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Iktatószám: 256 /2020     Tárgy: Szakmai beszámoló az  
Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
2019. évi munkájáról                  

        
Bordány Nagyközség Önkormányzatának                            
Képviselő Testülete           
6795. Bordány, Benke Gedeon u. 44.     
 
Tisztelt Képviselőtestület!  

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 
92/B.§ (1.) d) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 
fenntartója évente egy alkalommal értékeli az intézmény szakmai munkáját. 

A Képviselő – testület elé terjesztendő beszámoló összeállításához az Integrált Szociális és 
Egészségügyi Központ szakmai munkájáról az alábbi tájékoztatást, beszámolót adom.  

  

II..  IInnttéézzmméénnyyii  ffeellaaddaatteellllááttááss  bbeemmuuttaattáássaa  

  
Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ Bordány Nagyközség közigazgatási területén 
folyamatosan biztosítja a lakosság számára a szociális-, gyermekjóléti-, valamint az 
egészségügyi alapszolgáltatásokat.  

Az alapszolgáltatások egy intézményi központtal 2 telephelyen működnek az alábbiak szerint: 

Intézményi központ (Bordány, Kossuth utca 53/2.) 

Szakmai egységek (telephelyek): 

I. Gondozóház (Bordány, Szent István tér 1.) 
II. Egészségház (Bordány, Kossuth utca 53/1.) 

 
A feladatellátásnak keretet ad az intézmény alapító okirata és az ágazati jogszabályok. 
A mindennapi munkának irányt mutatnak a szakmai irányelvek, protokollok, szakmai 
szabályzatok.  

  

IIII..  AA  mműűkkööddééss  sszzeemmééllyyii  ééss  ttáárrggyyii  ffeellttéétteelleeii  

SSzzeemmééllyyii  ffeellttéétteelleekk::  

TTeevvéékkeennyyssééggii  kköörröökk  MMuunnkkaakköörr  mmeeggnneevveezzééssee  LLééttsszzáámm  ((ffőő))  
Intézményvezető Terápiás munkatárs 1 

 Étkeztetés Asszisztens 1 

Idős személyek nappali ellátása 
Demens személyek nappali ellátási részleg 

Gondozó 
Terápiás munkatárs 

2 
0,5 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása Terápiás munkatárs 1 

Házi segítségnyújtás Gondozó 2,75 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Gondozó és tanyagondnok 7* 

Tanyagondnoki szolgálat Tanyagondnok 3 

 
Támogató szolgálat 

Terápiás munkatárs 
Gondozó 

Gondozó (gépjárművezető) 

0,5 
2* 
1 

Család-, és Gyermekjóléti szolgálat  Családsegítő 1 

Védőnői szolgálat Védőnő 1,5 
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ISZEK 2019.12.31. adat 

A támogató szolgálat esetében az ellátási területeken településenként 1-1 fő gondozó további 
jogviszonyban (heti 10 órában) látta el a gondozási feladatokat. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ügyeletét heti váltásban 1 gondozó és 1 tanyagondnok 
biztosította. 

1 fő megbízás alapján, részmunkaidőben intézménytakarítási feladatokat látott el, mellette az 
év első felében további 1 fő közfoglalkoztatott személy segítette a feladatellátást.    
 
Az első negyedévben összesen 2 fő közfoglalkoztatott személyt alkalmazott az intézmény. 
 
Helyettesítések:  
A tanyagondnoki szolgálat szakmai munkáját a tanyagondnokok távollétében 1 fő megbízási 
szerződéssel látta el.  

Adott időszakban Bordány tekintetében 4 fő (2 fő védőnő, 2 fő gondozó) gyermekgondozás 
távolléte okán tartós idejű helyettesítésükre került sor.   
 
Személyi változások:  

• Az I. számú tanyagondnoki körzet tanyagondnoka tartós betegsége miatt 2019. 
március 2. napjától nyugdíjellátásban részesül. A megüresedett álláshely betöltésre 
került.   

• 2019. április 30. napján 1 fő terápiás munkatárs (támogató szolgálat/idősek nappali 
ellátása) munkahely váltás miatt munkaviszonya megszűnt intézményünknél. A 
megüresedett álláshely betöltésre került. 

• A II. számú védőnői körzet helyettesítő védőnőjének munkaviszonya kérésére 
megszűnt, majd rövid ideig tartó körzethelyettesítést követően a gyermekgondozásról 
visszatért védőnő 2019. szeptember 1. napjától munkába állt.  

