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Az állampolgárok alapvető szociális jogait Magyarország Alaptörvénye szabályozza a XIX. 

cikk szerint: 

„Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. 

Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett 

munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra 

jogosult. Magyarország a szociális biztonságot a rászorulók esetében a szociális intézmények 

és intézkedések rendszerével valósítja meg.  

A szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a 

közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.  

Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló 

egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi 

intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való 

jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is 

megállapíthatja.” 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, 

hogy a helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként hozzájárulnak 

az Alaptörvényben foglalt államcélok megvalósításához, elősegítik a jogszabályi 

kötelezettségek teljesítését. A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások 

ellátására – jogszabályban meghatározottak szerint – költségvetési szervet, (...) gazdálkodó 

szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) 

alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes- és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezettel. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 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. 

Az állampolgárok szociális biztonságát az állam és az önkormányzatok a pénzbeli és 

természetbeni valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások rendszerének 

működtetésével biztosítja. A személyes gondoskodást biztosító szolgáltatások egy része 

minden településen kötelezően nyújtandó ellátási forma, más része meghatározott 

településnagysághoz kötött.  

A szociális ellátórendszer működtetésének alapelve a különféle ellátási formákhoz a 

megjelenő szükséglet alapján az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.  

Szociális ellátások 
1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 

 I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

➢ aktív korúak támogatása 

➢ egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás  

➢ foglalkoztatást helyettesítő támogatás  

➢ időskorúak járadéka  

➢ ápolási díj 

➢ tartós ápolást végzők időskori támogatása 

➢ települési támogatás 
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 II. Természetben nyújtott szociális ellátások 

➢ köztemetés 

➢ közgyógyellátás 

➢ egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 

2. A 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) szabályozott ellátások 

 Pénzbeli és természetbeni ellátások 

➢ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

➢ gyermektartásdíj megelőlegezése 

➢ otthonteremtési támogatás 

➢ gyermekétkeztetés  

Szociális szolgáltatások 
I. Alapszolgáltatások 

➢ Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 

➢ Étkeztetés  

➢ Házi segítségnyújtás  

➢ Családsegítés  

➢ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

➢ Közösségi ellátások  

➢ Támogató szolgáltatás  

➢ Utcai szociális munka  

➢ Nappali ellátás  

II. Szakosított ellátási formák  

➢ Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 

➢ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények  

➢ Rehabilitációs intézmények  

 

3. 1993. évi III. törvényben szabályozottakon kívüli ellátások  

➢ rokkantsági járadék 

➢ megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

➢ bányászok egészségkárosodási járadéka 

➢ vakok személyi járadéka 

➢ házastársi pótlék 

➢ házastárs utáni jövedelempótlék 

➢ cukorbetegek támogatása 

➢ szépkorúak jubileumi köszöntése 

➢ súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

➢ parkolási igazolvány 

➢ fogyatékossági támogatás 

➢ álláskeresési járadék 

➢ nyugdíj előtti álláskeresési segély 

➢ keresetpótló juttatás 

 

4. Gyermekek után járó ellátások  

 Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 

➢ anyasági támogatás 

➢ gyermekgondozást segítő ellátás (2015. 12.31-ig GYES) 

➢ családi pótlék 
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➢ magasabb összegű családi pótlék 

➢ gyermeknevelési támogatás 

 

5. A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 

➢ csecsemőgondozási díj 

➢ táppénz 

➢ gyermekápolási táppénz 

➢ gyermekgondozási díj 

➢ baleseti járadék 

➢ egyéb kedvezmények  

➢ apa munkaidő-kedvezménye 

➢ gyermekek után járó pótszabadság 

➢ családi kedvezmény 

➢ családi járulékkedvezmény 

➢ ingyenes tankönyvellátás 

 

4. 1997. évi LXXXI. törvény fontosabb ellátásai  

➢ A társadalombiztosítási nyugellátásról 

➢ öregségi teljes nyugdíj 

➢ öregségi résznyugdíj 

➢ korhatár előtti ellátás 

➢ korhatár előtti ellátásban részesülők kereső tevékenysége 

➢ rokkantsági nyugdíj 

➢ baleseti rokkantsági nyugdíj 

➢ hozzátartozói ellátások  

➢ özvegyi nyugdíj 

➢ árvaellátás 

➢ szülői nyugdíj 

➢ özvegyi járadék 

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció fogalma, tartalma, célja 

A Szt. 92. §. (3) bekezdése előírja a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat 

számára a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási 

feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepció elkészítését. 

Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e 

szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. 

A szociális szolgáltatástervezési koncepció határozza meg – a törvény által 

meghatározott ellátási kötelezettség maradéktalan és magas színvonalú teljesítése érdekében - 

a szociális szolgáltatások fejlesztési irányainak, prioritásait. 

Kiindulópontja egy helyzetértékelés, amelynek alapja a lakosságszám alakulása, 

korösszetétele, a szükségletek, szolgáltatások iránti igények változása, a gazdasági 

folyamatok hatása a helyi társadalomra. Az elemzések következtetései vonatkozhatnak egy-

egy ellátotti csoport speciális igényeivel összefüggő szakmai fejlesztési feladatok 

megfogalmazására, vagy infrastruktúra-fejlesztési tervekre. 

A szociális szolgáltatástervezési koncepció egy olyan integrált és ütemezett, szakmailag 

megalapozott, pénzügyileg reális terv, amely a település szociális feladatellátásának a 
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megalapozására, az ellátási kötelezettség teljesítésére és a magas színvonalú, minőségi 

szolgáltatás kialakítására vonatkozik. 

A szociális szolgáltatástervezési koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási 

kötelezettség körébe tartozó és hiányzó, vagy fejlesztendő ellátások megszervezésének 

módjait és feladatait meghatározza. Célja továbbá, hogy a lakossági szükségletek alapján 

kiépített szociális szolgáltatást nyújtó rendszer a szolgáltatók együttműködésén alapuló, 

mindenki számára könnyen hozzáférhető, esélyegyenlőséget biztosító, adekvát ellátást 

nyújtson az ellátást igénybevevők részére. Alapvető cél, hogy az ellátásszervezés, a stratégiai 

tervezés során konkrét szükségletekre épülő cselekvési terv kerüljön meghatározásra és a 

feladatellátás szervezésekor, végrehajtásakor szerepet kapjanak - a partnerség elve alapján - a 

civil szervezetek is 

A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a társulás kétévente felülvizsgálja és 

aktualizálja. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepcióját 46/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat, majd a 

95/2012.(VI.21.) sz. Többcélú Társulási határozattal aktualizálta a Társulási Tanács. A 2015. 

évi szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata kiterjedt kistérségi szinten a helyi 

szükségletekre, igényekre épülő szociális ellátórendszer korszerűsítésére, fejlesztési irányaira. 

Földrajzi viszonyok és természeti adottságok 

Dél-Alföld 
A Dél-alföldi régió, amely az ország délkeleti és déli területén, a Bács-Kiskun, Békés és 

Csongrád megye által lefedett területen helyezkedik el, a legnagyobb kiterjedésű régió, 

területe 18.339 km2, mely az ország összterületének 19,7%-a.  

A legritkább településhálózatával rendelkező régió 47 városával a harmadik legvárosiasabb 

régiója az országnak, népsűrűségét tekintve azonban a legalacsonyabb értékkel, 73,1 fő/km2 

bír. A népesség csökkenése folyamatos, bár nem egyenletes mértékű és területileg is eltérő. 

Békés megye 
Békés megye a régió északkeleti részén helyezkedik el. Északról Hajdú-Bihar megye 

határolja, nyugatról Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megyék, délről és keletről a román 

határ. Területe 5631 km2. Békés megye kistérségi felosztása 2004. január 1.-től 8 részre 

tagolódott, mely 18 várost és 57 községet foglalt magába.  

A megye területén előforduló ásványkincsek két nagy csoportját a szénhidrogének és a 

különböző építőipari nyersanyagok alkotják. A harmadidőszaki képződmények országos 

jelentőségű szénhidrogén készleteket tárolnak. Sajátos, országhatáron is túlnyúló jelentőségű 

természeti erőforrást jelent a megye termál- és gyógyvíz készlete, és az erre alapozott 

nagyhírű fürdők. Az Alföld dél-keleti részén 70 oC feletti hőmérsékletű hévizek hévíztároló 

kőzeteiből kerül felszínre Gyula gyógy-, illetve termálvize. A megye legértékesebb természeti 

erőforrása a kiváló minőségű termőföld. A Körös-Maros köze az ország legkiválóbb 

adottságú mezőgazdasági területeinek egyike. A talajadottságok a szántóföldi kultúrák 

termesztésének kedveznek. Ennek köszönhető, hogy a megyében kimagasló a szántóföldek 

aránya. A talajadottságoknak és a meleg száraz éghajlatnak köszönhetően a gabonafélék, 
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takarmánynövények és egyéb szántóföldi kultúrák termesztése a megye egyik legfontosabb 

természeti és gazdasági potenciálja.1 

Gyulai kistérség 

A Gyulai kistérség területe: 413 km2 lakónépessége: 39.698 fő, a kistérséghez tartozó 

települések: Elek (4.631 fő, 55 km2), Gyula (30.004fő, 256 km2), Kétegyháza (3.366 fő, 51 

km2), Lőkösháza (1.697fő, 52 km2)2 

Gyulai kistérség 2004. június 14-én, hat település – Gyula, Elek, Kétegyháza, 

Lőkösháza, Szabadkígyós és Újkígyós – társulásával alakult meg. Az utóbbi két település 

azonban 2007. december 31.-én kivált a társulásból.  

A Gyula és Környéke Kistérség települései Budapesttől több mint kétszáz kilométerre 

helyezkednek el. Gazdasági helyzetünket meghatározza a tény, hogy Magyarország megyéi 

közül egyedül Békést nem érinti még egyszámjegyű főközlekedési út sem. A felzárkózás és 

esélyegyenlőség érdekében az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU Rendelete a 

transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló II. 

fejezete megfogalmazta az általános prioritások között az összes uniós régió vonatkozásában a 

fokozott hozzáférhetőség és összeköttetés biztosítását. Előírta a szigetek, az elszigetelt 

hálózatok, valamint a ritkán lakott, a távoli és a legkülső régiók egyedi eseteinek 

figyelembevételét mind a vasúti, belvízi, közúti légiközlekedési infrastruktúra 

vonatkozásában. 

Az ellentmondás nyilvánvaló a rendelet szövegének tartalma és Békés megye 

közúthálózatának valósága között. 

 A régió felzárkóztatása nemzeti forrásból valósítható meg. A rendszerváltást követően 

számos elképzelés, terv és ígéret látott napvilágot a térség gazdasága, turizmusa 

szempontjából oly fontos 44. sz. országos főút fejlesztésére. A Kormány 1010/2015. (I. 20.) 

Korm. határozata a központi költségvetésből finanszírozott kiemelt közúti beruházások közé 

besorolta az M44 gyorsforgalmi út Kecskemét–Békéscsaba közötti megvalósítását, 2020. 

december 31-i határidővel. Az M44-es gyorsforgalmi út 62 kilométeres, középső szakasza 

Kondoros és Tiszakürt között 2019 októberében már elkészült, ugyancsak a Békéscsaba és 

Kondoros közötti 17,6 kilométeres szakaszt 2020 decemberében átadták, a további 

megvalósítás még várat magára. A gazdaság lehetőségeit ez a hátrányos helyzet egyértelműen 

negatív irányba befolyásolja.  

Lényegesen jobb a helyzet a vasúton történő megközelíthetőség szempontjából, mert a TEN-T 

projektek keretében a legfontosabb tranzitútirányt jelentő Hegyeshalom/Rajka–Budapest–

Lőkösháza nemzetközi 120-as vasúti fővonal a kistérségen halad keresztül, amely érinti 

Kétegyháza és Lőkösháza településeket. A vasútvonal teljes felújítása jelenleg is folyamatban 

van, napjainkra Békéscsabáig terjedően rehabilitálták. Ebből a fejlesztésből a kistérség 

gesztortelepülése csak közvetetten profitál, hiszen a 120-as vasúti fővonal elkerüli Gyula 

 
1 Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója 
2 Forrás: TEIR. Alapvető kutatási probléma, hogy a KSH elérhető adatai között a legkisebb területi egységre 

vonatkozó friss adatok megyei szintűek. A kifejezetten kistérségi, járási, települési szintű adatok a TEIR 

(Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, amelynek célja, hogy biztosítson a 

társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzői változásairól információkat a terület- és 

településfejlesztési tervek készítéséhez a többcélú kistérségi társulások számára a tervezés, a 

programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához) adatbázisából nyerhetőek, 

amelynek túlnyomó része 2015. évre vonatkozó legfrissebb adat. 
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várost. Felújítások folynak ugyan a MÁV 128-as számú, egyvágányú, nem villamosított 

Békéscsaba–Kötegyán–Vésztő–Püspökladány-vasútvonal Békéscsaba - Gyula viszonylatában, 

azonban a személyi forgalom jelentős növekedéséhez a szakasz villamosítására volna 

szükség, ez a fejlesztés tenné lehetővé az átszállás nélküli utazást az ország többi régiójával. 

