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Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Tiszakürt – Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulása, 

megállapodás keretében 2018. április 24-től látom el a feladataimat családgondozóként a két 

településen. 

 

A családsegítés céljai 

 

A családsegítő szolgálat általános és speciális szolgáltatásokat nyújt a működési területén élő, 

szociális és mentálhigiénés problémái, vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő 

személyeknek, családoknak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A családsegítő 

szolgálat családgondozói tevékenységet lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési 

tevékenységet is végez. A szolgáltatás önkéntes és térítésmentes.  

 

A Gyermekjóléti Szolgáltatás 

 

Az 1997. évi XXXI. Tv. - ben (Gyvt.) megfogalmazottak szerint az alapellátásnak hozzá kell 

járulnia a gyermek testi, lelki, értelmi, és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családba történő 

nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő kiemelés megelőzéséhez. 

 

Családgondozó feladatai: 

 

 A család szociális problémáinak és okainak feltárása, megoldási javaslatok készítése, 

ezek végrehajtásához megfelelő segítségnyújtás 

 Életvezetési tanácsadás 

 Egyének és családok kapcsolatai javításának elősegítése 

 Egyéni pár és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése 

 Krízishelyzetekben azonnali segítő beavatkozás  

 Hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás 

 Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése 

 Pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadásokat szervez 

 Együttműködik más intézményekkel, civil szervezetekkel, csoportokkal 



 Rendszeres szociális segélyben részesülők regisztrálása, nyilvántartása, a munkába 

való reintegráció elősegítése és támogatása 

 

Ezen kívül ellátja még a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait: 

 

 Segíti a nevelési – oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását 

 Elkészíti a gyermek gondozási - nevelési tervét 

 Szervezi a helyettes szülői hálózatot 

 Felkérésre környezettanulmányt készít 

 Kezdeményezi a települési önkormányzatoknál új szolgáltatások bevezetését 

 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és 

feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.  

 A gyermekek valamint a családok megfelelő tájékoztatása a gyermeki jogokról és 

kötelességekről, a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról, valamint ezekhez 

való hozzájutás elősegítése 

 A családtervezési, nevelési, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó 

tanácsadás 

 Szabadidős programok szervezése 

 Segíti azon gyermekek rekreációs szükségleteinek kielégítését, akik családja ezt 

biztosítani nem tudja 

 

A munkavégzés során a családgondozó mindig az Etikai Kódex előírásait követi. 

A szolgáltatás önkéntes és ingyenes, ezek feltétele az együttműködés, amely írásban is 

rögzítésre kerül.  

 

Az intézmény fogadóórái: 

 

 Tiszakürt Nagyrév 

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás 

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás 

Hétfő 8h-16h  

Kedd   8h-16h 

Szerda 8h-16h  

Csütörtök  8h-16h 

Péntek    

 

 



Tiszakürt – Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulása 

ügyfélforgalmi adatai 2018. január és 2018. december időszakában. 

 

 

 Tiszakürt Nagyrév 

 Férfi Nő Férfi Nő 

18-34 életév közötti 4 22 2 5 

35-49 életév közötti 20 34 2 4 

50-61 életév közötti 8 12 1 1 

62 életév és idősebb 9 21 0 0 

Összesen: 41 89 5 10 

 

A ténylegesen ellátottak létszáma korcsoport és nem szerinti bontásban 

 Tiszakürt Nagyrév 

 Férfi Nő Férfi Nő 

18-34 életév közötti 0 2 2 1 

35-49 életév közötti 2 6 2 4 

50-61 életév közötti 4 2 1 1 

62 életév és idősebb 0 1 0 0 

Összesen: 6 11 5 6 

 

A hozott problémák szerinti megosztás 

 

Hozott problématípus Tiszakürt  Nagyrév  

Életviteli  15 fő 5 fő 

Családi – kapcsolati 5 fő  2 fő 

Családon belüli 

bántalmazás  

1 fő 0 fő 

Lelki – mentális  0 fő 2 fő 

Gyermeknevelési  5 fő 7 fő 

Anyagi  18 fő 10 fő 

Foglalkozással kapcsolatos 0fő 0 fő 

Egészségkárosodással 

kapcsolatos  

2 fő 1 fő 

Ügyintézéshez segítség 

kérés  

25 fő 15 fő 

Információ kérése 20 fő 10 fő 

Egyéb 0 fő 0 fő 

Összesen: 91fő 52 fő 

 

/Halmozott adatokat tartalmaz a táblázat van, aki egyidejűleg több problémával fordul a 

szolgáltatáshoz./ 

 

 



Gyermekjóléti Szolgáltatás 

 

A szolgáltatásban szereplő gyermekek és a szakmai tevékenységek száma: 

 

Tiszakürt 

Nem   

 Gondozási      

                     típus 

Alapellátásban 

történő 

gondozás 

Védelembe 

vétel 

Átmeneti 

nevelt 

Összesen 

Fiú 7 3 3 13 

Lány 9 3 1 13 

 

Nagyrév 

Nem   

 Gondozási      

                     típus 

Alapellátásban 

történő 

gondozás 

Védelembe 

vétel 

Átmeneti 

nevelt 

Összesen 

Fiú 2 4 1 7 

Lány 2 2 1 5 

 

Településeinken az egyedül élő időskorúak száma folyamatosan nő. Feladatunk ezzel 

párhuzamosan fokozódik, mivel sokan közülük nem kívánnak idősotthoni elhelyezést, sem 

pedig házi gondozói ellátást igénybe venni. Néhányan közülük családjuk részéről sem kapnak 

támogatást, így teljesen magukra vannak utalva. Mind Tiszakürtön, mind Nagyréven ki 

vannak téve ezen időskorú lakosok a csalóknak, akik behálózzák őket, különböző hiteleket, 

kölcsönöket vetetnek fel a gondoskodásért cserébe. A gondoskodás ezt követően többnyire 

elmarad. Elmondható továbbá, hogy sokan minimális nyugdíjjal rendelkeznek. 