Diákmunka:  

2019. augusztus hónapban nyári diákmunka keretében 2 fő diák végzett szakképzettséget 
nem igénylő segítő tevékenységet intézményünkben, valamint 4 fő középiskolás fiatal töltötte 
le 50 órás iskolai közösségi szolgálatát.   

Szakképesítés:  

Adott időszakban a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak 100%-ban 
szakképzettek.  

1 fő gondozó (Forráskút) 2019. évben szerezte meg a támogató szolgálat személyi segítő 
szakképesítést, valamint 1 fő tanyagondnok kezdte meg szakirányú tanulmányait.   

Az intézmény továbbképzési terve alapján 2019. évben 11 fő szociális szakember, valamint 2 
védőnő vett részt a munkakörhöz kötődő akkreditált szakmai továbbképzésen annak 
érdekében, hogy az érintett ellátotti csoportokhoz kapcsolódó speciális, módszerspecifikus 
ismereteik bővüljenek. Mindezek mellett nagy hangsúlyt kapott a mentális 
egészségmegőrzéshez szükséges támogatási lehetőségek igénybevétele (pl.: esetmegbeszélő 
csoport, szupervízió).    
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TTáárrggyyii  ffeellttéétteelleekk::  

Az intézmény épületei építészeti szempontból a szakmai rendeleteknek megfelelnek, 
akadálymentesen megközelíthetők. Az épületek helyiségei a minőségi szakmai munka 
ellátásához megfelelő kialakítással rendelkeznek. 

A feladatellátáshoz szükséges gépjárművek, közlekedési eszközök, informatikai-, irodai-, 
eszközök, gondozási-, és egyéb eszközök adottak. Intézményünk törekszik pályázati forrásból a 
használati eszközök folyamatos bővítésére és fejlesztésére.  

2019. évben Bordány Nagyközség Önkormányzatának-, valamint a tanyafejlesztési pályázat 
támogatásával az intézmény Szt. István téri épületének tetőszerkezet részbeni cseréjére 
valósulhatott meg, valamint a nappali ellátásban részesülők számára pihenésre alkalmas 
kanapé került beszerzésre.    
 
Az épület-, gépjárművek-, gondozásban használt eszközök karbantartási munkálatai 
folyamatosan megvalósultak. A támogató szolgálat személyszállítását ellátó személygépjármű 
(peugeot) cseréjére sajnos nem kerülhetett sor, a 2019. évben benyújtott gépjárműcsere 
pályázat elutasításra került forráshiány miatt.  

 

IIIIII..  SSzzaakkmmaaii  tteevvéékkeennyysséégg  rréésszzlleetteess  bbeemmuuttaattáássaa  

  

CCssaalláádd--,,  ééss  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  sszzoollggáállaatt  

A család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 39. § (2)–(4) bekezdése, 40. §-a, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti feladatokat látta el, 
összhangban a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM 
rendeletben foglalt, vonatkozó paragrafusokkal.  

Lsd.: Szakmai beszámoló az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ Család-, és 
Gyermekjóléti szolgálatának 2019. évi működéséről. 

 

ÉÉttkkeezztteettééss  

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különös tekintettel: 

▪ a 70 év feletti életkorúak 
▪ átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak  
▪ súlyos fogyatékossággal élők  
▪ pszichiátriai betegek  
▪ szenvedélybetegek  
▪ hajléktalan személyek esetében. 

 
2019.évben az ellátást igénybevevők létszáma: 

 Étkeztetés  

2019. évi napok száma Mutató 

21466 étel adag  :251 nap 85,52 fő 
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2019.12.31. napján étkezésben ellátottak száma: 114 fő, az évben ellátásba vettek létszáma: 
29 fő, ellátásból kikerültek létszáma: 22 fő. 

 

 

Az étkezést házhoz szállítással 94 fő kérte, a helyben fogyasztás lehetőségét 20 fő választotta. 
Az adatokból jól látható, hogy túlnyomó többségben (79%) a kiszállítást kérik.  

A közétkeztetést a Bordányi Önkormányzati Étterem konyhája biztosította.  

Diabetes ebédet a HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ zákányszéki telephelyén 
működő konyhától vásárolja az intézmény.       

Diétás étkeztetést igénybevevők száma 2019. évben 16 fő. 

A meleg étel házhozszállítása a település belterületén asszisztens-, külterületen pedig a 
tanyagondnokok közreműködésével történt. 

Az EOSZB 2019. évben 3 főnek állapított meg méltányosságból térítési díjkedvezményt. 