A kistérség a mezőgazdasági termelés, az idegenforgalom szempontjából igen kedvező 

éghajlati adottságokkal rendelkezik, hiszen ezen a környéken a legmagasabb a tenyészidőszak 

hőösszege. A napsütéses órák száma meghaladja a 2130 órát. Ezek olyan adottságok, amelyek 

versenyelőnyt jelenthetnének. Kiszámíthatatlanná és bizonytalanná teszi viszont a 

mezőgazdasági termelést, az aszályokat és belvizeket (nem ritkán egyszerre) okozó 

egyenlőtlen csapadékeloszlás. 

A kistérség jelentős része a Maros hordalékkúpon helyezkedik el. Ez bizonyos 

értelemben valóságos kincs, hiszen a víztartó rétegekben tárolt víz gyakorlatilag természetes 

állapotában is kielégíti az érvényben lévő ivóvíz minőségi szabványok követelményeit. Ennek 

megfelelően kiemelkedő szerepe van a térség vízellátásában egyebek között az eleki ivóvíz 

kutaknak. A vízbázis azonban sérülékeny, ami azt jelenti, hogy a térség mezőgazdasága csak 

jelentős többletköltségek árán képes megfelelni a szigorú környezetvédelmi 

követelményeknek. Ez versenyhátrányt jelent, hiszen semmiféle kompenzációt nem kapnak a 

mezőgazdasági termelők. Ugyancsak jelentősek a kistérségben található termálvíz készletek, a 

gyulai termálvizet kedvező kémiai és élettani összetételének köszönhetően gyógyvízzé 

nyilvánították. A térség ma is kitermelhető ásványkincse a legrégebbi idők óta a homok és a 

sóder.3 

Gyulai Kistérség gazdasági környezete 

A gazdaság legfontosabb ága térségünkben a mezőgazdasági tevékenység, azon belül 

is a szántóföldi növénytermesztés. Az összes szántóterület közel 75 százalékán gabonát 

termelnek. A mezőgazdaság gépesítettsége lassan zárkózik fel a korszerű követelmények 

színvonalához, a szektor még mindig versenyhátránnyal küzd. 

A kistérségben a gyepfelületeken nem folyik intenzív gyepgazdálkodás és állattartás. 

A szőlő, gyümölcsös, kert, nádas, halastavak aránya ugyancsak a megyei átlag alatti, annak 

ellenére, hogy Gyulán a záportározó tavak halastavakként történő üzemeltetése során a 

vállalkozó nemzetközi érdeklődés fókuszába emelte a horgásztavakat, hozzájárulva a helyi 

turizmus fejlődéséhez. Kedvező viszont a magasabb erdősültségi arány, ez azonban csak 

Gyula térségét jellemzi. A térségben megtalálható a fóliás primőr zöldség termesztés, az 

értékesítés azonban nem a térséget célozza meg tekintettel a felvevő piac méretére és 

fizetőképességére. Jellemző tevékenység a sertéstartás, ám többnyire kedvezőtlen formában, 

kisüzemi körülmények között. Az ipari üzemek túlnyomó többsége Gyulán található, és 

közülük számos igen nehéz körülmények között működik. A kistérség iparában az élelmiszer 

feldolgozó üzemek a meghatározók. A legnagyobb üzem, a Gyulahús Kft., amely az új 

tulajdonosi struktúra szemléletének és további fejlesztési tervek megvalósítását követően a 

térségben megtermelt állatokat dolgozza majd fel. A nemzetközi gazdaságpolitika sajnos 

napjainkban lassítja ezeket a törekvéseket.  

 
3 Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Programja. 
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Ugyancsak jelentős leépülésen ment keresztül a gyulai bútoripar, gépipar. A Gyulai 

Ipari Park nem volt képes külső vállalkozásokat a térségbe vonzani. 

A kistérség szolgáltatási területen működő vállalkozásainak zöme is Gyulán található. 

A kistérség idegenforgalma gyakorlatilag Gyulára korlátozódik, s az igen komoly piaci 

pozíciókkal rendelkező Gyulai Várfürdő szolgáltatásain alapul. A hozzá kapcsolódó 

szállodafejlesztések, valamint a Várfürdő közelmúltban befejezett szolgáltatás-fejlesztései, 

illetve a közeljövőben kezdődő 2 milliárd forintos beruházásai reményt adnak arra, hogy a 

gazdasági konjunktúra ellenére a város továbbra is kedvelt célpontja marad az idegenforgalom 

számára. A másik nagy attrakció, a Gyulai vár és a Várszínház programjai tovább erősítik 

Gyula hírnevét. A várral szemben lévő Almásy-kastély Látogatóközpont felújításának, 

multimédiás tárlat fejlesztésének eredménye, hogy Európa 60 legszebb múzeuma közé 

választották a patinásan felújított intézményt. Az egymásra épülő beruházások sorában került 

felújításra a Szent Miklós park és rövidesen az Almásy-kastély cselédszárnyának átalakítása is 

befejeződik.  

Gyulát kivéve igen jelentős foglalkoztatottsági problémák jellemzik a kistérséget. A 

mezőgazdasági nagyüzemek leépülésével a munkahelyek 75 százaléka szűnt meg, s a Gyulán 

koncentrálódott ipari üzemek létszámleépítései is elsősorban a környező településekről bejáró 

dolgozókat érintette. 

Demográfia 

Magyarország 
A népszámlálási adatok szerint 1990-ben 10.375 millió fő élt Magyarországon, 2001-re ez a 

szám 10,2 millióra csökkent, 2011-ben pedig 9,985 millió volt a létszám. Vagyis két évtized 

leforgása alatt hazánk népessége közel 400 ezer fővel csökkent, ami közel 4%-os 

népességcsökkenésnek felel meg. Az utolsó évtized adatait elemezve látható, hogy a 

tendencia tovább folytatódik, azaz Magyarország népességének száma egyre csökken. Amint 

az alábbi diagram alapján is látható az elmúlt tíz év során közel negyedmillióval csökkent 

hazánk népessége, amelyet egyrészt terhel az elmúlt években Magyarországról meginduló 

nagyarányú külföldi munkavállalás, hiszen elsősorban a gyermekvállalási életkorban lévő 

korosztályokat érinti és ezzel párhuzamosan a szülőképes korban lévő nők száma is 

csökkenést mutat, miközben a gyermekvállalási kedv is kitolódik a 28-30 éves korra. 

1. diagram: Magyarország népességének alakulása 2011-2020 között 

 
Forrás: KSH; Stadat 
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A Népességtudományi Intézet szakértői által készített népesség-előreszámítás szerint 2060-

ban várhatóan 7,9 millió fő körül alakul Magyarország népessége. Az alapforgatókönyv a 

legmagasabb várható népességszámot 8,69 főben, a legalacsonyabbat 6,7 millió főben 

prognosztizálja, amint azt a 2. ábra szemlélteti. 

2. diagram: A népesség száma Magyarországon, 1990-2060 (Millió fő) 
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Forrás: KSH; NKI.  

A népesség számának alakulása alapvetően három tényezőtől függ: az élveszületések (ez 

pedig a szülőképes korú nők számától és gyermekvállalási hajlandóságuktól), a halálozások és 

a nemzetközi vándorlás egyenlegétől. Rendkívül fontos tényező Magyarország demográfiai 

folyamatainak vizsgálatában a gyermekvállalási kor.  

3. diagram: Születéskor várható élettartam (év) 

 
Forrás: KSH 
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A 3. diagramból a KSH adataiból látszik, hogy a születéskor várható élettartam 1,78 évvel 

növekedett. Látható továbbá, hogy a nők születéskor várható élettartama magasabb, mint a 

férfiaké, kialakul az időskori nőtöbblet. Az adatok megerősítik az előzőekben leírtakat: férfiak 

többlethalandóságából adódóan következik, hogy az életkor előrehaladtával növekszik az 

egyszemélyes háztartások száma, amelyben közismert, hogy az alacsonyabb jövedelemmel 

rendelkező nők élnek. Amint a 2. táblázatból látható, az átlagéletkor is kedvezőtlenül alakul 

megyénkben a régió, vagy az országos adatokhoz képest. Az elöregedés tényéből 

következtethetünk megyénk korösszetételének kedvezőtlen változására, de a 

népességmegtartó képesség csökkenésére is, amelynek hátterében a kedvezőtlen gazdasági 

folyamatok, közlekedési infrastrukturális fejlesztések késése, elmaradása is meghúzódik. 

4. diagram: Az átlagéletkor alakulása (év) 

 
Forrás: KSH 

 

A népesség elöregedésével ugyanakkor fokozatosan csökken az aktív korosztály létszáma, 

illetve növekszik az idős népesség eltartottsági rátája, amely hosszú távon számos társadalmi, 

gazdasági és költségvetési problémát vet fel. 

Hazánk lakosságának nemenkénti korelosztását ábrázoló keskeny alapú, felfelé kissé 

szélesedő formájú korfa, amit a fiatalok arányának csökkenése, az idősek arányának 

növekedése okoz, a fogyó népesség korfája. A negatív demográfiai helyzetkép elsődleges okát 

az alacsony születésszám, illetve az alacsony termékenységi mutatók, valamint a halálozások 

számának tartósan magas szintje jelentik. A születések és a halálozások negatív mérlegét a 

hivatalos adatok szerint a bevándorlási többlet sem képes ellensúlyozni, a növekvő számú 

elvándorlás tovább súlyosbítja a helyzetet 

A korfa szemlélteti, hogy a születéskori férfitöbblet az aktív kor harmadik harmadában, az 

áthajlás korának elején átfordul nőtöbbletbe. Az időskori nőtöbblet magában hordozza, 

azonban azt a tényt is hogy az aktív életszakasz kisebb jövedelme miatt az időskorra is 
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szerényebb jövedelmekből tudják biztosítani nők a létfenntartást, amely nem ritkán fordul 

jövedelmi szegénységbe, és ez a szociális ellátórendszer igénybevételéhez vezethet. 

5. diagram: Magyarország korfája 2017. évben és  

az előreszámítás szerinti 2057. évi korfa 

        2017. év          2047. év 

 
Forrás: KSH 

Dél-Alföld, Békés megye 
A Dél-alföldi régió lakossága 2015-2020 közötti öt év során 1.271 040 főről 1.231 094 főre 

csökkent, azaz 39.946 fő fogyatkozást mutatnak a statisztika adatai. Ebből következik, hogy a 

demográfia változásainak trendje markánsabb, mint az országos, továbbá az is, hogy a régió 

népességmegtartó erejét a gazdaság-fejlesztések ellenére sem sikerült stabilizálni. 

Az 1. táblázat szemlélteti, hogy a régiós trend hasonlít az országos statisztikai adatok 

változásához, amely szintén csökkenő tendenciát mutat, férfiak esetében 14.989 fővel, nők 

esetében 71.056 fővel csökkent a vizsgált időszak alatt a lakónépesség száma. Békés megyére 

hasonló tendencia vonatkozik, megyénkben a férfiak száma 9.667 fővel, a nők száma pedig 

10.939 fővel csökkent. Amint az 1. számú táblázatból egyértelműen látszik a KSH adatai 

alapján, Békés megye demográfiája hasonlóan az országos és régiós arányokhoz, az elmúlt 5 

év során 20.606 fővel fogyott, a számok egy városnyi emberrel él kevesebb megyénkben. 

Annak ismeretében, hogy születéskor a férfi többlet figyelhető meg a statisztikai adatokban, a 

táblázat számai nőtöbbletet jeleznek; az időskori nőtöbblet ismeretéből pedig a társadalmi 

elöregedésre következtethetünk mindhárom területi egységen. 