Ellátottaink harmadik nagy csoportját képezték a külterületen élők továbbra is. Habár a 

külterületi lakosság létszáma töredéke a belterületen élők létszámához képest nem hagyhatjuk 

látószögünkön kívül esni őket. Nehéz sorsú, problémás családjainkról, klienseinkről a 

tanyagondnoki szolgálat közreműködésével informálódunk. Szükség szerint külterületen az 

érintett személlyel, személyekkel, családokkal a kapcsolatot felvesszük. Több alkalommal a 

többi településen dolgozó családsegítő szolgáltatásoktól tudjuk meg, hogy a családok 

„vándorolnak” illetve egyik településről a másikra költöznek. Sajnos ezen a kormány 

családok támogatásáról hozott intézkedések sem fognak segíteni, mivel gyermekeket továbbra 

is a nehézségekkel küzdő családok fognak elsősorban vállalni, illetve a gyermekek 



nevelésével járó nehézségeket, illetve kiadásokat nem képesek előre látni. Tiszakürtön illetve 

Nagyréven is olcsóbb ingatlanokat lehet vásárolni, ezért továbbra is várható, hogy a falusi 

csok bevezetésével ugyan nő a községek lakosság száma, de ezzel együtt előre belátható, 

hogy a problémák is növekedni fognak.  

 

Szolgáltatásunk napi szinten segítette megelőző évben is a kliensek ügyintézéseit: közüzemi, 

banki, NAV és egyéb tartozásaik rendezését. Ezen kívül segítjük ügyfeleinket a különféle 

szolgáltatások, juttatások és ellátások megigénylésében tájékoztatással, kérelmek kitöltésével, 

a szükséges nyomtatványok biztosításával. Rendszeresen segítettük az ügyfeleink ügyeinek 

intézést a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szakigazgatási Szerve, 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Országos Egészségügyi Pénztár, továbbá egyéb szociális és 

egészségügyi szolgáltatók felé, illetve közüzemi szolgáltatók felé, úgy, mint az E.on 

Energiaszolgáltató, Tigáz, Bácsvíz, Inno Szolnok és egyéb tv és telefonszolgáltatók. Idősek 

kérésére segítséget nyújtottunk idősotthonba való bekerüléshez. Illetve szükség esetén 

eljárunk más intézmények kérésére egyéb ügyek intézésében, mint kórházi elhelyezés vagy 

környezettanulmány (bíróság, igazságügyi osztály, gyámügyi osztály, önkormányzat…stb.) 

készítés. Több esetben a Szociális Bizottság felkérésére, mely során tartós élelmiszert és 

ruházatot biztosítottunk a rászorulók részére. 

Dologi segítségnyújtás keretében egész évben biztosítottunk rászorulók részére ruházatot. A 

kapcsolatfelvétel köztünk és klienseink között személyesen a családsegítő épületében, 

családlátogatás során és telefonon keresztül valósul meg. Klienseinkkel kapcsolatunk jó. 

Általában elmondható, hogy minden intézménnyel jó kapcsolatot ápolunk, mind az oktatási-

nevelési intézményekkel valamint az egészségügyi és szociális szolgáltatókkal és más 

hatóságokkal. Szükség szerint jelzéssel élnek felém és viszont.  

A törvényi illetve a jogszabályi változásokat igyekszem naprakészen figyelemmel kísérni, 

ennek megfelelően tájékoztatni az érdeklődőket. 

Munkám során az Etikai Kódex szabályait betartom és munkámat a legjobb tudásom szerint 

igyekszem végezni. 

 

Szolgáltatásunk napi szinten biztosít ruházatot, cipőt és használati tárgyakat, melyeket a 

rászoruló családok részére személyesen viszünk el, illetve szolgáltatásunk épületében mindig 

van az évszaknak megfelelő ruházat és cipő. Erre igen nagy a kereslet. Azonban előfordult 

már, hogy nem saját részre vitték el, hanem továbbértékesítették ezeket a dolgokat. 



A tavalyi évben több alkalommal kényszerültünk hidegben dolgozni, mivel a fűtéssel gondok 

voltak - vannak, a kazán nem megfelelően működik. Ezt többször jeleztük. Más fűtési eszköz 

nem áll rendelkezésre. 

Ezen kívül a hátsó bejárati ajtó feltörése miatt, igen huzatos volt az iroda. Az ajtó javításához 

asztalos szakemberre lenne szükség. Ezt is jeleztem már. Az irodai illetve a tisztítószer 

tekintetében úgy gondolom, hogy minimális a kiadásaink vannak. Az esetleges 

maradványokat lehetne a javításokra fordítani. 

 

Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Polgármester Asszonynak, Polgármester Úrnak és 

Képviselő Testületeknek az eddigi bizalmat, a munkavégzésemhez nyújtott mindennemű 

segítséget és tisztelettel kérem a beszámolóm elfogadását. 

 

Tiszakürt, 2019. június 21. 

______________________________ 

Hauck Zsuzsanna 

Családgondozó 

 