Idős személyek nappali ellátása 

Az idősek klubja ellátása elsősorban a saját otthonukban élő önmaguk ellátására részben 
képes (nyugdíjkorhatárt betöltött) időskorú személyek szociális és mentális támogatására 
szolgáló ellátási forma.  

A nappali ellátás részeként működik a demens személyek nappali ellátása. A szolgáltatás célja, 
hogy a gondozottnál figyelembe vegyük a mentális hanyatlásból adódó nehézségeket, 
ugyanakkor egy olyan gondozási környezetet teremtsünk, amely támaszkodik a mentálisan 
hanyatló idős még meglévő, mobilizálható készségeire, és amely alkalmat kínál e készségek 
funkcionális megerősítésére, megőrzésére. 
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Időskorúak nappali intézményi ellátása -idősek klubja 
2019. évi ellátottak száma Mutató 

6330 látogatási nap :251 nap 25,22 fő 

2019.12.31. napján klubban ellátottak száma: 29 fő, az évben ellátásba vettek létszáma: 8 fő, 
ellátásból kikerültek létszáma: 6 fő. 

Demens személyek nappali intézményi ellátása 
2019. évi ellátottak száma Mutató 

1650 látogatási nap :251 nap 6,57 fő 

2019.12.31. napján demens ellátottak száma: 7 fő, az évben ellátásba vettek létszáma: 3 fő, 
ellátásból kikerültek létszáma: 2 fő. 

 

Az ellátás keretében mentálhigiénés és foglalkozási terv alapján minden nap egyéni és 
csoportos foglalkozásra került sor. A foglalkozásokon alkalmazott feladatok az időskor 
sajátosságait figyelembevéve, a demencia súlyossági fokának megfelelően kerülnek 
megvalósításra. 

Szolgáltatás elemenként főbb tevékenységek:  

• Esetkezelés 

• Tanácsadás  

• Készségfejlesztés 
o Manuális 
o Szenzoros készségek 

 
Demencia esetén kiemelt készségfejlesztő területek: 

▪ önállóságot fenntartó gyakorlatok   
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▪ kognitív funkciókat fenntartó gyakorlatok 
▪ koordinációs gyakorlatok 
▪ élmény gyakorlatok  
▪ pszicho szociális gyakorlatok  

• Háztartási-, vagy háztartást pótló segítségnyújtás: 

• Felügyelet 

• Gondozás: 
o Fizikai gondozás: 
o Mentális gondozás 

• Közösségfejlesztés 
 

PPsszziicchhiiááttrriiaaii  bbeetteeggeekk  nnaappppaallii  eellllááttáássaa  

A nappali ellátás a pszichiátriai betegek részére olyan napközbeni ellátásokat nyújt, amelynek 
feladata az ellátottak komplex pszicho-szociális rehabilitációjának az elősegítése. 
 
2019.évi támogatás elszámolásánál figyelembe vehető létszám: 

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 

2019. évi napok száma (megállapodás) Mutató 

5014 :251 nap 19,98 fő 

2019.12.31. napján nappali ellátottak száma: 21 fő, az évben ellátásba vettek létszáma: 1 fő, 
ellátásból kikerültek létszáma: 0 fő. 

 

Az ellátást igénybevevők 90%-ka rendszeres pszichiátriai szakellátásban részesül. 

 

 

BNO kód szerint meghatározott betegségek a szolgáltatást igénybevevők körében 

4% 

28% 

4% 
8% 

16% 
8% 

8% 

4% 
4% 4% 4% 4% 4% 

tartós hangulat zavar 
depresszió  
bipoláris affektív zavar 
meghatározott fóbia 
szorongó személyiség zavar 
mentális retardáció 
szkizofrénia 
nem meghatározott paranoid zavar 
alkalmazkodási zavar 
kijező beszéd zavar 
enye kognitív zavar 
inszomnia  
egyéb 
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A nappali ellátás által nyújtott szolgáltatáselemek köre:  

• Pszicho-szociális rehabilitáció 

• Hivatalos ügyek intézésének segítése 

• Igény szerint napi egyszeri meleg élelem biztosítása 

• Szabadidős programok szervezése 

• Szakellátásokhoz való hozzájutás segítése 

• Speciális önszerveződő csoportok támogatása  

• Személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása 

A mentális egészség megőrzésének elősegítésében nagy jelentősége volt, hogy helyben 
biztosított a pszichológiai tanácsadás. 

A mentális betegek ellátásához nyújt segítséget a Család-, és Gyermekjóléti Központ 2019. 

évben elindított szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása. A szolgáltatás célja a 

szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek 

elhárítása, valamint az életmódváltás elindítása, segítése.   

