítása (kisebb egységek létrehozásával). Szükséges a házi 

segítségnyújtás megerősítése. 

 

C) Fogyatékkal élők életvitelének segítése, támogató szolgálat biztosítása, társadalmi 

integrációjuk elősegítése érdekében. 

Fogyatékos személyek nappali ellátása két intézményben - Értelmi Fogyatékossággal Élők és 

Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, HTKT Kapcsolat Központ Csodaház 

Foglalkoztató Napközi, valamint fogyatékos személyek bentlakásos otthona és lakóotthona 

egy intézményben - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 

 

Jelenleg a kistérségben szociális feladatokat ellátó intézmények fizikai akadálymentesítése  

90 % felett biztosított. 

 

Jelenleg Támogató Szolgálat működésével megoldott a rászorulók szállításának és személyi 

segítésének biztosítása - Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató.  

 

D) Gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, minőségi szolgáltatások biztosítása. 
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Prevenciós tevékenységek erősítése, elsősorban pályázati forrásokból: 

Játszóház létesítése kisgyermekek és szüleik részére, amely Mikkamakka néven 2013 évben 

nyílt meg, valamint prevenciós programok a fiatalok tartalmas szabadidős tevékenysége 

eltöltése céljából. Ilyen jelenleg is biztosított pályázati forrásból Szent István Város-

rehabilitáció pályázati program részeként megvalósult Zeneklub és Közösségi ház. 

 

 Intézményi struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése.  

 Humán- és pénzügyi erőforrás fejlesztés a helyi szociális szolgáltatásokban.  

 Információáramlás, kapcsolatok a potenciális ellátotti körrel, kapcsolatok a 

lakossággal, szakmai és intézményi kapcsolatrendszer, más ágazatokkal való 

együttműködés.  

 Információkezelés jogszabályok szerint, internet a telephelyeken, Skype, e-mail, 

weboldal. Hirdetések és szereplések a helyi médiában. Oktatással, EVP-vel történő 

együttműködés. 

 Jelzőrendszer: a Család- és Gyermekjóléti Központ működteti a járás területén 

jelzőrendszeri tanácsadó által, a jelzőrendszer tagjai számára évente 1 alkalommal 

szakmai tanácskozást, évente legalább 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést 

szervez; intézkedési tervet készít. 

 Minőség kérdése a szociális szolgáltatásokban.  

 Családok Átmeneti Otthona: ellátási szerződéssel látta el a fenntartó, keresi a 

lehetőséget pályázati úton, esetleg önálló intézmény létrehozására, vagy újabb ellátási 

szerződés megkötését kezdeményezi. 

 Hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, esélyegyenlőségének biztosítása. 

 

 

III.3. Célcsoportok 

 

 Gyermekek: 

 

Cél: a veszélyeztetett ellátottak számának csökkentése, szakellátásba kerülés minimalizálása, 

gyermekek hasznos szabadidős tevékenységének szervezése, segítése: 

 

- pályázatból lakótelepi klub, játszóház, 

- gyermekjóléti szolgáltatás, 

- gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde és családi napközi biztosítása, 

- védőnői szolgáltatás, 

- pszichológiai és jogi tanácsadás biztosítása. 

 

 Családok (lakhatással, anyagi gondokkal küzdő): 

 

- családsegítés, 

- háztartásgazdálkodási tanácsadás, családi napok szervezése, 

- integráció, munkaerőpiacra visszakerülés segítése. 
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 Időskorúak, nyugdíjasok, egyedülállók: 

 

1. Alapellátás: 

Nappali ellátás (időskorúak klubja) keretében a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk 

vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 

képes személyek, (gerontológiai tanácsadás). 

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. 

Támogató szolgáltatás. 

 

2. Szakellátás (bentlakásos intézmények): 

Időskorúak otthona 

Marginalizálódott csoportok (krízishelyzetben lévő családok, hajléktalanok): 

Éjjeli Menedékhely, Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali Melegedő 

 

 Speciális csoportok:  

Súlyos/halmozottan sérült 3-45 év közötti gyermekek, fiatalok, felnőttek - Csodaház 

Foglalkoztató Napközi. 

Enyhén sérült felnőtt korúak nappali szociális ellátása - ÉFOÉSZ Liliom Napközi Otthon. 

Enyhe, közép és súlyos fogyatékkal élő felnőttek bentlakásos ellátása - Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 

Szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása – Független Egyesület 

 

 

IV. HELYZETKÉP - TELEPÜLÉSEK BEMUTATÁSA 
 

IV.1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

 

A település területe: 48.798 hektár 

Lakónépesség száma: 45.373 fő (2016. január 1.) 

Lakásállomány: 19.719 db 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza: 216,4 km 

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások száma: 

16.433 db 

Összes zöldterület: 348.955 m2 

Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma: 27 db 

Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek területe: 39.410 m2 

Védett természeti terület: 4.324 m2 

Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza: 30 km 

Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt): 1.682 fő 

Múzeumi látogatók száma: 21.727 fő 

Kulturális rendezvények száma: 71 db 

Kulturális rendezvényeken részt vevők száma: 45.466 fő 

Alkotó művelődési közösségek száma: 22 db 

Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma: 435 fő 

 

Hódmezővásárhely Csongrád megyében az Alföld dél-keleti részén, Szegedtől 25 km-re 

található, a 45-ös és a 47-es számú főutak találkozásánál. Területe 488 km² (Budapest után a 

második legnagyobb közigazgatási területtel rendelkező város), a népsűrűség: 96,73 fő/km² 

A régészek a város határában közel hatezer éves településnyomokat találtak. A város 1873-

ban szakadt ki a megyéből, és nyerte el az önálló törvényhatósági jogot. Ettől kezdve 
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mutatkoztak meg az urbanizáció első jelei. Szembetűnően növekedett a népesség. 1890-ben 

55475 főnyi lakosságával Hódmezővásárhely az ország negyedik legnépesebb városa.  

A századforduló körül alakult ki a városközpont mai képe. Ártézi kutak, lendületes építkezés, 

útburkolások, csatornázások jellemzik ezeket az évtizedeket. A lakosság 70%-a 

földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott. 

Sajátos településszerkezet alakult ki, nagy határra kiterjedő tanyarendszerrel. Az 

állattenyésztés továbbra is meghatározó volt a népesség megélhetése szempontjából. 

Az állattartásról fokozatosan tértek át az extenzív gabonatermesztésre, amely a város létének 

alapját képezte. A gabonatermesztésen nyugvó mezőgazdaság jelentős számú bérmunkást 

foglalkoztatott. 

Az I. világháború erősen megviselte a város gazdaságát, de ezt követően megjelent a kovács- 

és bognáripar, a téglagyártás. Ipari középüzemek létesültek. A nagy gazdasági világválság a 

kezdeti fellendülést tönkretette, növekedett a munkanélküliség. A világválság lezajlása után 

az 1930-as évek második felében ismét gazdasági fellendülés következett be, de törést okozott 

a második világháború: a házakban, emberéletben nem esett nagy kár, de a gazdasági 

fölszerelésekben óriási volt a veszteség. 

A második világháború után a városban is megtörténtek azok az építkezések, amelyek során 

létrejött a város lakótelepe, a Kertváros városrész ekkor indult fejlődésnek. A város határában 

ipartelepet hoztak létre, noha a nehézipari termelés soha nem jellemezte a várost. Ekkor jöttek 

létre azok a nagyvállalatok (Hódgép, Metripond, Hódiköt, Alföldi Porcelángyár), amelyek 

elsősorban a könnyűiparhoz és a mezőgazdasági gépgyártáshoz, valamint az 

élelmiszeriparhoz kapcsolódtak. 

Az 1990-es rendszerváltás után Hódmezővásárhely megyei jogú város lett, a helyhatósági 

választás után kialakította önkormányzatának szervezetét.  

1997-ben a magyar városok közül elsőként Hódmezővásárhelyt tüntették ki az Európa Tanács 

Európa Díjának Becsületzászló fokozatával. Ezzel a díjjal ismerték el a vásárhelyiek 

tevékenységét az uniós eszme, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, az infrastruktúra 

fejlesztésében és a környezetvédelemben. 

 

Hódmezővásárhely jelene  

 

Budapest után a legnagyobb közigazgatási területtel rendelkezik. Évszázadok óta az Alföld 

gazdasági és kulturális központja. Az egyik legsikeresebb mezőgazdasági város. 

Új szennyvíztisztító telep létesült, megvalósult a város csatornázása. Megtörtént a város 

kórházának rekonstrukciója, a kakasszéki gyógyintézet felújítása.  

A városban fedett uszoda, bel- és külterületi utak épültek, belvárosi rekonstrukció új szálló 

építésével valósult meg. Hódmezővásárhely idegenforgalmi szempontból nagy természeti 

kincse az a termálvízkészlete, amely a városi strandfürdőt táplálja, és turisztikai vonzerővel 

bír. A városban nyugdíjas lakópark építése vált lehetővé, sikeres pályázat által. Nemcsak 

infrastrukturális fejlődés, hanem kulturális és művészeti fellendülés is kezdetét vette. Nagy 

jelentőséggel bír a Hódmezővásárhely - Algyő közötti autóútszakasz négysávossá tétele, az 

gyors összeköttetést jelent az M43 gyorsforgalmi úthoz, amely az M5 autópályához 

kapcsolódik és ez által a város is bekapcsolódott a Közép-Európán keresztül húzódó 

autópálya-rendszerbe. 

 

 

Két bölcsőde, tizennyolc óvoda, 12 általános iskola, 2 gimnázium, 4 szakképző iskola van a 

városban. 
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A városban működik a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara, a Budapesti 

Kommunikációs és Üzleti Főiskola, és a Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar. Ez 

utóbbi kereskedelmi, marketing, turizmus és vendéglátás szakos képzéseket nyújt. 

 

Az agrárnagyvállalatok között jelentős a Hód-Mezőgazda ZRt., a Kite ZRt., a Dózsa 

Mezőgazdasági Szövetkezet. 

Az ipari vállalatok közül kiemelendő a Villeroy & Boch, a Csomiép-Beton Melior Kft., az 

ASA Építőipari Kft., Imerys Magyarország Tűzállóanyaggyártó Kft. 

 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 

Hódmezővásárhelyi Tagintézmény látja el a város és a vonzáskörzet betegeit. 

 

A kiírásra került pályázatok keretében város-rehabilitációra, energetikai korszerűsítésre, 

intézmények felújítására került sor. 

 

Fejlesztések 2014-2015 

 

Galamb utca felújítása 

Nagy Sándor utca felújítása 

Virág utca felújítása 

Kerékpárutak fejlesztése 

Új gyalogátkelőhelyek létesítése 

47-es számú főút felújítása 

Belvárosi közterület-rekonstrukció (mélygarázs, Hunyadi utca, Bakay utca) 

Volt Corvin Szakközépiskola épületének felújítása 

Volt Zeneiskola épületének felújítása (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) 

Volt Városi Televízió épületének felújítása (Járási Hivatal) 

Gyarmati Dezső Sportuszoda és Török Sándor Strandfürdő fejlesztése 

Vívócentrum kialakítása a Cukor utcában 

Bevezető utak mellett kamerák telepítése (közbiztonság) 

Kórház - új szakrendelő kialakítása, 50 kW teljesítményű napelem telepítése 

Kishomok városrész szennyvízcsatornázása 

Hódmezővásárhelyi hulladékgazdálkodási program megújítása 

 

IV.2. Mártély 

 

Földrajzi fekvés:  

Mártély község az Alföld déli részén, Csongrád megyében található, a Holt-Tisza partján. 

Környező városok Mindszent és Hódmezővásárhely, amelyhez korábban közigazgatásilag 

tartozott. Jelenleg önálló önkormányzattal rendelkezik a mintegy 1300 fős község.  

Az idegenforgalom az 1960-as évektől indult fejlődésnek, köszönhető ez annak is, hogy ártéri 

területe - gazdag növény- és állatvilágával - a Kiskunsági Nemzeti Park része lett 1971-től. 

Valamint a vasúthálózat fejlesztésével a település bekapcsolódott a Budapest-Makó közötti 

közvetlen forgalomba. Napjainkban Mártély már jelentős turisztikai központtá nőtte ki magát, 

ám problémát jelent, hogy a part menti üdülőterület közigazgatásilag Hódmezővásárhelyhez 

tartozik. Így az idegenforgalomból származó jövedelem nem a község gazdasági fejlődését 

segíti elő. Ennek kiküszöbölésére próbálkozások történnek a falusi turizmus kiépítésével.  
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Múlt, lakosság: 

Régészeti feltárásokból, melyet Farkas Sándor végzett a Nemzeti Múzeum megbízásából 

1891-ben, nyilvánvalóvá vált, hogy a környék már a honfoglalás idején is lakott volt.  

Az első írásos dokumentumok Szent István király idejéből származnak, melyek arról 

tanúskodnak, hogy a települést István a Zalavári Apátságnak ajándékozta 1024-ben, 

Zenthadryanmartyr néven. Az apátság tulajdonába került földbirtok népe felett csak a király 

vagy az apát által kijelölt bíró ítélkezhetett. Mártélynak ezt az egyházi jellegét a többi egyházi 

földbirtokokon lévő falvakéval együtt Szent László királytól kezdve Zsigmondig minden 

uralkodó igyekezett megerősíteni, sőt László alatt a világi adóztatástól is mentesültek. A 

község neve a különböző történelmi korokon keresztül folyamatosan változott, a török 

hódoltság ideje alatt már Marther–re rövidült, mai nevét 1808-ban kapta. 

1241-ben az országot három irányból érte a tatárok támadása, a fősereg Batu kán vezetésével 

Erdély – Szeged felől érkezve végigdúlta a környéket. Mártély sem kerülhette el sorsát. A 

feldúlt falvak jó része sohasem települt újjá. A falu azonban a tatárdúlás idejét kivéve 

folyamatosan lakott hely. Az egyházi birtokon az aránylag jobb bánásmód miatt a rendnek 

sem kellett attól tartania, hogy a lakosság elhagyja a települést. 

A falu egészen a török hódoltság bekövetkeztéig az apátság birtoka maradt. 1553-ban a királyi 

adóösszeíró Csongrád megyében mindössze tizenhét lakott helységet jegyez, az elpusztult 

községek száma tizenegy. Mártélyt a lakott és adózó községek között tüntették fel. A falu 

népességének nagyságára is következtethetünk abból, hogy 1557-ben huszonöt házat írtak 

össze. 

Az 1567-es írások jobbágyfaluként említik a települést, majd az 1600-as években lakatlan. 

1649-ben Mártély, mint szerbek lakta falu ismert, azonban 1686-ban egy tatár támadás a szerb 

lakosságot szétszórta.  

Egy 1695-ös felmérés szerint a Tiszától Gyuláig terjedő terület Szentes kivételével nem volt 

lakott terület.
 

1723-tól gróf Károlyi Sándor birtokába került a község. Az 1828. évi összeíráskor a lakosság 

létszáma 156 fő, 35 család.  

1851-ben az adófelmérésben Mártélyon 281 főt található. 

1885-ben már 50 ház állt. 

A lakosság száma lassan emelkedett, 1913-ban 2647 lakos élt a mártélyi határrészeken. A 

lassú békés fejlődést az első világháború akasztotta meg, melyben 57 ember halt hősi halált. 

Majd 1919-ben a Vörös Hadsereg offenzívája, mely a románok kiszorítására irányult, szintén 

áldozatot követelt a falutól. A menekülő románok 56 embert lőttek le. 

1949-ben a 3690/1949. számú Kormányrendeletben a belügyminiszter Mártély községgé 

alakulását rendelte el. A lakosság száma ekkor 2110 fő volt. 

1960 után megváltozott az élet. A nagyüzemi módszerek bevezetése sok parasztember 

munkáját feleslegessé tette. A fiatalabbak a környező városok ipari létesítményeiben találtak 

munkát, ennek következtében igen sokan elköltöztek a településről. 

Mártély 1964-ben üdülőfaluvá vált, kiépült az üdülőterület, innentől kezdve folyamatosan 

fejlődött a falu. Új községháza készült, távolabb a régi faluközponttól, és körülötte épültek fel 

a község új házai. A terület benépesülése innentől kezdve vett igazi lendületet  

 

Nemzeti összetétel: 

A nemzetiségre utaló családnevek jelzés értékűek. Pl.: rácz, polyák, tatár, székely, olasz, tóth, 

cigány…  

 

Vallási, felekezeti megoszlás: 

Az őslakosok katolikusok voltak. Az 1860-as évektől a katolikus lakosság elszegődött a 

tanyavilágba béresnek, ahol majdnem mindenki református volt. Így kezdődött a két felekezet 
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keveredése, mely napjainkban is folyamatosan tart. Egy 1995-ös felmérés szerint 17 család 

vallotta magát katolikusnak.  

Mártély község 1950 óta közigazgatásilag önálló. A községet 1949-ben villamosították. 

Vízmű és gázszolgáltatás 1994-től van a községben. A vasúti közlekedés 1893-ban indult. A 

pénz- és hiteléletet a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet látja el 1985-től. 

1855-ben egyházi iskolát alapítottak, majd ez a község kezelésébe került, 1950-ben új, 

modern iskola épült. 

 

Lakónépesség száma: 1267 fő (2016. január 1.) 

Népsűrűség: 31,54 fő/km2 

 

Közigazgatási belterület nagysága: 95 ha 6022 m2. 

Megközelíthetősége: közúton és vasúton 

Helyi tömegközlekedés nincs. 

Távolsági közlekedés szervezettsége: MÁV, DAKK Zrt. 

Közműves ivóvízellátásba bekapcsolt lakosok száma: 565 db 

Szennyvízelvezetésbe kapcsolt lakások száma: 375 db 

Lakóépületek száma 530 db. 

 

Egészségügyi intézmények: 

Orvosi rendelő (háziorvos, fogszakorvos) 

Anya- Csecsemővédő Intézmény (védőnő) 

 

Oktatási intézmények:  

óvoda 

1-4 osztályos általános iskola 

 

Művelődési intézmények: 

Faluház 

Községi Könyvtár 

Sportpálya (füves és betonos) 

 

Szociális intézmények, Mártély Község fenntartásában:  

Gondozási Központ (6636 Mártély, Községház u. 17., tel.: 62/228-038) Szakfeladatai: 

Étkeztetés 

Időskorúak Nappali Ellátása 

Házi segítségnyújtás 

Tanyagondnoki Szolgálat 

 

HTKT Kapcsolat Központ működtetésében 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Hitélet gyakorlásának színterei: 

Római Katolikus templom – plébánia 

Református imaház. 

 

Felekezeti megoszlásról nincs adat. 

Közbiztonsági szervek: 

Körzeti megbízott 1 fő 

Polgárőr- Tűz- és Vagyonvédelmi Khe. 
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IV.3. Mindszent 

 

Lakónépesség száma: 6713 fő (2016. január 1.) 

Népsűrűség: állandó lakosok száma négyzetkilométerenként: 122,57 fő/km
2
 

Belterület: 357 Ha 

Helyi tömegközlekedés formája: nincs tömegközlekedés 

Távolsági közlekedés szervezettsége: a helyközi tömegközlekedésben jelentős szerepe az 

autóbusz közlekedésnek van, a vasút kisebb jelentőséggel bír. 

Közműves ivóvízellátásba bekapcsolt lakások száma: 3127 db 

Szennyvíz-elvezetésbe kapcsolt lakások száma: 218 db 

Lakóépületek száma, állaga, a lakások nagysága: 3187 db 

Lakóépületeken belül a komfortfokozat szerinti megoszlás: összkomfortos: 1980 db, 

komfortos: 835 db, komfort nélküli lakások száma: 372 db 

Középületek száma: 40 db 

Egészségügyi intézmények (orvosi rendelők, szakrendelők, kórház stb. alap és szakellátás 

mutatói): Egészségház: 4 felnőtt háziorvosi rendelő,1 gyermekorvosi rendelő, védőnői 

szolgálat, fizioterápiás rendelő, szemészeti, nőgyógyászati magánrendelés, kislabor működik 

az épületben. 

 

Fekvése 

A település a Dél-alföldi térségben, Csongrád megyében, a Tisza folyó bal partján, Szegedtől 

(megyeszékhelytől) 50 km-re található. A település a 4521-es közúttal kapcsolódik a két 

legközelebbi városhoz: Szenteshez és a társulási központként funkcionáló 

Hódmezővásárhelyhez. Országos főútvonal (pl. 47-es) csak így, ezeken a településeken 

keresztül közelíthető meg, az (5-ös) autópálya elérése pedig, még nehézkesebb, hiszen a 

legközelebbi, kisteleki felhajtó eléréséhez komppal át kell kelni a Tiszán, egyébként csak 

Szeged vagy Kiskunfélegyháza felől érhető el. 

 

Története 

A régészeti leletek szerint már az ókorban lakott volt. A honfoglaló magyarság is, megszállta 

Csongrád megye ezen részét. Erre leletek is utalnak, de Szer (Pusztaszer) közelsége (6 km) is 

bizonyossá teszi ezt. 

Írásos emlék Mindszent ikerközségét Apor néven, mely beépült Mindszentbe (és plébániát) 

1332-ben említi először az egyházi tizeddel kapcsolatban. Tiszai átkelőhelyét 1515-ben 

említik először oklevelek. 

A történelem folyamán többször elpusztult település mindig a visszatelepülőkkel élt tovább. 

 

Római katolikus templom 

A többször újraépült templomát mindig "mindenszentek"-nek ajánlották. A város nevét 

templomáról nyerte. 

A török hódoltság idején sok csapás érte Mindszentet. A lakosság nagy része elmenekült, a 

veszélyhelyzet után mindig visszatelepült, így túlélte a templom a lakossággal együtt a török 

megszállást, amit 1675-ben Rómába küldött jelentés és korabeli török adójegyzékek 

igazolnak. Csak a törökök kiűzése (1686) után nyílt meg a nagyobb fejlődés a község 

számára. Ebben döntő szerepe volt Hodosy Imre katolikus lelkésznek, aki 1702-ben került 

Mindszentre. Újraszervezte a plébániát és a községi közigazgatást. Ettől kezdve fokozatosan 

gyarapodott a lakosság. 

A XVIII. században előbb gróf Károlyi Sándor gyámkodott, majd 1733-tól gróf Erdődy 

György személyében új földesura lesz Mindszentnek. 1804-ben az uradalmat gróf Zichy 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mindenszentek
http://hu.wikipedia.org/wiki/XVIII._sz%C3%A1zad
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Leopoldina, Pallavicini Károly őrgróf özvegye vette meg. Később fiának, Pallavicini 

Eduárdnak (1787-1839) adományozta. 1839-ben Pallavicini Alfonz (1807- 1875) őrgróf 

örökli a birtokot, 1875-től Pallavicini Sándor (1853-1933) őrgróf úrra szállott, (utána fia, 

Pallavicini Alfonz (1883-1958) Mindszent díszpolgára 1945-ig volt a birtokos), akiket 

Mindszent lakói nagy tisztelettel és hálával öveztek. 

1893-ban megnyílt a vasút. A 19. századi változások jelentős hatással voltak Mindszent 

fejlődésére is. 

 

Az Iskolasor 

A Pallavicini Sándor őrgróf alapította Károly óvoda 1902-ben, a Lányiskola 1903-ban, a 

Fiúiskola pedig 1905-ben épült. A három épület szép iskolasort alkot a település főterén, ma 

is kellemes színfoltja a városnak. Az óvodában premontrei apácák működtek, akik az akkori 

állami óvodákat megelőzve napközi otthontés bölcsődét szolgáltak együttműködve a község 

elöljáróságával. 

 

A Városháza 

1928-ban épült a községháza (ma városháza), melyhez szintén a Pallaviciniek adományozták 

a területet. 

1884-től 1950-ig a Tiszántúli járás, majd a Mindszenti járás székhelye, melyhez Derekegyház, 

Mágocs, Mindszent és Szegvár községi jegyzőségei tartoztak. 

 

Oktatási intézmények (óvoda, alap-, középfok,);  

- Károly Óvoda és Bölcsőde (3 feladatellátási helyen működik) 

- Mindszenti Általános Iskola (4 feladatellátási helyen működik) 

- Budakalász Gimnázium Mindszenti tagintézménye 

 

Szociális intézmények: 

 

HTKT Kapcsolat Központ működtetésével 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

Házi Segítségnyújtás 

Időskorúak Nappali Ellátása 

Időskorúak Otthona 

 

Mindszent Város fenntartásában 

Szociális étkeztetés 

Tanyagondnoki szolgálat 

 

Művelődési intézmények, szabadidő eltöltésére szolgáló intézmények, létesítmények: 

- Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 

- Mindszenti Általános Iskola sportcsarnokai (2) 

- városi sportpálya 

- lovaspálya 

- tiszai szabadstrand 

 

A hitélet gyakorlásának színterei, vallási felekezet szerinti megoszlás: 

-Római Katolikus templom és Szent Imre Kápolna 

-Református Imaház 

 

Közbiztonsági szervek: Rendőrőrs, polgárőrség 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pallavicini_csal%C3%A1d#Pallavicini_J.C3.A1nos-K.C3.A1roly
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Napk%C3%B6zi_otthon&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B6lcs%C5%91de&action=edit&redlink=1
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IV.4. Székkutas 

 

Lakónépesség száma: 2057 fő (2016. január 1.) 

 

Székkutasközség Magyarország Dél-Alföld Régiójában, Csongrád megye középső részének 

keleti felén, Hódmezővásárhelyi Kistérségében fekszik. A kistérség a Körösök és a Maros 

folyó által lehatárolt Körös-Maros közi síkság területén helyezkedik el, Dél-Tisza völgyét és a 

Csongrádi-síkot érinti.  

Földjét a Körös, Maros és Tisza folyók áradmányai képezték. Székkutastól délkeletre 

földutakon járható be az egészen a kardoskúti rezervátumig elnyúló ficséri puszta. A pusztán, 

főleg a szikes foltokon terem – napjainkban is – a kamilla. Jelenleg is működik községben az 

ország egyik Herbária kirendeltsége, mely munkahelyteremtés szempontjából is fontos a 

helyieknek.  

 

Székkutas nevezetességei közé tartozik a településtől hat kilométerre lévő Kakasszéki-tó, 

melynek gyógyhatását a környék lakossága már régóta ismeri és használja. 

A Kardoskúti-Fehértó a falutól délkeletre terül el. A 488 hektáros természetvédelmi terület 

hírét madárvilágának és a tó körüli, jellegzetes pusztai tájnak köszönheti.  

Aneoromán Református templom az Erkel Ferenc utcában található. Az 1925. szeptember13-i 

alapkő-elhelyezés után már 1926. október 17-én felszentelték a templomot, melynek 9xl6 

méteres belső terében 200 ülőhely van. A hatváltozatos orgonát Barakovics István készítette 

1936-ban. 

 

A Mester utcában áll a falu neogótikus Római Katolikus temploma. 1924-25-ben épült fel 

Kruzslitz Károly tervei alapján, Tóth Kovács Ferenc kivitelezésében bő egy év alatt.  

A templombelsőt 1974-ben Perczel Dénes építész tervei alapján átépítették. 2010. évben a 

falusiak adományaiból a templomon jelentős felújítást végeztek. 

 

Az 1920-as években, diák korában, a faluban vendégeskedett Hugo Hartung (1902-1972), 

akiből később ismert író lett. Kutaspusztai élményeit az: Ich denke oft an Piroschka (Gyakran 

gondolok Piroskára) című regényében örökítette meg 1954-ben. Ez az egyetlen regény a 

világirodalomban, amelynek cselekménye a kutasi pusztán játszódik. Mind a regény, mind az 

abból készült film világhírű lett. A szép magyar nyelvre fordított könyv Dr. Sipka Sándorné 

Serfőző Rózsa kitartó, fáradhatatlan munkájának köszönhető. 

Az író tiszteletére került felállításra Székkutas központjában 2009. évben Lantos Györgyi által 

alkotott Hugo Hartung mellszobor. 

A bronz szobor mellé, Székkutas község alapítójának emlékére, születésének 150. évfordulója 

alkalmából került felavatásra Gregus Máté bronz mellszobra, mely szintén Lantos Györgyi 

alkotása. 