1. táblázat: A népesség változása területi és nemenkénti bontásban 2015-2020 (fő) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ffi 

Magyarország 4 695 779 4 688 519 4 675 291 4 671 602 4 675 821 4 680 790 

Dél-Alföld 605 505 602 183 597 210 593 894 591 124 589 041 

Békés megye 168 011 166 140 163 904 161 878 159 996 158 344 

Nő 

Magyarország 5 159 792 5 141 966 5 122 270 5 106 769 5 096 935 5 088 736 

Dél-Alföld 665 535 660 753 654 714 649 971 645 977 642 053 

Békés megye 183 137 180 918 178 534 176 147 174 268 172 198 

Forrás: KSH  
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A demográfiai mutatószámok csökkenő tendenciái tükrözik a megye természetes fogyásának 

adatait. Békés megye lakónépessége az élveszületés, és a halálozás arányait nézve - a KSH 

adatai alapján - a fogyás -7,9 0/00-es változást mutat. A tényleges fogyás pedig az elvándorlási 

különbözetet is tartalmazza. A születések számának visszaesése és az átlagos élettartam 

meghosszabbodása következtében a népesség korösszetétele egyre kedvezőtlenebb. A 

gyermekkorúak részaránya folyamatosan csökken, miközben az időseké nő, így a megyében 

élő állandó lakosok átlag életkora folyamatosan növekszik. A társadalmi elöregedés tényére 

következtethetünk a 2. táblázat adataiból is, látható, hogy a 0-14 éves korcsoport száma 

csökkenő tendenciát mutat, mind a Dél-alföldi régióban, a vizsgált időszakban 6248 fő a 

megyénkben 3860 fő, ugyanakkor országosan 5.850 fő (ez azt jelzi, hogy hazánk más 

területein a tendencia megfordult). Az aktív korúak száma szintén csökkenést mutat 

mindegyik területi egységen, Békés megye: 21.304 fő; Dél-Alföld: 53.590 fő; Magyarország: 

258.197 fő. Ezzel szemben az 65 év és a fölötti lakónépesség száma 2015 óta 178.002 fővel 

emelkedett. Az elmúlt 5 év során 0 – 14 éves korcsoport eltartottsági ráta4 csökkent, ezzel 

szemben az idős népesség eltartottsági rátája5 a 65 – X korcsoportnál nőtt, ugyanakkor az 

aktív korúak száma is jelentősen csökkent, ebből arra lehet következtetni, hogy a jövőben 

egyre több időskorú ellátását kell biztosítani, miközben a munkaerőpiacra egyre kevesebben 

fognak belépni.  

2. táblázat: A lakónépesség korcsoport szerinti bontása 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0–14 éves 

Békés megye 46 290 45 538 44 554 43 623 42 993 42 430 

Dél-Alföld 174 612 172 984 171 205 170 163 169 123 168 364 

Magyarország 1 427 186 1 424 448 1 422 865 1 421 916 1 421 739 1 421 336 

15–64 éves 

Békés megye 234 863 230 554 226 265 222 337 218 232 213 559 

Dél-Alföld 854 000 843 773 831 080 821 709 811 967 800 410 

Magyarország 6 664 153 6 609 458 6 546 470 6 504 490 6 461 058 6 405 956 

65–X éves 

Békés megye 69 995 70 966 71 619 72 065 73 039 74 553 

Dél-Alföld 242 428 246 179 249 639 251 993 256 011 262 320 

Magyarország 1 764 232 1 796 579 1 828 226 1 851 965 1 889 959 1 942 234 
Forrás: KSH  

Az eltartottsági ráták számításánál három főbb korcsoportot emelhetünk ki, ezek egymáshoz 

viszonyított arányai jól mutatják a társadalom elöregedését, az egyes korcsoportok függőségi 

viszonyait, és előrevetítik a változások társadalmi-gazdasági hatásait. Magyarországon a 

következő években jelentősen nőni fog az eltartottsági ráta, vagyis egy dolgozóra egyre több 

 
4 A gyermeknépesség eltartottsági rátája a gyermekkorú népességnek (0–14 éves) az aktív korú (15–64 éves) 

népességhez viszonyított arányát fejezi ki. Az indikátor a népesség korösszetételéről nyújt információt, 

amelynek a társadalmi ellátó rendszerekben van jelentősége. 
5Az idős népesség eltartottsági rátája az idős korú népességnek (65–X éves) az aktív korú (15–64 éves) 

népességhez viszonyított arányát fejezi ki. Az indikátor a népesség korösszetételéről nyújt információt, 

amelynek a társadalmi ellátó rendszerekben van jelentősége. A mutató mértéke és változásának iránya azt jelzi, 

hogy mekkora, és hogy növekvő vagy csökkenő terhet jelent a munkavállalási korú népességnek az időskorúak 

eltartása.  
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inaktív jut a 3. táblázat adatai alapján. Sajnos a Dél-Alföld adatai meghaladják az országos 

adatokat. azonban Békés megye eltartottsági rátája magasabb a régiós adatoknál. 

3. táblázat: Eltartottsági ráták változása 2001-től 

 A gyermeknépesség  

eltartottsági rátája 

Az idős népesség  

eltartottsági rátája 

Az eltartott  

népesség rátája 

 2001 2012 2020 2001 2012 2020 2001 2012 2020 

Békés megye 24,9 20,1 19,9 24,9 27,4 34,9 49,8 47,5 54,8 

Dél-Alföld 24,6 20,5 21 23,4 26,3 32,8 48,1 46,7 53,8 

Magyarország 24,3 21,1 22,2 22,2 24,6 30,3 46,5 45,7 52,5 

Forrás: KSH 

A Dél-Alföldön az öregedési index meghaladja az országos átlagot, 2001 és 2020 közötti 

időszak során 95,1-es mutatója 155,8 százalékpontra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy száz 

gyermekre közel 156 időskorú, azaz 65 éves és idősebb lakos jut, ahogyan ezt szemlélteti az 

alábbi ábra. 

4. táblázat: Az öregedési index adatai 2001-től 

 2001 2012 2020 

Békés megye 100,3 136,6 175,7 

Dél-Alföld 95,1 128,4 155,8 

Magyarország 91,3 116,4 136,6 

Forrás: KSH 

Gyulai kistérség 
A Gyulai kistérség népmozgalmi adatai, korszerkezet 

Az idősoros adatok bármely kohorszra vonatkoztatva igazolják a megfigyelést, amely szerint 

némiképp több fiúgyermek születik, mint kislány. Ez a születéskori férfitöbblet az aktív 

korban fordul át nőtöbbletté. A férfiak azonban halandóbbak (a nők szervezete biológiai 

okokból ellenállóbb), ezért 30-40 éves korra a nemek közötti enyhe eltérés átmenetileg 

megszűnik. Ezt követően, időskorban egyre erőteljesebb nőtöbblet mutatkozik. Az időskori 

nőtöbblet meghaladja a fiatalkori férfitöbbletet, így azt mondhatjuk, hogy a Gyulai 

Kistérségben valamivel több nő él, mint férfi. Igen beszédesek az öregségi nyugdíjban 

részesülők számára vonatkozó adatok (sajnos a TeIR adatbázisában a 2018. évet követően 

még nincsenek adatok). Az 5. táblázat alapján elmondható hogy az öregségi nyugdíjasok 

számának aránya mindegyik településen 20% körüli nőtöbbletet mutat. 

5. táblázat: Öregségi nyugdíjban részesülők száma 

  Elek Gyula Kháza Lháza 

2015 ffi 376 2667 304 142 

2015 nő 558 4331 434 215 

2016 ffi 363 2654 300 139 

2016 nő 550 4419 432 215 

2017 ffi 348 2598 293 140 

2017 nő 532 4401 424 217 

2018 ffi 340 2622 294 138 

2018 nő 540 4470 435 217 

Forrás: TeIR 
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A kistérség minden településén a 65 év feletti állandó lakosok 100 fő 0-14 éves korú állandó 

lakosra jutó száma meghaladja az országos átlagot.  

Az országos, a régiós és a megyei tendenciákhoz hasonlóan a Gyulai kistérségben is fogy a 

lakónépesség, (6. diagram) ezzel szemben a hatvanöt évet betöltöttek számának aránya egyre 

emelkedik. Egyrészt nagyszerű, hogy valaki megéri a 65 évet, vagy idősebb életkort, másfelől 

korlátozza számos készségét az embernek, s fokozottan igényli a szociális-, sokszor speciális 

szolgáltatásokat, ezzel költséges is lehet e szakasza az életnek, amelynek komoly 

nemzetgazdasági kihatásai vannak. 

6. diagram: A Gyulai kistérség népességének alakulása 

 
Forrás: TeIR 
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A népesség korszerkezetének változását, a népességfogyás ütemét, annak felgyorsulását 

illetve mérséklődését a természetes népmozgalom mellett jelentősen befolyásolja a ki- és 

bevándorlás illetve a belső migráció, a vándorlási egyenleget szemlélteti a 7. diagram. 

7. diagram: Vándorlási egyenleg  

 
Forrás: TeIR 

A népesség fogyásához azonban a negatív vándorlási egyenleg mellett hozzájárul az 

élveszületések és halálozások negatív különbözete is, egyre kevesebb gyermek születik és 

egyre több a halálozások száma, a természetes szaporodás, fogyás adatait szemlélteti a 8. 

számú diagram. 

8. diagram: Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék) 

 
Forrás: TeIR 
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Kitolódott a gyermekvállalás időpontja. A fiatalok, ha módjukban áll, nem térnek vissza 

tanulmányaik befejezését követően, a helyben maradók egy részére jellemző a közéleti 

passzivitás, érdektelenség. A népszámlálási adatok szerint a kistérség lakónépességének 

fogyását az elvándorlás is terheli. 

Elmondhatjuk, hogy a Gyulai Kistérség településein a születéskor várható élettartam 

hosszabbodik, a termékenység ugyanakkor alacsony szintű, és e két egymást erősítő folyamat 

következtében a demográfiai öregedés felgyorsult.  

A négy településen a népesség korösszetétele átalakulóban van, csökkenő lélekszám mellett 

az időskorúak emelkedő arányával, azon belül is jelentős nőtöbblettel, tendenciájában 

markánsan öregedő közigazgatási egység a Gyulai Kistérség. 

Az előzőekben bemutatott demográfiai folyamatokból következik térségünkben az aktív korú 

állandó népesség fogyása a gazdasági élet szempontjából fontos és nemkívánatos változásokat 

eredményez. Ezek a negatív változások tovább növelik a nemzetgazdaságunkhoz viszonyított 

térségi lemaradásunkat és feltranszformálják a szociális ellátások és a szociális gondoskodás 

iránti társadalmi igényt, hiszen a térségünkben egyre növekszik a társadalom által eltartott 

népesség számának aránya.  

Az Alföld, Észak Magyarország és Dél-Dunántúl határ menti területein élő adófizetők 

rendelkeztek a legalacsonyabb adóköteles jövedelemmel, ami 20 járásban az 1,5 millió 

forintot sem érte el. Ezzel szemben 2014-ben 4,45%, 2018-ban az adófizetők már 10,55%-a 

rendelkezett 5 millió forintnál magasabb adóköteles jövedelemmel. Az is látható a szemléltető 

diagramból, hogy harmaduk jövedelme az 1 millió forint alatt van (8. diagram). 

9. diagram: A Gyulai kistérség adófizetőinek aránya  

az 5 M Ft feletti-, és 1 M Ft alatti jövedelmi sávban (%) 

 
Forrás: TEIR 

 

Jövedelmi viszonyok 

Az alábbiakban összehasonlításra került a TEIR adatai alapján a Gyulai kistérség állandó 

népességből az adófizetők aránya és a főállású adófizetők aránya az adózók között. Amint a 9. 

diagram szemlélteti, a kistérségben az állandó lakosok közül adózók aránya nem éri el az 

50%-ot, annak ellenére, hogy a vizsgált időintervallumban 5,26%-ot emelkedett az arányuk.  
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10. diagram: Az adófizetők aránya az állandó népességből és 

a főállású adófizetők aránya az adófizetők közt (%) 

 
Forrás: TEIR 

A 10. diagram szintén azt szemlélteti, hogy a Gyulai kistérségben az egy lakosra jutó nettó 

jövedelem nem éri el az egy adófizetőre jutó nettó jövedelem 50%-át. Ebből arra lehet 

következtetni, amelyet a fenti szemléltető diagram is bemutat, hogy a jövedelmi viszonyok 

mélyen az országos szint alatt vannak és a demográfia-, valamint a gazdasági folyamatok 

trendjei alapján nem is fognak változni a közeljövőben, hiszen a térség közlekedés-földrajzi 

szempontból még mindig rendkívül hátrányos helyzetben van, mindaddig, amíg a 44-es 

gyorsforgalmi út össze nem köti térségünket az országos közúthálózattal. 