 

TTaannyyaaggoonnddnnookkii    sszzoollggáállaatt  
 

A tanyagondnokaink elsősorban Bordány külterületi tanyavilágában élő emberek mindennapi 
ügyeinek intézésében nyújtanak segítséget. 

A tanyagondnoki szolgálat az alábbi szolgáltatáselemeket biztosítja: 
▪ Szállítás 
▪ Megkeresés 
▪ Közösség fejlesztés 

 

I. körzet II. körzet III. körzet 
Mező dűlő 10-109, Béke dűlő  Seregélyes dűlő, Kiskertek Bordány dűlő, Mező dűlő 1-9 

362 fő 324 fő 372 fő 

2019. évi külterületi lakosság száma 

Főbb tevékenységek:  

▪ Legfőbb feladataik közé tartozik a külterületen élő személyek bekapcsolása a falu 
információáramlásába, közvetlen segítség nyújtása főleg az időskorú személyek 
részére.  

▪ Jelzik az illetékes szerveknél a tanyán élő közösségek körében felmerülő igényekről, 
problémákról, továbbá biztosították a szociális alapellátás meghatározó feladatait.  

▪ A szolgálat az iskolás gyerekek részére napi rendszerességgel szállítja a reggelit, 
valamint a diétás ebédet a zákányszéki konyháról a szociális központba, valamint 
nevelési-, oktatási intézménybe.  

▪ Tanítás nélküli szünidőben a hátrányos helyzetű gyermekek részére lebonyolítják az 
étkeztetés ellátását. A szülőkkel kapcsolatot tartanak (közreműködve a 
családsegítővel). 

▪ A tanyagondnokok személyszállítást is rendszeresen végez, mint például az idősek 
szociális központba, háziorvoshoz, egészségügyi szűrővizsgálatokra, szakrendelőbe 
történő szállítása, vérvételre szállítás, alkalmanként gyerekek óvodába, iskolába való 
eljuttatása, gyerekek nyári táborba szállítása, kormányablakhoz-, munkaügyi 
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központba-, nevelési tanácsadóba-, illetve közösségi programokra történő eljutás 
segítése. 

▪ Idős személyeknél egészségmegőrző céllal rendszeresen mérnek vérnyomást.  

▪ Szolgáltató feladatok közé tartozott pl.: PB palack cseréje, takarmány beszerzése, 
gyógyszerkiváltás, ivóvízszállítás, élelmiszervásárlás, adományok családokhoz juttatása, 
postai befizetések, háztartási eszközök javíttatása, elektronikus ügyintézés (pl.: 
villanyóra, gázóraállás bejelentés), nyomtatványok kitöltésében való segítségnyújtás, 
stb.  

▪ A központilag irányított-, RSZTOP élelmiszersegély csomag átvételére jogosult 
személyek kiértesítésben, valamint az adomány kijuttatásában közreműködnek. 

▪ A külterületi helyismerettel rendelkező tanyagondnokok a hatósági-, szociális-, 
egészségügyi szakemberek munkáját is segítik megkeresés-, környezettanulmány-, 
családlátogatás stb. elvégzésében. 

▪ Fűtési szezonban közreműködnek tűzifa behordásában, begyújtásban, fokozottan 
figyelnek azokra a tanyai lakosokra, akik ritkán veszik igénybe a szolgáltatást, 
egyedülélő idős-, beteg emberekre, szenvedélybetegekre.  

▪ A tanyagondnokok együttműködik a bordányi polgárőr szervezettel, mezőőrökkel a 
tanyán élő lakosok biztonságának elősegítése érdekében. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás készenléti ügyeletében is aktív szerepet vállalnak. 

A tanyagondnokok 2019. évben is részt vettek közösségi programok szervező munkájában és 
azok lebonyolításában. 

Az évben nagyszabású szakmai rendezvénynek is házigazdái voltak a tanyagondnokok, a 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével közösen megrendezésre került a regionális 
szakmai találkozó. 
 

HHáázzii  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss  

A házi segítségnyújtás ellátási forma azoknak az időskorú-, egészségi állapotuk miatt 
rászoruló-, pszichiátriai betegek-, fogyatékkal élő személyeknek biztosítja a személyes 
gondozást, ápolást, akik otthonukban önmaguk ellátásához segítségre szorulnak. 