 

A falu központjában, a szobrok mellett székely kapu, mögötte a Fehérgárda mártírjainak 

emlékműve látható. 

A Művelődési Ház és az ABC között található „Tóth Valéria: Anya gyermekével”című bájos 

szobra. 

 

2013. október 5-én nyitotta meg kapuit a felújított Székkutasi Emlékház, mely néprajzi és 

helytörténeti kiállítással, valamint a paraszti gazdálkodás különböző mozzanataihoz kötődő 

tárgyak bemutatójával is várja látogatóit. 
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Megtörtént a sportpálya és tornaterem, valamint a 47-es főút felújítása, párhuzamos 

kerékpárút kiépítése, a Művelődési Ház infrastruktúrájának fejlesztése. Csatornázás és hozzá 

tartozó víztisztító rendszer, helyi kispiac kialakítása.  

A SZEFO ZRt. seprűkötő üzemet és teacsomagoló egységet létesített, a Herbária 

Gyógynövényfeldolgozó Zrt. bővítést hajtott végre. 

 

Szociális intézmények Székkutas Község fenntartásában 

Gondozási Központ szakfeladatai: 

Házi segítségnyújtás 

Szociális étkeztetés 

Tanyagondnoki Szolgálat 

 

HTKT Kapcsolat Központ működtetésében 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

 

V. CSONGRÁD MEGYE ÉS A KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK 

TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI JELZŐSZÁMAI 
 

Magyarország korfája 2015. január 1. 
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Az idős lakosság %-os aránya (Magyarországon) 

 

 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

1. 13.8 17.0 17.1 18.9 19.4 19.4 19.9 20.7 22.6 24.0 24.3 25.1 

2. 5.4 6.9 8.4 8.1 9.1 9.7 10.0 10.0 10.5 11.3 13.0 14.2 
 

Jelmagyarázat: 

1. – 60 éves és idősebb emberek aránya az össznépességen belől (%) 

2. – 70 éves és idősebb emberek aránya az össznépességen belől (%) 

 

Öregedési index  

Az időskorú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–14 éves) viszonyított 

arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az elöregedés folyamatának 

legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. 

 

Hódmezővásárhely: 133,6 % (2016. január 1.) 

Mártély: 101,5 % (2016. január 1.) 

Mindszent: 130,9 % (2016. január 1.) 

Székkutas: 190,02 % (2016. január 1.) 

 

Országos átlag: 123,6 % (KSH 2015) 

 

Mindezen adatokból kitűnik, hogy a szociális ellátások tervezésekor továbbra is elsődleges 

célcsoportként kell kezelni az idős embereket. Az életkor határainak kitolódásával egyre 

több kihívás éri a társadalmat. Elvárás, hogy az idős ember ne csupán passzív résztvevője, 

gondozottja, betege legyen a társadalomnak, hanem a hosszú élet során felhalmozódott 

tapasztalatokból, szellemi és lelki képességekből profitálhasson a társadalom. Az életbe 

aktívan bevont idős ember sokkal többet ad vissza, mint amennyit kap. Fontos momentum, 

hogy hatékony kapcsolat alakuljon ki az ellátórendszer, a fenntartó, s az idős ember családja 

közt. 

 

V.1. Csongrád megye társadalmi és gazdasági jelzőszámai 
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Demográfiai helyzet 

 

Csongrád megye 404 000 fős (2016) népessége az előző évhez viszonyítva a természetes 

népmozgalmi folyamatok következtében 2205 fővel tovább fogyott. 

2015 évben 3350 élveszületés és 5700 halálozás, a 2014 évben 3351 élveszületés és 5281 

halálozás volt. 2015 évben a 2350 fős fogyás 21,8%-kal magasabb, mint az előző évi 1930. 
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A kistérség lakosságszám változása 2010-2016 

 

 
 

 

A népesség elöregedése felgyorsult, s ez óriási kihívást jelent a társadalommal szemben.  

A demográfusok számításai szerint az elkövetkező 40 évben Európa lakosságán belül a 60 

éven felüliek aránya a mai 21 %-ról 33 %-ra emelkedik, míg a 15 év alatti fiataloké 23 %-ról 

19 %-ra csökken. Ez alapvetően meg fogja változtatni az európai társadalmak arculatát, így 

Magyarországét, s ezen belül Csongrád megyéét is. Fontos, hogy felkészüljünk e 

változásokra, kialakítsuk a közös alapokat és a jogi kereteket az idősek jogainak védelme, 

életminőségének javítása érdekében. A társadalomban elindult elöregedési folyamat 

folytatódása indokolttá teszi, hogy meghatározzuk az idősek gondozására vonatkozó 

társadalmi-állami feladatokat, az igényeiknek és állapotuknak megfelelően alakítsuk ki a 

támogatásukat szolgáló intézményrendszert. Arra is tekintettel kell lenni, hogy ma már az erre 

irányuló programot nem lehet az idősek nélkül kialakítani és megvalósítani. Az utóbbi időben 

sok kedvező változás következett be az igények kielégítésében. Az e célt szolgáló ellátási 

formák sokszínűbbek lettek mind tartalmi, mind szervezeti megoldások tekintetében. Az idős 

korosztályon belül vannak olyan jelenségek, amelyek további differenciálódást tesznek 

szükségessé. A 60 éven felüli lakosság 10 %-a, a 70 éven felüliek 30 %-a érintett a 

demencia területén. 
 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal által készített Csongrád megye kistérségeinek 

munkaerő-piaci helyzetképének bemutatása (2016. márciusi adatok) 

 

Csongrád megyében 2016. március végére a nyilvántartott álláskeresők száma 14.479 fő, 

amely 17,5 %-kal lett magasabb, mint az előző hó végi záró létszám. E növekedés mögött a 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásból való nagy létszámú tárgyhavi beáramlás és az 

újabb közfoglalkoztatásba való bekerülés közti időeltolódás áll.  

Az álláskeresők 42%-a (6 072 fő) a szegedi, 20%-a (2 924 fő) a makói, 12%-a (1 775 fő) a 

hódmezővásárhelyi regisztrációban szerepelt. Egy hónap alatt nagyobb számú 

létszámnövekedés volt megfigyelhető Makón, több mint ezerszáz fővel (63%-kal) és 

Mórahalmon 366 fővel (42%-kal). Szeged térségében 342 fővel (6%-kal), 

Hódmezővásárhelyen 306 fővel (21%-kal) emelkedett a nyilvántartásban lévők száma. 

Csongrádon 13 fővel (2%-kal), Szentesen 4 fővel (0,4%-kal) szerepelnek többen a 

nyilvántartásban. Kisteleken 21 fővel (3%-kal) esett vissza a regisztrált álláskeresők száma.  

A 2016. márciusi adatokkal összevetve a tényadatokat, megyei szinten egy év távlatában 

mintegy ezerhatszáz fős – tíz százalékos - létszámcsökkenés következett be. A térségek 
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közül Szentesen 29%-kal (438 fővel), Kisteleken, Csongrádon és Mórahalmon közel hasonló 

mértékben, 24-25%-kal (234-399 fővel), Szegeden 14%-kal (958 fővel), 

Hódmezővásárhelyen 4%-kal mérséklődött egy év alatt az álláskeresők száma. Makón 35%-

kal (752 fővel) lett magasabb a regisztrációban lévők száma.  

 

Álláskeresők relatív szintje  

 

A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdaságilag aktív népesség 

százalékában mért aránya) 2016. március végén – az előző hónapnál 1,2%-ponttal magasabb 

– 7,9% volt, mely az egy évvel korábbinál 1,1%-ponttal alacsonyabb. A mutató értéke a 

megye járásai közül továbbra is Szentesen volt a legalacsonyabb 5,9%-kal, illetve Szegeden 

6,5%-ra változott a ráta szintje. Ebben a hónapban Makó térségében volt a legmagasabb a ráta 

értéke, 15,3%-kal. Egy év alatt Makón 3,8%-pontos növekedés, Mórahalmon és Kisteleken 

3,2%-3,4%-pontos, Csongrádon és Szentesen 2,5%-2,6%-pontos csökkenés következett be. 

Szegeden 1,1%-pont, Hódmezővásárhelyen 0,4%-pont a visszaesés mértéke.  

 

Nemenkénti megoszlás, korcsoportok, pályakezdők 

 

A megyében, 2016. március végén a járási nyilvántartásokban 7 537 nő és 6 942 férfi 

szerepelt. Egy hónap alatt a nők száma 1 184 fővel, 19%-kal, a férfiaké 958 fővel, 16%-kal 

emelkedett, a nők aránya így 52,1%-ra változott az álláskeresők között. Egy év alatt a férfiak 

száma 851 fővel, 11%-kal, a nőké 744 fővel, 9 %-kal lett kevesebb. A térségek közül ebben a 

hónapban a nők aránya a legmagasabb Csongrádon 55%-kal, Szentesen a legalacsonyabb, 

48%-kal. Az álláskeresők korszerkezete alig változott egy hónap alatt: a regisztráltak 14,5%-

a (2 106 fő) 25 évnél fiatalabb, 32%-uk pedig már betöltötte az 50. életévét, mely 4 674 főt 

jelentett március hónapban. A 25 év alattiak száma 7%-kal, az 50 év felettieké 812 fővel, 

21%-kal nőtt egy hónap alatt. 

 

A tárgyhónap végén nyilvántartásban szereplő 1 680 fő pályakezdő a regisztráltak 11,6 %-át 

képviseli. A fiatalok száma egy hónap alatt 150 fővel, 10%-kal emelkedett, ezzel 

párhuzamosan 342 fővel, 17%-kal elmaradt a 2015. márciusi pályakezdő záró létszámtól. 

 

Az álláskeresők 67,5%-a (9 771 fő) kevesebb, mint fél éve; közel 11%-a 6 hónapnál 

régebben, de 12 hónapnál rövidebb ideje; 21,7%-a (3 144 fő) egy éve, vagy annál hosszabb 

ideje szerepel folyamatosan a nyilvántartásban, tehát tartósan regisztrált álláskereső. E réteg 

aránya a járásokban 13,5 és 27% között mozog, Makón a legalacsonyabb, Kisteleken a 

legmagasabb. A tartósan munka nélkül lévők száma egy hónap alatt 152 fővel 5%-kal nőtt, 

egy év távlatában pedig 161 fővel, 5%-kal csökkent.  

 

Iskolai végzettség, ellátások 

 

Az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele egy hónap alatt kisebb mértékben 

változott. 2016. március végén a megyében nyilvántartott álláskeresők 33,8%-a, 4 891 fő 

legfeljebb általános iskolát végzett, 26,6%-uk szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű 

(3 848 fő). Az álláskeresők 18%-a (2 600 fő) szakközépiskolában, 3,2%-a technikumban 

fejezte be tanulmányait. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya 10%-os (1 455 fő). 

Diplomával az álláskeresők 8,4%-a rendelkezett, számuk 1 221 fő volt a vizsgált hónap 

végén. A felsőfokú végzettségűek 70%-a (858 fő) a szegedi nyilvántartásban szerepel. 
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A legfeljebb általános iskolát végzettek száma egy hónap alatt mintegy ezer fővel, a 

szakmunkásoké 550 fővel, az érettségizettekké 461 fővel emelkedett, a diplomásoké 108 

fővel lett több. 

 

Csongrád megyében a 2016. március végén nyilvántartott álláskeresők 13%-a, 1 849 fő 

álláskeresési járadékban, 5,5%-a (792 fő) pedig álláskeresési segélyben részesült. A 

járadékra jogosultak száma 16%-kal, 255 fővel növekedett egy hónap alatt. A foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők száma a tárgyhónap végén 3 671 fő volt 

(25,5%), mely 101 fővel, 3%-kal lett több az előző havi létszámnál, az egy évvel korábbitól 

mintegy hétszáz fővel, 16%-kal maradt el. A március végén nyilvántartott álláskeresők 56%-

a, több mint nyolcezer fő nem részesült ellátásban, támogatásban.  

 

 

Áramlási információk 

 

2016. március hónapban, a megyében a regisztrációba bekerülők száma meghaladta a 

négyezer főt (4 037), mely az előző havi adat mintegy kétszerese, az egy évvel korábbi 

beáramlásnál 16,5%-kal, 573 fővel magasabb. A tárgyhavi belépők közül az újonnan, először 

belépő ügyfelek száma mindössze 147 fő, mely közel száz fővel alacsonyabb a februári 

adatnál, az egy évvel korábbitól pedig 13 fővel kevesebb. A teljes bekerülő létszám 12%-a, 

467 fő pályakezdő, közülük 61-en először regisztráltak.  

A 2016. március hónapban belépő ügyfelek 48%-a férfi, 52%-a nő, 15%-a 25 év alatti, 29%-a 

50 év feletti volt. Iskolai végzettséget tekintve 40%-uk legfeljebb általános iskolai, 26%-uk 

szakmunkás végzettséggel rendelkezik, 27%-uk érettségizett, a diplomás bekerülő ügyfelek 

aránya 7%, mely 292 főt jelentett a tárgyhónapban.  

A regisztrációból kilépők tárgyhavi 1 895 fős létszáma 115 fővel, 6%-kal marad el az előző 

havi kiáramlástól, az egy évvel korábbi kilépők számánál is 304 fővel, 14%-kal kevesebb. 

 

 

Álláshelyek 

 

2016. március hónapban a megye foglalkoztatási osztályain bejelentett új álláshelyek száma 8 

327 db volt. A hónap elején meglévő 1 324 álláshellyel együtt közel tízezer álláshelyet tudtak 

a foglalkoztatási osztályok felkínálni a munkát keresők számára. A tárgyhónapban 

rendelkezésre álló állásbejelentések 84%-a volt támogatott foglalkoztatásra (főleg 

közfoglalkoztatás) vonatkozó igény, az általános, nem támogatott álláslehetőségek száma 

1 536 db volt. Az állások 72,5%-ának betöltéséhez legfeljebb általános iskolai végzettség 

elegendő volt, 14,5%-ához szakmunkás, illetve szakiskolai végzettség, 12%-ához érettségi, 

1%-hoz diploma volt szükséges. A márciusban érvényes munkaerő-igények 61%-a a 

közigazgatás (közfoglalkoztatás), 11%-a az ipar (beleértve az építőipart is), 4%-a az 

egészségügy területéről származott. 
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A bejelentett álláshelyek számának alakulása Csongrád megyében 

 
2016. március 

Csongrád megye Nyitónapi 

üres 

álláshelyek 

száma 

Új 

bejelentett 

álláshelyek 

száma 

Rendelkezésre 

álló (érintett) 

álláshelyek 

száma 

Megszűnt 

álláshelyek 

száma 

Zárónapi üres 

álláshelyek 

száma 

A  Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

 

B  Bányászat, kőfejtés 
 

C  Feldolgozóipar 

 
D  Villamosenergia-, gáz-, gázellátás, légkondicionálás 

 

E  Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás 

 

F  Építőipar 
 

G  Kereskedelem, gépjárműjavítás 

 
H  Szállás, raktározás 

 

I  Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
 

J  Információ, kommunikáció 

 
K  Pénzügyi, biztosítási tevékenység 

 

L  Ingatlanügyletek 
 

M  Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

 
N  Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 

 

O  Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 
 

P  Oktatás 

 

Q  Humán-egészségügyi, szociális ellátás 

 

R  Művészet, szórakoztatás, szabad idő 
 

S  Egyéb 

82 

 

7 

 

268 

 

2 

 

10 

 

 

76 

 

130 

 

81 

 

38 

 

9 

 

6 

 

19 

 

41 

 

132 

 

286 

 

34 

 

35 

 

36 

 

32 

269 

 

2 

 

149 

 

0 

 

220 

 

 

351 

 

117 

 

22 

 

57 

 

41 

 

30 

 

71 

 

101 

 

280 

 

5 617 

 

303 

 

357 

 

201 

 

139 

351 

 

9 

 

417 

 

2 

 

230 

 

 

427 

 

247 

 

103 

 

95 

 

50 

 

36 

 

90 

 

142 

 

412 

 

5 903 

 

337 

 

392 

 

237 

 

171 

-146 

 

0 

 

-150 

 

-2 

 

-67 

 

 

-265 

 

-98 

 

-28 

 

-31 

 

-15 

 

-3 

 

-74 

 

-32 

 

-62 

 

-3 131 

 

-204 

 

-241 

 

-115 

 

-115 

205 

 

9 

 

267 

 

0 

 

163 

 

 

162 

 

149 

 

75 

 

64 

 

35 

 

33 

 

16 

 

110 

 

350 

 

2 772 

 

133 

 

151 

 

122 

 

56 

Összesen 1 324 8 327 9 651 -4 779 4 872 

Támogatott 

 

Nem támogatott 

398 

 

 

926 

7 717 

 

 

610 

8 115 

 

 

1 536 

-4 370 

 

 

-409 

3 745 

 

 

1 127 

Összesen 1 324 8 327 9 651 -4 779 4 872 

Szeged 

 

Csongrád 
 

Hódmezővásárhely 

 
Makó 

 

Szentes 

 

Kistelek 

 
Mórahalom 

593 

 

104 

 

179 

 

153 

 

81 

 

101 

 

113 

3 411 

 

455 

 

1 177 

 

1 544 

 

659 

 

507 

 

574 

4 004 

 

559 

 

1 356 

 

1 697 

 

740 

 

608 

 

687 

-1 569 

 

-425 

 

-760 

 

-557 

 

-626 

 

-436 

 

-406 

2 435 

 

134 

 

596 

 

1 140 

 

114 

 

172 

 

281 

Összesen 1 324 8 327 9 651 -4 779 4 872 
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Főbb megyei adatok 

 

Csongrád megye 

2015 2016 változás az előző változás az előző 

március február március hónaphoz évhez hónaphoz évhez 

fő %-ban főben 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

16074 12337 14479 117,4 90,1 2142 -1595 

Férfi 7793 5984 6942 116,0 89,1 958 -851 

Nő 8281 6353 7537 118,6 91,0 1184 -744 

legfeljebb ált. 

iskola 
5345 3869 4891 126,4 91,5 1022 -454 

szakmunkásképző, 

szakiskola 
4362 3297 3848 116,7 88,2 551 -514 

szakközépiskola, 

technikum 
3435 2781 3064 110,2 89,2 283 -371 

gimnázium 1639 1277 1455 118,9 88,8 178 -184 

diplomás 1293 1113 1221 109,7 94,4 108 -72 

25 évnél fiatalabb 2497 1971 2106 106,8 84,3 135 -391 

50 éves és idősebb 4692 3862 4674 121,0 99,6 812 -18 

Nyilvántartásba 

belépő 
3464 1977 4037 204,2 116,5 2060 573 

Első alkalommal 

belépő 
160 240 147 61,3 91,9 -93 -13 

RSZS-FHT 4367 3570 3671 102,8 84,1 101 -696 

álláskeresési 

járadék 
1734 1594 1849 116,0 106,6 255 115 

álláskeresési 

segély 
694 775 792 102,2 114,1 17 98 

Tartósan (1 éven 

túl) regisztráltak 
3305 2992 3144 105,1 95,1 152 -161 

Tartós 

munkanélküli 

arány 

20,6% 24,3% 21,7% 89,5 105,6 -2,5% 1,2% 

Nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők 

száma 

2022 1531 1680 109,7 83,1 149 -342 

A nyilvántartott 

álláskeresők 

aránya (a 

gazdaságilag aktív 

népesség 

százalékában) 

8,8 6,7 7,9 117,9 89,8 1,2 -0,9 
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Fontosabb adatok járásonként 

 

járások 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

(fő) 

A nyilvántartott 

álláskeresők aránya 

(gazdaságilag aktív 

népesség százalékában) % 

Nyilvántarto

tt 

pályakezdő 

álláskeresők 

száma (fő) 

Tartósan 

regisztrál

t 

álláskere

sők 

száma 

(fő)* 

2015. 

márci

us 

2016. 

februá

r 

2016. 

márci

us 

2015. 

márci

us 

2016. 

február 

2016. 

márci

us 

2016. 

 március 

2016. 

március 

Szeged 7030 5730 6072 7,6 6,2 6,5 686 1580 

Csongrád 953 698 711 10,2 7,4 7,6 103 152 

Hódmezővásár

hely 
1851 1469 1775 7,6 6,0 7,2 219 374 

Makó 2172 1792 2924 11,5 9,4 15,3 323 394 

Szentes 1503 1061 1065 8,4 5,9 5,9 140 205 

Kistelek 925 712 691 12,2 9,3 9,0 84 186 

Mórahalom 1640 875 1241 13,4 7,1 10,0 125 253 

Csongrád 

megye 
16074 12337 14479 8,8 6,7 7,9 1680 3144 

Dél-Alföld 59334 47940 51069 10,6 8,4 9,0 5853 12506 

Magyarország 
46203

7 

36662

8 

42067

0 
10,4 8,1 9,3 44603 101834 

*Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők 

állományában 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma, összetétele – 2016. március 
 

Kirendeltségek 

álláskeresők száma (fő) Álláskeresők 

aránya* (%) 2015 2016 változás az előző 

március február március hónaphoz évhez 
2016. 

március 

Szeged 7030 5730 6072 342 -958 6,5 

Csongrád 953 698 711 13 -242 7,6 

Hódmezővásárhely 1851 1469 1775 306 -76 7,2 

Makó 2172 1792 2924 1132 752 15,3 

Szentes 1503 1061 1065 4 -438 5,9 

Kistelek 925 712 691 -21 -234 9,0 

Mórahalom 1640 875 1241 366 -399 10,0 

Csongrád megye 16 074 12 337 14 479 2142 -1595 7,9 

* álláskeresők – becsült – gazdaságilag aktív népességszám figyelembe vételével számított aránya 

 

Kirendeltségek 

álláskeresők száma (fő) 

nemenként Iskola végzettségenként 

férfi nő < = 8. ált szakmunkás érettségi diplomás 

Szeged 2886 3186 1490 1475 2249 858 

Csongrád 321 390 251 176 242 42 

Hódmezővásárhely 834 941 642 520 532 81 

Makó 1399 1525 1455 765 635 69 

Szentes 551 514 268 338 373 86 

Kistelek 346 345 270 207 188 26 

Mórahalom 605 636 515 367 300 59 

Csongrád megye 6 942 7 537 4 891 3 848 4 519 1 221 
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Kirendeltségek 

álláskeresők száma (fő) nyilvántartásba belépők 

száma a hónap folyamán korcsoportonként 1 éven túl 

regisztrált < 25 éves >=25 & < 50 

éves 
>=50 éves összesen most első 

alkalommal 

Szeged 832 3378 1862 1580 1137 73 

Csongrád 139 357 215 152 159 6 

Hódmezővásárhely 272 928 575 374 536 18 

Makó 425 1533 966 394 1389 19 

Szentes 183 577 305 205 247 13 

Kistelek 104 355 232 186 125 3 

Mórahalom 151 571 519 253 444 15 

Csongrád megye 2 106 7 699 4 674 3 144 4 037 147 

 

 

V.2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város népmozgalmi adatai 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város lakosságának korcsoportos megoszlását tekintve 

elmondható, hogy egyre több 60 év feletti lakos él a városban. A demográfiai és népmozgalmi 

adatokat látva kitűnik, hogy a születések száma változó mértékben csökken, míg a halálozási 

arányszám magas. A 45-50 éves férfiak mortalitási adatai magasak, s a 60 év feletti emberek 

nagy része egyedülálló (özvegy) nő. Nagyszámban élnek fogyatékkal élő emberek a városban. 

Az ellátásuk komoly emberi és szakmai hátteret igényel.  

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város demográfiai adatai 2016. január 1. 

 

 

 

Lakónépesség száma  45373 

Állandó népesség száma 45656 

Lakónépesség szám változása 2013-2016 (- / +) -994  

Állandó népességszám változása 2013-2016 (- / +) -739  

 

 

Csongrád megye terület szerint első, népesség szerint második legnagyobb, megyei jogú 

városi státussal bíró települése Hódmezővásárhely.  

Hódmezővásárhely egy négyzetkilométerén átlagosan 98-an élnek, közel annyian, mint a 

Csongrád megyei átlag. Ez a népsűrűségi arány szinte fele a megye más városai átlagának.A 

város jelenlegi területén 1870-ben - az első hivatalos népszámlálás idején - megközelítően 41 

és fél ezren éltek. A népesség száma dinamikusan emelkedett egészen 1910-ig, majd ezt 

követően, - főleg a két világháború időszakában -fogyásnak indult. 1949-től újra a 

népességgyarapodásé volt a főszerep. A város lélekszáma 1980-ban érte el maximumát, ekkor 

54 és fél ezren lakták, azóta, már lassan negyedszázada - akárcsak Csongrád megyében - fogy 

az itt lakók száma. Így 2016. január 1-jén már csak 46 ezren éltek a városban.  
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A lakosság népességszáma korcsoport szerint 2015-2016 

 

 
 

A népességszám alakulását a természetes népmozgalom - az élveszületés és halálozás - 

eredője és a vándorlás befolyásolja. Az 1970-es évek közepén történt demográfiai robbanást 

követően fokozatosan csökkent a születések száma. Ebben számos tényező játszott szerepet: 

egyrészről visszaesett a házasodási kedv és későbbre tolódott az első házasság megkötésének 

ideje, másrészről növekedett a házasságnál kisebb termékenységű házasságon kívüli 

együttélések száma, ezzel egyidőben jelentősen csökkent az elváltak újraházasodása, illetve 

mérséklődött a 30 év alattiak körében - ezen belül is főként 20 és 24 év között - a 

gyermekvállalási hajlandóság. Ez a folyamat éppúgy jellemző Hódmezővásárhelyre, mint 

Csongrád megyére vagy az egész országra. A gyermekvállalás visszaesése az 1990-es 

években tovább gyorsult. (Csongrád megyében és az országban ez idő alatt a születések 25 

százalékkal mérséklődtek.). 
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Csongrád megye halandósági viszonyai különösen aggasztóak; itt a nemzetközi szinten 

kimagaslónak számító országos átlagnál mindig magasabbak voltak a halálozási 

arányszámok. A térség magas halandóságában nagy szerepe van a népesség elöregedésének, 

az egészségre káros életviteli, életmódbeli szokások elterjedésének, a lakosság rossz egészségi 
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állapotának, a férfiak - különösen a középkorúak - rendkívül kedvezőtlen, kiugróan magas 

halálozásának, továbbá az öngyilkosságok magas számának.  

Hódmezővásárhely népességének iskolázottsága - hasonlóan a megyei vagy az országos 

átlaghoz - folyamatosan és jelentős mértékben javult az elmúlt évtizedekben: a középfokú és 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők népességen belüli aránya egyre magasabb, ugyanakkor 

egyre kisebb hányadot képviselnek azok, akiknek végzettsége az általános iskola 8. 

osztályánál alacsonyabb. A hódmezővásárhelyiek iskolázottsága a 2001-es népszámláláskor 

alacsonyabb volt, mint az országossal szinte megegyező Csongrád megyei átlag. 

 

Hódmezővásárhely külterületi tanyaszám és lakosságszám megoszlása 

 

2001 évi felmérés: 

Tanyaszám: 2430 

Tanya lakosság: 3206 fő 

 

2007 évi adatok Mezei Őrszolgálat belső felmérése alapján: 

Tanyaszám: 1587 

Tanya lakosság: 2095 fő 

 

2015 évi felmérés: 

Tanyaszám: 1162 

Tanya lakosság: 1318 

 

 

A felmért tanyák lakófunkció szerinti megoszlása 
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Az állandóan lakott tanyák lakosainak életkor szerinti megoszlása (megközelítő adat) 

 

  
Százalékos megoszlás 

18 év alatti lakosok 216 16,4 

18-60 év közötti lakosok 784 59,5 

60 év fölötti lakosok 318 24,1 

Összesen: 1318 100 

 

 
 

A tanyák 93 %-a vezetékes villamos energiával ellátott. 

Tanyagondnoki szolgálat nem működik, viszont a Család- és Gyermekjóléti Központ pályázat 

útján nyert terepjáróval biztosítani tudja a külterületen élő rászorulók ellátását. 

 

V.3. Mártély Község 

 

Mártély Község demográfiai adatai 2016. január 1. 