11. diagram: A Gyulai kistérség egy lakosára és egy adófizetőjére 

vetített nettó jövedelem 2014-2018 években 

 
Forrás: TEIR 

A 11. diagram adatai szintén arról árulkodnak, hogy a térségünkben a vállalkozói szféra 

nagyon szerény mértékben tudja kivenni a részét a piacgazdaságból, a főállásból származó 

jövedelmek pedig messze elmaradnak a KSH által ismertetett országos jövedelmektől.  
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12. diagram: A főállásból, társas-, és egyéni vállalkozásokból  

származó jövedelem egy lakosra (Ft) 

 
Forrás: TEIR 

A társadalmi jövedelmek döntő hányada öregségi ellátás, azon belül is az öregségi nyugdíj. A 

saját, valamint a hozzátartozói jogon járó ellátásban részesülők népességhez viszonyított 

aránya a Gyulai kistérségben magasabb az országos átlagnál, az ellátottak nagy része öregségi 

nyugdíjas, az egyéb nyugdíjasok aránya is nagyobb, mint az ország többi részén. Mivel a 

nyugdíjak nagysága függ az aktív korban elért jövedelemtől, az Alföld keleti területein, így 

térségünkben is a legkisebb az öregségi nyugdíjak összege. Amint az előzőekben bemutatásra 

került az alacsony jövedelmi szint a nyugdíjas korban befolyásolja az életminőségen túl a 

szociális ellátások és a szociális gondoskodás iránti igényeket. 

Társadalmi szolgáltatások a Gyulai Kistérségben 
Az önkormányzatok a szociálisan nehéz helyzetben lévőket szociális alapszolgáltatásokkal 

segíthetik. Ezek közül szociális étkeztetésben, Békés megyében 2014-ben 16.488 fő vett részt, 

2018-ban már 18.386 ezren (KSH).  

1. ábra: Szociális étkeztetésben részesülők a 65 éves és idősebb népesség százalékában. 

 
Forrás: KSH 
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Az ellátottak számát és népességre vetített arányát tekintve erősen kirajzolódik az ország 

kelet–nyugati megosztottsága, nagyságrendekkel több a rászoruló a keleti országrészben: a két 

leggyakrabban igényelt alapszolgáltatási formát tekintve az ellátottak közel háromnegyede itt 

él (1. ábra).  

A 13. diagram szemlélteti, hogy a Gyulai kistérségben a szociális étkeztetést mintegy két és 

fél ezren veszik igénybe ez a szám ezer lakosra vetítve a 6,426 főt jelent, amelyből a 

GYKESZGYI a szociális étkeztetésben mindössze 3,87 % arányban nyújt szolgáltatást.  

13. diagram: A szociális étkeztetés szolgáltatási adatai (fő) 

 
Forrás: TEIR; GYKESZGYI 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás célja és feladata, hogy az ellátást igénybevevő részére a 

saját lakókörnyezetében legyen biztosított az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 

ellátás.  

2. ábra: Házi segítségnyújtásban részesülők  

a 65 éves és idősebb népesség százalékában 

 
Forrás: KSH 
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A szolgáltatás keretében gondoskodnak azokról az idősekről, akik otthonukban önmaguk 

ellátásáról saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, továbbá a pszichiátriai 

betegekről, fogyatékos személyekről, szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az 

önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, valamint az 

egészségügyi állapotuk miatt rászoruló személyekről, ha az önálló életvitel fenntartásához 

támogatást igényelnek.  

Hazánk keleti-, határmenti térségében a szociális étkeztetés mellett a leggyakrabban igényelt 

szociális alapszolgáltatás. 

Békés megyében 2014-ben a házi segítségnyújtás keretében 19.427 fő részesült 2018-ban 

mindössze 10.910 fő, az ismert okok miatt.  A házi segítségnyújtásban részesülő ellátás 

igénybevételének nagyságrendjéről, illetve alakulásáról a 2. ábra és a 13. diagram ad képet. 

14. diagram: A házi segítségnyújtás igénybevételének adatváltozásai 

 
Forrás: TEIR 

Szociális szakosított ellátások keretében ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos szociális 

intézményekben elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, 

gondozását végzik, akiknek az egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem 

igényel. A tartós bentlakásos idősek otthonaiban az idősek otthona az arra rászoruló idős 

emberek számára, szükségleteikhez igazodó teljes körű ellátást biztosít, ami a napi ötszöri 

étkeztetést, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, a mentális gondozást, 

az egészségügyi ellátást, foglalkoztatást és a lakhatást foglalja magában. 

Az időskorúak otthonaiban működő férőhelyek száma, 2015-ben Eleken 78 db, 

Gyulán 603 db., az ellátottak száma 2015-ben  Eleken 72 fő, Gyulán 599 fő. 2019 évben 

a működő férőhelyek száma, 2019-ben Eleken 78 db, Gyulán 578 db., az ellátottak száma 

2019-ben Eleken 70 fő, Gyulán 576 fő, a férőhelyszám csökkenése abból adódik, hogy a 

jogszabály megszüntette az emelt férőhely fogalmát, azonban számos lakója az intézménynek 

még ilyen megállapodás birtokában éli a mindennapjait.  

Annak ellenére, hogy a demográfia trendjei elképesztő mértékű elöregedést mutatnak a 

térségünkben, az ellátottak száma a tartós bentlakásos idősek otthonaiban jelentősen nem 
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emelkedett, igaz az adatok szerint a férőhely kihasználtsága 96% - 98% körül mozog. Ennek 

okai lehetnek egyrészt: a szociális alapszolgáltatások igénybevételének terjedése, azaz az 

időskorúak életvitelének rendszeres segítése a saját otthonában; másrészt az alacsony 

nyugdíjból élő ellátásra szoruló, (a statisztikából ismert időskori nőtöbbletből következő 

alacsonyabb jövedelemszint, a jövedelmi egyenlőtlenséget súlyosbító legalacsonyabb 

jövedelmi helyzetű térséghez tartozás) nem tudja a szolgáltatást megfizetni, illetve a tartásra 

köteles hozzátartozó sem tudja kiegészíteni a térítési díjat. A szolgáltatást nyújtó intézmény 

pedig már régen nem tudja az évek óta megrekedt költségvetési támogatásból kigazdálkodni a 

hozzájárulás összegét. Így aztán a rászoruló, ha feltételezzük, hogy a házi segítségnyújtás 

törvényben megengedett maximális időtartamát kihasználja, napi 20 órát az otthonában tölt 

egyedül magányosan, s mint tudjuk a szakmai leírásokból a magány rontja a leginkább az 

egyedül élő időskorú közérzetét, rombolja a személyiségét. 

Harmadrészt a kapacitáshiány; a kihasználtság mértéke is gátat szab az ellátást igénybe vevők 

számának.  

Gyulán, és a környező településeken fedél nélkül élő emberek komplex ellátásáról az 

Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központja gondoskodik. A 

Segélyszervezet gyulai központja Hajléktalanok Nappali Melegedője, Éjjeli Menedékhely, 

Átmeneti Szállás, Népkonyha és Utcai Szociális Szolgálat működtetésével biztosítja a 

hajléktalanok teljes körű, személyre szabott ellátását, napi 24 órában a rászorulók 

rendelkezésére áll a gyulai intézmény a Gyula, Zrínyi tér 2/1. sz. alatti ingatlanon 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Gyula engedélyezett 

férőhelyei: 

➢ Hajléktalanok nappali melegedője: 90 fő 

➢ Népkonyha: 100 adag étel/munkanap 

➢ Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye: 34 férőhely 

➢ Átmeneti Szállás: 16 férőhely 

➢ Utcai Szociális Szolgálat (itt nincs meghatározva) 

6. táblázat: Hajléktalan ellátások adatai (fő) 
 

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Hajléktalanok Nappali Melegedője 189  190  164  157  147  

Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye NA 112  92  101  89  

Átmeneti Szállás NA 40  26  40  26  

Utcai Szociális Szolgálat 144  131  123  95  82  

Forrás: MÖSZ; A táblázatot készítette: Kerekes Gizella 

Összességében elmondható, hogy a feladatellátással megbízott szervezet munkája, 

teljesítménye mindenképpen elismerésre méltó. 

Az arra rászorulóknak – térségünk települései közül – városaink és Lőkösháza önkormányzata 

biztosít szociális lakhatást. Lőkösházán 15 db önkormányzati bérlakást üzemeltet az 

önkormányzat. A településen sajnos nagy számban találhatóak üresen álló, gyakran 

eladhatatlan állapotban lévő ingatlanok, egyrészt, mivel nagy teher nehezedik a lakosságra a 

lakások korszerűsítése, felújítása, fenntartása miatt, másrészt az elvándorlásnak is komoly 

szerepe van a folyamatban.  Elek, Gyula településeken az önkormányzat tulajdonát képező 

közszolgáltatás színterét szolgáló épületek fizikai akadálymentesítése részben megtörtént, 
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2015. évben az önkormányzati lakóházak összes javítási költsége Elek városban a 48 db. 

önkormányzati lakásra 4,909 millió forintot, míg Gyulán a 239 db. lakásra szintén 2015. 

évben 7,086 millió forintot fordítottak korszerűsítésre, akadálymentesítésre, karbantartásra a 

TeIR adatai szerint. Azonban a bérlakás állomány még akkor épült, amikor nem volt 

szabályozva az épületek hőszigetelése, jelenleg az épületek egy része penészedésre hajlamos, 

ezen túlmenően jelentős része felújításra szorul. Jelenleg a szociális lakások bérletére 78 db 

kérelem van nyilvántartva. A kérelmezők száma csökkent az elmúlt évekhez képest, de még 

magas szám a szociális bérlakások számához viszonyítva, különös tekintettel arra, hogy 

általában öt évre kerül bérleménybe az arra rászoruló család számára és nem ritka, hogy 

alapos indoklás esetén a bérleti jogviszony még maximum öt évvel meghosszabbítható. 

Azonban éppen az esélyegyenlőség elvén más kérelmezők lakhatását is segítenie kell az 

önkormányzatnak. Ez komoly dilemma elé állítja a döntéshozókat, hiszen azok a családok, 

akik kikerülnek a szociális bérlakásokból általában újból albérletbe kényszerülnek, vagy 

szívességi lakáshasználóként befogadásra kerülnek családtagokhoz, barátokhoz. A depriváció 

érintheti az egész családot és kialakulhat a relatív szegénység, amely munkahelyek híján 

hamar mélyszegénységbe képes sodorni a családokat. 

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

feladatellátása 
A személyes gondoskodás keretében az intézmény az 1993. évi III. törvényben - a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásról -, illetve az 1997. évi XXXI. törvényben - a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról - megfogalmazott feladatokat látja el. Az 1/2000. (I. 

07.) SZCSM rendeletet által meghatározott szakmai szempontok figyelembevételével. A 

feladatellátás során az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

csaknem teljes vertikumát felöleli. 

1. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében: 

➢ Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás (ellátási terület: Gyula, Elek, Kétegyháza és 

Lőkösháza) 

➢ Étkeztetés (ellátási terület: Gyula) 

➢ Közösségi pszichiátriai ellátás (ellátási terület: Gyula, Elek, Kétegyháza és Lőkösháza) 

➢ Szenvedélybetegek közösségi ellátása (ellátási terület: Gyula, Elek, Kétegyháza és 

Lőkösháza) 

➢ Nappali ellátást nyújtó intézmények működtetése – (ellátási terület: Gyula, Elek, 

Kétegyháza és Lőkösháza) 

➢ Pszichiátriai betegek nappali intézménye 

➢ Gyula, Almássy Kálmánné tér 9. 

➢ Gyula, Béke tér 1. 

Fogyatékosok nappali intézményei: 

➢ Gyula, Károly Róbert. u. 10/A 

➢ Gyula, Almássy Kálmánné tér 9. 

➢ Gyula, Béke tér 1. 

➢ Elek, Szent István u. 3. 

➢ Kétegyháza, Szent Imre u. 26. 

➢ Lőkösháza, Kiss E. u. 1. 
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Idősek nappali ellátásának helyszínei: 

➢ Gyula, Scherer F. u. 16. 

➢ Gyula, Almássy Kálmánné tér 9. 

➢ Gyula, Temesvári u. 6. 

➢ Gyula, Galamb u. 21. 

➢ Gyula, Kálvin u. 16. 

➢ Gyula, Széchenyi u. 67. 

➢ Gyula, Cinka P. u.1. 

➢ Gyula, Csokonai u. 18. 