 
2019.évi támogatás elszámolásánál figyelembe vehető létszám: 

 

Szociális segítés 
Ellátottak száma Mutató 

104 gondozási nap :251 nap 0,44 fő 
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Személyi gondozás 
2019. évi gondozási órák száma: Mutató 

4413 gondozási óra :251 nap 17,51 fő 

2019.12.31. napján házi segítségnyújtásban ellátottak száma: 19 fő, az évben ellátásba vettek 
létszáma: 9 fő, ellátásból kikerültek létszáma: 10 fő. 

 

0. fokozat:  az ellátott a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni. A szolgáltatás a  
   szociális és egészségi állapot szinten tartására korlátozódik. 
1. fokozat: az egyén egyes tevékenységekben hetente többször segítségre szorul 

vagy figyelmet, irányítást igényel 
2. fokozat: az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi rendszeres  

segítségre szorul vagy napi szintű kontrollt igényel.  
3. fokozat: az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív  

   odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel.  

Az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendeletben meghatározott, alábbiakban felsorolt tevékenységek 
mindegyikét végezték a gondozók.  

Szociális segítési feladatok:  

• A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés  

• A háztartási tevékenységben való közreműködés  

Személyi gondozási feladatok: 

• Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása  

• Gondozási és ápolási feladatok 

A munkájuk döntő többségében személyi gondozás tevékenység körében gondozási és ápolási 
feladatot végeztek.  

A szolgáltatást az igénybevevők napi rendszerességgel, legfeljebb 1 óra gondozásban 
részesültek. Ennek legfőbb oka, hogy az ellátotti létszám magas és ennél több óraszámot nem 
tud vállalni a szolgálat. Az igénybevétel tendenciájából az látszik, hogy a házi segítségnyújtás 
szolgáltatásnyújtás fejlesztendő terület lesz a közeljövőben.   

Az ellátás megszűnésének okai az elhalálozás, valamint a bentlakásos idősek otthona 
intézményi elhelyezés. 
 

JJeellzzőőrreennddsszzeerreess  hháázzii  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss  

A szolgáltatás célja, feladatai: 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, főként időskorú, 
fogyatékos-, valamint pszichiátriai beteg személyek (rászorulók)  részére történő 
segítségnyújtás, a krízishelyzet elhárítása céljából, 24 órás készenléttel. 
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2019.12.31. napján nappali ellátottak száma: 30 fő, az évben ellátásba vettek létszáma: 1 fő, 
ellátásból kikerültek létszáma: 4 fő. 

Jogszabály szerint rászoruló az, aki: 
▪ Egyedül élő 65 év feletti személy, 
▪ Egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, 
▪ Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 

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

Kivételes esetben lehetőség nyílik arra is, hogy azon személyek is igénybe vegyék az ellátást, 
akik nem tartoznak a fentiekben felsoroltak körébe, viszont az igénybevétel szükségességét 
hitelt érdemlően igazolni tudják. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevevők szociális 

rászorultság szerinti megoszlásban 

54%

14%

14%

5%

3% 5% 5%

egyedül élő 65 év feletti

egyedül élő súlyos

fogyatékos

egyedül élő pszichiátriai

beteg

kétszemélyes

háztartásban élő 65 év

feletti
kétszemélyes

háztartásban élő súlyos

fogyatékos
kétszemélyes

háztartásban élő

pszichiátriai beteg
egyéb 

 

A táblázatból látható, hogy a szolgáltatást igénybevevők több mint fele egyedül élő időskorú 
személy. Az ellátottak 63%-ka belterületi lakos.  

A segélyhívást fogadó diszpécserközpont jelzését követően a készenléti szolgálatot ellátó 
személyek (2 fő) 30 percen belül kiérkeznek az ellátott lakására és megteszik a szükséges 
intézkedést. 
A krízishelyzet kezelését követően az ellátott által megadott hozzátartozót értesíti a 
történtekről.  

2019. évben 12 alaklommal történt riasztás, melynek okai között elsősorban a rossz közérzet, 
ijedtség, illetve a lakáson belüli elesés volt.  
 

TTáámmooggaattóó  sszzoollggáállaatt  

A szolgálat célja és feladata a fogyatékkal élő személyek önrendelkezésén alapuló önálló 
életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének 
segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális 
segítségnyújtás biztosítása.  
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A Támogató szolgálat az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja: 
▪ Tanácsadás 
▪ Esetkezelés 
▪ Szállítás 
▪ Gondozás 
▪ Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 
▪ Felügyelet 
▪ Készségfejlesztés 
▪ Gyógypedagógiai segítségnyújtás 

 
Támogató szolgálat szakmai mutatói 
2019. évben megállapodással rendelkező szociálisan rászoruló ellátott személyek száma: 33 fő 
(17 férfi és 16 nő).  