Lakónépesség száma  1267 

Állandó népesség száma 1298 

Lakónépesség szám változása 2013-2016 (- / +) 0 

Állandó népességszám változása 2013-2016 (- / +) -3 

 

A lakosság népességszáma korcsoport szerint 2015-2016 
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A településen kisebbségi önkormányzat nem működik. 

Hajléktalan nincs. 

 

 

V.4. Mindszent Város 
 

 

Mindszent Város demográfiai adatai 2016. január 1. 

 

Lakónépesség száma  6713 

Állandó népesség száma 6937 

Lakónépesség szám változása 2013-2016 (- / +) -266 

Állandó népességszám változása 2013-2016 (- / +) -152 

 

 

A lakosság népességszáma korcsoport szerint 2015-2016 

 

 
 

 

V.5. Székkutas Község 

 

 

Székkutas Község demográfiai adatai 2016. január 1. 

Lakónépesség száma  2057 

Állandó népesség száma 2175 

Lakónépesség szám változása 2013-2016 (- / +) -137 

Állandó népességszám változása 2013-2016 (- / +) -106 
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A lakosság népességszáma korcsoport szerint 2015-2016 

 

 
 

Külterületi lakosság száma: 390-400 fő 

Tanyaszám: 150-160 

 

Sajnálatos módon a település népességének száma évről-évre csökkenő tendenciát mutat.  

A településről történő elvándorlás kevéssé jellemző. 

Az bevándorlás nagyon kis mértékben általában a közeli városból, illetve településekről 

történik. 

Éves szinten a halálesetek száma magasabb a születések számánál. 

A településre jellemző a lakosság elöregedése, sajnos kevés a munkalehetőség, ami ide 

csábítaná a fiatalokat.  
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VI. A KISTÉRSÉG LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 
 

Magyarország egészségi állapotának romlása a hatvanas évek közepe óta tart, egyre nagyobb 

a leszakadás a fejlett egészség-kultúrájú országoktól. A népesség egészségi állapota rosszabb 

az ország gazdasági fejlettségi szintjénél. A halálozás lassú csökkenése mellett növekszik a 

fiatalabb korosztály halálozása, rendkívül magas az időelőtti halálozások száma, mindezek 

mellett kimagasló a középkorú férfiak halandósága. Miközben a fejlett országokban 

egyfajta értékmérővé vált az egészség, illetve az egészségre orientált életmód, addig a Közép- 

és Kelet-Európa országaiban, így hazánkban is a rendszerváltozás után tovább romlott a 

népesség egészségi állapota. 

 

Főbb betegségtípusok 

Férfiak: 
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Nők: 

 

 
 

 
 

Forrás: KSH adatok alapján 

 

Csongrád megye, ezen belül Hódmezővásárhely lakosságának egészségi állapota kisebb 

eltérésekkel az országos helyzetet tükrözi. A megyei kistérségi lebontású adatok alapján 

Hódmezővásárhelyi kistérség egyetlen megbetegedési vagy halálozási mutatója alapján sem 

tölt be vezető helyet. A megbetegedési mutatók az országos átlagnál rosszabbak a 

cukorbetegség, a magas vérnyomás, az ischaemiás szívbetegség, az asthmabronchiale, a 

hörgőrákos és a pszichiátriai megbetegedésekben. A haláloki szerkezet évek óta azonos, az 

észlelt kisebb változásokból messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, összességében 

a keringési rendszer és a daganatos megbetegedés dominanciája továbbra is jellemző. 

Területünkön magas a dohányosok, az alkoholfüggők és az elhízottak száma. A születéskor 

várható élettartam kissé növekszik, a népesség kormegoszlása öregedő populációt mutat. A 

szülőkorú nők viszonylag nagyobb száma ellenére a születések száma stagnál, megyénk 

népessége a hazai és az európai mutatókhoz hasonlóan folyamatosan csökken. 

Hazánkban a népegészségügyi programok kidolgozásához adatok vagy elemzések nagyon 

korlátozott számban és megkérdőjelezhető hitelességgel állnak rendelkezésre. Jelenleg a 
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lakosság egészségi állapotát monitorozó rendszer hiányában, nehéz települési 

népegészségügyi programokhoz kiinduló alapadatokhoz jutni, melyek a futó programok vagy 

tervezett programok eredményességének, hatékonyságágának méréséhez szükséges 

összehasonlító elemzésekhez elengedhetetlen.  

Korszerű népegészségügyi program megvalósításához, a program eredményeinek méréséhez 

halálozási, megbetegedési és egészségmagatartási adatok rendszerezett gyűjtése válik 

szükségessé települési szinten. Amennyiben mérhető népegészségügyi programot kívánunk 

működtetni, először a lakosság egészségi állapotát, monitorozó rendszert kell kidolgozni. A 

monitorozó rendszer főbb elemei: demográfiai, társadalmi, halandósági, megbetegedési és 

egészségmagatartási adatok, melyből elemzések készíthetők.  

A halandóság elemzése az egyik fontos alapindikátor. A halálozási adatok a Központi 

Statisztikai Hivataltól beszerezhetők, melyek elemzéseiből, haláloki statisztikai adataiból, a 

népegészségügyi program kiindulási adatát képezhetjük. Ezek a kiindulási adatok lehetnek a 

hosszú távú halálozás csökkentésére kitűzött célok viszonyítási alapjai. Megjegyezendő, hogy 

a halálozási statisztikák adataiból készült elemzések megállapításai nem alkalmasak gyors 

népegészségügyi reagálásra, mivel a halálhoz vezető okok többnyire már jóval korábbi 

időpontban keletkeztek.  
 

Ezer lakosra jutó élveszületések és halálozások száma 

 
 

Élveszületések és halálozások (országos adatsor) 
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Forrás: KSH adatok alapján 

 

Megbetegedési elemzések alapadatai a háziorvosi praxisok által gyűjtött adatokból állnak 

rendelkezésre, azonban az adatszolgáltatást népegészségügyi szempontból kell módosítani. A 

monitorozás során pontos tájékoztatást kell kapnunk az új megbetegedésekről, melyek 

segítségével lehetőség van a lakosság egészségi állapotában bekövetkező változásokra történő 

gyors reagálásra, esetleg a program módosítására, vagy a megelőzés és gyógyítás 

prioritásainak megváltoztatására.  

Egészségmagatartási adatokhoz egészségfelmérések segítségével juthatunk. Ezen adatok 

azon egyénekről is szolgáltatnak ismeretet, akik panaszaikkal nem fordulnak még orvoshoz, 

így nem kerülnek be az ellátórendszer adatbázisaiba. Az ellátórendszerben gyűjtött adatokkal 

szemben ezen felmérésekben nemcsak betegségekről, hanem az egészséget döntően 

meghatározó társadalmi-gazdasági tényezőkről, például az iskolázottságról, anyagi helyzetről, 

életmódról (pl.: dohányzás, alkoholfogyasztás) is képet kaphatunk.  

Korszerű népegészségügyi program működtetése során az alapadatok gyűjtése mellett, 

szükséges a változások monitorozása, célkitűzéseinek megvalósulását mérő program 

működtetése, mely nyomon követi a halálozási, megbetegedési és egészségmagatartási 

adatokat. Az adatokból elemzések segítségével lehet a változásokra reagálni, 

programmódosításokat tenni, hatékonyságot mérni.  

 

A 0 és 64 éves férfiaknál a vezető halálokok a keringési rendszer betegségei, a daganatok, a 

külső okok, sérülések és mérgezések okozta halálozás.  

A 0 és 64 éves nőknél a vezető halálokok a daganatok, a keringési rendszer betegségei, a 

külső okok és az emésztőrendszeri megbetegedések okozta halálozás.  

A keringési rendszer betegségei okozta halálozás, az európai és a hazai statisztikák alapján a 

0-64 éves korosztályban a férfiaknál és nőknél is csökken, a csökkenés mértéke a nőknél 

kisebb. A keringési rendszer betegségein belül a szív és érrendszeri betegségek előfordulási 

aránya évek óta nem változik. 

A daganatok okozta halálozás emelkedő tendenciát mutat, vezető helyen van a tüdőrák a 

férfiaknál csökkenő, a nőknél meredeken emelkedő tendenciát mutat. A méhnyak, az emlő és 

a prosztata daganatok miatti halálozás enyhén csökken, vagy stagnál.  

A férfiaknál leggyakrabban előforduló betegségek a magas vérnyomás, ischaemiás 

szívbetegségek, spondylopathiák és a cukorbetegség. Nőknél a magas vérnyomás, 

spondylopathiák, az ischaemiás szívbetegségek, csontsűrűség betegségei és a cukorbetegség. 

Leggyakoribb megbetegedések a nők és a férfiak körében a magas vérnyomás, az ischaemiás 

szívbetegség és a cukorbetegség (diabetes).  



32 

 

 

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló kockázati tényezők  
A lakosság egészségi állapotát a születéskor és a további életkorokban várható átlagos 

élettartam hosszát alapvetően befolyásolja a lakosság életmódja, életvitele. Egyes 

betegségcsoportokban a betegségek kialakulásában az életmódnak, az ehhez kötődő kockázati 

tényezőknek meghatározó jelentősége van mind a halálozásban, mind a népességet érintő 

egészségkárosodásban. A rizikótényezők közül kiemelkedő szerepe van a dohányzásnak a 

rosszindulatú daganatok, szívkoszorúér betegségek, tüdőbetegségek érelmeszesedés 

kialakulásának körében.  

A dohányzás a legjelentősebb népegészségügyi súlyú életmódi tényező, ez okozza a legtöbb 

megbetegedést, halálesetet, az összes elkerülhető kockázati tényező közül. Az életmódi 

tényezők közül nincs még egy, amely önmagában ilyen nagy hatással lenne a halálozás és 

megbetegedés alakulására. A népegészségügyi programok hosszú távú eredményessége 

elsősorban azon múlik, hogy ezt a kockázati tényezőt mennyire tudja visszaszorítani. Az 

összes daganat 25-30%-ának kialakulásában a dohányzás kóroki tényezőként szerepel. A 

dohányzó egyénekben háromszor nagyobb valószínűséggel fejlődik ki a daganat, mint a nem 

dohányzó személyekben. A dohányzás a férfiak születéskor várható élettartamát 7,5 az 

alkohol 3 évvel rövidíti meg.  

Ugyancsak kiemelkedő szerepe van az alkoholfogyasztásnak az idült májbetegségek, 

balesetek, öngyilkosság, mentális viselkedés zavarok kialakulásában. A magyar lakosság 

halálozása szempontjából kritikus 35-64 éves férfinépesség körében a dohányzásnak a 

halálozásban 35-%-ban, az alkoholfogyasztásnak 27%-ban van szerepe. 

Az elhízás nemcsak a mozgásszervi szív- és érrendszeri betegségek, hanem bizonyos 

rákféleségek keletkezésének valószínűségét is növeli. Az elhízás, a mozgásszegény életmód, a 

dohányzás az alkoholfogyasztás együttes jelenléte növeli a kockázatát a vezető halálokok 

valamelyikének vagy halmozott kialakulásának.  

 

 

Születéskor várható átlagos élettartam 

 
 

Hódmezővásárhely a beszűkülő egészségügyi közfinanszírozás miatt, előrelátó módon 

elindította az Egészséges Vásárhely Programot, mely intézményesített formában, források 

hozzárendelésével a felvilágosításra, betegség megelőzésére, egészség megőrzésre és az 

egészséges életmód ösztönzésére helyezi a hangsúlyt. 

A Mindennapos Testnevelés keretében általános és középiskolás gyermekek mérése és az 

adatok számítógépes rögzítése a FIT-TEST rendszerben. 



33 

 

A szociális ellátórendszerben dolgozók az EVP programokon, vérnyomásmérésen aktívan 

közreműködnek. A mellrák és melanóma elleni kampányokon részt vesznek. 

A 26 százalékos növekedést egy új szűrésszervezési modell alkalmazásával érte el az 

Egészséges Vásárhely Program, amelyben kiemelt szerepet vállaltak a háziorvosok, 

asszisztensek valamint a városi védőnők és a Kapcsolat Központ szociális szakemberei. 

 

Az EVP program keretében a méhnyakrák elleni védőoltás lebonyolításában való részvétel, 

a tájékoztató és szervező munka a Védőnői Szolgálat közreműködésével zajlik.  

A bárányhimlő elleni ingyenes védőoltás 1 éves kortól adható szülői kérésre, ameddig 

gyermekpraxisban van, térítésmentesen biztosított. 

2013 szeptemberében indult el az EVP „Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a 

Hódmezővásárhelyi Kistérségben” 26 hónapos, 125 millió forintos programja.  

2014 márciusában az előkészületek után megnyílt a kistérség lakosai előtt az 

Egészségfejlesztési Iroda, illetve Prevenciós Rendelő – immár nemcsak a gyógyításnak, 

hanem az egészségmegőrzésnek is van saját helye, bázisa, melyet a város és a kistérség 

lakosai is igénybe vehetnek.  

A programirodában valósul meg a programok szervezése és a háttérmunka, a prevenciós 

rendelőben pedig ügyfélfogadással várják az egészségi állapotuk iránt érdeklődőket – a 

prevenciós rendelőben prevenciós nővér, a konzultációs helyiségben pedig dietetikus, 

szenvedélybetegség tanácsadó, testmozgás tanácsadó és pszichológus ad válaszokat az 

életmóddal kapcsolatos kérdéseinkre is. 

 

A program kiemelt részét képezik a szűrővizsgálatok, valamint az életmódváltás 

támogatása: az EVP tevékenységében továbbra is nagy hangsúlyt helyeznek a betegségek 

szűrésére és megelőzésére, emellett pedig segítséget kaphatnak mindazok, akik életmódot 

kívánnak váltani. A Prevenciós Rendelőben kiemelt figyelmet fordítanak a dohányzás és az 

alkoholfogyasztás elleni küzdelemre, valamint az egészséges táplálkozásra, emellett helyi 

és városi programok keretében ösztönzik egészséges testmozgásra a kistérségi lakosokat. 

 

Rendezvényt szerveznek a Dohányzásmentes Világnap alkalmából, a Mellrák Elleni 

Világnapon, városrészek közötti versenyt valamint Egészségnapot Székkutason, 

Mindszenten és Mártélyon.  

Mindemellett különböző plakátokkal, ismeretfejlesztő kiadványokkal, szórólapokkal, TV- és 

rádióműsorok segítségével ismertetik meg az egészséges életmód alapjait. 

A program az itt élők aktív szerepvállalásával, valamint a helyi szervezetek, intézmények 

összefogásával valósítható meg.  

Fontos, hogy a kistérség összes települése magáénak érezze az egészségfejlesztés ügyét – 

ezért a kistérség minden településén szerveznek programokat az elkövetkező másfél évben.  

 

Népegészségügyi célzatú szűrések eredményei:  

 

- Az emlőszűrés területén a Hódmezővásárhelyei Kistérség emlőátvizsgáltsága 63%-os, 

messze az országos átlag (47%) feletti, de még mindig nem éri el a kívánatos 70%-os 

átvizsgáltságot. A Makói Kistérségben, 2015. júliusában az átvizsgáltság 29%-os volt, 

a nyári szűrési kampányban a saját számításaink alapján kb. 43%-os, bőven van még 

teendő.  

- A prosztata megbetegedések szűrése kapcsán történt felmérésekből derült ki, hogy a 

férfiak 40%-a jár el prosztata szűrésre, e téren is kell aktivitás növelő tevékenységet 

folytatni.  
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- A vastagbélszűrés megyei szervezésű programjában nagy volt az érdeklődés, itt 

viszont több háziorvos nem csatlakozott a programhoz mely nem kedvez azoknak a 

lakosoknak, akik viszont szeretnének a szűréseken részt venni. Adataink alapján a 

megkérdezettek 12%-nak volt az elmúlt egy évben széklet vér vizsgálata. A 2016 évi 

országos vastagbélszűrési program sikeres helyi lebonyolításához szeretnénk 

hozzájárulni szervező tevékenységünkkel.  

- A szív- érrendszeri szűrések eredménye hogy a lakosság körében a 40 feletti férfiak 

80%-a túlsúlyos, mely nagyban befolyásolja a szív – érrendszer megbetegedések 

fokozott kockázatát. 

- A melanoma illetve bőrrák szűrés adatai alapján a megkérdezettek 27%-a járt egy éven 

belül bőrgyógyászati szűrésen. 

- A dohányzás a megkérdezettek körében alacsonyabbnak tűnik, mint az elmúlt években 

nőknél 32%, férfiaknál 33% (felmerül annak lehetősége, hogy a kérdezéskor nem 

vallják be a lakosok a dohányzást). 

- Komoly gondot okoz, hogy a kiszűrtek nem folytatják a kivizsgálást, így az időben, 

minél korábbi stádiumban történő ellátás nem történik meg.  

- A  táplálkozási és mozgási szokások kérdésekre adott válaszok nincsenek összhangban 

a mért BMI értékek eredményeivel, mely szerint a Makói Járásban a férfiak 74,95 %-

a, a nők 65,59%-a, a Hódmezővásárhelyi Járásban a férfiak 64 %-a, a nők 52.%-a 

elhízott vagy túlsúlyos. (Ennek oka az is lehet hogy az emberek már tudják a 

megfelelő válaszokat a kérdésekre, csak a tudás gyakorlati alkalmazását az 

életvitelükbe még nem építették be.) A magas haskörfogat értékek, mind a nem negatív 

vérkémia eredmények sokasága azt mutatják, hogy az elhízás kérdésével kell valamit 

kezdeni.  

 

 

2016 februárjában átadásra került a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 

Hódmezővásárhely-Makó vásárhelyi telephelyén a kórház új épülete, amelynek alagsorában a 

patológiai részleg és a központi gyógyszertár, a földszinten, valamint az első emeleten – a 

korábban a kórháztól elkülönülten, leromlott állapotú épületben működő helyett kialakított – 

új járóbeteg szakrendelő kapott helyet. Sor került a központi „A” jelű épületben található 

diagnosztikai szárny felújítására, átalakításra, amely érintette a radiológiai egységet, a 

szülészetet, az intenzív osztályt, valamint a központi műtő egységet. 
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VII. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS A KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA 
 

Jogszabályi előírások 

 

1993. évi III. törvény  

 

1.§ (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 

szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 61-65, 

65/C,65/E, 66.§, 86.§ és az 1997. évi XXXI. törvény alapján a szociális ellátás keretében a 

táblázatban felsoroltakról köteles gondoskodni.  

 

Település nagysága, lélekszáma 

Ellátási forma 2000  

fő  

alatt 

2000  

fő  

felett 

3000  

fő  

felett 

10 000 

fő  

felett 

30 000 

fő  

felett 

Étkeztetés * * * * * 

Házi segítségnyújtás * * * * * 

Családsegítés (a gyermekjóléti 

szolgáltatással egy szolgáltató keretében 

működtethető) 

* * * * * 

Gyermekjóléti szolgáltatás (járásszékhely 

településen gyermekjóléti központ) 

* * * * * 

Gyermekek napközbeni ellátása
(1) 

1997 évi XXXI tv. (2017.I.1-

től hatályos) 

* * 

Időskorúak nappali ellátása   * * * 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

(2010. január 1-től nem kötelező feladat) 

     

Támogató szolgálat (2009.január 1-től nem 

kötelező feladat) 

     

Fogyatékosok nappali intézménye    * * 

Éjjeli menedékhely     * 

Átmeneti szállás     * 

Időskorúak gondozóháza     * 

Időskorúak otthona     megyei 

jogú 

város 

Utcai szociális munka     50 ezer 

fő felett 

(1) 1997. évi XXXI törvény 94.§. (3a) Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább 

öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak 

szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési 

önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése 

szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának 

biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. 
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93.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az 

ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. 

94/L.§ (1) A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek 

esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, 

tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, 

valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

99.§ (1) A bentlakásos intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi 

jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban: 

érdekképviseleti fórum) megalakításának és tevékenységének szabályait.  

 

A szociális ellátórendszer szereplői 

 

- Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 
- Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartói jogkörrel felruházott Bálint Sándor 

Szeretetszolgálat fenntartásában álló Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató,  

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Napsugár Otthon „Szivárvány” 

Szakosított Szociális Otthona 
- Nyírségi Szociális Centrum Házi Segítségnyújtás,  

- Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége által 

fenntartott Liliom Napközi Otthon,  

- Független Egyesület fenntartásában szenvedélybetegek közösségi és alacsony küszöbű 

ellátása,  

- továbbá a települések saját fenntartásában működő további szakfeladatok biztosítják a 

szociális szolgáltatásokat: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mártély Község, 

Mindszent Város, Székkutas Község közigazgatási területén élők számára. 
 

Szociális szolgáltatások rendszere és intézményei 
 

A városvezetés 2005-ben szakértői átvilágítást kért a szociális terület tekintetében, amit még 

ebben az évben el is végeztek Dr. Lakner Zoltán szociálpolitikus vezetésével. Az átvilágítás 

alapvető célja az volt, hogy a város egyébként jól kiépült szociális szolgáltatásait, elsősorban 

a helyi lakosság igényeit figyelembe véve hatékonyabbá a működtetésüket ellátó 

intézményrendszert pedig gazdaságosabbá tegye. 

Erre annál is inkább szükség volt, mivel - miként az átvilágításból is kiderült – a helyi 

szociális védelem intézményei egymástól elszigetelten végezték tevékenységüket, a szakmai 

együttműködés, valamint az egységes szakmai szemlélet, amelyek elengedhetetlen feltételei a 

hatékonyságnak, jóformán zérus volt. Ahhoz, hogy kézzelfogható változásokat lehessen elérni 

egy a megszokottól más nézőpontú, új szervezeti rendszer életre hívására volt szükség. Az 

átvilágítás három területen tett javaslatot: szakmai munka, gazdálkodás és a szervezeti 

integráció. 

A legtöbb kockázatot a szervezeti integrációra tett javaslatok rejtették, mivel ez foglalta 

magában a legnagyobb nóvumot: egy szervezeti egységbe vonni össze az alap- és a 

szakellátás intézményeit oly módon, hogy a rendszer átjárhatóvá váljék egymás között. Az 

összevonás egyik alapkoncepciója, hogy az eltérő ellátásban dolgozók esetenként kerüljenek 

át a szociális ellátás más területeire is, hogy megismerjék „kollégáik” munkáját, 

nehézségeiket, problémáikat elősegítve ezzel az egységes szellemű és szemléletű szakmai és 

együttműködési (jelzőrendszer) attitűd kialakulását, amely az integrációs körben folyó munka 

hatékonyságának az alappillére. 
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Az integráció célja tehát az volt, hogy: 

 

- az ellátás szervezésének logikája kövesse az alapszolgáltatási és a szakellátási 

rendszer jogszabályokban is rögzített belső logikáját; 

- legyen érzékeny a város lakosságának igényeire; 

- őrizze meg, illetve növelje a rugalmasságot; 

- biztosítsa a vezetési rendszer hatékonyságát; 

- növelje az egyes ellátási területek és szolgáltatások szakmai önállóságát; 

- tegye lehetővé a költséghatékony működést; 

- legyen áttekinthető és átlátható pénzügyi és szakmai oldalról egyaránt. 

 

Az átvilágítást tett követte, és 2006. július 1-én létrejött a Kapcsolat Központ intézménye, 

amely összefogta a városban külön- külön működő szociális intézmények egészét, 2007-től a 

kistérségi társulás fenntartásába került. 

 

A város szociális ellátó rendszere, a „Vásárhelyi modell” 

 

A város szociális intézményeinek és szolgáltatásainak átszervezésével egy egységes és 

központi irányítású intézmény jött létre, amely magába integrálja a helyi szociális 

intézményeket. Maga az irányítás a következő módon épült fel: 

 

1. Az intézmény élén a főigazgató áll, ő felelős az intézmény szakmai, gazdálkodási 

tevékenységeiért. 

2. A szervezeti tagolódás hármas szerkezetű az intézményi és ellátási tagolódást követve: 

a) Alapellátási Egység – az alapellátás körébe tartozó intézményi és szolgáltatási formák 

tartoznak hozzá, élén az alapellátási igazgató állt.  

b) Szakellátási Egység – a szakellátás körébe tartozó intézményi és szolgáltatási formák 

tartoznak hozzá, élén a szakellátási igazgató állt. 

c) Gazdasági Igazgatóság – a szervezeti és humánerőforrásgazdálkodási feladatait látja 

el, élén a gazdasági igazgató áll. Feladatai: 

- költségvetés tervezése,- humánpolitika,- bérgazdálkodási feladatok,- beszámolók 

készítése,- a pénztár kezelése,- számvitel és információszolgáltatás,- könyvelés,- 

leltárkezelés. 

 

A szakmai feladatokat ellátó különböző intézmények élén a szakmai vezetők állnak, akik 

közvetlenül a szakmai munkát koordinálják. 

 

A Kapcsolat Központ fenntartója 2007. július 01-től a Hódmezővásárhelyi Többcélú 

Kistérségi Társulás a 4/2007 (I.10) HTKT határozattal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Az intézményi változások bemutatása 

 

1. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

KAPCSOLAT KÖZPONT 

 

A Kapcsolat Központhoz tartozó intézmények 

2006. június 1. – 2011. január 1. közötti időszak 

 

Alapellátás Szakellátás 
1. Pedagógiai és Szociális Szolgáltató 

Központ 

a) Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és 

Családsegítő Szolgálat 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Mindszent 

b) Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 

(Csodaház) 

c) Nevelési Tanácsadó és Logopédia 

1. Kovács-Küry Időskorúak Otthona 

a) Időskorúak Otthona Mindszent (2007-től) 

2. Gondozási Központ 

a) szociális étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

d) támogató szolgálat 

Időskorúak Nappali Ellátása 4 telephely: 

/Királyszék u., Szerencse u., Arany J. u. 

Pethő F u.,/ Időskorúak Nappali Ellátása és 

házi segítségnyújtás Mindszenten (2007-től) 

2. Szivárvány Szakosított Szociális Otthon 

a) Lakóotthon 

3. Egyesített Bölcsődei Intézmény 

a) Hóvirág utcai Bölcsőde 

b) Oldalkosár utcai Bölcsőde 

c) Teleki utcai Bölcsőde 

3. Hajléktalanokat Ellátó Egyesített 

Intézmény 

a) Átmeneti Szálló 

b) Nappali Melegedő 

c) Éjjeli Menedékhely 

d) Időszakos Téli Krízisszálló 

4. Védőnői Szolgálat 4. Anya- és Gyermekszálló (2010. január 1. 

megszűnt) 

5. Értelmi Fogyatékosok Nappali Szociális 

Intézménye 

 

2011. évtől egyes intézmények kiváltak és más fenntartóhoz kerültek, amely a következő módon alakult. 

 

Változások 2011 évben 

 

- 2011. január 1.-től a Szivárvány Szakosított Szociális Otthon megyei fenntartás alá 

került. 

- 2011. július 1. a következő intézmények egyházi fenntartásba kerültek: 

- Gondozási Központ (összes szakfeladattal) 

- Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény (összes szakfeladattal) 

- Támogató Szolgálat 
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A Kapcsolat Központhoz tartozó intézmények 

2011. január 1. – 2013. január 1. közötti időszak 

Alapellátás Szakellátás 

1. Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és 

Családsegítő Szolgálat 

a) Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat  

Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, 

Székkutas 

1. Kovács-Küry Időskorúak Otthona 

2. Csodaház Foglalkoztató Napközi és 

Fejlesztő Iskolai Tagozat 

2. Időskorúak Otthona Mindszent 

3. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Nevelési Tanácsadó (2011-

2013) 

 

4. Védőnői Szolgálat  

5. Egyesített Bölcsődei Intézmény 

a) Hóvirág utcai Bölcsőde 

b) Oldalkosár utcai Bölcsőde 

 

6. Időskorúak Nappali Ellátása, Házi 

Segítségnyújtás Mindszent 

 

 

2011. szeptember 1.-től új intézmény kerül a Kapcsolat Központhoz, az Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó, amely 2013. január 1-én 

átkerült új fenntartójához, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. 
 