➢ Gyula, Leiningen u. 2. 

➢ Gyula, Béke tér 1. 

➢ Elek, Szent István u. 3. 

➢ Kétegyháza, Szt. Imre. 25. 

➢ Kétegyháza, Széchenyi u. 26. 

➢ Lőkösháza, Kiss E. u. 1. 

2. Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás körében: 

➢ Gyula, Galamb u. 21. 

➢ Gyula, Eminescu u. 3. 

➢ Gyula, Széchenyi u. 63. 

2.1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működtetése 

➢ Gyula, Galamb u. 21. 

➢ Gyula, Széchenyi u. 63. 

3. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások körében: 

➢ a) Család és Gyermekjóléti Központ (ellátási terület: Gyulai járás: Gyula, Elek, 

Kétegyháza és Lőkösháza) 

➢ b) Bölcsődék (ellátási terület: Gyula, Elek, Kétegyháza és Lőkösháza) 

  Telephelyek: 

  Gyula, Széchenyi u. 67. 

  Gyula, Leiningen u. 2. 

  Kétegyháza, Szt. Imre u. 116. 

4. Egyéb ellátási körben: 

➢ Szociális foglalkoztatás: ellátási terület: (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) 

➢ fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) 

➢ munka-rehabilitációs foglalkoztatás (Gyula, Kétegyháza) 

➢ Játszóház, (Gyula) 

➢ napközbeni gyermekfelügyelet, (Gyula) 

➢ helyettes szülői hálózat (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) 

➢ kapcsolatügyelet biztosítása (Gyula) 
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Gyula város szociális intézményi ellátása 

Szociális étkeztetés 

Az étkeztetés a célcsoport szükségleteinek megfelelően – helyben fogyasztással-, 

elvitellel-, lakásra történő kiszállítással – szociális rászorultság alapján biztosított. Az 

előrehaladott életkor és a megromlott egészségi állapot meghatározó az ellátást igénybevevők 

körében.  

Nappali ellátások 

A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére 

biztosítanak lehetőséget: a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, az alapvető 

higiéniai szükségletek kielégítésére, illetve az étkezésre. 

Idősek nappali ellátása 

A szolgáltatás alapvető célja, hogy az idős ember életminőségét megőrizve, jó 

közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Önellátási 

képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni 

emberi méltóságát. Fontos a személyközpontú gondoskodás az idősödő emberek, családjaik, 

és mindazok „jól létének”elősegítése, akik törődnek velük. A nappali ellátás szolgáltatásait 

igénylőknél a 45-64 év közötti korosztály dominanciája egyre jellemzőbb. Körükben nem 

ritka probléma a szenvedélybetegség, amely gyakran párosul a társadalmi átlag alatti 

jövedelemmel. A 70-75 év feletti korosztályt érinti leginkább a demencia kórképe és a fizikai- 

mentális diszfunkciók megjelenése, melyhez gyakran a családi-kapcsolati támaszrendszer 

hiánya társul. 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

A pszichiátriai betegek igényeinek megfelelően az öntevékenységre, az önsegítésre 

építve biztosít az intézmény a kulturális-, szabadidős-, tájékoztató programokat, egyéni-, 

csoportos és a szociális foglalkoztatást. 

Közösségi ellátások 

A közösségi szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg ellátás olyan közösségi alapú 

gondozás, mely önkéntesen vehető igénybe, ahol a gondozás az ellátott otthonában, illetve 

lakókörnyezetében történik. 

 Az ellátás segítséget nyújt mindazoknak, akik életvitelükön, egészségi 

állapotukon szeretnének javítani. Közösségi, szociális támogatásra, pszicho-szociális 

rehabilitációra, szociális tanácsadásra, ügyintézésekben való segítségnyújtásra várnak, 

meglévő képességeiket szeretnék fejleszteni, illetve segítő beszélgetésekre van szükségük a 

mindennapi életük megszervezésében, társas kapcsolataik erősítésében, alakításában, 

munkavállalási lehetőségeik kiterjesztésében. A közösségi szenvedélybeteg ellátásunk 

középpontjában az addiktív problémákkal küzdő szenvedélybeteg, illetve a hozzátartozója áll. 

Cél, hogy az ellátott hatékony segítségnyújtást kapjon a felmerülő problémák megoldásában, 

kezelésében, amelynek következtében a függőségtől való szabadulás elérhetővé válik.  

 A közösségi pszichiátriai ellátás hosszú távon nyújt pszicho- szociális 

rehabilitációt, támogatást. Elsődleges célja az ellátásnak, hogy a pszichiátriai beteg emberek 

meglévő készségeit, képességeit megtartva, fejlesztve támogassa a mindennapi 
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életvezetésüket, fejlessze társas kapcsolataikat, ezáltal pedig segítse vissza illeszkedésüket a 

munkavállalók világába. 

Fogyatékkal élők nappali ellátása 

A Szivárvány Napközi Otthonban értelmileg akadályozott - felnőtt korú - egyének ellátása és 

munka-rehabilitációs foglalkoztatása történik. A fejlesztés – egyéni fejlesztési terv alapján – 

az ellátottak szükségleteihez igazodik. A foglalkoztatás tekintetében a rendszeresség és a 

folyamatosság elve érvényesül. 

A Napfény Nappali Központban az egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozások mellett, 

a szociális foglalkoztatásban – elsősorban munka-rehabilitációs jellegű – is részt vesznek a 

fogyatékkal élő ellátottjaink. A Wenckheim Nappali Központban a fejlesztés – egyéni 

fejlesztési terv alapján – az ellátottak szükségleteinek megfelelően történik  

A fogyatékkal élők hozzátartozóinak, továbbá civil szervezetek célkitűzéseinek 

megvalósítását karolta fel Gyula Város Önkormányzata, amely pályázatot nyújtott be szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére, fejlesztésére, a „Szivárvány” Napközi 

Otthon átalakítása és bővítése címmel, TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00007 és kóddal. A 

pályázaton 252.996.593 Ft-ot nyert Gyula Város Önkormányzata. A felújított nappali 

intézmény átadásra került. 

Nagy problémát jelent a fogyatékkal élőkről történő gondoskodás megoldása például a 

szülők, gondozást végzők kórházi ápolása során, az pedig végképp nincs megoldva, hogy mi 

lesz a további sorsuk az értelmileg fogyatékossággal élő gondozottaknak szüleik elhunytát 

követően. 

Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtást igénybe vevő részére a saját lakókörnyezetében biztosítják az 

önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

Gondoskodnak: 

➢ azokról az idősekről, akik otthonukban önmaguk ellátásáról saját erőből nem képesek, 

és róluk nem gondoskodnak, 

➢ a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, szenvedélybetegekről, akik 

állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában 

segítséget igényelnek, 

➢ az egészségügyi állapotuk miatt rászoruló személyekről, ha az önálló életvitel 

fenntartásához támogatást igényelnek. 

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 

szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási 

szükségletének vizsgálatát, és állapítja meg a napi gondozási szükséglet mértékét. 

Az intézmény szervezeti felépítése, és magas ellátotti létszáma, indokolja a gondozási 

szükséglet vizsgálat feladatának delegálását a házi segítségnyújtás megszervezéséért felelős 

részközpont vezetők részére. A feladatleosztás a szervezeti és működési szabályzatban, 

valamint a munkaköri leírásokban is megjelenítésre kerül. Az elvégzett gondozási szükséglet 

eredményét, az intézményvezető hagyja jóvá. Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi 

állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás halaszthatatlan biztosítását teszik 
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szükségessé, a házi segítségnyújtás legfeljebb 30 napos időtartamra akkor is nyújtható, ha a 

gondozási szükséglet vizsgálata még nem fejeződött be.  

A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a 36/2007 (XII.22.) 

SZMM rendelet 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap 

másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes 

képviselőjének. Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos, kezelőorvos a megjelölt orvosi 

szakkérdésekben közreműködik. Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll, azzal, 

hogy ha a szociális segítést igénybe vevő személyi gondozásra válik jogosulttá, a gondozási 

szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni. 

Szociális segítés a 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő 

➢ 65. életévét betöltötte és egyedül él, 

➢ 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy 

➢ 75 életévét betöltötte, 

➢ egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel - időszakosan vagy tartósan - a lakását 

nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen 

képes ellátni. 

Ebben az esetben a következőkkel lehet igazolni az egyéb feltételek fennállását: 

➢ életkor igazolására: személyi igazolvány másolata, 

➢ közművesítés, fűtés hiányának: igazolásához a települési önkormányzat jegyzője 

igazolása, 

➢ átmenetileg megromlott egészségi állapot igazolására: kezelőorvosi igazolása. 

7. táblázat: Gondozási fokozatok  

a gondozási szükségletvizsgálat eredménye alapján6 

Fokozat Értékelés Pontszám Jellemzők Jogosult szolgáltatás 

0. 
Tevékenységeit 

elvégzi 
0-19 

Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja 

végezni. A szolgáltatás a szociális és egészségi 

állapot szinten tartására korlátozódik. S
zo

ciá
lis seg

ítés 

  

I. 

Egyes 

tevékenységekben 

segítségre szoruló 

20-34 

Az egyén egyes tevékenységekben hetente 

többször segítségre szorul vagy figyelmet, 

irányítást igényel. S
zem

ély
i g

o
n

d
o

zá
s 

II. 
Részleges segítségre 

szoruló 
35-39 

Az egyén bizonyos tevékenységek 

elvégzésében napi rendszeres segítségre 

szorul vagy napi szintű kontrollt igényel. 

III. Teljes ellátásra szoruló 40-56 

Az egyén teljes ellátásra, folyamatos 

gondozásra, ápolásra szorul, intenzív 

odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel. 

 

Bentlakásos 

elhelyezés 

Forrás: 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 

 
6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.); 2016. 

évi CLXVI. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról; 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

(R.); 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló 

szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól (Gszr.)   
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A szolgáltatás célja: a saját otthonukban élő – egészségügyi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes – időskorú-, fogyatékkal 

vagy pszichiátriai betegséggel élő személyek önálló életvitelének fenntartása, a 

krízishelyzetek elhárítása. Az ellátás igénybevétele önkéntes. A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás igénybevételét a vezető döntése alapozza meg a benyújtott kérelem, az 

egyszerűsített előgondozás és az igénylő szociális rászorultsága alapján. A jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás működtetése folyamatos adminisztrációs munkát kíván mind a gondozást 

végzők, mind a szakmai vezető, illetve a rendszergazda részéről. 

Az intézményvezető kezdeményezésére 2018. év első felében olyan korszerű jelzőeszközök 

kerültek a régiek helyére, amelyek már közvetlenül alkalmasak a kétirányú kommunikációra. 

A jelzőrendszer működtetése során a jelzések fogadását egy külsős, kifejezetten erre 

szakosodott egészségügyi szolgáltató diszpécserközpontja végzi, ahol jól képzett szakemberek 

döntenek az alkalmazandó intézkedésről. Segélyhívás esetén, a diszpécser monitorján 

megjelenik a védett személy összes adata és az intézkedés folyamata. A készülék kihangosító 

rendszere és fülhallgatója segítségével a kommunikáció (hangtávolságon belül) nem helyhez 

kötött, így a mobil készülék érzékeny mikrofonja megbízhatóan továbbítja a helyszínről a 

beszédet, hangokat, zörejeket, hangszórója pedig tolmácsolja a diszpécser kérdéseit és 

megnyugtató segítséget ígérő szavait. A szolgáltatás teljes értékű kommunikációra épül, mely 

lehetővé teszi az ügyeletes diszpécsernek, hogy meggyőződjék a segélykérés valódiságáról, az 

intézkedés szükségességéről és sürgősségéről, és meghatározhassa annak módját. Sürgős 

beavatkozást igénylő események bekövetkeztekor a szolgáltató diszpécsere azonnal értesíti az 

illetékes mentőszolgálatot, az ellátott szakápolóját, valamint a védett személy közvetlen 

hozzátartozóit. A GPRS technológia előnyeit kihasználva folyamatosan és költséghatékonyan 

(napi 1000 jelzés költsége nem haladja meg a 100 forintot) ellenőrizhető a védett személy 

tartózkodási helye, valamint a készülék aktuális műszaki állapota. Minden, ami a készülék 

műszaki állapotával, működésével kapcsolatos, azt jelzés formájában továbbítja a 

távfelügyeleti központ felé. Így a diszpécser mindig tudja, hogy a készülék üzemképes. 

A 14. diagram segítségével kerülnek bemutatásra a családsegítés és gyermekek 

napközbeni ellátása kivételével a szociális alapszolgáltatások idősoros adatai. 