 

 
 

Település 

Előző év XII.31.-én  
szolgáltatásban 

részesülők száma (fő) 

Tárgyév folyamán 
ellátásba vettek 

száma (fő) 

Tárgyév folyamán 
ellátásból 

kikerültek száma 
(fő) 

Tárgyév XII.31.- 
én 

szolgáltatásban 
részesülők száma 

(fő) 

Bordány 11 2 5 8 

Forráskút 7 0 0 7 

Üllés 7 0 0 7 

Pusztamérges 3 0 0 3 

Zsombó 3 0 0 3 

Összesen:  31 2 5 28 

                                                                                                                                        Forrás: 2019. évi KSH adat 

 

A táblázatból megfigyelhető, hogy a szolgáltatást többségében kiskorú gyermekek-, fiatal 
korúak és a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek veszik igénybe.   

 



 13  

A kérelmező (vagy törvényes képviselője) egyéni igénye alapján a szolgálat és a szolgáltatást 
igénybevevő között létrejövő megállapodás magába foglalja a szolgáltatás keretében 
nyújtandó szolgáltatási elemeket. Ágazati szabályozás alapján a megállapodások személyi 
segítésre és/vagy a személyi szállításra szólnak.   

 

Amennyiben a fogyatékossági típus alapján vizsgáljuk a szolgáltatást igénybevevőket, úgy 
megállapítható, hogy nagyobb részt mozgásszervi-, és értelmi fogyatékkal élő lakosok. 

A mozgásszervi fogyatékkal élő gondozottjaink kivétel nélkül időskorú személyek, akik 
elsősorban otthonközeli segítségnyújtást (gondozást, segítést) igényelnek, míg az értelmi 
fogyatékkal élő gondozottjaink kiskorú gyermekek és fiatal felnőttek, akik élethelyzetükből 
adódóan speciális nevelési-, oktatási intézményekbe, illetve nappali intézményekbe történő 
szállítást veszik igénybe.  

Gondozás (személyi segítés):  

Személyi segítés 
Települések Gondozói 

statisztikai létszám 
Gondozásra fordított 

idő (perc) 
Teljesített feladategység 

(perc/60) 

Bordány 1 fő 72300 1205 

Üllés 0,2 fő 21720 362 

Pusztamérges 0,2 fő 23080 384,66 

Forráskút 0,2 fő 23760 396 

Zsombó 0,2 fő 26580 443 

Összesen:  2 fő 167440 perc 2790,67 egység 

A táblázatból látható, hogy a gondozási tevékenységre fordított idő (gondozói létszámhoz 
viszonyítva) arányaiban közel hasonlóan alakult a településeken.  

Személyi segítés során csak szociálisan rászoruló személyek kerültek ellátásra, így a 
szolgáltatást térítésmentesen vehették igénybe.  

Személyi szállítás:  
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A szállított személyek száma 2019. évben 13 fő volt, akik közül mindenki szociálisan 
rászorulónak minősül. Ebből 10 fő értelmi fogyatékkal élő kiskorú-, illetve fiatal felnőtt, akik 
heti rendszerességgel veszik igénybe a közeli városokban (Szeged, Mórahalom) az intézményi 
ellátásokat.  

Azonban kapacitáshiánya (helyhiány) miatt nem minden nap tudják igénybe venni 
szolgálatunktól a segítséget a gyermekek, pedig annak biztosítása jelentene hathatós 
segítséget családjaik számára. Jelenleg 6 fő kiskorú fogyatékkal élő gyermek családja várakozik 
arra, hogy ezt a lehetőséget biztosítani tudja a szolgálat részükre.    

A szolgálatnál alkalomszerű szállításokat is kérelmeznek szociálisan rászoruló lakosok. Ezekben 
az esetekben kivétel nélkül egészségügyi szakrendelések igénybevételéhez nyújtott a szolgálat 
segítséget.   

A szolgálat gépjárműve 2019 összesen 30.882 km-t futott. 

Személyi szállítás (elszámolható km) 
Települések Elszámolható km Teljesített 

feladategység 

Forráskút  3722 744,4 

Bordány 217 43,4 

Pusztamérges 0 0 

Üllés 9561 1912,2 

Zsombó 1987 397,4 

Összesen:  15487 3097,4 

Egyéb feladatellátás: 

Az év során több esetben segítette a szolgálat a fogyatékkal élőket pénzbeli és természetbeni 
támogatásokhoz, illetve kedvezményes gyógyászati segédeszközök beszerzésében. 