A Kapcsolat Központhoz tartozó intézmények 2014 

Alapellátás Szakellátás 

1. Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és 

Családsegítő Szolgálat 

a) Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Mindszent 

1. Kovács-Küry Időskorúak Otthona 

2. Csodaház Foglalkoztató Napközi és 

Fejlesztő Iskolai Tagozat 

2. Időskorúak Otthona Mindszent 

3. Védőnői Szolgálat  

4. Egyesített Bölcsődei Intézmény  

5. Időskorúak Nappali Ellátása,  

    Házi Segítségnyújtás Mindszent 

 

 

A Kapcsolat Központhoz tartozó intézmények 2016 

Alapellátás Szakellátás 

1. Kagylóhéj Család-és Gyermekjóléti 

Központ (Hódmezővásárhely) 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

(Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, 

Székkutas) 

1. Kovács-Küry Időskorúak Otthona 

2. Csodaház Foglalkoztató Napközi 2. Időskorúak Otthona Mindszent 

3. Védőnői Szolgálat  

4. Egyesített Bölcsődei Intézmény  

5. Időskorúak Nappali Ellátása,  

    Házi Segítségnyújtás Mindszent 

 

A jelenlegi szervezeti felépítés: 
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 Főigazgató  

(Engedélyezett létszám: 204 fő) 

Központi Irányítás (11,5 fő) 

Gazdasági Igazgató 

Kagylóhéj 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ (24 fő)  

Család-és 

Gyermekjóléti 

Szolgálatok: 

- Mártély 

- Székkutas 

Védőnői Szolgálat  

(4 telephely: 

- Bajcsy-Zs. E. u. 70. 

- Lázár u. 10. 

- Agyag u. 11. 

- Medgyessy F. u. 6.) 

(20,75 fő) 

Anyatejgyűjtő Állomás 

(1 fő) 

Csodaház 

Foglalkoztató 

Napközi (10 fő) 

Egyesített 

Bölcsődei 

Intézmény  

(2 telephely: 

- Hóvirág u. 7. 

- Oldalkosár u. 6.) 

(60,5 fő) 

Kovács-Küry 

Időskorúak 

Otthona 

 (57,75 fő) 

Időskorúak 

Otthona 

Mindszent  

(9,5 fő) 

Időskorúak Nappali 

Ellátása 

Mindszent, Iskola u.  

(2 fő) 

Házi 

segítségnyújtás 

(Mindszent) 

(5 fő) 

Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat (Mindszent) 

(2 fő) 

Szociális étkeztetés 

(Mindszent)  
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2. BADALIK BERTALAN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata között 2011. 06. 06.-án megkötött, 2011. 07. 01.-i hatállyal életbe lépett 

Együttműködési Megállapodás eredményeként kezdte meg működését a Badalik Bertalan 

Szociális Szolgáltató. 

 

Működésének célja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város ellátási területén magas 

színvonalú és minőségű szociális ellátás biztosítása. 

 

Az Együttműködési Megállapodás keretében az alábbiakban felsorolt intézmények működnek 

jelenleg a Szeged-Csanádi Egyházmegye által alapított, és a Szeged-Csanádi Egyházmegye 

által fenntartói jogkörrel felruházott, Bálint Sándor Szeretet Szolgálat fenntartásában: 

 

Gondoskodás Háza (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András u. 52.) 

- házi segítségnyújtás, 126 fő + 104 fő (2016. január 29-től) 

- szociális étkeztetés, átlag 250 fő   

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 100 fő 

(6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák A. 52., 6630 Mindszent Iskola u. 72-74.)) 

 

Támogató Szolgálat (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András 52.) 

 (működési területe Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) 

 

Aranyház (6800 Hódmezővásárhely, Arany J. 8.) 

- időskorúak nappali ellátása, 35 fő 

- szociális étkeztetés 

 

Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény 
(6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 17. 

- átmeneti szállás 22 férőhely 

- nappali melegedő 30 férőhely 

- éjjeli menedékhely 20 férőhely 

 

A szervezeti felépítés: 
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Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat 

(Fenntartó) 

képviselője: FŐIGAZGATÓ 

GONDOSKODÁS HÁZA 

(6800 HMVH, Dr. Rapcsák A. u. 52.) 

HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ 

EGYESÍTETT INTÉZMÉNY (6800 

HMVH, Csomorkányi u. 17.) 

 

gondozónők társadalmi 

gondozók 

szociálisés 

mentálhigiénés 

munkatársak 

szociális 

gondozó, 

ápolók 

takarító személyi 

segítők 
gépkocsivezető 

BADALIK BERTALAN  

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 

IGAZGATÓ 

szociális 

gondozó, 

ápoló 

Szakmai vezető 
Igazgató 

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS 

(6800 HMVH, Dr. Rapcsák A. u. 52.) 

ARANYHÁZ 

IDŐSEK NAPPALI 

INTÉZMÉNYE 

(6800 HMVH, Arany J.u.8.) 

Szakmai vezető Szakmai vezető 

takarító 
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3. NAPSUGÁR OTTHON SZIVÁRVÁNY SZAKOSÍTOTT OTTHON ÉS 

LAKÓOTTHON 

 

Intézmény neve: Napsugár Otthon Szivárvány Szakosított Szociális Otthona és Lakóotthona 

 

Címe: Hódmezővásárhely, Klauzál utca 185/A 

 

A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés határozatlan idejű a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala engedélye alapján. 

 

Az intézmény működési, ellátási területe: Csongrád megye  

Az intézmény szervezeti formája: Integrált intézmény, a Napsugár Otthon székhelye 

Kistelek, melyhez 5 telephely tartozik:  

 - Napsugár Otthon Ruzsai Idősek Otthona, 

 - Napsugár Otthon Mórahalmi Idősek Otthona, 

 - Napsugár Otthon Ásotthalmi Fogyatékos Személyek Részlege, 

 - Napsugár Otthon Szivárvány Szakosított Szociális Otthona és Lakóotthona 

 Hódmezővásárhely, 
 - Napsugár Otthon Ópusztaszeri Pszichiátriai Otthona és Lakóotthona, Foglalkoztató 

 

Gazdálkodást tekintve: Gazdálkodási besorolása önállóan működő költségvetési szerv 

Ellátottak köre: Enyhe és középfokban sérült, ill. halmozottan sérült személyek. 

Azoknak az értelmi fogyatékos személyeknek az ápolása, gondozása folyik, akiknek 

oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek közt 

van lehetőség. 

2006.-ban az intézményt a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által 

létrehozott Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központhoz integrálták.  

Az intézmény fenntartója 2007. július 01.-től a Hódmezővásárhelyi Kistérségi Társulás volt. 

2011. január 01.-től a Csongrád Megyei Közgyűlés lett az intézmény fenntartója, szakmai 

irányítója a Napsugár Otthon Kistelek 

2013. január 01-től kezdődően az intézmény fenntartója és módszertani támogatója a 

315/2012.(XI:13.) Kormányrendelet alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 

 

4. NYÍRSÉGI SZOCIÁLIS CENTRUM HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

Hódmezővásárhelyi telephely: 

Cím:6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 94. 

Tel.:06-30-727-1858 

E-mail:hodmezo.hszk@gmail.com 

 

5. ÉFOÉSZ Liliom Napközi Otthon 

Fogyatékkal Élők Nappali Ellátása 

Engedélyezett létszám: 35 fő 

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 47. 

 

6. Független Egyesület 

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása 

Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása 

 

mailto:hodmezo.hszk@gmail.com
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5. FÜGGETLEN EGYESÜLET HÓD-DROG SZENVEDÉLYBETEGEK 

ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ 

VÁROSBAN ÉS KISTÉRSÉGÉBEN 

 

E-mail cím: fuggetlen@gmail.com 

Honlap: www. fuggetlenegyesulet.hu 

 

Fenntartó megnevezése: Független Egyesület 

Fenntartó székhelye: 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 14. 

Ellátási terület: Hódmezővásárhely és kistérsége 

Ellátás székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Serház tér u. 6. 

 

Alacsonyküszöbű ellátás munkatársai: 

 

 Kovács Andrea – koordinátor 

 Kis Endre - segítő 

 

A Független Egyesület 2005. novemberben alakult Békés megyében, Gyulán. Egy olyan 

közhasznú tevékenységet végző civil szervezet, mely szem előtt tartja a 

szenvedélybetegségekkel kapcsolatban felmerülő egyéni és társadalmi problémák 

megoldásának komplex szükségességét.  

A Független Egyesület Hód-Drog Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása 

Hódmezővásárhelyen és kistérségébenhiánypótló szolgáltatást valósít meg.  

Az ellátás első számú célcsoportjába szenvedélybetegek tartoznak, azonban a szolgáltatások 

egy részét (pl.: információnyújtás, tanácsadás, konzultáció, megelőző-felvilágosító 

szolgáltatás, szociális ügyintézés stb.) nem csupán a droghasználók vehetik igénybe, hanem 

hozzátartozóik, barátaik is.  

 

A tevékenységi kör egy részét a „rejtőzködő” kliensek megtalálása, a szolgáltatások 

igénybevételére való ösztönzés, valamint a kliensek további kezelések felé terelése teszi ki. E 

mellett az egyesület alacsonyküszöbű ellátás keretében működteti a következő ellátási 

formákat:  

1. Háziorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának 

folyamatos figyelemmel kísérése. 

2. A pszicho- szociális rehabilitáció, szociális, mentális gondozás. 

3. Az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzése, 

figyelemmel kísérése. 

4. A megkereső programok az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. 

5. A szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges 

egyes ártalomcsökkentő szolgáltatások.  

6. Kríziskezelés, az életet veszélyeztető a szociális kapcsolati és életvezetési rendszerben 

kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.  

 

Megkereső tevékenységek színterei a következők:  

Az ellátási területek utcái, szórakozó helyei, szolgáltató központok.  

Az ellátásokat körülbelül háromszáz fő veszi igénybe rendszeresen és alkalomszerűen, 

többségében alkoholproblémákkal küzdő férfiak, valamint könnyű drogokat használó fiatalok. 

 

Hódmezővásárhely frekventált szórakozóhelyein és a környéken megrendezett fesztiválokon 

partyszerviz szolgáltatás, ezen belül prevenciós tevékenység kerülbiztosításra, amelynek célja 

a biztonságos szórakozás és a biztonságos szerhasználat elősegítése. 



45 

 

 

Feladatok a biztonságos szórakozás szemléletmódjának terjesztése, a droghasználat ártalmait 

csökkentő információk és eszközök átadása, valamint eljuttatása a célcsoporthoz. Tájékoztatás 

az egészségügyi és szociális intézmények szolgáltatásairól, elérhetőségeiről valamint 

igénybevételük lehetőségéről. Ösztönzés a szűrővizsgálatokon való aktív részvételre. 

Különféle kérdőívek formájában felmérésre kerülnek a fiatalok vonatkozó tudásanyaga és 

megbeszélésre kerülnek a kérdőívben felmerülő hibás válaszok.  

 

Ugyancsak a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által meghirdetett sikeres 

pályázat keretén belül 2012. január óta van jelen a Független Egyesület Támaszpont 

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Szentes városban és kistérségében. 

 

A szolgáltatás ellátási területe: Szentes és kistérsége valamint Hódmezővásárhely és 

kistérsége. 

Elsődleges ellátási terület: Szentes Város közigazgatási területe 

Másodlagos ellátási területek: Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén,  

Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mártély, 

Mindszent, Székkutas 

 

Az ellátás székhelye: 6600 Szentes, Csongrádi út 2. 

Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek 

6600 Szentes, Csongrádi út 2. 

6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6. 

 

Elérhetőségek 

E-mail cím: fuggetlen@gmail.com 

Honlap: www.fuggetlenegyesulet.hu 

Telefon: 06-70/398-8741, 06-70/635-7502 

 

A Támaszpont Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása által nyújtott szolgáltatás keretein belül 

a kliensek elsősorban saját lakókörnyezetükben kerülnek felkeresésre, de lehetőségük van 

felkeresni a szentesi vagy a hódmezővásárhelyi irodákat is.  

 

A szolgáltatások minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében megkeresésekre, 

szórólapok elhelyezésére, médiában való megjelenésekre, együttműködő szolgáltatások, 

intézmények által nyújtott tájékoztatásokra kerül sor. Jellemző az a tendencia is, hogy a már 

meglévő kliensek ajánlják másoknak az ellátást.   

Feladatokközé tartozik az ügyfelekéletmód-változtatásra motiválása, valamintennek 

folyamatának a nyomon követése. 

A szolgáltatások keretein belül nyújtott ellátásokat térítésmentesen és önkéntes alapon lehet 

igénybe venni. A segítséget kérő ügyfeleknek elsősorban az alkohol, a dohányzás valamint a 

nyugtatók és altatók használata által okozott függőség okoz problémát.  

Segítséget kérhetnek a szenvedélybetegségükkel kapcsolatosan az ügyintézésben, az 

egészségügyi és szociális ellátások igénybevételi lehetőségeiről. Hódmezővásárhely és 

kistérségében átlagosan húsz kliens veszi igénybe a szolgáltatást. 

 

 

A közösségi szolgáltatás célja 

A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja, hogy a gondozott szenvedélybetegek integrált és 

teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Az 

ellátás a kliensek lakókörnyezetben történő szociális és mentális gondozását, gyógyulásuk és 
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rehabilitációjuk elősegítését jelenti. Segítséget nyújt a szenvedélybetegek számára egészségi 

és pszichés állapotuk javításában, meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve 

fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik 

megoldásában. Segít továbbá szociális és mentális gondozásukban, az egészségügyi ellátáshoz 

való hozzájutásukban. 

 

A közösségi ellátás szolgáltatásai, feladatai: Problémaelemzés, problémamegoldás, a 

személyes célok meghatározásának segítése, a változásra motiváló tényezők feltárása, 

problémamegoldó beszélgetések. Megkereső tevékenység, készségfejlesztés: életvitellel 

kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és 

fenntartása. Pszicho- szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás és a szabadidő 

szervezett eltöltésének segítése, szabadidős-, önsegítő csoportok, támogató hálózatok 

szerveződésének támogatása. Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, 

gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási 

lehetőségek igénybe vételéről, pszicho-szociális tanácsadás. Ártalomcsökkentés, mentális 

gondozás, együttműködés más szervezetekkel a szakmai hatékonyság elérése érdekében. 

 

A közösségi ellátás munkatársai: 

 Csengeri Andrásné - közösségi koordinátor 

 Németh Anikó - közösségi gondozó 

 

Kitűzött célok: A pályázati felhívások figyelemmel kísérése, és a lehetőségek minél 

szélesebb körű kihasználása. Szemléletformálás, a társadalmi előítéletek csökkentése. A 

szakmai munka színvonalasabbá tétele. A megkereső tevékenység és az ellátottak érdekében 

végzett munka összehangolása a továbbiakban is az alacsonyküszöbű ellátással. Szakmai 

továbbképzéseken való részvétel. További együttműködési megállapodások megkötése az 

egészségügyi és szociális ellátórendszer tagjaival, valamint a civil szervezetekkel. 

 

 

A kistérségben szociális szolgáltatást nyújtó intézmények 
 

A kistérségben szociális feladatokat ellátó Kapcsolat Központ intézményei 

 

a) KAGYLÓHÉJ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 
 

Neve: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 

Kagylóhéj Család-és Gyermekjóléti Központ  

 

Székhelye: Hódmezővásárhely  

Címe: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 54. 

Típusa: Szakmailag önálló, gazdaságilag a Kapcsolat Központ telephelye  

Fenntartó: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 

 

Ügyfélfogadás Mártélyon: (Fő utca 49.) - 1 fő kijáró családsegítő 

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat - Mindszent 

Mindszent: Köztársaság tér 16. 

Létszám: 2 fő családsegítő 

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat - Székkutas 
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Székkutas: Vásárhelyi u. 14. 

Létszám:1 fő családsegítő 

 

 

A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA, ALAPELVEI 

 

Cél: A család jólétének, illetve a gyermeket testi-, értelmi-, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, a 

családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családból történő kiemelésének 

elkerülése, illetőleg visszahelyezése. 

 

A családsegítők, esetmenedzserek szakmai tevékenységük során az alapvető emberi jogok 

tiszteletben tartásával, valamint a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, 

törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. 

 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége 

 

Létszám 1 fő szakmai vezető, 10 fő családsegítő  

 

 A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb 

információs adatokat gyűjt, és tájékoztat mindazon jogokról, támogatásokról és 

ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének 

biztosításával 

 A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében segíti az 

igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a 

családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, 

 az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése 

érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében 

jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok 

elérésébe, újabb problémák megelőzésébe, 

 koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített 

ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését, 

 A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való 

hozzájutás érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve 

családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család 

szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit. 

 segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez, 

 tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről, 

 a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a 

gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt 

készít, 

 a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 

47/A. § (6) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek 

fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről. 

 A nemzetközi védelemben részesített személy társadalmi beilleszkedésének 

elősegítése érdekében biztosítani kell a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 

által kijelölt településen és fővárosi kerületben működő családsegítést ellátó 

szolgáltatónak a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs 

szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését. 
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Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai 

támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó 

szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez. 

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti központ 

értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére. 

 

Egyéni (helyi) sajátosságok a működésben és a gondozási tevékenységben.  

 

 A külterület (tanyavilág) speciális helyzete, az országban egyedülálló sajátosságaihoz 

alkalmazkodó segítő tevékenység. 

 

A sajátossága elsősorban abban áll, hogy az országosan végzett gyakorlattól eltérően a „kliens 

otthonáig vitt” ellátás Hódmezővásárhelyen egy országosnál lényegesen nagyobb léptékű 

vállalás, amelynek elégséges ellátásához a külterület felmérése, illetve az ellátás 

újraszervezése történt meg 2015-ben. 

 

Hódmezővásárhely közigazgatási területe 488 km², ezzel Magyarország második legnagyobb 

települése. Viszonyításképpen az első helyen álló Budapesté 525 km². Ennek a hatalmas 

területnek a legjelentősebb részét a vásárhelyi tanyavilág képezi. Sajnos ez a világ egyre 

inkább eltűnőben van. Hagyományait, lakóit, épületeit, történelmi emlékeit már csak kevesen 

ismerik, a táj jellege és lakóinak összetétele folyamatosan változik.  

 

Megvalósítandó feladat:  

A szolgálat eszközeivel, a „házhoz vitt szolgáltatás” megvalósításával megőrizni, megújítani a 

településre jellemző tanyavilág valódi funkcióját és integritását, megakadályozni azt a 

folyamatot, hogy az életvitelszerű tanyasi életforma a kilátástalanság szinonimája legyen. 

 

A megvalósítás módja:  

 A felmérés után elkészült adatbázis használatával rendszeres gondozási 

tevékenység,   

 a szolgáltatásokhoz történő hozzájutás megszervezése a társintézmények 

bevonásával.  

 

 Folyamatos természetbeni juttatás a rászorulóknak. 

 

 Mikkamakka Játéktár. 

 

Családi játéktárunkban az Alapítvány által képzett szakemberekhez (2 fő) lehet fordulni, akik 

a közös játékon keresztül próbálják a gyermeket megismerni, családjával való kapcsolatát, 

párbeszédét pozitív irányba alakítani, harmonikus fejlődéséhez segítséget nyújtani. 

 

A Család és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenysége 

 

Létszám 1 fő szakmai vezető, 1 fő tanácsadó, 1 fő adminisztrátor, 7 fő esetmenedzser 

 

 

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és 

csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít, 

a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 

gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében: 
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 Kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség 

esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét. 

 Javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 

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

gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából 

történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, 

valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, 

fenntartására és megszüntetésére. 

  Együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó 

felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a 

gyermek megelőző pártfogását. 

 A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez – 

az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 

intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek 

megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 

helyreállításához. 

 Utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő 

visszailleszkedéséhez. 

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

segítőmunkát koordinál, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék 

természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a 

továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít. 

Valamint szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 

számára. 

 

Utcai, lakótelepi és iskolai szociális munka  

Célja: A magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető a szabadidejét az utcán 

töltő gyermek speciális segítése. 

 

Kapcsolattartási ügyelet  

 A gyermekek mindkét szülőhöz való jogának érvényre juttatása. 

 A látogató szülő kapcsolattartási jogának gyakorlását elősegíteni, szem előtt tartva 

mindenek előtt a gyermek érdekeit. 

 Vitás esetekben (amennyiben a szociális szakma állásfoglalása alapján van esély a 

megegyezésre a szülők között) előkészítő beszélgetések és mediációs tárgyalás 

lebonyolítása, egyezség kötése. 

 A törvény által előírt semleges helyszín biztosítása, megfelelő szakmai segítség 

nyújtása. 

 Bírósági és hatósági felkérésre kapcsolatügyeleti helyszín, segítő szakember 

biztosítása, valamint tájékoztatás a fenti intézmények felé a kapcsolatügyeleti 

tapasztalatokról, az eset előmeneteléről, a folyamat állásáról, esetleg javaslattétel. 

 

Kórházi szociális munka  

Célja: Az osztályokon a kórházi szociális munkással, védőnővel, illetve a Megállapodásban 

megnevezett terület felelősével együttműködve a krízishelyzetben lévők, segítségre szorulók, 

a válsághelyzetben lévő anya és gyermek, valamint bántalmazott gyermek segítése.  

Készenléti szolgálat 

Célja: Az intézmény nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali 

segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.  
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Az ellátásban részesülő gyermekek száma 

 

Hódmezővásárhely: 

0-18 év közötti gyermekek száma:     7703 fő 

Gondozott gyermekek száma:                                      550 fő 

   

Székkutas:  

0-17 év közöttiek száma:        286 fő 

    Gondozott gyermekek száma:         19 fő 

        

Mártély:  

0-17 év közöttiek száma:        234 fő 

    Gondozott gyermekek száma:          25 fő 

 

Mindszent: 

0-17 év közöttiek száma:       1201 fő 

    Gondozott gyermekek száma:         53 fő 

 

Nem gyermek családtagjaként gondozott felnőttek száma a kistérségben: 52 fő 

 

 

b) CSODAHÁZ FOGLALKOZTATÓ NAPKÖZI  
 

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Endre Béla u. 2. 

Telefon/fax: 62/233-125 

Szakmai vezető: Kiss Ildikó 

 

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és a 1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről. 

 

Feladata az alapító okirat szerint: 

Nappali ellátás biztosítása halmozottan sérült, súlyos fogyatékkal élő 3-18 (módosítás után 3-

45) évesek részére. 

 

Az intézmény alapítása: 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 349/2004 (06.24.) Kgy. számú 

határozatával. 

 

Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés: Határozatlan idejű (CSC/01/798-1/2014) 

 

Telephelye: 6800 Hódmezővásárhely, Endre Béla u.2. 

 

Tevékenységi köre:  

- fogyatékosok nappali szociális ellátása 

 

A korábban az intézmény által ellátott alábbi feladatokat, jelenleg a Kozmutza Flóra Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon látja el. 
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- gyógypedagógiai tanácsadás,  

- korai fejlesztés és gondozás, 

- fejlesztő felkészítés. 

 

Intézmény jogállása: 

A HTKT Kapcsolat Központ önálló szakmai tevékenységet folytató része.  

 

Férőhely: Alapításkor 16 fő, jelenlegi alapító okirat szerint 20 fő. 

 

II. HELYZETKÉP ÉS ADATOK 

 

Személyi és tárgyi feltételek: 

 

- Dolgozók létszáma 10 fő 

-  8 fő szakmai, 1 fő adminisztratív, 1 fő technikai, és 3 fő vállalkozói szerződéses 

dolgozó (gyógytornász, gyógypedagógus koordinátor, és háziorvos) és 1 fő 

megbízási szerződéses dolgozó (neurológus) van. 

- Férőhelyek: 20 fő 

- Jól felszerelt, modern intézmény, mely a mozgássérültek szempontjából teljesen 

akadálymentesített.  

 

Problématípusok: 

 

- A súlyosan halmozottan sérült gyermekek létszáma kistérségünkben alacsony. Ezen 

gyermekek ellátása megoszlik 2 vásárhelyi intézmény között. 

- A városon belül működő gyógypedagógiai intézmények feladatainak, ellátási 

területeinek, működésének összehangolása még mindig megoldandó feladatnak 

látszik. 

- A sérülésükből adódóan (egészségügyi állapotuk) sok a hiányzás, ezért 

kihasználtsági mutatóink továbbra is rosszak. 

- A szállításuk a Támogató Szolgálatokon és betegszállító cégek kapacitásától függ, 

sok szülő nem tudja önállóan gépkocsi nélkül megoldani a szállításukat, így sokszor 

tanóráinkra is késve érkeznek be a gyermekek. 

- Nem hagyhatóak magukra, ápolásuk-gondozásuk állandó felügyeletet igényel,és 

nagy körültekintést. 

- Sajnos életkorukból adódóan egyre rosszabb egészségi állapotba kerülnek , ezért 

ellátásuk nagy fizikai megterhelést jelent gondozóinknak. 

-  A városon belül több intézmény foglakozik a halmozottan fogyatékos 

gyermekekkel, így a Szakértői Bizottságok a súlyossági szempontok figyelembe 

vételével jelölik ki az intézményeket, így ezek a kevés létszám is megoszlik. 

- Hiányát érezzük az elvett oktatási feladatnak, a korai fejlesztésnek, mivel minden 

intézmény számára ez jelenti/jelentené az utánpótlást, amely nálunk évek óta már 

akadozik. Így intézményünk növendék-állománya „elöregedő”. 

 

 

c) EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY 
 

Telephelyek: 

 

Oldalkosár utcai Bölcsőde 106 férőhely 
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u.6. 
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Telefon: 62/245-107 

Szakmai vezető/szaktanácsadó: Kenézné Kopornyik Judit 

Nyitva tartás: 6-17 óráig 

 

Hóvirág utcai Bölcsőde 164 férőhely 

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u.7. 

Telefon: 62/241-261 

Szakmai vezető: Széll Józsefné 

Nyitva tartás: 6-17 óráig 

 

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

Jogszabályi háttér: a 0-3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátását a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról, szóló 1997. évi XXXI. tv, valamint a 15/1998 (IV.30.) NM. 

rendelet szabályozza. 

 

Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés: határozatlan idejű mindkét telephelyen 

 

Engedélyezett dolgozói létszám: 60 fő a 15/1998.(IV. 30.) NM. rendelet alapján. 

 

II. HELYZETKÉP ÉS ADATOK 

 

Az intézmény a Többcélú Kistérségi Társulás vonzáskörzetében biztosítja: 

 

 20 hetes kortól 3 (4) éves korig a családban nevelkedő gyermekek napközbeni 

ellátását. 

 Szakmai szempontból biztosítja a színvonalas gondozó-nevelő munka feltételeit 

 Biztosítja a gyermekek pszichoszomatikus, differenciált egyénre szabott fejlesztését. 

 Segíti a szociálisan rászorult családok gyermekeinek gondozását, életkoruknak 

megfelelő szintre történő felzárkóztatását. 

 Preventív családgondozást végez, egészséges életmódra nevelést a kisgyermekes 

családok körében. 

 Alaptevékenységén túl, gyermekfelügyeletet biztosít a délelőtti órákban a szakmai 

munka színvonalának megtartása mellett. 

 Baba-mama klubot működtet a kisgyermekes családok segítése érdekében.  

 

A kisgyermek életében az első 3 életév, a korai szocializáció időszaka, melynek döntő 

jelentősége van a későbbi személyiségfejlődésben. 

Ebben az életszakaszban a kisgyermekek nagymértékben függnek a felnőttől. 

Fontos, hogy nevelésüket, képzett, a korosztály sajátosságait jól ismerő szakemberek 

végezzék, egyénre szabottan, kis létszámú csoportokban. Ahol kialakulhat a 

gondozónővel a személyes, biztonságot jelentő kapcsolat, ahol biztosítják az életkorának 

megfelelő minőségű és elegendő mennyiségű élelmezést. 

Az intézményi munka során, a gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. A 

nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés folyik. 

A nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. 

A gondozás a gyermek testi- lelki szükségleteinek kielégítése. 
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A gondozás célja: a csecsemő és a kisgyermek testileg –lelkileg kiegyensúlyozott legyen. 