A diagram adataiból látható, hogy az intézményi étkeztetés a gyulai tagintézményekben 

drámai módon lecsökkent, a folyamat nem állt meg a mai napig sem. Az étkeztetést 

igénybevevők és az idősek nappali ellátását igénylők számának csökkenése között 

összefüggés van, akik elmennek máshová étkezni, azok közül számosan kérik a nappali 

ellátás megszüntetését Az is nyilvánvaló, hogy igénybe fogja venni máshonnan az étkeztetést, 

mert a Társadalmi szolgáltatások a Gyulai Kistérségben c. fejezet KSH szerinti adatai azt 

mutatják hogy itt az ország keleti peremvidékén bizony számosan veszik igénybe a szociális 

ellátások ezen formáját. Sajnálatos, hogy ez a nemkívánatos folyamat éppen akkor zajlik, 

amikor a települési önkormányzat prioritásai között szerepel az idősellátás infrastrukturális 

feltételeinek a fejlesztése. 
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15. diagram: Alapszolgáltatás számokban (fő; feladatmutató) 

 
Forrás: GYKESZGYI 
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Támogató szolgáltatás 

A Támogató Szolgálat célja a fogyatékkal élő személyek segítése, (látás, hallás, mozgás, 

értelmileg sérültek, autista) ellátása, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett, a 

lakáson belüli speciális segítségnyújtás. Továbbá cél az alapvető szükségletek kielégítését 

segítő szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.  

Az intézmény által működtetett támogató szolgálat 2004. április 01-től működik, tehát a 

folytonosság nem szakadt meg az intézményi átalakulással. A szolgáltatás ellátási területe 

2009. január 01.óta változatlan: Gyula, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza települések mellett a 

Sarkadi Kistérség településeire terjed ki.  

A Támogató Szolgálat egy kilenc személyes – speciális igényeknek megfelelően átalakított – 

kisbusszal és két ötszemélyes benzin, illetve diesel üzemű személygépkocsival rendelkezik. 

Az ötszemélyes járművek nincsenek akadálymentesítve, ezért összecsukható rámpával vannak 

ellátva. A gépjárművek kora meghaladja a 10 évet. A műszaki vizsgákra történő felkészítés, a 

folyamatos üzemkész állapotban való tartásuk egyre költségesebb. 

Az intézmény folyamatosan figyeli a támogató szolgálat eszközfejlesztéséhez kapcsolódó 

pályázati lehetőségeket, azonban minden alkalommal elutasításra kerülnek a benyújtott 

pályázatok. 

Fejlesztő foglalkoztatás 

Fejlesztő foglalkoztatás az Szt. 99/B. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatás, amely a Munka 

Törvénykönyve szerinti határozott idejű munkaviszonyban, vagy fejlesztési jogviszonyban 

történik. A Munka Törvénykönyve szerinti határozott idejű munkaviszony: az Szt. 99/C. § (4) 

bekezdése alapján történő foglalkoztatás. Célja az önálló munkavégzést segítő képességek, 

készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, 

az ellátott felkészítése a nyílt munkaerő piacon történő munkavégzésre. A munkaviszony 

legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján jön létre. 

Fejlesztési jogviszony:az Szt. 99/C. §-a szerinti fejlesztési szerződés keretében történő 

munkavégzés. Célja:a szociális intézményben (nappali ellátásban) ellátott személy testi és 

szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, 

megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. 

A foglalkoztatás helyszínei:  

➢ 5 sz. Idősek Klubja - 5700 Gyula, Kálvin u.35. 

➢ Napfény Nappali Központ - 5700 Gyula, Béke tér 1. 

➢ Wenckheim Nappali Központ - 5700 Gyula, Almássy Kálmánné tér 9/b. 

➢ Gondozási Központ - 5743 Lőkösháza, Kiss E. u. 1. 

➢ Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye - 5742 Elek, Szent I. u. 3. 

➢ Fogyatékosok Nappali Intézménye - 5741 Kétegyháza, Szent I. u. 26. 

A foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek (szakágazati besorolás): 

➢ (3299) Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység. Egyszerű használati tárgyak 

készítése (ünnepi dekoráció – kopogtatók, asztaldíszek, karácsonyfadíszek, 

ajándéktárgyak, használati tárgyak – tárolók, edényalátétek, lábtörlők, kézi szőttesek, 

üdvözlőlapok, kosarak stb.) 

➢ (1399) Máshová nem sorolható textilipari tevékenység. (Textil figurák és használati 

tárgyak: táskák, ülőpárnák, díszpárnák, kerékpárülés huzatok, kötények, edényfogók, 
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terítők.) 

➢ (8121) Általános épülettakarítás. Kisegítő takarítási tevékenység. Intézményi 

helyiségek takarítása, utcaseprés, hó- és jégeltávolítás. 

➢ (8130) Zöldterület-kezelés. Kisegítő parkgondozás, kertészkedés. Az intézmény 

területén, környezetében parkok, zöldterület, kertek telepítése, gondozása. 

➢ (9820) Háztartás szolgáltatása saját használatra. Kisegítő tevékenység, házimunkák 

elvégzése, kisegítő konyhai tevékenység. Takarításban, vasalásban, varrásban való 

részvétel. 

➢ (8110) Építmény-üzemeltetés. Kisegítő karbantartási és kisegítő portai tevékenység.  

➢ Kisebb javítás, karbantartás, szemét elszállítás, postázás stb. 

8. táblázat: A létszám alakulása 2019. évben: Munkaviszonyban foglalkoztatott 

Telephely 

Működési 

engedély 

érvényessége 

Eng. 

létszám 

Havi záró létszám 
átlag 

(fő) 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 

5. I.K. 2017-12-13 7 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3, 58 

NNK 2017-12-13 26* (0) 0 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,41 

Lőkösháza 2017-12-13 15 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 4, 16 

Elek 2017-12-13 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1, 83 

Kétegyháza 2017-12-13 15* (0) 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1, 66 

Összesen (fő) 

2018. 02. 11-től 
69 (28) 0 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 8 

14, 

66 
Forrás: GYKESZGYI; a táblázatot készítette: Gurzó-Tokaji Andrea 

9. táblázat: Fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatott 

Telephely 

Működési 

engedély 

érvényessége 

Eng. 

létszám 

Havi záró létszám átlag 

(fő) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

NNK 2017-12-13 26* (0) 0 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 7 7, 91 

WNK 2017-12-15 12 0 3 3 5 3 3 5 3 6 3 3 0 3, 08 

Kétegyháza 2017-12-13 15* (0) 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 6, 66 

Összesen (fő) 

2018. 02. 11-től 
53 (12) 0 20 20 22 19 19 22 20 23 20 20 7 

17, 

66 
Forrás: GYKESZGYI; a táblázatot készítette: Gurzó-Tokaji Andrea 

*A működési engedélyben együttesen van meghatározva a - munkaviszonyban és a fejlesztési jogviszonyban - 

foglalkoztatottak létszáma. (Ezért szerepel mindkét helyen a maximum és a minimum létszám is.) 

Munkaviszonyban történő foglalkoztatásban 21 fő és fejlesztési jogviszonyban 29 fő vett 

részt. A 2019. évre a feladatmutató az előző évekhez képest nőtt, de még így sem elegendő 

ahhoz, hogy minden fejlesztő foglalkoztatásra várót be tudjunk juttatni a munkába a teljes 

időszakra. Ezért ellátottainkat, csak több turnusban, vagy kevesebb napi óraszámban tudtuk 

foglalkoztatni. Ez a fejlesztési jogviszonyban 20 főt, a munkaviszonyban dolgozóknál, pedig 

6 főt érintett. A munkaviszonyban foglalkoztatottak 4- és 6 órás, a fejlesztési jogviszonyban 

pedig 2- és 4 órás munkarendben dolgoztak ellátottaink. A foglalkoztatás megszűnésének okai 

a határozott időre kötött munkaszerződés, vagy megállapodás lejárta. A termékek az 

intézmény egyes telephelyein kerültek hasznosításra, illetve az intézményen belül 

meghirdetett vásárokon, rendezvényeken került sor az értékesítésre, a foglalkoztatás során 
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előállított termékek értékesítéséből származó bevétel 2019 évben 1.019.860.- Ft volt. 

Intézményi felhasználásra előállított termékek értéke 444.800.- Ft 

Átmeneti és tartós bentlakást biztosító intézmények 

A statisztika szerinti időskori nőtöbblet, valamint a statisztikailag igazolt alacsonyabb 

jövedelmi szint az időskorú nők esetében arra is következtetni enged, hogy talán komoly 

problémát jelenthet igénybe venni a bentlakásos idősellátást a számukra magas gondozási 

díjak megfizetésének nehézségei miatt. Így aztán marad az egyre inkább beszűkülő élettérben 

megélt mindennapok magányos élete, amíg meg nem jelennek a személyiség építőköveinek 

meglazulásából fakadó pszichotikus problémák, amelyek megoldása nagyságrenddel nagyobb 

nemzetgazdasági terhet jelent majd az egészségügyi ellátórendszerre, mint amennyi 

megtakarítást sikerült elérni a szociális ellátórendszernek az időskorúakon. 

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye három intézményi 

egységében látja el az átmeneti és tartós bentlakás feladatellátását, amelynek számszaki 

adatait a 16. sz. táblázat mutatja be. A táblázat adataiból látható, hogy az összes ellátott 

számának arányához viszonyított demencia kórképet igazolt ellátottak aránya mintegy 20%-ot 

tesz ki. Az Szt. szerint, ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy esetében 

demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül 

intenzív gondozást biztosító részleg, vagy gondozási csoport kialakításával különállóan kell 

gondoskodni. Az intézményben az előírásoknak megfelelően mentálhigiénés munkatárs végzi 

a mentális gondozást a betegséggel küzdők számára. 

10. táblázat: Átmeneti és tartós bentlakást biztosító intézmények, és ellátottak száma 

Intézmény 
Férőhely 

típus 
Nő Férfi Összesen 

Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza 

általános 16 7 23 

átmeneti 3 1 4 

ebből demens 8 3 11 

Nyugdíjasok Háza 
általános 11 1 12 

ebből demens 5 1 6 

Szép Alkony Idősek Otthona és 

Gondozóháza 

emelt szintű 2 0 2 

általános 30 1 31 

átmeneti 8 1 9 

ebből demens 4 2 8 
Forrás: GYKESZGYI 

Az ellátottak száma és aránya korrelál a demográfia tendenciájával, a 81 fő ellátott közül 70fő 

nő, és mindössze 11 fő férfi, az is beszédes, hogy a 81 fő ellátottból 25 ellátott demenciában 

szenved. Az intézményi elhelyezés várólistája: 163 fő nyújtotta be írásban az elhelyezési 

igényét, ez több mint az intézményi férőhely összesen. 

Család és Gyermekjóléti Központ 

A kistérségi székhelyeken 2016. január 1-jétől Család- és Gyermekjóléti Központok jöttek 

létre. A Központ két egymástól elkülönülő szakmai egységből áll a Család- és Gyermekjóléti 

Központból és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatból. Az intézményegységhez tartozik még 

a Tanyagondnoki Szolgálat is.  

Feladatmegosztás szerint: 
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➢ települési szinten a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, 

➢ járási szinten a Család-és Gyermekjóléti Központ végzi a gyermekvédelmi 

feladatokat.  

A kistérség illetékességi területén a hatósági intézkedéssel kapcsolatos feladatok a Család-és 

Gyermekjóléti Központ hatáskörébe tartoznak. A hatósági intézkedést igénylő feladatok 

ellátásában az esetmenedzser szervező koordináló szerepet lát el, mellyel egyértelműen 

szétválasztásra került a hatósági tevékenységhez kapcsolódó szakmai munka, illetve a segítő 

jellegű tevékenység. Kizárólag a hatósági intézkedéssel érintett családokra, gyermekekre 

terjed ki kistérségi szinten a feladatuk.  

A Család-és Gyermekjóléti Központ az általános szolgáltatási feladatain túl speciális 

feladatokat is ellát: 

➢ készenléti ügyeletet,  

➢ kapcsolatügyeletet, 

➢ kórházi szociális munkát,  

➢ utcai szociális munkát, 

➢ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

A családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan egy szervezeti és szakmai 

egységben működhet. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői területi felosztás 

szerint dolgoznak a településen. Gyulán 9 idősek klubja működik lefedve egy-egy városrészt.  