Több esetben térítésmentesen adtunk kölcsön gyógyászati segédeszközöket ellátottaink 
részére (betegágy, kerekesszék, bioptron lámpa, vérnyomásmérő, decubitus matrac, stb.)  

2019. évben teljesített feladatmutató: 

A jogszabály által 2019. évre meghatározott feladatmutató alapján kapta a fenntartó a 
működési támogatást. 

Kötelezően teljesítendő feladatmutató:   3050  feladategység 
A teljesített feladategység meghatározása: 

Súlyos 
fogyatékosságot 

igazoló dokumentum 
alapján rászorult 

Személyi segítésre fordított idő (perc) 

Szállítási 
tevékenység 

(km)** 

Halmozott  
fogyatékos 
vagy autista 

ellátott 
esetén 

Egyéb 
szociálisan 
rászoruló 
ellátott 
esetén 

Szállításhoz kapcsolódó  

Halmozottan 
fogyatékos 
vagy autista 

ellátott 
esetén 

Egyéb 
szociálisan 
rászoruló 
ellátott  

Összesen:  167440   15487 

Feladategységre 
átszámítva:  2790,67   3097,4 

 
Személyes gondozás esetén:  1 egység=60 perc gondozási tevékenység 
Személyi szállítás esetén:   1 egység=5 km (csak a gépkocsiban ülő fogyatékos személlyel megtett km  

            vehető figyelembe)/. 
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A táblázatból látható, hogy a megállapított feladatmutató közel kétszeresét teljesítette a 
szolgálat.  
 

VVééddőőnnőőii  sszzoollggáállaatt  

 
A körzeti védőnői szolgálat célja: 

Az egészségügyi alapellátás részeként- a családok egészségének megőrzésére, segítésére 

irányuló megelőző tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a 

megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A körzeti védőnő gondozási tevékenységét 

azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, ill. 0-6 éves korú gyermek 

él. 

A védőnők feladataikat védőnői körzetek szerint látják el. A védőnői körzetek száma 2. 

Ellátottak köre:  

▪ A településen élő várandós anyák,  

▪ 0-14 évesek, ill. serdülők és családtagjaik 

Védőnői szolgáltat szolgáltatási elemei: 

▪ a nővédelem 

▪ a várandós anyák gondozása 

▪ a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, 

életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban 

▪ a 0-6 éves korú gyermekek gondozása  

▪ óvodai ellátásban részesülő gyermekek ellátása 

▪ az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek 

gondozása 

▪ családgondozás 

▪ egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 

szervezésében és megvalósításában való részvétel 

 

A gondozási számokat a 2019-es évben a december 31-ei állás alapján és az év folyamán, 

Bordány községre vonatkozóan az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

 

2016. év 

 

2017. év 2018. év 2019. év 

Gondozott családok száma 164 167 167 155 

Az év folyamán nyilvántartott 
várandós anyák száma 

35 40 29 28 

Fokozott gondozást igénylő 
várandós anyák száma 

8 8 16 13 

Az év folyamán születettek száma 25 27 27 27 

1-3 éves gyermekek 69 58 56 53 

3-6 éves gyermekek 113 106 104 92 

Önálló védőnői tanácsadáson 
megjelent gondozottak száma az 
év folyamán 

824 832 785 746 
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Családlátogatások száma az év 
folyamán 

896 886 887 905 

Szaklátogatások száma az év 
folyamán 

1235 
 

1175 1147 1147 

 

A 2019-es évben születettek közül 2 fő kis súlyú újszülöttet vett a szolgálat nyilvántartásba. 

A Védőnői Szolgálat anyatej közvetítésével is támogatja a kis csecsemők egészséges anyatejes 

táplálását, a településen a 2019-es évben 1 fő tejadó anyuka volt. 

Májusban és novemberben összesen közel 160 fő vett részt nőgyógyászati rákszűrésen. 2 

alkalommal került megszervezésre Babaruha börze, 1 alkalommal Anyatej Világnapi ünnepség.  

A 2019-es évben megszervezésre került a Baba Mama torna, amely időszakosan újraindult, 

illetve az édesanyák számára Love YourBelly tanfolyam. 3 alkalommal babamasszázs 

tanfolyam is indult. Havonta Falovacska Muzsikával várják a védőnők a gyerekeket. 

Továbbra is Babaköszöntő vándorzászlók kerültek kihelyezésre azoknál a házaknál, ahová 

újszülött érkezett. 

A szolgálat szorosan együttműködik a Baba-mama klubbal és a család-, és gyermekjóléti 

szolgálat családsegítőjével. 