Gondozónőink feladata, hogy magas színvonalon, a gyermekek szükségleteit és érettségét 

figyelembe véve megfelelően végezzék a gondozási műveleteket. 

A nevelés olyan szociokulturálisan meghatározott céltudatos tevékenység, amely az érési 

folyamatok figyelembe vételével, a gyermek személyiségfejlődését előmozdítja, tanulási 

folyamatait segíti, meghatározott mederbe tereli. 

 

A nevelés célja: pszicho-szomatikusan érett, önálló, harmonikus személyiség kialakulásának 

elősegítése. 

Ennek a folyamatnak az első szakaszában alakul ki az „Én-tudat” és indul meg a gyermeki 

öntevékenység és önállóság kibontakozása, a szocializációs kapcsolatok fejlődése. 

 

A bölcsődei nevelés célja: ennek a fejlődési folyamatnak az elősegítése, a gyermekek egyéni 

sajátosságainak figyelembevételével, és öntevékenységének támogatásával. 

Az intézmény ellátási körzete: 

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 

vonzáskörzetében élő kisgyermekes családoknak nyújt szolgáltatást, a gyermekek napközbeni 

ellátását illetően. 

A két tagbölcsőde a szülők kérése alapján, körzethatárok nélkül fogadja a gyermekeket, a 

szülők általában a lakóhely és a munkahely útvonalába eső legközelebbi egységet választják. 

Irányított jelentkezés abban az esetben szükséges, amennyiben valamely telephelyen minden 

férőhely betöltésre került. 

 

Ellátotti kör: 

Bölcsődébe felvehető, az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény alapján, minden 

kisgyermek 20 hetestől 3 (4) éves korig, akiknek, az otthoni napközbeni ellátása nem 

biztosított.  

Ez elsősorban munkavállalás, tanulmányok folytatása, szülő nem megfelelő egészségügyi 

állapota, illetve a család hátrányos szociális helyzete. 

 

A felvételt kezdeményezheti: 

 a szülő,  

 Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, 

  védőnő, gyermekorvos,  

 hivatalos eljárás keretében Gyámhivatal. 

 

Kiegészítés: a Családi Napközi a 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény alapján nyújt 

további napközbeni ellátást a családban nevelkedő gyermekek számára, életkoruknak 

megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 

Legfeljebb 5–7 kisgyermek napközbeni ellátását biztosíthatja, nem hagyományos intézményi 

formában működik, és szélesebb korosztályt fed le (a 20 hetestől a 14 évesig). 

 

Hódmezővásárhelyen az alábbi családi napközik működnek, más-más fenntartói formában: 

 Heted Napi Adventista Egyház Csipet Csapat Családi Napközi  

6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi u. 31. 

 Szilvi néni Gyermekháza  

6800 Hódmezővásárhely, Damjanich u. 5/b 

 Törpikék Családi Napközi  

6800 Hódmezővásárhely, Nyárfa u. 125. 
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d) KOVÁCS-KÜRY IDŐSKORÚAK OTTHONA 
 

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6. 

Telefon/Fax: 62/244-811 

Szakmai vezető: Angyal Jusztina 

E-mail: kovacskury@gmail.com 

 

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

1993. évi III. törvénya szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, továbbá a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993 Kormányrendelet, az  

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről és Egészségügyi Minisztérium 1971. évi 

/Eü.K.13/ sz. rendelete. 

 

II. HELYZETKÉP ÉS ADATOK 

 

Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés: határozatlan idejű. 

Besorolása ellátási forma szerint: ápolást-gondozást nyújtó intézmény, típusa szerint: 

időskorúak otthona. 

 

Dolgozói létszám: 

Az Időskorúak Otthonában lakók gondozása az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet alapján, 58 

fővel történik. 

 

Az ellátott szakfeladatok rövid ismertetése 

 

Az intézmény szakmai munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. tv. (Sztv.), és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 

előírásainak alapján végzi. 

Az intézmény 200 fő otthonlakó ápolási-gondozási feladatait látja el. 2013. október 1-től a 

szolgáltatást kezdeményező részéről egy előzetes szándéknyilatkozat alapján, a fenntartó által 

létrehozott a Rászoruló Időseket Támogató Testület javaslatára a helyi képviselő testület zárt 

ülésen dönt a felvételi kérelem befogadásáról. 

 

A szolgáltatást szóban vagy írásban kérelmezőnél elvégezzük az előgondozást és 

megállapítjuk a gondozási szükségletet. Ezek alapján nyilvántartásba vesszük a kérelmezőt, 

majd üresedés után intézkedünk az intézményi felvételéről. 

 

Az Alaptörvényben foglaltak érvényesítése érdekében azoknál a szolgáltatást igénybevevő 

otthonlakóknál, akiknek van gyermekük, hozzátartozójuk és a jövedelmük nem fedezi az 

intézményi térítési díjat, a hozzátartozókkal nyilatkozatot/együttműködési megállapodást 

kötünk a fizetési kötelezettségükre.  

 

Egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik az ellátott: 

- rendszeres orvosi felügyeletéről, melynek keretén belül biztosítja az egészségi állapot 

folyamatos ellenőrzését, tanácsadást, szűrővizsgálatot, az orvos által elrendelt vizsgálat 

elvégzését, gyógykezelését, ha az intézményi keretek között megoldható: 

- szükség szerinti ápolásról, 

- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról, 
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- kórházi kezeléshez való hozzájutásról, 

- gyógyszerellátásról 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet alapján, 

- gyógyászati segédeszközök biztosításáról, 

- rendszeres szűrővizsgálatok (tüdőszűrés, onkológiai, hallásvizsgálat) az intézményben. 

 

Gondozási feladatok: 

A gondozási egységekben, részlegekben elsősorban olyan, nyugdíjkorhatárt betöltött 

személyek ápolását-gondozását végezzük, akik egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti 

kezelést nem igényel, de önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek. 

Az intézmény célja elsősorban az életkornak megfelelő létfeltételek biztosítása, az aktív 

időskor megvalósításának elősegítése, ami a lelki egészség megőrzését, a mentálhigiénét is 

szolgálja, ezért a gondozás fő feladata az egyén szükségleteihez igazodó szolgáltatás 

biztosítása. 

Az intézményen belül öt gondozási egység került kialakításra: 

- 2 X 50 fős általános idősellátás, ez a fennjáró lakók számára, 

- 50 és 30 fős intenzív ellátást biztosító egység, ahol azok a lakók kerülnek elhelyezésre, akik 

rendszeres segítséget igényelnek, folyamatos ellátásra szorulnak, 

- 20 fős demens gondozási egység, az itt ellátandó lakók 24 órás felügyeletet, folyamatos 

megfigyelést és ellátást igényelnek. 

 

Az intézményben az ellátás komplex gondozás keretében valósul meg, amelyben a gondozás 

valamennyi elemét, a fizikai, egészségügyi, pszichés gondozás, valamint a foglalkoztatást 

együtt kell alkalmazni. Ezt a gondozási szemléletet kell követnünk, melyek főbb szempontjai: 

- az ápolás-gondozás holisztikus, specifikus, egyénre szabott, az egyéni 

szükségletnek megfelelő, 

- törekszünk a lakók önállóságának megőrzésére, rehabilitálására, 

- segítjük a lakókat saját ellátásukban való részvételben, 

- a gondozó és lakó közötti kapcsolat egyenrangú, melyben egyenrangú felek, az 

ellátással kapcsolatos döntésekben azok végrehajtásában, 

- az itt élő lakók életminőségének javítása alapfeladatunk. 

 

Az egyéni és csoportos torna a lakók fizikai erőnlétének megőrzését szolgálja, mely 

alkalmanként szakképzett gondozónő/gyógytornász irányításával, szakorvosi javaslat alapján 

történik. 

A mentálhigiénés tevékenység sokrétű feladatok összessége, mely magába foglalja a 

személyre szabott bánásmódot, az egyéni és csoportos foglalkoztatásokat az interperszonális 

kapcsolatok támogatását, a napi rendszerességgel végzett szabadidős programok szervezését, 

a foglalkoztatást. A foglalkoztatások heti terv alapján vannak előkészítve, figyelembe véve az 

egyéni érdeklődését, készségeket, képességeket.  

Programokban szerepelnek a kiállítás, tárlat, és színházlátogatások, valamint a nyári 

kirándulások, melyekre a lakók nagy érdeklődést mutatnak. A helyi civil szervezetekkel és 

olvasókörökkel, iskolákkal, óvodákkal, társintézményekkel az intézmény szoros kapcsolatot 

tart. E kapcsolaton belül, vállalnak az otthonban szereplést, s lakóink is hívásukra örömmel 

készülnek egy-egy fellépéssel. 

A lakók segítséget kapnak a mindennapi érzelmi problémák feldolgozására, egyéni 

beszélgetésekkel, nagy hangsúlyt fektetve az izolálódás megelőzésére, a beilleszkedésre az 

intézményi élet elfogadásának segítésére.  
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Ellátotti létszám: 

 

2015-ben felvételt nyert 74 fő, elhunyt 64 fő, kiköltözött 12 fő, éves átlag létszám 174 fő 

(engedélyezett férőhelyszám 200 fő). 

Lakók bekerülésének oka elsősorban az egészségügyi ellátásból kiszorult, önmagukat ellátni 

nem tudó betegek. A négy órás gondozási szükséglet alapfeltétele az intézményi ellátásnak. 

Főbb betegségcsoportok a felvettek között a demencia kórkép, szív és keringési betegségek, 

daganatos megbetegedések, vizelet kiválasztási betegségek (inkontinencia, veseelégtelenség). 

 

Fenntartói határozat alapján 2015. május 1-től az utolsó 15 szabad férőhelyre egyszeri 

hozzájárulási díj (3 havi térítési díj) megfizetése szükséges, amely 3 éven belüli jogviszony 

megszűnése esetén időarányosan visszatérítésre kerül. 

 

 

A Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató intézményei 
 

a) GONDOSKODÁS HÁZA 
 

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András utca 52. 

Telefon/Fax: 62/242-085 

Szakmai vezető: 
E-mail: badalikgondozasikozpont@gmail.com 

 

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

1993. évi III. törvény szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

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

engedélyezéséről és ellenőrzéséről  

1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások 

finanszírozásának rendjéről 

9/1999. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

29/1993 (II.17.) Kormányrendeleta személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 

1992. évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyve, 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

415/2015 (XII.23.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 

 

II. HELYZETKÉP ÉS ADATOK 

Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés száma: CSC/01/161-6/2013. 

Házi segítségnyújtás engedélyezett ellátotti létszám: 126 fő, 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: (kihelyezhető készülékek száma): 100 db 

Humánerőforrás, szakképzettség 

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint. 

 



57 

 

Az intézmény feladata: a szolgáltatást igénybevevő, gondozásra szoruló egyén 

szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek módját, mértékét mindenkor a 

segítségre szoruló ember egészségi, pszichés, szociális állapota határozza meg. 

 

Étkeztetés: 

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak legalább napi egyszeri meleg 

étkezésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

Az étkezés történhet: helyben fogyasztással, saját részre történő elhordással, 

házhozszállítással. 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve, törvényes képviselője 

szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik. 

Az alapszolgáltatás 65 év felett, illetve egészségi állapottól függően vehető igénybe, a 

fizetendő térítési díjat a szakmai vezető a jövedelemvizsgálat alapján állapítja meg. 

A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az igénybevevő jövedelmének 30%-át. 

 

Házi segítségnyújtás: 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A 

házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő 

fizikai, mentális, szociális szükséglete biztosított legyen saját környezetében, életkorának, 

élethelyzetének, egészségi állapotának megfelelően. 

Gondozási tevékenységek: segítő kapcsolat kialakítása, alapvető gondozási feladatok ellátása, 

személyi és lakókörnyezet higiéné megtartása, környezettel való kapcsolattartás, 

veszélyhelyzet kialakulásának megelőzése, a kialakult veszélyhelyzet elhárítása. 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve, törvényes képviselője 

szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik. 

Házi segítségnyújtásban maximum 4 órás gondozási szükségletet igénylő látható el. 

A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az igénybevevő jövedelmének 25%-át. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 

időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szempontjából szociálisan rászorult (Sztv. 65. § (4) ): 

a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai 

beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását, feltéve, 

hogy a segélyhívó készülék megfelelő használatára képesek. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása kapcsán szociális rászorultság igazolása 

szükséges. A szolgáltatás biztosítása 24 órás készenléti rendszerben történik, az ügyeletet 

Hódmezővásárhelyen 3 fő szociális gondozó, Mindszent városban szintén 3 fő szociális 

gondozó látja el, működtetése pályázati forrásból történik. 
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Korcsoportos megoszlás 2015. december 31.-i adatok alapján 

 
Férfi 

Kor Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

18-39 10 fő 1 fő - 

40 - 59 20 fő 3 fő 1 fő 

60 – 64 12 fő 2 fő 2 fő 

65 - 69 8 fő 1 fő 1 fő 

70 - 74 24 fő 2 fő 1 fő 

75 – 79 11 fő 5 fő 5 fő 

80 – 89 21 fő 10 fő 10 fő 

90 - 1 fő 2 fő 2 fő 

összesen 107 fő 26 fő 22 fő 

 

Nő 

Kor Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

18 - 39 7 fő - - 

40 - 59 19 fő 6 fő 1 fő 

60 - 64 17 fő 7 fő 1 fő 

65 - 69 21 fő 5 fő 4 fő 

70 - 74 27 fő 12 fő 6 fő 

75 - 79 23 fő 20 fő 12 fő 

80 - 89 38 fő 42 fő 44 fő 

90 -  4 fő 10 fő 10 fő 

összesen 156 fő 102 fő 78 fő 

 
2015. év 

Hónap Házi Segítségnyújtás Szociális étkeztetés 

január 129 fő 267 fő 

február 129 fő 256 fő 

március 124 fő 243 fő 

április 135 fő 243 fő 

május 131 fő 242 fő 

június 140 fő 251 fő 

július 140 fő 249 fő 

augusztus 139 fő 258 fő 

szeptember 137 fő 263 fő 

október 135 fő 265 fő 

november 132 fő 267 fő 

december 133 fő 265 fő 
 

A megadott létszám az élő megállapodások számát jelenti! A naponta ellátható engedélyszám 

a házi segítségnyújtás esetén 126 fő. 
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

2015. 

 

Hónap Hódmezővásárhely Mindszent összesen 

január 79 fő 21 fő 100 

február 79 fő 21 fő 100 

március 79 fő 21 fő 100 

április 79 fő 21 fő 100 

május 79 fő 21 fő 100 

június 79 fő 21 fő 100 

július 79 fő 21 fő 100 

augusztus 79 fő 21 fő 100 

szeptember 79 fő 21 fő 100 

október 79 fő 21 fő 100 

november 79 fő 21 fő 100 

december 79 fő 21 fő 100 

 

 

b) ARANYHÁZ 
 

Cím: Hódmezővásárhely, Arany János u. 8. 

Telefon: 62/246-358 

Szakmai vezető: Kóti Irén 

Nyitva tartás: Hétfőtől – péntekig, 7-16 óráig 

 

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

- 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról (a 

kapcsolódómódosításokkal), 

- 9/1999. SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

- 29/1993 Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról, 

- 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

- 17/2006 Hódmezővásárhely MJV. Kgy. Rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjakról, 

- 3/2008.(II.11.) Hódmezővásárhely MJV Kgy. Rendelete a személyes gondoskodást 

nyújtóellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjakról 

- 415/2015 (XII.23.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 

 

 

II. HELYZETKÉP ÉS ADATOK 

 

2015-ös évben megállapodások száma, igénybevevők korcsoportos megoszlása: 

Engedélyezett férőhelyek száma: 35 fő 
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Nappali ellátás: térítésmentes 

Szociális étkezés térítési díja: 430 Ft/fő 

 

 

Megállapodások száma, igénybevétel: 

Nappali ellátás  Szociális étkezés 

megállapodások 

száma 

átlagos 

igénybevétel 

a hónapban 

2015.év megállapodások 

száma 

átlagos 

igénybevétel 

a hónapban 

34 31 január 30 22 

34 31 február 30 24 

34 32 március 30 23 

34 32 április 30 23 

33 32 május 29 24 

33 32 június 29 24 

33 31 július 29 24 

33 31 augusztus 29 22 

33 31 szeptember  29 22 

35 32 október 31 23 

37 33 november 33 25 

36 31 december 32 19 

 

Korcsoportos megoszlás: 

Nappali ellátás 2015 Szociális étkezés 

Férfi Nő  Férfi  Nő 

2 1 40-59 éves 1 1 

1 4 60-64 1 4 

- 1 65-69 - 1 

2 4 70-74 2 3 

3 6 75-79 2 6 

4 6 80-89 4 5 

1 - 90-x 1 - 

     

13 22 összesen 11 20 

összesen: 35 fő  összesen: 31 fő 

 

 

Új felvétel, kivezetés: 

Nappali ellátás 2015. év Szociális étkezés 

férfi nő  férfi nő 

3 fő 3 fő Ellátásba 

vettek 

2 fő 3 fő 

összesen: 6 fő  összesen: 5 fő 

2 fő 3 fő Ellátásból 

kikerültek 

 4 fő 

összesen: 5 fő  összesen: 4 fő 

 

Az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba vétele határozatlan időre szól.  

Engedélyezett létszám: 35 fő 
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Dolgozói létszám: az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak 

szerint. 

 

Az ellátottak köre 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén saját otthonukban élő, a 

jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek alapján rászoruló személyek. 

 

Aranyház - Nappali ellátás 

Korcsoportos megoszlás - 2015
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Szolgáltatás célja és feladatai 

 

Célja: 

A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásait igénybe vevő szükségleteihez igazodó 

segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló 

ember bio – pszicho - szociális állapota alapján határozunk meg, úgy hogy az egyén 

individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. 

Az intézményben igény szerint napi egyszeri étkezést, ebédet biztosítunk szociális étkezés 

keretein belül. 
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Az intézmény alapfeladata: 

A nappali ellátás lehetőséget biztosít a saját otthonukban élők részére a szociális, egészségi, 

mentális, állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatások igénybevételére, 

közösségi programok szervezésére, közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, 

személyes ruházat tisztítására, igény szerint szociális étkezésre, szükség szerintegészségügyi 

alapellátás megszervezésére, hivatalos ügyek intézésének elősegítésére, munkavégzés 

lehetőségének megszervezésére, életvitelére vonatkozó tanácsadásra, speciálisönszerveződő 

csoportok támogatására. 

A szociális étkeztetést, vásárolt (HÓD-MENZA) élelmezés formájában biztosítjuk az 

ellátottak részére. Lehetőség van egészségi állapotnak megfelelő, diétás étkezés 

igénybevételére is. 

A szolgáltatások térítési díját a 29/1993.(II. 17.) Kormányrendelet figyelembevételével a 

fenntartó határozza meg. Az idősek nappali ellátása szolgáltatás térítésmentesen igénybe 

vehető.  

 

Biztosított szolgáltatások formái: 

 

1. Fizikai ellátás keretén belül 

- napi egyszeri meleg étel /ebéd/ biztosítása igény szerint 

- fürdési/fürdetési lehetőség 

- mosási lehetőség biztosítása 

 

2. Egészségügyi ellátás keretén belül 

- szükség szerint az egészségügyi alap illetve szakellátáshoz való hozzájutásmegszervezése 

- vérnyomás és vércukorszint mérési lehetőség 

 

3. Mentális segítségnyújtás keretén belül 

- hagyományőrzés, ünnepélyek, nemzeti ünnepek, vallási ünnepek, névnapokmegünneplése 

- kirándulás, termékbemutatók szervezése 

- problémák meghallgatása, szükség szerint pszichés gondozás 

- családtagok közti kapcsolat fenntartása, hozzátartozók felkutatása 

- magányosság érzésének leküzdéséhez segítségnyújtás 

- életvezetési tanácsadás 

 

4. Foglalkozás keretén belül 

Igényfelmérés után kerül sor az éves programterv összeállítására.  

- kézműves, kreatív foglalkozások szervezése 

- tavasztól őszig kirándulások, fürdőhelyekre, állatkertekbe, nevezetességek megtekintésére 

- nyitott program keretében kulturális programok. 

- az intézményen belül, vagy a társintézményekkel együttműködve emlékezünk meg 

anagyobb ünnepekről. Az ünnepekre műsorral készülnek a klubtagok és/vagy meghívott 

vendégek részvételével. 

- minden hónapban megemlékezünk a jeles napokról, 

- lehetőség van televízió nézésre, rádióhallgatásra. 

- rendelkezésére állnak különböző újságok, magazinok, 

- kártya és társasjátékok 

 

5. Egyéb 

- jogi tanácsadás 

- segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében. / segélykérelmek, stb. / 
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Feladatok: 

 

Célcsoportunk körében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény 

nagyfokú növekedésére kell továbbra is számítani. A családi gondoskodás mellett, annak 

kiegészítéseként vagy éppen ennek hiányában a családi gondoskodás pótlásaként van 

létjogosultsága, a többi időskorúak részére létrehozott ellátás mellett az idősek nappali 

ellátásának. Az elmagányosodás, a feladatnélküliség következtében kialakuló depressziós 

hangulat megbetegíti az idős embert. Ennek a megbetegedésnek a megelőzésében, illetve a 

„derűs, harmonikus” boldog időskor lehetőségének a biztosításában van szerepe ennek az 

ellátási formának. A jelenlegi „kapacitás” nem elegendő, ezt mutatja a várólista. A felmerülő 

ellátási igények kielégítésének lehetősége lehet, az évekkel ezelőtti rendszer újraélesztése, 

tehát több idős nappali beindítása, vagy a jelenleg működő ellátás férőhelyszámának bővítése, 

és a város távolabbi részeiből a Támogató Szolgálat mintájára egy személyszállító 

szolgáltatással ide szállíttatjuk az ellátást igénybe venni szándékozókat. Személyes 

beszélgetések tapasztalatai alapján ennek az utóbbi megoldásnak többen örülnének. 

 

Feladatunkat, a Szociális Munka Etikai Kódexében megfogalmazott alapelvek figyelembe 

vételével végezzük.  

 

C) TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
 

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András u. 52. 

Telefon/Fax: 62/242-085 

Szakmai vezető: Petri Annamária 

E-mail: otthontalan@gmail.com 

 

A támogató szolgáltatást az a szociálisan rászorult, súlyosan fogyatékos személy veheti 

igénybe, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb 

összegű családi pótlékban részesül.  

A pályázati finanszírozás 3000 feladategység/év ellátását teszi lehetővé, de tekintettel arra, 

hogy az igények ennél lényegesen magasabbak Fenntartói támogatással több, mint 5000 

feladategységet teljesít a szolgálat évente. 

 

2015. év ellátottjai korosztályos bontásban 

időszak férfi nő összesen 

0-10 év 1 2 3 

11-20 év 5 3 8 

21-30 év 3 1 4 

31-40 év 2 1 3 

41-50 év 2 1 3 

51-60 év 1 0 1 

61-70 év 1 6 7 

71-80 év 2 3 5 

81-…év 2 8 10 

összesen: 19 25 44 
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Támogató szolgálat - Ellátottak életkori megoszlása 2015
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Feladatok: 

 Hatékony, magas szakmai színvonalon végzett szolgáltatások. 

 Rugalmas és magas szintű munkaszervezés. (szállítás) 

 Pályázatok figyelése, pályázatírás. 

 Humán erőforrás fejlesztése: továbbképzések biztosítása. 

 Kapcsolattartás társintézményekkel, egészségügyi szolgáltatókkal, és civil szervezetekkel. 

 

 

d) HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ EGYESÍTETT INTÉZMÉNY 
 

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 17. 

Telefon/Fax: 62/233-123 

Intézményvezető, igazgató: Korsós Sándor 

E-mail: otthontalan@gmail.com 

 

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

Az intézmény szakmai munkáját, a többszörösen módosított a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények működéséről és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 

188/1999. Kormányrendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és a működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. 

rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2004. (04.06.) Kgy. rendelet alapján látja el. 

 

Az intézményben komplex hajléktalan ellátás történik. A Csomorkányi utcai telephelyen, egy 

épületben működik a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely és az átmeneti szállás. 
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Ellátás formája  Műk. engedély típusa  Férőhelyek Nyitva tartás 

Éjjeli Menedékhely  határozatlan    20 fő   16 órától másnap 6.30 óráig 

Átmeneti Szállás  határozatlan    22 fő   folyamatos 24 órás 

Nappali Melegedő  határozatlan    30 fő   8-16 óráig 

 

A krízis időszakban, minden év november 01-től következő év április 30-ig, időszakos 

férőhelybővítésre kértünk és kaptunk engedélyt, ennek következtében az Éjjeli 

Menedékhelyen 19 fővel az Átmeneti Szálláson 6 fővel, összesen 25 fővel több hajléktalan 

személy elszállásolását, ellátását tudjuk vállalni. 

 

Bővített szolgáltatásként működik: Orvosi rendelő, Csomagmegőrző 

Információnyújtás, tanácsadás a nap bármely órájában igénybe vehető a fenti nyitvatartási 

rend alapján. 

 

II. HELYZETKÉP ÉS ADATOK 

 

A hajléktalan ellátó vezetői teendőit, a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató igazgatója látja 

el. Az ellátottakkal kapcsolatos segítő és gondozó tevékenységet felsőfokú végzettséggel 

rendelkező, szociális-mentálhigiénés, és középfokú végzettséggel rendelkező szociális ápoló-

gondozó munkatársak és egy fő takarítónő végzi. 

A dolgozók létszáma és képesítése a 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 2. és 3. melléklet 

előírásainak megfelelő. 

 

Ellátott feladatok: 

 

●Éjjeli Menedékhely: biztosítja az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, azétel 

melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló 

helyiségeket. Biztosítja az ellátást igénybe vevő tisztálkodáshoz szükséges textíliáját, 

személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket, személyes használati tárgyainak 

biztonságos megőrzését, a részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést, szociális 

munkás alkalmazásával a szociális információt, az ellátást igénybe vevő jogosultságaira 

vonatkozó tanácsadást. 

A szolgáltatás tárgyi feltételei biztosítottak: 20 fő éjszakai alvására alkalmas hálóterem a 

kiszolgáló helyiségekkel, személyenkénti zárható fémszekrényekkel, takaró, párna, ágynemű 

igény szerint biztosítva. 

 

●Átmeneti Szállás: biztosítja az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel 

melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló 

helyiségeket. Biztosítja az ellátást igénybe vevő tisztálkodáshoz szükséges textíliáját, 

személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket, személyes használati tárgyainak 

biztonságos megőrzését, a részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést, az ellátást 

igénybe vevő ágyneműjét, annak mosatását. Biztosított az igénybe vevők szociális és mentális 

gondozása, különösen, az egyéni esetkezelés, szociális csoport munka, közösségi szociális 

munka, az átmeneti szállóról történő kijutáshoz személyre szabott segítség, az intézményen 

belüli közösségi élet szervezése, a szocioterápia, a családi- és társadalmi kapcsolatok 

ápolásának segítése, a hivatalos ügyintézés segítése. 

A szolgáltatás tárgyi feltételei biztosítottak: 22 férőhely (10 női, 12 férfi), 4-5 ágyas 

hálószobákkal, társalgóval, konyha helyiséggel, ételmelegítési és főzési lehetőséggel, 

hűtőszekrény, mikrohullámú-sütő használattal, nemenként elkülönített, akadály-mentesített 

fürdőszobával, WC-vel, mosókonyhával. 
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●Nappali Melegedő: lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére a közösségi 

együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel 

melegítésére, tálalására, elfogyasztására. 

A szolgáltatás tárgyi feltételei biztosítottak: 30 férőhely, melegítőkonyha, mosogató, 

edényzet, a 30 fő nappali tartózkodására alkalmas ebédlő, fürdőszoba, WC, mosóhelyiség, 

mosógép, akadálymentes megközelítés biztosításával. 