Az idősek klubjaiban a családsegítők heti rendszerességgel kihelyezett fogadóórát tartanak, 

melynek eredményeként a szolgáltatások közelebb kerülnek az igénybevevőkhöz. Az esetek 

elosztása a fentiek figyelembevételével körzetenként történik. A családsegítők a központ 

speciális feladatainak ellátásai közül részt vesznek a kapcsolatügyelet és a készenléti ügyelet 

biztosításában.  

Speciális szolgáltatások: 

Kapcsolatügyelet: A kapcsolattartási ügyelet biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra 

jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre 

alkalmas semleges helyszínt. A kapcsolatügyelet bírósági végzés vagy gyámhatósági 

határozat alapján, felügyelt és helyszínbiztosítás formájában valósul meg, vagy szakember 

jelenléte mellett gyermek átadás-átvétele történik.  

Utcai szociális munka: fertőzött területek feltérképezése, csellengő gyerekek észlelése a cél. 

Szerződéskötésre került sor a Gyulai Rendőrkapitánysággal. Belső jelzőrendszer létrehozása 

is segíti ezt a munkát idősek klubjában dolgozó kollégák részvételével napi munkájukba 

beépítve. 

Kórházi szociális munka: A Békés Megyei Központi Kórházzal együttműködési 

megállapodás alapján 1 fő esetmenedzser koordinálja a központ részéről ezt a feladatot. 

Pszichológiai tanácsadás: A pszichológiai tanácsadás célja a hátrányos helyzetű, 

problémával küzdő családok lelki segítése, támogatása. Az igény magasabb óraszámban 

mutatkozik a szolgáltatásra, ezért hosszabb a várakozási idő.  

Jogi tanácsadás: A jogi tanácsadás célja: a jogi tanácsadó a lakosságnak különböző jogi 

ügyeiben információt nyújt, tanácsot ad. Az ügyfelek jogi problémáik rendezéséhez nyújt 

segítséget. 
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16. diagram: Speciális szolgáltatási tevékenységek és az ellátott személyek száma 
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Kapcsolattartási ügyelet

Utcai szociális munka

Kórházi szociális munka

Készenléti szolgálat

Jogi tanácsadás

Pszichológiai tanácsadás

Szociális diagnózis

Forrás: GYKESZGYI 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység: Az óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenység bevezetésére 2018. 01. 01-től került sor az EFOP-3.2.9-16-2017-00076 „Óvodai 

és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Gyulai Járás területén” megnevezésű 

pályázat keretében. A projekt 2018. 01. 01-én indult, és 2019. 06. 30.-val zárult. Az elnyert 

összeg: 39.981.452.-Ft. A pályázatba járási szinten 13 oktatási- nevelési intézmény került 

bevonásra 39 telephellyel. A törvényi előírások értelmében 2018. szeptember 01-től kötelező 

feladatként látta el a Központ. Ennek érdekében a pályázatba bevonásra nem került 

intézményekkel együttműködési megállapodás megkötésére került sor, így a járáshoz tartozó 

minden oktatási- nevelési intézményben elérhetővé váltak a segítőink. Az óvodai és iskolai 

szociális segítő tevékenység járás szintű ellátásához a hozzá rendelt forrásból a tárgyi 

feltételek biztosítása megtörtént. Bútorok, számítástechnikai eszközök és személygépkocsi 

került beszerzésre. 

A pályázat keretén belül a folyamatos segítő tevékenység mellett sor került egy részletes 

esettanulmány elkészítésére, melysorán az egyéni segítő tevékenység került bemutatásra. 

Ezen kívül egy nagyméretű kutatás, felmérés történt, a kistérséghez tartozó oktatási és 

nevelési intézményekbe járó gyermekek szülei körében az oktatáshoz kapcsolódó szociális 

térkép elkészítéséhez. Ennek keretében a gyulai kistérség négy településén lévő köznevelési 

intézményekben az óvodás és általános iskolás gyermekek szüleinek összesen 6597 kérdőív 

lett kiosztva, az intézményekben dolgozó pedagógusok segítségével (fenntartói engedéllyel). 

Az adatbázisba 3338 darab feldolgozott kérdőív került, amely az összesített tanulói létszám 

50,6%-ának felel meg. A kérdőív 36 kérdést tartalmazott, melyet az SPSS statisztikai 

módszerrel feldolgoztak, és szociális térképen került értékelésre. 

Szociális diagnózis 

A járáshoz tartozó Család és Gyermekjóléti Szolgálatok és a jelzőrendszer tagjai is 

kérelmezhetik a szociális diagnózist felvevő szakértőtől a diagnózis elkészítését, új esetben és 

eset elakadása esetén is. A család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján készül el a 

szociális diagnózis, melyben meghatározásra kerül, mely szociális szolgáltatásokat javasolt 

igénybe venni a problémák megoldása érdekében. A jogszabály által előírt Szolgáltatási 
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térképet a Szociális diagnózist készítő esetmenedzser elkészítette, és annak tartalmát 

folyamatosan frissíti. 

A járásban 2019 évben 34 alkalommal történt felkérés szociális diagnózis elkészítésére. 

Önkéntes hozzájárulást követően 29 esetben, mely 13 felnőttet és 16 gyermeket érintett. 

17. diagram: Diagnózisok száma 
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Forrás: GYKESZGYI 

A járás illetékességi területén a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 

intézkedéssel kapcsolatos feladatok a Család-és Gyermekjóléti Központ feladatkörébe 

tartoznak. Ennek keretében a Család-és Gyermekjóléti Központ kezdeményezi a gyermek 

védelembe vételét vagy súlyosabb veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú 

elhelyezését, nevelésbe vételét. Javaslatot készít a gyermek védelembe vételére, a gyermek 

családjából történő kiemelésére, leendő gondozási helyének kijelölésére, vagy annak 

megváltoztatására, a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésre, 

fenntartására és megszűntetésére. 

Család-és Gyermekjóléti Központ a hatósági döntés kezdeményezése előtt vagy kapcsán a 

probléma feltárása során a gyermek veszélyeztetettségének feltérképezése céljából a széles 

körű tájékozódás érdekében a javaslat elkészítéséhez esetkonferenciát szervez, a család és a 

gyermekkel családdal kapcsolatba kerülő szakemberek bevonásával. 

Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma új esetben 113 alkalommal került sor, a 

tevékenységi adatokat szemlélteti a 17. diagram. 

18. diagram: Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma új esetben, településenként 

 

Forrás: GYKESZGYI 
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Esetkonferencia megrendezésére 129 alkalommal került sor (122 gyermeket érintett): 

➢ Gyula: 75 alkalom 

➢ Elek: 31 alkalom 

➢ Kétegyháza: 14 alkalom 

➢ Lőkösháza: 9 alkalom 

Család-és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait 2019. évben jogerős hatósági intézkedéssel 

érintettek, esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevők száma: 395 személy, ebből 159 

gyermek. A védelembe vétellel érintett gyermekek száma 92 fő, 9 fő gyermek ideiglenes 

hatályú elhelyezésben érintett, nevelésbe vétellel 56 fő kiskorú, utógondozásban 2 fő érintett 

gyermekvolt.  

19. diagram: Jogerős hatósági intézkedéssel érintettek és számuk 

Forrás: GYKESZGYI 

Járási jelzőrendszeri tanácsadó 

A Gyulai járás tekintetében megfigyelhető, hogy az előző évekhez képest a jelzések száma 

növekedett. 2019. évben a járásban az észlelő jelzőrendszer tagjai összesen 306 db (2018-ban 

267 db) jelzéssel éltek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok felé.  

➢ Gyula: 162 jelzés (előző évben 118) 

➢ Kétegyháza: 59 jelzés (előző évben 79) 

➢ Elek: 51 jelzés (előző évben 44) 

➢ Lökösháza: 34 jelzés (előző évben 26) 

Jelzést tevő intézmények:  

➢ az előző évben is hasonlóan, a köznevelési intézményekből érkezett a legtöbb jelzés: 135 

(előző évben 126) 

➢ állampolgári jelzés 70 (előző évben 25) érkezett, itt jelentős mértékű emelkedés figyelhető 

meg, mely feltételei a problémákkal szembeni tolerancia szint csökkenését.  

➢ rendőrségtől érkezett jelzések száma csökkenő tendenciát mutat: 27 (előző évben 35) 

➢ védőnői szolgálattól érkezett jelzések szám nem változott 2018. évben és az előző évben is 

26 volt és egyéb intézményektől: 48 jelzés érkezett 
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A jelzett probléma típusa:  

➢ igazolatlan iskolai mulasztásra 101 esetben (2018-ban 77esetben), 

➢ szülői elhanyagolásra 67 esetben, (2018-ban 63esetben), 

➢ magatartási problémákra, 27esetben, (2018-ban 29esetben), 

➢ család életvitele, családi konfliktus miatt 48 esetben, (2018-ban 38esetben), 

➢ kapcsolattartási problémák miatt 4 esetben, (2018-ban16esetben), 

➢ szülők egészségügyi, mentális állapota miatt 11 esetben, (2018-ban 10esetben), 

➢ kiskorú várandóságáról, titkolt terhességről9 esetben, (2018-ban 2esetben), 

➢ lakhatási problémákra10 esetben (2018-ban 25esetben). 

➢ bántalmazásról 7 esetben 

➢ anyagi problémákról 6 esetben 

➢ kábítószer fogyasztás 2 esetben. 

➢ egyéb esetben 14  

A jelzéseket követően: 

➢ ellátás indult: 71 esetben,(előző évben 111 db esetben) 

➢ nem indult ellátás: 124 jelzés esetében (előző évben 75 esetben) 

➢ 111 jelzés már ellátottra érkezett (előző évben 106) 

Az észlelő jelzőrendszer tagjai legtöbb esetben iskolai igazolatlan mulasztásról, gyermek 

magatartási problémájáról jeleztek, illetve a család, szülő életvitele, magatartása és szülői 

elhanyagolás miatt éltek jelzéssel. Gyula tekintetében a probléma típus áttevődött az anyagi 

problémákról a családon belüli zavarokra.  

Az észlelő- és jelzőrendszeri tagok egyre több alkalommal élnek a jelzési kötelezettségükkel, 

többször előfordul, hogy egyes gyermekekkel kapcsolatban több jelzőrendszeri tag is jelzéssel 

él, ill. adott esetben ugyanazon gyermekre egy jelzőrendszeri tag több alkalommal is jelez 

(tolerancia szint csökkent). A járás egyik településének észrevétele, hogy járáson kívüli 

települések középiskoláiból rendkívül kevés jelzés érkezik, továbbá egészségügyi szolgáltatók 

legtöbb esetben védőoltás, státuszvizsgálat elmaradásáról jeleztek, valamint egészségügyi 

ellátás visszautasításáról (gyermekek vonatkozásában).  

A magánszemélyektől (általában az egyik elvált szülő) elsősorban családi, párkapcsolati 

konfliktusokról, elhanyagolásról érkezett jelzés. Telefonos jelzés, és személyes bejelentés 

során a jelzéseknél a családsegítő minden esetben kitölti a ,,jelzések felvétele” nyomtatványt. 

A jelzőrendszeri tagok kivétel nélkül írásban küldik meg szolgálatunk részére a jelzéseket.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok minden esetben visszajeleznek a jelzést adó 

jelzőrendszeri tagoknak. Tapasztalható a szorosabb együttműködés és a jobb kommunikáció a 

felek között. 

Tanyagondnoki szolgálat 

A tanyagondnoki szolgálat ellátása a Gyula város közigazgatási határán belül élő teljes 

külterületi lakosságára kiterjed. A tanyagondnokok Gyula város 13 km-es körzetében, a 

külterületi tanyavilágban, valamint Dénesmajor településrészen élő emberek mindennapi 

ügyeinek intézésében segítenek. Gyulán két tanyagondnok teljesít ellátási feladatokat. A 

munkavégzéséhez két személygépkocsi áll rendelkezésre. A Tanyagondnoki Szolgálat I. 

területét Ford Ranger gépkocsi, a Tanyagondnoki Szolgálat II. területét Suzuki Vitara 

terepjáróval látják el a feladatokat. 
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Tanyagondnoki szolgálat I. területei:  

Gyula déli külterülete: Siórét, Csíkosér, Aranyág tanya, Kálvária tanya, Sándorhegy, 

Farkashalom, Nagyökörjárás, Kisökörjárás, Szent Benedek tanya, Szlányi tanya, József 

Benedek tanya, Szilvás 

Tanyagondnoki szolgálat II. területei:  

Gyula északi külterülete. Bicere, Jánoszug, Szeregyháza, Nagyfenék, Sitka, Remete, Bánom és 

Dénesmajor. 