 

Iskola és Óvoda egészségügyi feladatok ellátásáról 

A bordányi Védőnői Szolgálat ellátotti körébe tartoznak a község alapfokú oktatási 

intézményébe járó iskoláskorú gyermekek. A tanév folyamán a védőnő szervezi a 

védőoltásokat, szűrővizsgálatokat, higiénés vizsgálatokat. Kiemelt feladatnak tartja az 

egészségmegőrző előadásokat, iskolai egészség napon való aktív részvételt.  

 

 
2016/2017. 

tanév 

2017/2018. 

tanév 

2018/2019. 

tanév 

2019/2020 

tanév 

Iskolába beíratott 

gyermekek száma 
233 239 244 248 

Kötelező szűrővizsgálaton 

részt vettek száma 
109 113 126 126 

Óvodába beíratott 

gyermekek száma 
121 116 114 115 

 

IIVV..  IInnttéézzmméénnyyii  mmuunnkkaa  eelllleennőőrrzzééssee::  

A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott 2019. augusztus 13-14 napján. Az 
ellenőrzés vizsgálatának célja volt a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés 
szolgáltatásnyújtások nyilvántartásainak ellenőrzése, az állami támogatás felhasználásának 
vizsgálata.   

A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása az önkormányzat ágazati feladati 
támogatásának elszámolása kapcsán szabályszerűségi ellenőrizést tartott.  

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály I. 
Népegészségügyi Osztálya adatbekéréssel szakmai ellenőrzést tartott a védőnői szolgálat 
munkájáról.  

Az ellenőrzések megállapításai alapján az intézményben folyó szakmai munka, valamint az 
intézmény gazdálkodása szabályszerű.  
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Adatszolgáltatás, beszámolók készítése: 

Az alábbi szakmai beszámolók készültek az intézmény munkájáról:  
▪ Bordány Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére szakmai beszámoló az 

Intézményi, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi feladatellátásáról. 
▪ Üllés Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére szakmai beszámoló a 

támogató szolgálat 2018. évi feladatellátásáról 
▪ Éves KSH adatszolgáltatás 
▪ Napi adatszolgáltatás a KENYSZI elektronikus nyilvántartásba 
▪ Iskolegészségügyi jelentés 
▪ Népegészségügyi hivatal részére havi/éves jelentések a védőnői munkáról   

VV..  RReennddeezzvvéénnyyeekk  

Közösségi programok, rendezvények megvalósításában nélkülözhetetlen volt a településen 
működő valamennyi intézménnyel, civil szervezettel való szoros együttműködés.  

• Szt. Márk hagyományőrző nap  

• Tavaszköszöntő ünnepség időseknek 

• Falu-, Tanyagondnoki szolgálatok regionális szakmai találkozója 

• Nyári Erzsébet napközi tábor  

• Babaruha börze 

• Anyatejes Világnap 

• Intézményi Nyílt napok   

• Idősek Világnapja 

• Karácsonyi ünnepség a nappali ellátásban részesülők számára   

Az intézmény helyet biztosított (munkaidőn kívül) önkéntes senior csoportvezetők 
közreműködésével 12 alkalmas senior csoportfoglalkozás megtartására.  

VVII..  PPáállyyáázzaattii  tteevvéékkeennyyssééggeekk  

▪ Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány pályázati kiírása- 
Napközi Erzsébet Tábor - 360.000 Ft 

 
▪ Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése - ÖNO épületének korszerűsítése (tetőszerkezet 

javítása, tetőhéjazat részleges cseréje), tárgyi eszköz beszerzése - 2.000.000 Ft 
 

▪ EMMI Támogató szolgálat fejlesztése „A” komponens - Gépjármű vásárlás 
         forráshiány miatt elutasítva   

VVII..  ÖÖsssszzeeggzzééss  

Az intézményünk szabályszerűen működött, lehetőségekhez képest a lakosság 
szükségleteinek, igényeihez igazodóan biztosítottuk szolgáltatásainkat.  A szakmai képzéseken 
való részvétel a minőségi szakmai munka elősegítéséhez járulhatott hozzá. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan törekedett intézményünk a költséghatékony gazdálkodás megvalósítására is.2019. 
évben önkormányzati támogatásból-, fejlesztési pályázati forrásból intézményünk tárgyi 
feltételeinek javítására, bővítésére kerülhetett sor.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szakmai beszámoló elfogadását. 
 
Kelt: Bordány, 2020. október 20. 
        Farkasné Lippai Ágota 
            intézményvezető 