 

Bővített szolgáltatások 

Orvosi Rendelő: Az intézményben lakó, illetve utcai hajléktalan személyek háziorvosi 

ellátását biztosítja, különös tekintettel a preventív szűrések elvégzésére. Célja: az 

egészségügyi ellátás „elérhetővé” tétele az intézményen belül működő orvosirendelőben. 

Rendelés heti két alkalommal az intézmény nyitvatartási idején belül történik. 

 

Csomagmegőrző: Az érték- és vagyonmegőrzési szabályzat alapján működik. Az intézmény 

nyitvatartási ideje alatt az ellátottak értékeinek biztonságos elhelyezésére teremt lehetőséget, 

35 férőhellyel, egyénileg zárható, naponta 8-16-ig ingyenesen igénybe vehető. 

 

Az intézmény általános feladatai: 

- veszélyeztetettség megszűntetése, 

- krízishelyzet feloldása, 

- a kliens kiegyensúlyozott személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése, 

- munkalehetőségek felkutatása, 

- textíliával történő ellátás és a személyi higiénia feltételeinek megteremtése, 

- információnyújtás a szociális problémák megoldásának lehetséges és meglévő formáira, 

- igény szerint pszichológus segítségével pszichés gondozás biztosítása, 

- egyéni esetkezelés, önsegítő csoportok szervezése, 

- ingyenes jogi tanácsadás, 

- segítségnyújtás albérlet keresésében, 

- előtakarékosság lehetőségeinek megteremtése. 

 

A bekerülés módja: 

A felvételről az igazgató, a felvételt kérővel folytatott beszélgetést követően dönt. A lakónak 

rendelkeznie kell negatív tüdőszűrő eredménnyel és bőrgyógyászati igazolással. Bekerüléskor 

minden lakónak el kell olvasni, és tudomásul kell venni a Házirendben foglaltakat. Első és 

legfontosabb szabály a zéró-tolerancia az alkoholfogyasztással kapcsolatosan, ezzel függ 

össze az a kötelezettség, hogy az intézmény területére belépéskor a kliens az alkoholszondába 

köteles fújni. 

 

Kliens kör: 

- Állami nevelésből kikerültek, 

- Szabadságvesztés büntetés letöltéséből kikerültek, 

- Beilleszkedési zavarokkal, viselkedési problémákkal küszködő fiatal, vagy középkorú 

felnőttek, 

- Elváltak, mind mentálisan, mind egzisztenciálisan perifériára sodródott, többnyire 

munkaképes ám elhelyezkedési nehézségekkel küszködő csoport, akik általában alkalmi 

munkából tartják fenn magukat. Családi kapcsolatuk megszakadt, lakásukból – ha volt 

kitették őket. 

- Deviáns magatartású egyének, akik jelenleg csak a hajléktalan szállókon tudják megoldani 

lakhatásukat, 

- Szenvedély-betegek (elsősorban alkoholbetegek) 

- Szociális okokból utcára került családok, egyének 
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- Lakásukat, albérletüket az alacsony jövedelem miatt fenntartani nem tudók 

- A munkaerőpiacról az életkora miatt kieső, valamint az alacsony nyugdíjjal,  

Kijutás: Megfelelő előtakarékosság, mentális felkészítést követően, szinte minden esetben 

segítséggel képzelhető el. A kijutással összefüggésben megjelenő, vállalható 

kötelezettségekkel kiírt pályázatok segíthetik még elő esetlegesen a hajléktalan létből történő 

kilépést. 

 

2015. év 

Az alábbi táblázatban, korosztályos bontásban látható az ellátotti létszám. 

 

Életkor Átmeneti 

sz. nő 

Átmeneti 

sz. férfi 

Éjjeli 

m. nő 

Éjjeli 

m. férfi 

Nappali 

m. nő 

Nappali 

m. férfi 

21-30 1 1 0 4 0 4 

31-40 4 7 0 17 1 14 

41-50 4 7 2 12 6 20 

51-60 4 17 1 22 4 25 

61-70 3 11 1 6 3 9 

71-80 0 1 0 3 0 3 

Össz.: 16 44 4 64 14 75 

 

 
 

 

Életkori megoszlás az átmeneti szállón - 2015
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Életkori megoszlás az éjjeli menedékhelyen - 2015
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Nappali melegedőt használók nemenkénti megoszlása - 2015

férfi 75 fő;  84%

nő 14 fő;  16%
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Életkori megoszlás a nappali melegedőben - 2015
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A hajléktalan szálló kihasználtsága %-ban - 2015 

hónap átmeneti szálló 
éjjeli 

menedékhely 

nappali 

melegedő 

jan. 107 89 130 

febr. 107 97 142 

márc. 107 78 123 

ápr. 111 72 115 

máj. 118 135 115 

jún. 114 125 113 

júl. 114 110 103 

aug. 109 105 103 

szept. 123 105 103 

okt. 114 130 107 

nov. 104 67 107 

dec. 104 74 113 
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A kistérségben szociális feladatokat ellátó Napsugár Otthon (Kistelek) 

intézménye 
 

NAPSUGÁR OTTHON SZIVÁRVÁNY SZAKOSÍTOTT OTTHON ÉS 

LAKÓOTTHON 

 

Intézmény neve: Napsugár Otthon Szivárvány Szakosított Szociális Otthona és Lakóotthona 

 

Címe: Hódmezővásárhely, Klauzál utca 185/A 

 

Alapító és irányító szerv neve, székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma,   

          1054 Budapest, Akadémia u. 3.  

 

Fenntartó szerv neve, székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

                1132. Budapest, Visegrádi. u. 49. 

 

Az intézmény szakmai tevékenységet meghatározó főbb jogszabályok:  

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 

2013. évi V. tv. a Polgári törvényről, 

1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, 

2011. évi CXLIII. törvény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód 

vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről, 

2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az 

ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről- CRPD, 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról, 

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs 

alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának 

felülvizsgálatáról, 

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális 

foglalkoztatási támogatásról, 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről, 

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

igénybevételéről, 

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

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai 

követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről, 

 

Az intézmény bemutatása 

Az intézmény történelme 1988. októberig nyúlik vissza. Elődje Kútvölgyön, egy valamikori 

Tüdőszanatórium épületében volt. 2000-ben költözött be Hódmezővásárhelyre, a Klauzál 

utcában épült új épületbe. A Lakóotthon átadására 2008-ban került sor. A Napsugár 

Otthonhoz 2011. Január 1-től integrálódott az ápolást-gondozást nyújtó intézmény, majd 2011 

decemberében az ápoló-gondozó célú lakóotthon. 
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Férőhelyeink száma: ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátásban: 116 fő, ápoló-gondozó 

célú lakotthonban: 8 fő él. 

Az intézmény Hódmezővásárhely város központjától 4,2 km-re található. Autóbusz 

közlekedés 2 óránként van, melynek megállója a Lakóotthon előtt található.  

A Lakóotthon a bentlakásos intézményi szervezetben működik, közvetlenül a Nagyotthon 

mellett. Az itt lakó 8 ellátott kétágyas szobákban él. Az épületben közös helyiségek, konyha, 

fürdőszoba, WC, mosókonyha, étkező található, melyeket irányítás mellett az ellátottak 

tartanak rendben. Az otthont körülveszi egy kis kert, melyet szintén a lakók rendeznek.  

A főépület kétszintes, akadálymentesített. A földszinten súlyos-, és halmozottan sérült, 

mozgáskorlátozott ellátottak, az emeleten értelmileg enyhe fokban akadályozott, önellátásban 

részben képes, illetve felügyeletet igénylő lakók élnek. Egy, kettő-, és négyágyas szobákban 

biztosítjuk a teljes körű ellátást igénybevevőink számára. Folyosónként WC-k, fürdőszobák, 

betegszobák, 4 nővérfigyelő helyiség, gyógyszerszoba, raktárhelyiségek biztosítják a 

bentlakók kényelmét. Intézményünkben foglalkoztató helyiségek, könyvtár, zeneterem, 

ebédlő, varró szoba, és látogatóink részére látogató –és vendégszoba is megtalálható. Az 

épületet parkosított rész öleli körül, mely területén egy futballpálya is található, ahol 

sportolási lehetőséget biztosítunk. A földszinten a tornaterem nemcsak a sportolni vágyók 

igényeit elégíti ki, hanem itt kerülnek megrendezésre az intézményben tartott nagyobb 

ünnepségek is. 

 

2015-ben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyertes KEOP 5.7.0 pályázata 

lehetővé tette az intézmény energetikai korszerűsítését, melynek során az intézmény külső 

homlokzata teljesen megújult. Teljes nyílászáró csere és külső szigetelés történt.  

A bejáratnál portaszolgálat segíti az ellátottakat és a látogatókat. Az épületben lift könnyíti 

meg a mozgásukban korlátozottak mozgását és mozgatását.  

A Napsugár Otthon Szivárvány Szakosított Szociális Otthonában és Lakóotthonában 60 fős 

munkavállalói team gondoskodik az itt élők fizikai, egészségügyi és mentális állapotának 

fenntartásáról, foglakoztatásáról, a kulturált és komfortos környezet biztosításáról. A szakmai 

csoport: 49 főből áll, melynek megoszlása: 1 fő telephelyvezető, 1 fő intézményvezető ápoló, 

36 fő ápoló-gondozó, 3 fő szociális segítő, 5 fő fejlesztő pedagógus, 2 fő szociális –és 

mentálhigiénés munkatárs, 1 fő szociális ügyintéző. Az üzemeltetési csoport 11 főből áll.  

Az integrált intézmény igazgatója szociális szakvizsgával rendelkező szociális menedzser és 

diplomás ápoló. A telephelyvezető szociális munkás végzettséggel rendelkezik. 

Szakdolgozóink szakképzettségi aránya 80%.  

Az intézmény alapfeladata körében biztosítja a 24 órás ápoló-gondozó szolgálatot, napi 

ötszöri étkezést, orvosi javaslatra diétát, ruházat-textília mosását, tisztántartását, egészségügyi 

ellátást az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 50.§ (1)(2)(3), pszichés gondozást, mentálhigiénés 

ellátást, foglalkoztatást a kórházi kezeléshez való jutást, az 1/2000 (I:7.)  

SzCsM rendelet 52. §. szerinti rendszeres gyógyszerellátást. Az intézmény nem rendelkezik 

saját főzőkonyhával, a napi ötszöri étkezés biztosítása a HÓDMENZA NONPROFIT KFT –n 

keresztül történik. 

 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségéről szóló 1998. évi XXVI. törvény célja 

a fogyatékos személyek jogainak érvényesítés eszközeinek maghatározása, továbbá a 

fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek 

eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a 

társadalmi életbe való aktív részvételének biztosítása. Intézményi szinten az itt dolgozó 

szakemberek segítik mindezek gyakorlati megvalósulását.  
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Önellátási képesség, illetve rendszeres segítségnyújtás, odafigyelést igénylők megoszlása. 

 

Önellátó képesség szerint eloszlás fő 

Önellátásra képes, odafigyelést igényel 59 

Önellátásra részben képes 50 

Önellátásra nem képes, teljes kiszolgálást 

igényel 

6 

Mobilizálhatóságukat tekintve fő 

Fennjáró 117 

Mobilizálható (kiültethető, segítséggel önálló 

helyzetváltoztatásra képes) 

5 

Ágyban fekvő 1 
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Az intézményi szolgáltatásokat és az igénybe vevőket jellemző adatok 

 

 2015 dec. 31 

Engedélyezett férőhelyek száma 116+8 

Ebből 

- lakóotthoni férőhelyek száma  

 

8 

Felvett lakók száma 2015.év folyamán (fő) 11 

- Csongrád megyéből bekerült lakók száma (fő) 10 

- Családból, saját otthonából érkezett lakók száma (fő) 5 

- Más szociális intézményből érkezett lakók száma (fő) 6 

Várakozók száma (fő) 5+2 fő lakóotthon 

- Soron kívüli elhelyezésre várók száma (fő) 2 fő 

Ellátottak száma (fő) 115+ 8 

Az intézményi férőhelyek kihasználtsága az időszak 

végén (%) 

99 % 
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Az ellátottak korösszetételére vonatkozó adatok 

 

Férfiak 77 fő 

18-39 év 40-59 év 60-64 év 65-69 év 70-74 év 75-79 év 80-89év 90év 

feletti 

30 fő 43 fő 3 fő  1 fő    

 

Nők 38 fő 

18-39 év 40-59 év 60-64 év 65-69 év 70-74 év 75-79 év 80-89év 

16 fő 15 fő 6 fő  1 fő   

 

Nemek szerinti eloszlás: A diagram jól tükrözi intézetünkben a férfiak és nők arányát, a férfi 

ellátottak javára. 

 

Nemek szerinti eloszlás

Férfiak

Nők

 
Gondnokság:  

Az intézményben az ellátottak közül 76 fő cselekvőképességet teljesen korlátozó, 36 fő 

cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll. 3 fő nincs gondnokság alatt. 

A gondnoki tevékenységet 10 hivatásos gondok 83 fő esetében, míg 37 fő esetén a szülő 

illetve közeli hozzátartozó látja el. 

Gondnokokkal, szülőkkel az intézmény rendszeres kapcsolatot ápol. 

 

Az intézményben az akadálymentes közlekedés biztosítása: 

Az intézmény bejáratánál 2 oldalról rámpa segíti a kerekes székkel közlekedőket, az udvar is 

rámpán keresztül megközelíthető, betonozott járdákon kerekes székkel mindenhova el lehet 

jutni. Lift segíti a mozgásukban korlátozott személyek életvitelét. Fontos szempont, hogy a 

mozgásukban akadályozott ellátottak lehetőség szerint a földszinti szobákba kerüljenek 

elhelyezésre. A mellékhelyiségekben kapaszkodók biztosítottak, a szobaajtók küszöb 

nélküliek. 

 

A lakószobákban az előírt alapterület biztosítása:  

A lakószobákban a rendelet által előírt alapterület maradéktalanul biztosított, négyágyasnál 

nagyobb létszámú szobával nem rendelkezik az intézmény. 

 

Mentális gondozás, fejlesztés, foglalkoztatás 
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A mentális gondozást egyénre szabottan az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazottak 

szerint végzik a szociális és mentálhigiénés szakembereink, és fejlesztőpedagógusaink. 

Segítségükre vannak a főleg a mozgásukban korlátozott lakóinknak a bolti vásárlásnál, ügyeik 

intézésében. Bíróságra, szakértői vizsgálatra elkísérik ellátottainknak.  

Kirándulásokat szerveznek - 2015 évben: Mártélyi Holtághoz és tanösvényhez, Szarvasi 

Arborétumba, Szegedi Vadasparkba, Kerékpárral a Csomorkányi romtemplomhoz, Szegedi 

Füvészkertbe, Máris tanyára. Kisebb sétákat szerveznek piacra, közeli kiskertekbe. 

Foglalkozási lehetőségeink közül kiemelkedő jelentőségű a sport és a kulturális tevékenység.  

Minden reggel 2 csoportban a testnevelő tanár munkatársunk reggeli tornát tart, ellátottaink 

részére.  

Az intézmény keretében működik a Szivárvány Sport Egyesület, ennek létrehozását az 

indokolta, hogy a 2011. évi CLXXII. Sporttörvény, csak azok számára engedi a különböző 

sportversenyeken való szereplést, részvételt, akik tagjai valamely sportegyesületnek. 

Ügyesebb lakóink tagjai a Sportegyesületnek, mely szervezet az MSOSZ tagjaként biztosítja 

számukra a rendszeres felkészülést, versenyekre eljutást 9 sportágban, nemzetközi /EB, 

Világjátékok/ szinten testnevelő tanár irányításával. Lakóink 2015. évben 22 versenyen, 

sportrendezvényen szerepeltek eredményesen szerte az ország területén.  

Egyik lakónkat kiválasztották a 2016. évben, Izraelben megrendezésre kerülő Tenisz Európa 

Bajnokságra, melyre a testnevelő munkatársunk is elkíséri, mint a delegáció edzője. 

Otthonunkban nagy súlyt fektetünk a zeneterápiára, a táncra a művészeti nevelésre. Önálló 

zene és tánckarunk van, tagjai vagyunk a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületnek. 

2015. évben országos szinten kulturális rendezvények közül 6 helyre jutottak el ellátottaink, 

felkészítőikkel: MSMME Nyíregyházi Speciális Művészeti Fesztivál, Nesz tábor 

Kecskemét, Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület Mezőberény, Arany-masni találkozó 

Orosháza, Esélyegyenlőségi Napok Eger, Színkottás Zenei Tábor Mártély.  

 

Kiscsoportos és egyéni fejlesztő foglalkozások keretén belül valósul meg a logopédia és 

afáziás terápia, az olvasás, írás és matematikai készség és képességfejlesztés, valamint a kerti 

munka. Házunk falai közt lehetőség van manuális tevékenységekre, – mint a gyöngyfűzés, 

hímzés, varrás, szövés, színezés, festés, – és társasjátékokra, – mint a sakk, és a malom. 

Gondozottjaink rendszeresen járnak a városi könyvtárba, ahol igénybe vehetik az internet 

szolgáltatásait is. 

A szocioterápiás foglalkozások közül kiemelkedő a munkaterápia, melyben átlag 6 fő vesz 

részt, takarítási feladatokat végeznek. Ellátottaink az elvégzett munkáért munkaterápiás 

jutalomban részesülnek, amit havonta fizetünk ki számukra.  

Az intézményünk rendelkezik a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 

által kiadott munka-rehabilitációs szociális foglalkoztatási működési engedéllyel. A munka-

rehabilitációban napi 4 és 6 órában udvarosi, takarítási, mosodai- varrodai kisegítői, valamint 

postai kisegítői tevékenységet végeznek, 8 fő ellátottat foglalkoztatunk.  

További munka jellegű foglalkoztatási forma még az akkreditált foglalkoztatás, melyen belül 

irodai papír termékek előállítása történik, melyet 5 fő ellátott végez.  

Egyéb munkavégzésre is van lehetőség külső foglalkoztatónál, a SZEFO-nál 3 fő, míg 

közmunka programban 2 fő dolgozik, munkaszerződéssel dolgozik 2 fő. 

 

Civil szervezetek támogatásai: 

A Napsugár Otthon lakói élet-,munkaminőségének javítására hivatott a Napsugár Otthon 

Lakóiért Alapítvány. Segítségével több lakónak sikerült eljutnia különböző kulturális 

fesztiválra, megmérettetésre, segítséget nyújt a szereplésekhez szükséges jelmezek, ruhák 

vásárlására. 

A sportrendezvényekhez és egyéb rendezvényekhez üdítőkkel, édességekkel is hozzájárulnak. 
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7. NYÍRSÉGI SZOCIÁLIS CENTRUM HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

Hódmezővásárhelyi telephely: 

Cím:6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 94. (székhely változása várható) 

Tel.:06-30-727-1858 

E-mail:hodmezo.hszk@gmail.com 

 

Cél: 

 Az intézményi ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében 

nyújtott szolgáltatások szervezése és összehangolása, e tevékenységek és egyéb 

szociális szolgáltatások megismertetése, s az azokhoz való hozzájutás támogatása. 

 Szociális szolgáltatási feladataink végzése során az ellátott személyek és családok 

életmódjának, szokásrendjének, hagyományainak tiszteletben tartása. 

 Szolgáltatásainkkal segítséget nyújtsunk a problémák megoldásában, krízishelyzetek 

megelőzésében és kezelésében, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak 

támogatásában. Mindezt úgy cselekedni, hogy ellátottjainknál érvényesüljön az 

információhoz való jog, ne sérüljenek az alapvető emberi jogok és az ellátással 

kapcsolatos adatok védelme. Biztosítsuk a személyes ügyeikben való segítségnyújtást, 

a panaszhoz való jogot, az esélyegyenlőséget és nem utolsósorban az emberi méltóság 

tiszteletét és a személyiség védelmét. 

 

Feladat: 

 Az intézmény működési területén élő, szociális helyzetük, egészségi, mentálhigiénés 

állapotuk miatt rászorult emberek szolgáltatások keretében otthonában történő ellátása. 

Tevékenységünk eredményessége érdekében figyelemmel kísérjük a szociális 

ellátások jogszabályi környezetének változásait, és hatékonyan alkalmazzuk azt saját 

szolgáltatásaink színvonalasabb működtetése érdekében. A szakterületet érintően részt 

veszünk pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában. 

 

2016 márciusában az ellátotti létszám: 191 fő 

 

MÁRTÉLY, MINDSZENT ÉS SZÉKKUTAS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAINAK 

ADATAI 

 

Mártély Község szociális szolgáltatás adatok 

A gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítést a Kapcsolat Központ biztosítja feladatellátási 

szerződés keretein belül.  

 

A településen a szociális alapszolgáltatásokat a Szociális Gondozási Központ keretein belül 

biztosítják. 

 

Szolgáltatások: 
 

Étkeztetés:    47 fő 

Időskorúak Nappali Ellátása:  30 fő 

Házi segítségnyújtás:   18 fő 

Tanyagondnoki Szolgálat: a kb. 150 fő külterületi lakosságból az ellátottak átlagos 

száma  30-40 fő 

 

mailto:hodmezo.hszk@gmail.com
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A HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Szolgálata által ellátott 

feladatok és problématípusok az intézmény részletes bemutató részénél találhatók: 

Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ címszó alatt. /36-40.o./ 

 

Mindszent Város szociális helyzetének jellemzői és ellátórendszere 
 

Kistérségi Társulásban ellátott szociális alapellátási feladatok 2007. október 01-től 

Mindszent Városban a házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, családsegítés, 

gyermekjóléti szolgáltatás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ez utóbbit a Badalik 

Bertalan Szociális Szolgáltató Gondoskodás Háza biztosítja). 

Szakosított ellátás: Időskorúak Ápoló – Gondozó Otthona. 

 

 

Időskorúak Otthona 

Helyzetkép és adatok 

Dolgozók száma, szakképzettsége: 9,5 fő 

Szakképzettségi mutató 100%-os.  

 

Az ellátott szakfeladatok rövid ismertetése 

 

Az Időskorúak Otthona szolgáltatását igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez 

igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre 

szoruló ember egészségi-, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy 

az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson.  

 

A szakosított ellátás lehetőséget biztosít az önmaguk ellátására nem, vagy segítséggel képes 

személyek napi háromszori étkeztetésére, ruházattal, textíliával való ellátására, mentális 

gondozásra, egészségügyi ellátásra valamint a lakhatásra, feltéve, hogy ellátásukat más 

módon megoldani nem lehet. 

 

- ellátotti létszám nem és korcsoport szerint 

 

Ellátottak száma 
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Ellátottak életkor szerint 

 
 

Időskorúak nappali ellátása 

 

Helyzetkép és adatok: Időskorúak Nappali Ellátása 

 

dolgozók száma, szakképzettsége az 1/2000 2. és 3. sz. melléklete alapján 

 1 fő nappali ellátásvezető 

 1 fő szociális gondozó 

 

Ellátott szakfeladatok rövid ismertetése 

 A gondozás célja a hiányzó családi gondoskodás részbeni pótlása, az ellátásban 

részesülő szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények biztosításával az egyedüllét 

megszüntetése, a tétlenséggel, kirekesztettséggel járó káros pszichés hatások megelőzése, 

valamint az egészségi és higiéniás viszonyainak javítása. 

A szolgáltatását igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó 

segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló 

ember egészségi-, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az egyén 

individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. 

 

Ellátotti létszám nem és korcsoport szerint 

 

 férfi nő 

40-59. év 2 - 

60-64. év 2 2 

65-69. év - 1 

70-74. év 2 1 

75-79. év - 4 

80-89. év 1 5 

90 feletti - - 
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Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Mindszent 

 

Székhelye: Hódmezővásárhely 

Címe: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 54. 

Telephely: Mindszent, Köztársaság tér 16. 

Fenntartó: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás  

 

Az intézmény szakmai tevékenysége 

 

A gyermekjóléti alapellátások körében: 

 a családsegítők szakmai tevékenységük során a gyermek mindenekfelett álló érdekét 

figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. Legfőbb cél, a 

gyermek testi-, értelmi- érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő 

nevelésének elősegítése a kialakult veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családból történő 

kiemelésének elkerülése. Ennek érdekében: 

 a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban 

történő nevelésének elősegítése, 

 kialakult veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése, valamint a gyermekek 

családból történő kiemelésének megelőzése 

 segíteni a pedagógusok gyermekvédelmi munkáját, megoldásokat keresni a gyermek 

és szülője, illetve a gyermek és a nevelési - oktatási intézmény közötti 

konfliktushelyzetek rendezésére, 

 hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtani, 

 egyéb szervezési és szolgáltatási feladatok ellátása. 

 

Mindezek megvalósításáért: 
Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét. 

Meghallgatja a gyermekek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedéseket. 

Elkészíti a gyámhatóság által védelembe vett gyermekek gondozási tervét. 

Segíti a nevelési - oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását. 

Felkérésre környezettanulmányt készít. 

Folyamatosan bővíti prevenciós szolgáltatásai, feladatai körét. 

 

Védelembe vételi eljárás során: 

 A családsegítő javaslatot tehet az adott ügyben a kiskorú(ak) védelembe vételére. Ez 

azokban az esetekben alkalmazható, ha a család a hatóság felügyeletében, fokozott kontroll 

mellett alkalmas marad, vagy alkalmassá válhat arra, hogy a gyermek(ek) nevelése a 

továbbiakban is a családban történjen.  

 

Az intézmény ellátási körzete: 

Mindszent településen a kistérségi társulás fenntartásában látja el a család- és gyermekjóléti 

szolgálat feladatait. 

 

Egyéb szolgáltatások: 

A szolgáltatások a székhelyintézményen keresztül vehetők igénybe, előzetes egyeztetés 

alapján: 

Ingyenes jogi tanácsadás. 

Ingyenes fejlesztőpedagógiai és logopédiai szolgáltatás. 
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Az ingyenes pszichológiai tanácsadás a szolgálat telephelyén biztosított. 

 

Speciális szolgáltatások:  

A székhelyintézmény speciális szolgáltatásai közül a Kapcsolatügyelet, illetve a kórházi 

szociális munka kapcsán volt együttműködés a székhelyintézménnyel. 

 

A családsegítés szolgáltatás keretein belüli 

A családsegítés célja a működési területen élő egyének, családok, közösségek érdekeinek 

képviselete, szociális, mentális problémáinak, szükségleteinek feltárása, e problémák 

kezelésében és megoldásában való közreműködés, valamint a krízishelyzet miatt segítségre 

szoruló személyek, családok segítése a krízishelyzet megszüntetésében. Kiemelt prevenciós 

feladata a családok védelme.  

 

Fő munkamódszer a komplex családgondozás, mely rendszerszemléletű, a család belső, 

konfliktusos viszonyainak rendezését segítő folyamatos, együttműködő kapcsolattartás. 

Ennek érdekében figyelemmel kíséri a működési területen élő lakosság szociális helyzetét, a 

feltárt szükségleteket elemzi, saját kompetencia határain belül ezeket kezeli, illetve javaslatot 

tesz kielégítésük módjára, új szociális ellátások bevezetésére. 

 

A felderítő munkában támaszkodik, oktatási, művelődési, egészségügyi és szociális 

intézményekre, társadalmi, karitatív szervezetekre, egyházakra. 

A megelőző tevékenység körében a veszélyeztetettség és a krízishelyzet felderítése érdekében 

észlelő- és jelzőrendszert működtet. 

 

 

Szolgáltatások: 

 

Tájékoztatás és felvilágosítás 

Különböző szociális ellátásokról, segélyezési formákról, szociális intézményekről, különböző 

dologi adományokról, karitatív szervezetekről. 

 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 

Különböző nyomtatványok (kérelmek, beadványok) kitöltése, önéletrajz megírása, 

iratszerkesztés stb. 

 

Pszichológiai és jogi tanácsadás  

Életvezetési, lelki, kapcsolati, munkaügyi. 

 

Konfliktuskezelő (mediációs) tanácsadás 

 

Különböző adományok közvetítése 

Ruhák, lábbelik, takarók, lehetőség szerint élelmiszer. 

 

Szabadidős tevékenységek szervezése 

 

Házi segítségnyújtás 

 

Jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény. 63.§ (4), a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 1. §, 

1993. évi III. törvény, 119/C §, 174/2009 (VIII.29.). Kormányrendelet 
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A Gondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátás a gondozást igénybevevő fizikai, mentális, 

szociális szükséglete alapján, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi 

állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, és 

fejlesztésével biztosított legyen. 

 

Gondozás elemei: 

 Fizikai ellátás, 

 Pszichés gondozás, 

 Felügyelet, 

 Életvezetési tanácsok, 

 Ügyintézés, 

 Kapcsolattartás családtagokkal, társ szociális intézményekkel, egészségügyi 

intézményekkel. 

 Prevenció (észlelő – jelzőrendszer működik). 

 

Tendenciák: 

 A szolgáltatást igénybe vevők többsége 80 év feletti, önellátásra csak segítséggel 

képes, vagy teljes ellátást igényel. 

 Gondozottak körében fokozatosan nő a komplex gondozást igénylők száma, amely 

naponta többszöri ellátást eredményez.  

 Több hónapos kórházi ápolás után az otthonában igényel segítséget, az ellátható 

maximális gondozási szükséglettel. 

 A gondozónők fizikai megterhelése nő. 

 

A város fenntartásában maradt szociális alapszolgáltatások létszámai: 
- Tanyagondnoki szolgáltatás: 147 fő 

- Szociális étkeztetés: 101 fő 

 

Székkutas Község szociális szolgáltatási adatok 

A gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatást a HTKT Kapcsolat Központ biztosítja, 

feladatellátási szerződés keretein belül. 

Székkutas Község önkormányzata a szociális alapellátásokat Gondozási Központ keretében 

látja el. Alapellátást nyújt a településen élő idősek és szociálisan rászorultak részére. 

 

Szolgáltatás adatok: 

Házi segítségnyújtás: 14 fő 

Étkeztetés: 35 fő 

Tanyagondnoki Szolgálat 2011. július 1-től 

 

Mindhárom településen fő problématípusként az Európában is markánsan meglévő népesség-

elöregedését valamint a munkanélküliségi ráta növekedését és az ezzel együtt járó egyre 

rosszabb anyagi helyzetet említhetjük. 

 

A fennálló problémákhoz természetesen hozzájárul az a tény is, hogy a három település 

alföldi lévén elsődlegesen a mezőgazdaságból élt meg, amelynek a helyzete mára 

megnehezült. 
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A szociális ellátásban résztvevő további intézmények 
 

Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 

Foglalkoztató Részleg 
 

Hódmezővásárhely, Szent István u. 77., Telefon: 62/241-058 

e-mail: foglalkoztato@hodmezovasarhely.hu 

 

A foglalkoztató részleg 2015 decemberében újabb átalakuláson esett át, a városellátó 

részegységtől különválva önálló kft-ként működik.  

A Foglalkoztató elődje 1991-ben 9 fővel alakult, majd az évek folyamán a Munkaügyi 

Központ által kiírt Munkaerő-piaci alap Rehabilitációs Alaprész decentralizált kerete terhére, 

rehabilitációs célú munkahelyek teremtésére és fejlesztésére minden évben pályázatot nyújtott 

be, melyet minden alkalommal meg is nyert. Ezen pályázatok tették lehetővé a létszám 

folyamatos bővítését.  

 

Három akkreditált telephelyen foglalkoztatunk megváltozott munkaképességű személyeket 

az alábbi tevékenységekkel, munkakörökkel:  

 

- bérmunkában végzett: 

 

- autóillatosító csomagolás,  

- gépi/kézi varrás, hagyományőrző népi hímzés, temetkezési kellékek gyártása,  

- könyv- és szakdolgozatkötés, spirálozás, doboz gyártás, nyomdai tevékenység,  

- különféle szerelési munkák, csomagolás. 

 

Képviseljük a tradicionális vásárhelyi hímzést. Hímző műhelyünkben készül a gyapjú 

fonallal hímzett, tradicionális vásárhelyi hímzés, és a bársony alapanyagra gyapjúfonallal 

hímzett úri mintájú kézimunkák. Bársony alapanyagra gyapjúhímzéses úri hímzést az 

országban csak itt készítenek. Az úri hímzés motívumait aranyszállal kontúrozzák. Szélét 

horgolással fejezik be, és selyemmel hátlapozzák. Ilyen formában az úri hímzés egyedülálló. 

Sajnos a kereslet egyre inkább fogy a hagyományos, eddig készített terítők, alátétek, párnák, 

falvédők iránt, ezért igyekszünk használati tárgyakat, ünnepekhez köthető szezonális 

termékeket is előállítani.  

2015. évben ismét elnyertük a „Magyar Kézműves Remek” címet, hímzett terítőinkkel és 

hímzett kosztümmel.  

Nagy büszkeséggel töltött el bennünket, hogy Miniszter Úr a mi termékünkkel ajándékozta 

meg Ferenc pápát.  

A vásárhelyi és környékbeli általános és középiskolák számára nagy számban készítünk 

ballagó tarisznyákat.  

 

 

Az általunk előállított, összeszerelt termékek zöme bérmunka keretében készül, piaci 

értékesítésüket megrendelőink végzik. A megrendelők tapasztalatai alapján a termékek piaca 

stabil, hosszú távú együttműködésben gondolkodnak a külső gazdasági helyzet változásait is 

szem előtt tartva.  

Folyamatosan figyeljük az internetes hirdetési portálokat, saját honlapunkon népszerűsítjük 

termékeinket, részt veszünk szakmai vásárokon. Próbálunk minél több, különféle 

megrendelést szerezni, figyelembe véve az itt dolgozók szakmai képességeit, a rehabilitációs 

célokat, valamint azt, hogy az intézmény fennmaradása is biztosított legyen.  
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Fejlesztésekre saját forrásból igen korlátozott lehetőségeink vannak, de folyamatosan 

figyeljük a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos pályázati kiírásokat.  

 

2014. évben egy új műhely került kialakításra, ahol papírtermékek gyártása, csomagolása 

folyik. 2015-ben az ún. egyszeri támogatás összegéből a nyílászárók cseréjére, az udvar 

akadálymentesítésére történt.  

Terveink között szerepel a kazánok kicserélése, biztonságossá téve a munkavégzést. A 

meglévő telephelyek bővítésére már nincs lehetőség, ezért különböző átszervezésekkel 

próbáljuk a helyeinket minél jobban kihasználni. 2016-ban ennek kapcsán tervezzük a 

varrodai részleg áthelyezését a Szent István utcai telephelyünkön.   

 

Társaságunk létszáma az alapítás évétől - 1991-től - folyamatosan bővült.  

Létszámadatok a MMK dolgozókra vonatkoztatva: 

 

2007 154 

2008 172 

2009 182 

2010 182 

2011 182 

2012 182 

2013 182 

2014 185 

2015 189 

2016 190 

 

 

2012. november 17-én a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter a 

megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 

valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 

költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet alapján, nyílt 

pályázatot hirdetett megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú, tartós 

vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására. Ezen pályázat biztosítja a foglalkoztató részleg 

nagyon jelentős forrását.  

 

A másik forrásunk a végzett bérmunkák ellenértékeként kiszámlázott és befolyó bevételek.  

A társaság megalapítása óta eredményesen gazdálkodik, veszteséges üzleti éve nem volt. A 

támogatás a bérek és járulékai fedezetére szolgálnak. A gazdasági válság megrendelőinket is 

érinti, ezért az eseti megrendelések száma jelentősen csökkent, ami bevételcsökkenést is 

eredményez. Vannak olyan költségek, melyek a folyamatos üzemfenntartás elengedhetetlen 

részét képezik, valamint a speciális foglalkoztatási helyzetből adódnak. Ezen költségek csak 

egy része fedezhető a támogatási forrásból, a többit a társaság saját forrásból fedezi.  

 

A megváltozott munkaképességű munkavállalóink 4; 6; 7 órás részmunkaidőben 

foglalkoztatottak mind az illatosító, a papír, a varroda, a hímző műhely, a bőr, a szerelde, 

illetve az adminisztráció területén is - az egyéni munkabírásuknak, képességeiknek 

megfelelően - a komplex minősítésekben szereplő korlátozások, illetve az üzemorvos által 

meghatározottak figyelembe vételével.  

 

Hálásak vagyunk minden tárgyi segítségért, nagy örömmel fogadtuk a Johannita 

Segélyszervezet használtruha adományait.  
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Telephelyeink egymástól való távolsága kb. 100 méter. A telephelyek a város frekventált 

helyén találhatók, a város bármelyik részéből jól megközelíthetők tömegközlekedéssel, 

kerékpárral és személyautóval egyaránt. A bérmunkák megrendelőinek a jó 

megközelíthetőség következtében a késztermékek elszállítása nem okoz semmiféle 

nehézséget.  

Felszereltségük, berendezettségük a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatására alkalmas.  

A Kft. rendelkezik a munkavégzéshez és a termékek előállításához szükséges gépi 

berendezésekkel és kézi szerszámokkal. Mind a gépek, mind a kézi szerszámok beszerzése, 

kiválasztása elsősorban a velük munkát végző megváltozott munkaképességű munkavállalók 

készségeinek/képességeinek figyelembe vételével történik. Néhány "nem jól használható" 

szerszámot ügyes kezű szakembereink igazították a vele munkát végző személy egyéni 

adottságaihoz.  

 

A kormányrendelet célja a komplex rehabilitáció eszköztárával a megváltozott 

munkaképességű személy nyílt munkaerő piaci foglalkoztatásának elősegítése, élethelyzetének 

tartós, hosszú távú javítása.  

A foglalkoztatóknak olyan rendszert kell kialakítani és működtetni, amely egyszerre képes 

biztosítani a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaerő piaci értékeinek 

fejlesztését, a képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeit, a 

foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítését, ezzel segítve a nyílt munkaerő piacra való 

kivezetését, így növelve a célcsoport nyílt munkaerő piaci jelenlétét. 

 

A célcsoport: azok a megváltozott munkaképességű személyek, akik legalább 40%-os 

egészségkárosodással rendelkeznek és a komplex felülvizsgálat eredményeképpen 

rehabilitálhatónak minősítették őket, vagy rehabilitációjuk egyéb körülményeik miatt nem 

javasolt. A tartós foglalkoztatás támogatására csak azok esetében kerülhet sor, akikről a 

rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy kizárólag folyamatos 

támogatással foglalkoztatható.  

A jogszabályban meghatározott célok intézményünk tárgyi és humán erőforrását figyelembe 

véve vállalhatók, a feltételrendszer nagyobb részben adott.  

 

Kockázati tényezőként azonban megjelenik, hogy a komplex minősítések után a tranzit 

kategóriába minősített munkavállalók heti 20 órában végezhetnek munkát az ellátás 

folyósítása mellett, így egy adott létszám kisebb mértékű termelő tevékenységet tud végezni. 

Számolni kell azzal a ténnyel is, hogy a rehabilitálhatónak minősített foglalkoztatottak között 

számottevő lesz azoknak a száma is, akiknek állapota rosszabbodhat más betegségei okán. 

Kockázatosnak érezzük azonban a nyílt munkaerő piacra történő visszavezetését a 

foglalkozási rehabilitációban résztvevő munkavállalóinknak, figyelembe véve a terület 

jelenlegi kiszámíthatatlanságát, illetve minimális munkaerő felvevő képességét.  

 

A munkahely megteremtésével javíthatók a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók életkörülményei, valamint mérsékelhető hátrányos helyzetük.  
Cégünk által a város foglalkoztatottsága növekszik, csökken a munkanélküliség és a 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása is nagyobb arányban történik.  

 

Megrendelőink által hozott munkákkal tudjuk biztosítani, hogy a megváltozott 

munkaképességű kollégáink minőségi, könnyített munkát végezhessenek és ezáltal mentálisan 

is óvjuk őket.  
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Az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség elősegítése 

érdekében kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a nők, a 40 évesnél idősebbek, a roma 

származásúak, a fogyatékkal élők, két vagy több 10 év alatti gyermeket nevelők, továbbá az 

idős szüleiket saját családjukban gondozó megváltozott munkaképességű dolgozóink 

esélyegyenlőségének elősegítését beépítjük a mindennapi munkavégzés folyamatába.  

 

A rehabilitációs tanácsadó, és a rehabilitációs mentor is nagy szerepet játszik a 

munkavállalók mentális egyensúlyának megteremtésében, hiszen ők azok, akik jól ismerik 

dolgozóink problémáit, családi hátterét, ezáltal megtehetik a javaslattételüket is az adott 

munkavállaló képzésével kapcsolatosan.  

 

A Hódmezővásárhelyen élő, aktív korú, megváltozott munkaképességű munkavállalók száma 

igen jelentős. Reméljük, hogy cégünk hosszú távon munkát és megélhetést biztosít a városban 

lakó megváltozott munkaképességű munkavállalóknak. Biztosítja a próbamunkát, a tranzit 

foglalkoztatást, a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedést azoknak, akiknek a komplex 

minősítése ezt lehetővé teszi, a tartós foglalkoztatást pedig azoknak, akiknek az egészségi 

állapota nem engedi meg a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedést, akiknek szükségük 

van a védett munkahelyre.  

 

Térségünkben igen nagyszámú megváltozott munkaképességű ember él, számukra szinte 

egyetlen lehetőség a védett munkahelyen való munkavégzés. A Hódfó Hódmezővásárhelyi 

Foglalkoztató Kft. igen fontos szerepet tölt be a város életében, elősegítve a megváltozott 

munkaképességű emberek mindennapjait. Reméljük, hogy munkánkkal segítjük jobbá tenni 

életüket. 

 

Szegedi SZEFO Zrt. hódmezővásárhelyi telephelye 
 

1. Előzmények 

1.1. Hódmezővásárhelyen 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásában, illetve az 

Önkormányzattal való együttműködésben, két bérleti szerződésen alapulóan (Bocskai u. 10.: 

2013.08.09., Petőfi u. 27.: 2014.08.21.) kaptuk meg a fióktelepek létesítésének elő- és 

alapfeltételéül az ingatlanokat (Bocskai u. 10.: 1.305 m², Petőfi u. 27.: 747 m²), amelyek 

felújítására, illetve termelő üzemegységekké való átalakítására, fizikai- és információs 

akadálymentesítésére társaságunk nettó 170.000 eFt (Bocskai u. 10.: 116.273 eFt, Petőfi u. 

27.: 53.727 eFt) beruházási ráfordítást eszközölt, továbbá nettó 28.000 eFt beruházási értékű 

műszaki gépekkel-technológiai berendezésekkel szerelte fel a közvetlen- és közvetett export 

termelő tevékenység tárgyi feltételéül, a beruházási ráfordítások együttes értékében, nettó 

198.000 eFt, pénzfedezeti összetételében; 149.100 eFt (75,3 %) munkahelyteremtő, vissza 

nem térítendő támogatás; 48.900 eFt (24,7 %) saját forrás. A fióktelepek nyitása 2013.10.25. 

(Bocskai u. 10.), illetve 2014.10.10. (Petőfi u. 27.). 

 

1.2. Hódmezővásárhelyi Kistérség települései: 

1.2.1. Székkutas Község Önkormányzatával, 2015.05.04. keltezéssel létrejött 

Együttműködési megállapodás, illetve bérleti szerződés, a fióktelep ingatlan feltételének 

Önkormányzat általi biztosítására, illetve társaságunk foglalkoztatási kötelezettségvállalására. 

1.2.2. Mártély Község Önkormányzatával, 2015.05.14. keltezéssel létesített bérleti 

szerződés, illetve deklarált együttműködés a foglalkoztatás elősegítésére. 
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2. A Társaság küldetése, üzleti modellje 

A Társaság küldetését,  a hatályos Alapszabály következőképpen jelöli: „Üzletszerű gazdasági 

tevékenységen alapulóan, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 

– erőforrás arányos – elősegítése, adaptációs készségük fejlesztése, tranzitálása”, míg üzleti 

modelljének jellemzőiben; tevékenységstruktúrája letisztított két profilú, fő tevékenysége a 

textil-ruházati ágazatba tartozó felső divatkötöttáru tervezése, fejlesztése, Chance saját márkás 

és Paul&Shark márkájú modellek gyártása- és export értékesítése, 70 %-os árbevételi 

aránnyal, s további meghatározó tevékenysége az áramelosztó-szabályozó készülékek-, 

kapcsolók-, dugaljak bérmunka összeszerelése, társaságunk foglalkozási rehabilitációs 

tevékenységgyakorlásának – valóságos piacra (közvetlen- és közvetett export), valóságos 

értékteremtő munkán alapuló centruma, egyben a foglalkoztatott sérült embertársaink 

önbecsülése kiteljesedésének, társadalmi beilleszkedésüknek szolgálata. 

 

2.1. Működési terület, foglalkoztatotti létszám 

Megye/település, illetve 

telephely megnevezése 

Foglalkoztatotti 

létszám 

2015 (fő) 

Tevékenység 

Csongrád megye   

Szeged, szék- és központi 

telephely 

283 Textil-ruházat 

Szeged, Bérkert u. 8. 155 Áramelosztó készülékek 

összeszerelése 

Szeged, Tisza L. krt. – Chance 

Márkabolt 

2 Bolti kiskereskedelem 

Szeged összesen 440 a jelöltek szerint 

   

Hódmezővásárhely, Bocskai u. 10. 151 Áramelosztó készülékek 

összeszerelése 

Hódmezővásárhely, Petőfi u. 27. 50 Textil-ruházat 

Hódmezővásárhely összesen 201 a jelöltek szerint 

   

Szentes, Szarvasi út 4. 138 Áramelosztó készülékek 

összeszerelése 

Apátfalva, Templom u. 67. 29 Áramelosztó készülékek 

összeszerelése 

Makó, Návay L. tér 5-7. 68 Áramelosztó készülékek 

összeszerelése 

Mártély, Fő u. 46. 9 Áramelosztó készülékek 

összeszerelése 

Székkutas, Mágocsi u. 1. 11 Gyógynövény válogatás, 

csomagolás 

Csongrád megye együtt 896 a jelöltek szerint 

   

Békés megye   

Orosháza, Könd u. 76. 98 Textil-ruházat/áramelosztó 

készülékek összeszerelése 

Együtt 994 a jelöltek szerint 
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2.2. A társaság vagyona, költségvetése, gazdálkodása 

 Mérlegfőösszeg, 2015.év: 2.568.208 eFt (b.index: 133 %, b-tól való eltérés: /+/ 

637.266 eFt), 2016. terv: 2.675.000 eFt (b.index: 106,7 %, b-tól való eltérés: /+/ 

168.550 eFt), 

A 2016. évi üzleti tervben: 

 Eszközoldalán, meghatározó a Befektetett eszközök 2.045.000 eFt értékre, illetve 76,4 

%-os aránya, 

 Forrásoldalon, a Saját tőke értéke 1.510.153 eFt, egyben 56,4 %-os aránnyal bír, 

 Költségvetés (bevételek- és ráfordítások együttese), 2015. év: 4 Mrd 226 millió Ft, 

2016. terv: 4 Mrd 350 millió Ft, 

 Gazdálkodás, üzemi tevékenység eredménye 2015. év: /+/ 43.556 eFt, 2016. terv: /+/ 

70.000 eFt, Adózás előtti eredmény, 2015.év: /+/ 10.031 eFt, 2016. terv: /+/ 35.000 

eFt 

 

3. Hódmezővásárhelyi- és székkutasi, mártélyi fióktelepek foglalkoztatási jellemzői 

3.1. Foglalkoztatás 

Fióktelep 

megnevezése 

Időszak / Létszám (fő) 

2013. 

ÖsszesenMM

K-s 

2014. 

ÖsszesenMM

K-s 

2015. 

ÖsszesenMM

K-s 

2016. terv 

ÖsszesenMM

K-s 

Hódmezővásárh

ely, Bocskai u. 

10. 

80 73 118 114 151 130 175 150 

Hódmezővásárh

ely, Petőfi u. 27. 

– – 52 4 50 2 50 2 

Hódmezővásárh

ely együtt 

80 73 170 118 201 132 225 152 

Székkutas – – – – 12 – 20 3 

Mártély – – – – 9 9 15 15 

Együtt: 80 146 170 118 222 141 248 170 

 

3.2. Foglalkoztatási jellemzők 

Megnevezés 

Telephely / Időszak 

Hódmezővásárhely Mártély Székkutas 

2013. 2014. 2015. 2016. 2015. 
2016. 

terv 
2015. 

2016. 

terv 

Átlagos óraszám 6,3 5,7 5,6 6,0 4,0 4,0 8,0 8,0 

Személyi jellegű 

ráfordítás (eFt) 

28 

502 

167 

867 

207 

649 

220 000     

Költségvetési támogatás

 (eFt) 

10 

740 

66 

569 

96 

416 

105 000 1 800 3 700 0 1 600 

Egy főre jutó átlagbér

 (Ft/fő/hó) 

80 

178 

82 

077 

87 

500 

98 000 50 

424 

55 

500 

107 

400 

110 

000 

 

4. Összefoglalóan 

Társaságunk – a Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata támogató 

együttműködésében, Kistérségi kitekintésben, Mártély Község- és Székkutas Község 

Önkormányzatai együttes támogatásában; 
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 nettó 198.000 eFt beruházási ráfordítással (75,3 %-ban munkahelyteremtő 

támogatással) létrehozta fióktelepeit (Mártély- és Székkutas önkormányzati 

teherviseléssel), 

 A 2013. évi 80 fős induló létszámot, 2015. évre 222 főre fejlesztette, ezen belül a 

megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 141 fő, 2016. évben tovább 

kívánja bővíteni a foglalkoztatotti létszámot 248 főre, illetve 170 fő megváltozott 

munkaképességű foglalkoztatottra, 

 A foglalkoztatottak termelési értékéhez rendelten, 2013-2015. évek együttesében, 

345.145 eFt bérköltség ráfordítást eszközöltünk, az átlagos 6 órás részmunkaidős 

foglalkoztatáshoz rendelten, 2015-ben; 87.500 Ft egy főre jutó átlagkeresettel, 

 Továbbá 65.000 eFt adót fizettünk meg a NAV-nak, illetve az Önkormányzatoknak 

(Hódmezővásárhely, 2013.: 346,9 eFt, 2014.: 1.899 eFt, 2015.: 2.115,8 eFt), 

 A telephelyek 2013-2015. évek együttes bevétele 430.000 eFt, ezen belül a 

költségvetési támogatás 173.725 eFt, illetve 40,4 %-os aránnyal bír, amely bevételek 

együttese fedezetet nyújtott a ráfordítások együttes értékére. 

 

Szociális tevékenységet folytató civil szervezetek Hódmezővásárhelyen 
 

Név Titulus Cím 

"CSILLAGVILÁG" 

ALAPÍTVÁNY a halmozottan 

sérült gyermekek 

megsegítésére 

alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Ipoly utca 34. 

6800 

"Támogatott Tanulás 

Felsőfokon 

Hódmezővásárhelyen" 

Alapítvány 

alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Gábor u. 8. 

6800 

"Tesszük! - A Gyermekekért" 

Alapítvány 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Magvető u. 2. 

6800 

"VITALIS" Az Egészségesebb 

Jövő Nemzedékért Alapítvány 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Városház u. 1. 

6800 

A Hódmezővásárhelyi Kutasi 

Úti Általános Iskola és 

Diákotthon Sérült 

Gyermekeiért Alapítvány 

alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Kutasi út 36. 

6800 

Alföld Porcelán Edénygyár 

ZRT. Független Szakszervezeti 

Alapszervezetének Jóléti 

Segélyező Alapítványa 

alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Erzsébeti út 7. 

6800 

Alföldi Porcelán Dolgozói 

Szociális Alapítvány 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Erzsébeti út 7. 

6800 

Az Élet Minőségéért - 

Többcélú Egyesület "v.a." 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Nyárfa u. 91. 

6800 

Dél-Alföldi Munkanélküli 

Fiatalokért Alapítvány 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Bajnok u. 2. 

6800 
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Érték Nőknek Egyesület 
társadalmi 

szervezet 

Hódmezővásárhely 

Honvéd u. 10. 

6800 

Erzsébeti Ifjúságért Közhasznú 

Egyesület 

társadalmi 

szervezet 

Hódmezővásárhely 

Czirják u. 16. 

6800 

Hadigondozottak 

Hódmezővásárhelyi Egyesülete 

társadalmi 

szervezet 

Hódmezővásárhely 

Hódi Pál u. 3. 

6800 

HARMATCSEPP - a jövő útja 

együtt a gyermekekért és a 

családokért - Közhasznú 

Egyesület 

társadalmi 

szervezet 

Hódmezővásárhely 

Damjanich u. 5/b 

6800 

Híd Közhasznú Alapítvány alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Királyszék u. 49. 

6800 

Hódmezővásárhely 

Diákétkeztetéséért Alapítvány 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Kossuth tér 1. 

6800 

Hódmezővásárhelyi Rotary 

Alapítvány 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Somogyi Béla u. 34. 

6800 

Keresztény Szolgálat 

Alapítvány 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Kopáncs, Tanya 4079. 

6800 

Mosolygós Gyermekekért 

Alapítvány 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Virág u. 2. 

6800 

Nagy Szent Bernát Szövetség 

Egyesület 

társadalmi 

szervezet 

Hódmezővásárhely 

Jókai u. 125/a 

6800 

Segíts Magadon, hogy 

Másoknak is Segíthess 

Alapítvány 

alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Nagy Imre u. 12. 5/15. 

6800 

Sorvezető Alapítvány alapítvány 
Hódmezővásárhely 

Damjanich u. 9. 

Szent Pál Alapítvány alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Csengettyű köz 14. 1/1. 

6800 

Tiszta Szívvel Egyesület 
társadalmi 

szervezet 

Hódmezővásárhely 

Bajcsy-Zs. u. 70.  I. em. 1.38. és I. em. 

1.42. sz irodahelyiség 

Vásárhelyi Fiatalokért 

Közalapítvány 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Kossuth tér 1. 

6800 

"Hódmezővásárhelyi Védőnők 

a Jövő Nemzedékéért 

Alapítvány" 

alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Medgyessy F. u. 6/c 

6800 

"SPERO" - Remény a Jobb alapítvány Hódmezővásárhely 
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Jövőben Közhasznú 

Alapítvány 

Tornyai J. u. 13. 

6800 

"Tiszta Szívvel Egyesületért 

Közhasznú Alapítvány" 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Ady E. út 7. 

6800 

Dévény Módszer a 

Mozgássérültekért Alapítvány 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Dáni u. 15. 

6800 

Életünkért-Egészségünkért 

Hódmezővásárhely 

Lakosságáért Alapítvány 

alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Dr. Imre József u. 2. 

6800 

Hód-Mezői Tinivilág 

Alapítvány 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Nagy András János u. 10. 

6800 

Hódmezővásárhelyi ILCO 

Klub 

társadalmi 

szervezet 

Hódmezővásárhely 

Arany J. u. 8. 

6800 

IRISZ Gyógylovaglás és 

Lovastorna Alapítvány 
alapítvány 

Hódmezővásárhely 

Tanya 4007/1 

6800 

 
Fogyatékkal élők civil szervezetei Hódmezővásárhely 

 

 Egyesület, szervezet Elnök/Titkár telefon Tagok száma 

1. Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

 

Tóth Károly 62/233-306 

636-272 

76 fő 

2. Siketek és Nagyothallók Egyesülete 

 

Szlivka Ágnes elnök 

Szőkéné Huszár 

Annamária 

30/907-0312 

70/623-6732 

50 fő 

3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Dezsőné Czakó 

Ilona 

30/390-6405 

70/330- 8875 

174 fő 

4. Halmozottan Sérült, Fogyatékos 

Gyermekek Csongrád Megyei 

Szervezete 

Hoffmanné Ádász 

Edit 

62/535-925  

5. Híd Közhasznú Alapítvány Sipter Olga 30/456-3776  

 

Mártély, Mindszent, Székkutas civil szervezetei: 

 

Mártély: 

 „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete, 6636 Mártély, Községház u. 6. 

Mozgáskorlátozott Gyermekekért Alapítvány, 6636 Mártély, Tanya 58. 

Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért, 6636 Mártély, Fő u. 45-47. 

 

Mindszent: 

"A Mindszenti Idősekért" Közalapítvány, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 

„Segítőkéz” Mozgáskorlátozottak Egyesülete,6630 Mindszent, Vörösmarty u. 3. 

Együtt-egymásért a fiatalokkal Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 6630 Mindszent, Ludas u. 

29. 

Hátrányos Helyzetű Közösségek Társadalmi Integrációjáért Közhasznú Alapítvány, 6630 

Mindszent, Kápolna u. 6. 

Pajzsmirigy Betegek Csongrád megyei Egyesülete, 6630 Mindszent, Szent István u. 38. 
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Székkutas 

Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő Alapítvány, 6821 Székkutas, 

Szélmalom u. 7. 

A Kakasszéki Emberekért Alapítvány, 6821 Székkutas, IV. kerület 140. 

 

 

VIII. A KISTÉRSÉGHEZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK SEGÉLYEZÉSI 

PROGRAMJAINAK BEMUTATÁSA 
 

Hódmezővásárhely segélyezési jellemzői 

 

Az iroda szervezeti felépítése 

 

 
 

 

NÉPJÓLÉTI CSOPORT  

2015. március 01. napjával jelentős változások léptek hatályba a szociális ellátások területén. 

A változások eredményeként a kötelező segélyek a járási, míg az önkormányzatok által 

nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatáskörbe kerültek. Az önkormányzatok a fenti 

időpontot követően maguk döntötték el, hogy a települési támogatások mely formáját, milyen 

feltételekkel kívánják nyújtani a saját bevételeik terhére. 

Szintén a jogszabályi változás eredménye, hogy a korábban jegyzői hatáskörbe tartozó aktív 

korúak ellátása átkerült a járási hivatalok hatáskörébe. 

Az önkormányzatoknak 2015. február 28. napjáig kellett megalkotniuk a települési 

támogatásról szóló rendeletüket. 

Ennek megfelelően került megalkotásra Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 6/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról. 

Olyan rendeletet sikerült alkotni, amely alapján bárki bármilyen problémájával az 

önkormányzathoz fordulhat. A kérelmeket a Népjóléti Csoport készíti elő döntésre, azzal, 

hogy minden egyes kérelemhez környezettanulmányt készít, majd döntésre a közgyűlés elé 

terjeszti. A közgyűlés hozza meg a döntést a támogatás mértékét, formáját illetően, illetve 

dönt annak elutasításáról. 

Az elmúlt év tapasztalataiból megállapítható, hogy a környezettanulmány bevezetése nagyon 

hatékonnyá tette a rendszer működését. Rendkívül jó „szűrőként” működik. Sok esetben 

előfordult, hogy a kérelmező el sem vitte a formanyomtatványt, miután kiderült, hogy 

Lakosságszolgálati Iroda 

Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport 

Városgondnokság 

Közterület-felügyelet, Mezei Őrszolgálat és Rendészeti Csoport 

Népjóléti Csoport 
 

Városüzemeltetési Csoport 

Anyakönyvvezetők 
 

Kereskedelmi hatósági ügyek 
 



92 

 

környezettanulmány készül. De sok olyan eset is volt, ahol a környezettanulmány során olyan 

körülményeket találtunk, ami egyáltalán nem indokolta a kérelem beadását. 

Ugyanakkor sok olyan helyszínen is jártunk, ahol a körülményeket látva, a beadott kérelemtől 

eltérően, más jellegű, illetve magasabb összegű támogatást javasoltunk. 

Összességében az új rendszerről az mondható el, hogy sokkal hatékonyabb, mint a kizárólag 

papírokból való döntés. Itt valóban azt a támogatást kapja az ügyfél, amely az adott 

helyzetben a legnagyobb segítséget jelenti számára. Ezt segíti egyrészt a kérelmező 

lakóhelyének megtekintése, másrészt a kérelmezővel történő egyeztetés lehetősége. Egy 

személyes beszélgetés fényt deríthet arra, hogy a kérelmező számára melyik az a támogatás, 

ami a legnagyobb segítséget jelenti. 

 

Az alábbi táblázat a rendkívüli települési támogatás 2015. évi felhasználását mutatja, 

jogcímenként. 

 

Sorszám Támogatási forma 

Rendkívüli települési 

támogatás kifizetések 
  

2015.03.01. – 2015.12.31. Fő 

1. Élelmiszerutalvány 1 950 000,00 Ft 330 

2. Pénzbeli támogatás 2 000 910,00 Ft 73 

3. Gyógyszerutalvány 568 000,00 Ft 68 

4. Lakhatással kapcsolatos támogatás 10 029 900,00 Ft 2213 

5. Temetési támogatás 1 228 000,00 Ft 68 

6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 709 770,00 Ft 40 

7. Ingyen ebéd 2 012 090,00 Ft 106 

 8. Kamatmentes kölcsön   1 442 000,00 Ft  12 

   Összesen  19 940 670,00 Ft 2910  

 

 

Köztemetés: 

 

A rendkívüli települési támogatáson kívül az Önkormányzatot terhelte a köztemetés költsége. 

A temetés költségét akkor viseli az Önkormányzat, ha az elhunytnak nincs hozzátartozója, 

vagy a hozzátartozó nem tudja vállalni a temetés költségét. A hozzátartozó havi részletekben 

köteles megtéríteni a köztemetés költségét. 

2015. évben 63 köztemetés lebonyolítására került sor, összesen 6.041.735 Ft összegben. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

2015. december 31. napján 1726 fő gyermek rendelkezett a kedvezménnyel. Ebből 542 fő 

hátrányos helyzetű, 219 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma mintegy 300 fős csökkenést 

mutat az előző évhez képest. Ennek hátterében az a kormányzati intézkedést húzódhat, amely 

alapján a bölcsődékben és óvodákban a gyerekek 90 %-a ingyenesen étkezhet. Azok a szülők, 

akik ezt a lehetőséget igénybe tudják venni, már nem adnak be kérelmet rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre. 

 

A Népjóléti Csoport 2015. évben közreműködött 

 az Önkormányzat által 2.000.000 Ft értékben vásárolt tűzifa kiosztásában. Összesen 

286 háztartás jutott ezáltal tüzelőhöz a téli időszakban. 
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 a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában. Összesen 932 fő, 6 és 13 év közötti 

gyermek étkezett a nyári szünidőben 44 napon keresztül. Ennek költsége 17.633.440 

Ft volt. 

 a gyermekkarácsony megrendezésében. Ennek keretében közel 1000 fő, 2 és 10 év 

közötti, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek kapott 

ajándékot. 

 a 70. éven felüli polgárok részére juttatott 5.000 Ft értékű Erzsébet-utalványok 

kiosztásának lebonyolításában. 

 

 

Járási Hivatal 

 

A Népjóléti Csoport tevékenységét jelentősen befolyásolta a Járási Hivatal felállítása, 

melynek következtében az alábbi táblázatban felsorolt segélyek a Járási Hivatalhoz kerültek. 
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Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal szociális ellátások összesítése 2016. évre vonatkozóan 

Ellátás megnevezése Hódmezővásárhely Mindszent Székkutas Mártély Járás összesen 

A pénzbeli ellátás összesítése (havonta hány főnek, és egész évre vonatkozó össszegben E Ft-ban) 
    

  átlagos 

havi 

létszám 

évi összes 

kifizetett 

pénzellátás 

átlagos 

havi 

létszám 

évi összes 

kifizetett 

pénzellátás 

átlagos 

havi 

létszám 

évi összes 

kifizetett 

pénzellátás 

átlagos 

havi 

létszám 

évi összes 

kifizetett 

pénzellátás 

összes 

havi 

létszám 

egész évi 

összes 

kifizetett 

pénzellátás E 

Ft-ban 

ápolási díj  225 101 945 Ft 42 19 152 Ft 11 4 783 Ft 4 1 378 Ft 282 127 258,0 Ft 

alap összegű 118 46 166 Ft 14 4 650 Ft 7 2 329 Ft 2 475 Ft     

kiemelt összegű 47 28 375 Ft 9 3 883 Ft 2 1 274 Ft 1 372 Ft     

emelt összegű 60 27 404 Ft 19 10 619 Ft 2 1 180 Ft 1 531 Ft     

időskorúak  járadéka 28 8 703 Ft 6 2 428 Ft 5 1 827 Ft 3 924 Ft 42 13 881,0 Ft 

házastárssal/élettárssal élő 3 934 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 1 274 Ft     

75 év alatti egyedülálló 18 6 183 Ft 3 1 094 Ft 3 975 Ft 1 325 Ft     

75 év feletti egyedülálló 7 1 586 Ft 3 1 334 Ft 2 851 Ft 1 325 Ft     

aktív korúak ellátása (2015.03.01.-

12.31.)                     

foglalkoztatást helyettesítő támogatás 329 71 400,0 Ft 75 16 477,0 Ft 9 2 052,0 Ft 7 1 610,0 Ft 420 91 539,0 Ft 

egészségkárosodási és gy.f. támogatás 67 18 059,8 Ft 22 5 690,0 Ft 4 989,0 Ft 1 0,2 Ft 94 24 739,0 Ft 

Természetben nyújtott ellátás összesítve     

egészségügyi szolgáltatásra jogosultság  431   70   14   7   522   

közgyógy ellátás 1212   206   64   39   1521   

alanyi 1073   185   53   35   1346   

normatív 139   21   9   4   173   
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Mártély segélyezési jellemzői 

 

2015 évtől a 4/2015 (02.25.) önkormányzati rendelet határozza meg a nyújtható támogatási 

formákat: 

 

Rendkívüli települési támogatás 

 

2015. évben a testület lakhatási támogatás, valamint készpénz formájában nyújtott támogatást. 

 

Lakhatási támogatást 17 kérelmező kapott. A támogatást a testület 6 hónapra adta. A 

támogatás teljes összege 255.000 Ft. 

 

Készpénz támogatást 16 esetben állapított meg a testület, összesen: 207.000 Ft összegben. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

2015. december 31. napján 53 fő gyermek rendelkezett a kedvezménnyel. Ebből 19 fő 

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.  

 

Szociális tűzifa 

Mártély Község képviselő-testülete 2015. évben is pályázott szociális tűzifára. A pályázat 

keretében, önrész vállalása mellett, 590.550 Ft összegben került 31 m3 tűzifa megvásárlásra. 

Ebből 67 családot tudott az Önkormányzat tűzifával támogatni. 

 

Nyári gyermekétkezés 

Mártély Község Önkormányzata 2015. évben első alkalommal pályázott nyári 

gyermekétkeztetésre. Ennek keretében 36 fő étkezett a nyári szünidőben 43 napon keresztül. 

Ennek költsége összesen 681.120 Ft volt. Ebből 208.120 Ft volt az önrész, 473.000 Ft pedig 

pályázati támogatás. 

Az önrész összegét, a pályázati kereten maradó összegből, Mártély település az ősz folyamán 

megkapta, melyből tartós élelmiszereket vásárolt gyermekes családok részére. 

 

Mindszent segélyezési jellemzői 

 

2015 évtől a 3/2015 (02.26.) önkormányzati rendelet határozza meg a nyújtható támogatási 

formákat: 

 

Lakásfenntartási települési támogatás 

Tüzelővásárlási települési támogatás 

Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatás 

Iskolakezdési települési támogatás 

Óvodáztatási települési támogatás 

Adósságkezelési települési támogatás 

Rendkívüli települési támogatás 

Köztemetés 

 

Székkutas segélyezési jellemzői 

 

Székkutas képviselőtestületének 4/2015 (02.26.) rendelete határozza meg a nyújtható 

támogatási formákat: 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatás: 
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Rendkívüli települési támogatás 

Települési ápolási támogatás 

Köztemetés 

Egyéb települési támogatás 

 

A Polgármesteri Hivatalban működik a Szociális Információs Iroda, ahol a rászorulók 

tájékoztatást kapnak a számukra legmegfelelőbb szociális ellátásokról. 

 

 

IX. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS 

ELLÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSI CÉLJAI 
 

IX.1. SWOT analízis 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

- Széleskörű az ellátások. 

 

- Pályázatokból több intézmény korszerűsítése 

megtörtént. 

 

- Szakképzett munkaerő. 

 

- A társadalmi szolidaritás erős hagyománya 

Vásárhelyen. 

 

- Hódmezővásárhely MJV tapasztalata, 

szakmai támogatás biztosítása. 

 

- Egységes a szolgáltatások minősége és 

elérhető kistérség valamennyi településén élő 

lakos számára. 

 

- A civil szervezetek, egyházak és önkéntesek 

szerepvállalásának erősödése a szociális 

ellátórendszerben. 

 

- Közösségi szolgálatban való aktív részvétel. 
 

- Egy nagyobb intézményi struktúrában a 

humánerőforrás optimális csoportosítása. 

- Monocentrikus kistérségi szerkezet. 

- Erősen eltérő település méretek. 

- Társult települések népesség megtartóereje 

folyamatosan gyengül (munkahelyek hiánya). 

- Alacsony születésszám, a mortalitási adatok 

kedvezőtlen alakulása és a születéskor várható 

élettartam növekedése a lakosság 

elöregedéséhez vezet, amely alapvetően 

meghatározza a szociális gondoskodás 

irányait a következő évtizedekre. 

- Tény, hogy a roma lakosság közösségben, 

családban tartja meg időseit. Ezt vehetnénk 

erősségnek is. Viszont átlagéletkoruk kb. 10 

évvel marad el a magyar lakosságétól. A 

város szociális ellátórendszerében magas a 

számuk. 

- Több közintézmény és szociális intézmény 

akadálymentesítésének részleges hiánya. 

- A dél-alföldi régió gazdasági leszakadása. 

- Új munkahelyek, különösen a képzett 

munkaerő részére nem teremtődtek. 

. 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

- A meglévő ellátórendszer szükségleteken 

alapuló bővítése annak az elvnek 

elfogadásával, hogy minden embernek nem 

csupán joga, de lehetősége is legyen 

otthonában leélni az életét. Ennek érdekében:  

- A szociális és egészségügyi ellátás 

összehangolása házi segítségnyújtás-

otthonápolás. 

- Az idősek társadalmi elismerésének növelése, 

hasznosságtudatának fokozása, pl. a szociális 

- A szociális ellátórendszer átalakulása lassan 

követi a társadalmi változásokat. 

- A központi finanszírozás nem tudja követni 

az intézmények működtetési költségeit. 

- A szociális területen dolgozók körében 

gyakori a burn-out (kiégés) szindróma. 

- Növekvő leterheltség. 

- Alacsony bérszint miatti elvándorlás, mert a 

szociális területen – más ágazatoktól eltérően 

– csak elkezdődött a bérrendezés. 



97 

 

alapellátások területén önkéntesként való 

bevonása. 

- A különböző fenntartókhoz került szociális 

intézmények kapcsolatainak, 

együttműködésének erősítése. 

- Bentlakásos intézményeknél gyógytornász, 

foglalkoztató, mentálhigiénés szakemberek 

ismételt foglalkoztatásának jogszabályi 

bevezetése. 

- Szociális életpályamodell kidolgozásában 

tevékeny részvétel. 

 

IX.2. Elért eredmények 

 

Ahogyan az a koncepcióból is kitűnik a kistérségi szociális ellátórendszer kiterjedt, a 

felmerülő szociális szükségletekre, igényekre megfelelően és kielégítően képes reagálni. Az 

ez előtti koncepcióban megfogalmazott fejlesztések zöme megvalósult. 

 

2010 

 

Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 
TÁMOP 5.2.5. B-10/1 sikeres pályázatból, csellengő gyermekeknek lakótelepi klub 

működtetésére, 

DAOP-2008-4.1.3.-D sikeres program az utcai szociális munka új telephelyének kialakítására 

az Arany János utcában. 

 

Egyesített Bölcsődei Intézmény 
A Hóvirág utcai felújított és fejlesztett Bölcsőde átadása. 

Csodaház - Fejlesztő Iskolai Tagozat elindítása. 

 

Gondozási Központ 
DAOP-2008-4.1.3. –D Szociális alapszolgáltatások komplex fejlesztése program kivitelezési 

munkálatai, 

FSZH eredményes pályázat, tárgyi eszközök beszerzésére. 

 

Támogató Szolgálat 
FSZH-hoz két sikeres pályázat benyújtása, az intézmény tárgyi feltételeinek javítására. 

 

Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény 
Kilenc sikeres pályázat (biztonságtechnikai eszközök, bútorok, étkeztetés, szupervízió, 

mentálhigiénés csoport). 

 

Szivárvány Szakosított Szociális Otthon 
FSZH-hoz két sikeres pályázat benyújtása (eszközbeszerzésekre és munkarehabilitációra). 

 

Kovács-Küry és Mindszenti Időskorúak Otthona 
SzMM - eredményes pályázatok az otthonok működési költségeinek kiegészítő támogatására. 

A Szentesen működő Családok Átmeneti Otthonával ellátási szerződés megkötése, az Anya-

Gyermek Szálló helyeinek kiváltására. 
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2011 

 

Gyermekjóléti Központ és Gondozási Központ 

DAOP-2008-4.1.3-D program az utcai szociális munka és a teljes Gondozási Központ új 

telephelyének ünnepélyes átadása az Arany János és a Dr. Rapcsák András utcában. 

 

EGYMI és Nevelési Tanácsadó – HTKT Kapcsolat Központhoz történő integrálása, 

TÁMOP 3.1.5. sikeres program, a pedagógusok továbbképzésére. 

 

Egyesített Bölcsődei Intézmény 
Oldalkosár utcai felújított és fejlesztett Bölcsőde átadása. 

 

Csodaház – Az intézmény öt éves fennállásának ünnepe, szakmai konferencia, családi 

sportnap, bowling bajnokság és jótékonysági koncert szervezésével. Kapcsolatfelvétel a 

Mosoly Alapítvánnyal. 

 

Gondozási Központ - Támogató Szolgálat - Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény 

- Lakóotthon átadása a Szeged –Csanád Egyházmegyének további működtetésre. 

 

Szivárvány Szakosított Szociális Otthon 
Csongrád Megyei Önkormányzatnak történő átadása, további működtetésre. 

 

Védőnői Szolgálat – a vizsgált időszakban folyamatosan ellátott tevékenységei, közösen a 

szociális intézmények munkatársaival: 

EVP prevenciós programokhoz teljekörű kapcsolódás és támogató segítségnyújtás. 

(HPV védőoltások, emlőrák /BMS pályázat/ és melanóma prevenció, mindennapos 

testneveléshez kapcsolódó szűrővizsgálatok.) 

Iskola Védőnői Szolgálat új telephelyre költöztetése - Andrássy út 54. 

 

2012 

 

Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

TÁMOP 5.2.5 B-10/1 - lakótelepi klub továbbműködtetése. 

Speciális szolgáltatások biztosítása. 

A „Rendkívüli helytállásért érdemjel” arany fokozata elismerésben részesültünk a 

jelzőrendszer működtetésért. A díjat Hatala József Országos Rendőrfőkapitány és Soltész 

Miklós Szociális Államtitkár adta át 2012. március 14-én Budapesten a Rendőrség 

Székházában. 

TÁMOP-5.2.5.B-10 pályázat, „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő 

programok” témakörben, átfogó prevenciós program kidolgozása partnerszervezet 

bevonásával (forráshiány miatt került elutasításra).  

DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-00002 „Szent István téri szociális célú Város-rehabilitáció” című 

pályázatábasikerült aktualizálva beilleszteni mindazokat a prevenciós programokat, amelyek 

részletezve és kidolgozva már megvalósításra készen álltak a Gyermekjóléti Központ részéről, 

de eddig rajtunk kívül álló okok miatt erre nem kerülhetett sor.  

 

Egyesített Bölcsődei Intézmény 

Minisztériumi Elismerő Oklevél átadása Széll Józsefné szakmai vezető kollégánknak, több 

évtizedes szakmai munkája elismeréseként, Balatonöszödön a Bölcsődék Napja alkalmából. 

A Hóvirág utcai Bölcsőde tetőszerkezetének felújítására KEOP pályázat benyújtása. 
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Csodaház 

A jótékonysági koncert bevételéből kialakított Hintapark átadása az intézményben. 

 

Kovács-Küry és Mindszenti Időskorúak Otthona 

KORTÁRS-11 pályázati programnak köszönhetően kulturális programsorozat szervezése az 

időseknek. 

NRSZH-hoz sikeres pályázat benyújtása, ágyak és matracok biztosítására. 

TIOP - 3.4.1/11-1 pályázat benyújtása a mindszenti otthon felújítására és infrastrukturális 

fejlesztésére. (Pozitív elbírálás mellett a program tartalék listára került, forráshiány miatt.) 

 

2013 

 

Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-00002 „Szent István téri szociális célú Város-rehabilitációja” 

című pályázat megvalósítása- Soft elemek 

Általunk koordinált feladatok: Zeneklub és a Közösségi Ház működtetése. 

 

Egyesített Bölcsődei Intézmény 

A Hóvirág utcai Bölcsőde tetőszerkezetének felújítására beadott KEOP pályázat elbírálása 

még nem történt meg. 

 

Csodaház 

A Védőnői Alapítvány sikeres pályázatához kapcsolódva, speciális bowling bajnokság 

megvalósítása. 

 

Védőnői Szolgálat  

Pozitív elbírálásban részesítették Védőnői Alapítvány TÁMOP-6.1.2-11-1/2012-1337 számú 

pályázatát, 10 millió forint értékben. 

A pályázat célcsoportjai: a Kapcsolat Központ munkatársai, a gondozott családok tagjai és a 

sérült gyermekek családjai.  

Elkezdődött a programok megvalósítása: a Kapcsolat Központ fiatal munkavállalóinak 

egészségi állapot felmérése, bölcsődei egészség délután és rajzpályázat.  

 

2014 

 

Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-00002 „Szent István téri szociális célú Város-rehabilitációja” 

című pályázat megvalósítása- Soft elemek 

Általunk koordinált feladatok: Zeneklub és a Közösségi Ház működtetése. 

 

Egyesített Bölcsődei Intézmény 

A Hóvirág utcai Bölcsőde tetőszerkezetének felújítására a KEOP program 26 millió forintot 

biztosít. 

 

Védőnői Szolgálat  

Alapítványi pályázatból Egészséghét megszervezése, kerékpártúra a Védőnői Szolgálat 

munkatársai részére, stresszkezelő tréning szervezése, dohányzás-leszoktató program indítása, 

elsősegély tanfolyamok biztosítása. 
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2015 

 

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

 

A külterület szociális- és topográfiai felmérése megtörtént, ez alapján új tanyatérkép készült 

papír és elektronikus alapon. 

Gépjármű beszerzése pályázati forrásból -HTKT- és működtetése a külterület biztonságos 

ellátása érdekében. 

Élelmiszer eljuttatásában közreműködés a rászorulók részére a Magyar Élelmiszerbankkal 

kötött szerződés keretében. 

 

 

IX.3. Fejlesztési tervek, irányok 

 

A születésszám emelkedését támogató további országos szociálpolitikai intézkedések 

biztosítása. (családi adókedvezmény, családi otthonteremtési kedvezmény) 

Munkahelyteremtés. 

Családbarát munkahelyek kialakítása. 

Cégek és vállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősítése. 

A továbbképzési rendszer átalakítása a) belső b) szociális otthonokban dolgozó ápolók 

egészségügyi képzése. 

Informatikai fejlesztés. 

 

Paradigmaváltás az időskorúak ellátásában, ezek kapcsolódó stratégiák kidolgozása: 

 házi segítségnyújtás bővítése, 

 nagy létszámú intézmények kitagolása, 

 házi betegápolás bevonása, együttműködési lehetőségek feltárása. 

 

A szociális szolgáltatások további fejlesztése érdekében az alábbiakban felsorolt 

fejlesztések szükségesek, pályázati források bevonásával. 

 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

 A jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézmény szervezeti átalakítása, 

infrastrukturális fejlesztése./TOP/ 

 A veszélyeztetettséget észlelő- és jelző rendszer újjászervezése. 

 

Egyesített Bölcsődei Intézmény 

 Hóvirág utcai telephely régi szárnyának belső felújítása. /TOP/ 

 Folyamatos játék és eszközfejlesztés. 

 Mindszenten új bölcsőde létrehozásában szakmai tanácsadás biztosítása.  

 

Csodaház Foglalkoztató Napközi 

 Fejlesztőeszközök és mozgásfejlesztő gépek biztosítása. 

 Gondozóház kialakítása. 

 

Idősek Otthonai 

 Infrastrukturális fejlesztés, energetikai korszerűsítés, férőhelybővítés. /TOP/ 

 

Házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés 

 Kapacitásbővítés mind az ellátotti, mind a szakmai létszám tekintetében és 

eszközfejlesztés. 



101 

 

 Székkutas Község: házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szakfeladatok más 

fenntartó általi működtetés lehetőségének áttekintése. 

 

Támogató szolgáltatás 

 Kapacitásbővítés és új terepjáró gépkocsi beszerzése. 

 Új támogató szolgáltatás tervezett beindításában szakmai közreműködés Mindszenten. 

 

Hajléktalan ellátás 

 Az épület állagmegóvása és folyamatos karbantartása. 

 Városi üres ingatlanok, továbbá állami és más eladásra szánt ingatlanok teljes körű 

felmérése, mely adatbázisként segíthetné a hajléktalanok kiléptetését, de az 

eladósodott családok problémáinak is megoldást jelenthetne. 
 Kiléptetési programok kidolgozása. 
 Intézmény tehermentesítésére szakmai javaslat kidolgozása. 

 

Fogyatékkal élők bentlakásos intézményei 

 Az épület állagmegóvása és folyamatos karbantartása. 

 Eszközfejlesztés. 

 

Gyermekek Átmeneti Otthona, Családok Átmeneti Otthona további biztosítása  

 Ellátási szerződés keretében - várhatóan az Ökomenikus Segélyszervezet orosházi 

intézményével 10 fő elhelyezésére. 

 

Értelmi fogyatékosok nappali ellátása  

 Az intézmény megnyugtató további működtetése. 

 

Tanyagondnoki Szolgálat 

 Székkutas tanyagondnoki szolgálat szakfeladat más fenntartó általi működtetés 

lehetőségének áttekintése. 

  

Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása /új intézmény alapításával/ – 

Szeretetházi Baptista Gyülekezet (Kiskunhalas) 

 

Kapcsolódó fejlesztési irányok a társintézményekkel közösen: 

 egészségügyi és szociális prevenciós munka további összekapcsolása, 

 iskolapszichológiai ellátás kialakítása, 

 gyermekpszichiáter alkalmazása - vállalkozói szerződéssel/pályázati forrásból 

 ortopédiai gyermekszűrés megvalósítása, 

 további közös eszközfejlesztések és infrastrukturális fejlesztések. 

 

Olyan nem kötelező feladatok ellátása kistérségi szinten, amelyre valós igény mutatkozik 

a jövőben.  

 

Általában az ellátórendszer és a felmerülő igények folyamatos monitorozásával a változó 

szükségletekre történő gyors, rugalmas reagálás, megfelelő ellátások biztosítása. 

 

Hódmezővásárhely, 2016. május 20. 

 

Tisztelettel:  

 

Bálint Gabriella főigazgató, Lénárt Miklós szakmai vezető, Simon János tanácsadó
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FORRÁSJEGYZÉK: 

 

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató intézményeinek beszámolói 

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép  

(2016 március) 

 

Az EVP Egészségfejlesztési Iroda és a Makói Egészségfejlesztési Iroda szakmai összefoglaló 

2014-2015 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda 

Népjóléti Csoport 2015 évi beszámolója 

 

Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. Foglalkoztató 

Részleg intézményi ismertetője 

 

Kapcsolat Központ intézményeinek 2015. évi beszámolói 

 

Központi Statisztikai Hivatal adatai 

 

Mártély Község Polgármesteri Hivatal 

 

Mindszent Város Polgármesteri Hivatal 

 

Napsugár Otthon Szivárvány Szakosított Szociális Otthona és Lakóotthona intézményi 

ismertetője 

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ statisztikai 

adatai 

 

Szegedi SZEFO Zrt. hódmezővásárhelyi telephelyének intézményi ismertetője 

 

Székkutas Község Polgármesteri Hivatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