A tanyagondnoki szolgálatok célja: A külterületi lakott helyek intézményhiányból eredő 

települési hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.  

A tanyagondnokok feladatai: A tanyagondnoki szolgálat együttműködve a szolgáltatásokat 

végző intézményekkel segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban 

és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, vagy egészségi állapotukból, 

mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában. 

Tanyagondnok feladatai: 

➢ Információkat szolgáltatnak a városi, települési akciókról, kedvezményekről, 

segélyezési formákról, a külterületeket érintő fejlesztésekről, tervekről, lehetőségekről. 

➢ Segítenek a hivatali ügyek intézésében, közvetítenek a hatóságok és a lakosság között. 

➢ Közvetítik a helyi szociális szükségleteket, információkat az önkormányzat és a 

lakosság között. 

➢ Közreműködnek a lakossági szolgáltatások ügyintézésében, valamint apróbb ház 

körüli  munkákban. 

➢ Segítséget nyújtanak az ellátottak fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti 

 szükségleteinek kielégítéséhez. 

➢ Személyszállítási feladatokat végeznek (nevelési intézményekbe, rendezvényekre, 

 munkaügyi központba, családi eseményekre, temetésre, temetőbe, az 

önkormányzat által közzétett és meghirdetett, vagy a település által szervezett egyéb 

rendezvényre – amennyiben a tevékenységek időpontja nem alkalmazkodik a 

tömegközlekedés rendjébe) 

➢ Segítik a családgondozók, ellátotthoz való eljutását, illetve szükség esetén az ellátott 

 családsegítő szolgálatba, majd onnan lakhelyére történő szállítását. 

➢ Biztosítják az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást (háziorvosi, gyermekorvosi, 

 szakellátási rendelésekre, különböző egészségügyi szűrésekre, a probléma 

súlyosságától függően értesítik a mentőszolgálatot). 

➢ Segítséget nyújtanak a gyógyszerek kiváltásában. 

➢ Tájékoztatják a lakosokat a rendelési időkről, helyszínekről, a gyógyszertárak nyitva 

 tartásáról, az orvosi és a gyógyszertári ügyeletekről. 

➢ Fokozottan figyelnek az idős, egyedülálló emberek, betegek, valamit a sokgyermekes 

családok helyzetére, őket rendszeresen látogatják. 

➢ Közreműködnek dologi javak közvetítésében. 

➢ Szükség esetén gondoskodnak az ebéd kihordásáról, kiszállításáról. 

➢ Jeleznek a problémákról az arra illetékes szerveknél (családsegítő, rendőrség, stb.). 

➢ Részt vesznek közösségfejlesztő programok szervezésében. 
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➢ Erősítik a külterületi létforma lehetőségének kiaknázását. 

➢ Segítséget nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésének strukturálásában,  

➢ Művelődési, kulturális, sport és szabadidős tevékenységhez kapcsolódóan szervezési 

feladatokat végeznek. 

➢ Együttműködnek az ellátottakra hatást gyakorló intézményekkel. 

➢ Segítik a tájékozatlan, határozatlan családtagokat jogaik érvényesítésében. 

➢ Részt vesznek közösségfejlesztő programok szervezésében. 

➢ Keresik és gyűjtik azokat a kialakult ügyintézési módokat, szokásos eljárásokat, 

amelyek az eredményes beavatkozást segítik. 

➢ Gondoskodnak a digitális tanyatérkép folyamatos frissítéséről, aktualizálásáról. 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátás az igénylő kérelmére történik. A 

tanyagondok a hozzáfordulókkal az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. Az 

együttműködés a tanyagondnokok és az ellátottak között addig áll fenn, míg az ellátottak 

igénylik a szolgáltatást. 

A két gyulai tanyagondnoki szolgálat 185 főt látott el 2019. évben.  

A feladatellátás összetettségéből jól kirajzolódik, hogy a tevékenység a személyes 

gondoskodáson túl szorosan kapcsolódik a családsegítéshez és a gyermekvédelem területéhez. 

Bölcsődei ellátás 

 A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében 

alaptevékenységként kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtja a gyermekek számára. A 

családban nevelkedő 3 év alatti gyermekek napközbeni magas színvonalú ellátása, gondozása, 

nevelése, harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni 

sajátosságok figyelembe vételével. Konkrét célkitűzés az egészséges testi-, lelki fejlődés 

biztosítása valamennyi gyermek számára, illetve értelmi-, érzelmi-, szociális fejlődésük 

támogatása. 

11. táblázat: A bölcsődék férőhelyeinek száma 2019-ben: 

Csemeteház Bölcsőde Tipegő - Topogók Bölcsőde 

120 férőhely 27 férőhely 

Forrás: GYKESZGYI 

2019. évben a kisgyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás formájában- két 

telephelyen, 147 férőhelyen történt. 2019 év folyamán a bölcsődében162 gyermek gondozása- 

nevelése valósult meg (2018:174). 

Az év folyamán mind a sajátos nevelési igényű, száma közel azonos Csemeteház Bölcsődében 

az előző évi adatokhoz képest. A Tipegő Topogók bölcsődében egy különleges diétát igénylő 

gyermek is elhelyezésre került a 2019. évben. 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer felé 2017. év folyamán a két bölcsődében összesen 2 fő 

védelembe vett, 13 hátrányos helyzetű gyermeket jeleztünk. Igazoltan halmozottan hátrányos 

helyzetű 2 gyermek volt az ellátásunkban. Az adatok a Csemeteház bölcsődében csökkenést, a 

Tipegő – Topogók Bölcsődében valamelyest emelkedést mutatnak az előző éviekhez képest. 

Az év közben óvodába távozó gyermekek helyét mindkét bölcsődénkben folyamatosan 

feltöltöttük. Bölcsődéinkben 2017.09.01. napján 3 gyermek maradt, aki a 3. életévét 

betöltötte. 



37 

 

12. táblázat: A gyermekek felvételének alakulása 2016-2017 év folyamán 

„Csemeteház” Bölcsőde 2018 2019 

Induló létszám: 01.hó 01. 93  85 

Év közben felvételt nyert gyermekek száma: 80 77 

Év közben óvodába távozott gyermekek száma: 88 81 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 8  6 

Különleges diétát igénylő gyermekek száma: 0  0 

„Tipegő-Topogók” Bölcsőde 2018 2019 

Induló létszám:01.hó 01. 27  27  

Év közben felvételt nyert gyermekek száma: 23  13 

Év közben óvodába távozott gyermekek száma: 20  25  

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 0  0 

Különleges diétát igénylő: 0  2  

Forrás: GYKESZGYI 

A két bölcsődében 11 csoportban fogadják a gyermekeket. A csoportok létszáma általában 11-

14 fő a gyermekek korától függően. A csoportlétszámra vonatkozó korlátozásokat minden 

esetben be tudták tartani. Átlagosan felvehető gyermeklétszám 12-14 fő a csak ép 

gyermekeket ellátó csoportokban. Integrált csoportokban 11fő, a sajátos nevelési igényű és a 

korai fejlesztésben részesülő gyermekek számától függően. Minden sajátos nevelési igényű -, 

és korai fejlesztésben részesülő gyermek szakértői véleményétől függően két főnek számít. 

Ha csak annyi gyermeket látunk el egy-egy bölcsődei csoportban amennyit a jogszabályok 

lehetővé tesznek. A gyermekek életkora felvételkor a 11-23, nagyrészt, a 24 - 26 hónapos 

korra esett, de voltak 12 hónaposnál fiatalabb gyermekek is. A 11 csoportból egyben – a 

Csemeteház Bölcsődében – fogadják az otthonukban gondozott gyermekeket és szüleiket a 

játszócsoportba. 

13. táblázat: Veszélyeztetett gyermekek a bölcsődékben 

Csemeteház 2018 2019 

Védelembe vett gyermekek száma: 0 0 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 2 3 

Rendszeres GYVT-ben részesülő gyermekek 

száma 
7 4 

Tipegő  Topogók   

Védelembe vett gyermekek száma: 1 1 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 1 0 

Rendszeres GYVT-ben részesülő gyermekek 

száma 
6 5 

Forrás: GYKESZGYI 

Korai gondozás - fejlesztés: 

Az 1. sz. „Csemeteház” Bölcsőde kisgyermeknevelői 2007. 01.01.-től részt vesznek a sajátos 

nevelési igényű gyermekek korai gondozásában – fejlesztésében. 

Fejlesztésben a 2019. év folyamán 13 gyermek részesült. A fejlesztésben részesülő 

gyermekek valamennyien rendelkeztek a törvény által előírt szakértői véleménnyel. A korai 
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fejlesztést a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai végzik bölcsődénk által biztosított 

helyiségekben és eszközökkel. A fejlesztésre szoruló gyermekekkel a szakemberek 

útmutatásai alapján naponta külön is foglalkoznak kisgyermeknevelőink. A bölcsődében 

kialakított gyógypedagógiai fejlesztő szoba a gyógypedagógus és az egyéni fejlesztésben 

részesülő gyermek számára megfelelő. A mozgásfejlesztéshez – az infrastrukturális fejlesztés 

során – kialakított tornaszoba változatos eszközeivel megfelel a szükséges feltételeknek.  

A tornaszoba adott helyet saját szervezésű továbbképzéseinknek is. 

2016-ban Gyula Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplett programok támogatására. A pályázat támogatást 

nyert a cél, egy egységes épületegyüttes kialakítása volt, amely funkcionálisan, esztétikailag 

is egy korszerű intézmény létrehozását eredményezte. Az építési munkák I. és II. ütemben 

valósultak meg. A bővítés során „A” és „B” épületszárny 2019.02.06.-án került átadásra. Az 

öt megújult csoport szobát, fürdőszobákat, átadókat, a só szobát, a kisgyermeknevelői öltözőt 

és pihenőt, a hatalmas fedett aulát azóta boldogan használják a gyermekek, a szülők és a 

dolgozók egyaránt. 
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Elek város szociális intézményi ellátása 
Alapszolgáltatások 

A GYKESZGYI szociális alapszolgáltatásait egy integrált intézmény keretében biztosítja: 

➢ Házi segítségnyújtás 

➢ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

➢ Nappali ellátás 

❖ Idősek klubja 

❖ Demens 

❖ Fogyatékosok nappali ellátása 

❖ Fejlesztő foglalkoztatás 

➢ Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás 

➢ Közösségi ellátások 

➢ Pszichiátria betegek közösségi ellátása 

14. táblázat: Alapszolgáltatások igénybevételének alakulása 

  2015 2019 

Házi segítségnyújtás 209 92 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11 1 

Idősek Nappali Ellátása 32 24 

Demens 14 16 

Fogyatékosok nappali ellátása 29 30 

Fejlesztő foglalkoztatás 5 1 

Közösségi ellátások 2 1 

Pszichiátria betegek közösségi ellátása 17 23 
Forrás: GYKESZGYI 

 

A táblázat szemlélteti a vizsgált időintervallumban az intézmény által nyújtott egyes 

alapszolgáltatások igénybevételének változását. Látható, hogy jogszabályi módosítást 

követően a házi segítségnyújtás Elek városban is csökkent. Számottevő még a demens 

ellátottak számának emelkedése, a változásban szerepe lehet a normatív támogatásnak; erre 

utal a jelenlegi száma is, hiszen a jogi szabályozás 14 fő ellátottanként ír elő 1 fő 

mentálhigiénés szakembert a demens ellátottak gondozására. A többi ellátási formában érdemi 

változás nem tapasztalható a négy év vonatkozásában. 

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás 

2016. január 01-től Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C 

törvény értelmében az igényelt normatív támogatás miatt módosult a feladat ellátási terület, 

mivel Lőkösháza az Eleki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. A feladatok 

összevonásának köszönhetően a településeken feladatokat ellátó szakemberek számában is 

változás következett be. 2015. évtől Lőkösházán 0,4, fő Eleken 1,6 fő látja el a családsegítő és 

gyermekjóléti feladatokat. Lökösháza településén heti 16 órában történik a feladat ellátás. A 

két településen 2 fő folytat szociális segítő tevékenységet a családsegítő- és gyermekjóléti 

feladaton. 

Változott Család és Gyermekjóléti Szolgálatok szakmai feladatai is. Az új feladatmegosztás 

szerint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó gyermekvédelemre irányuló tevékenységek, 

valamint a speciális szolgáltatások biztosítása kötelezően a járásszékhelyeken működő Család 
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és Gyermekjóléti Központok látják el. A védelembe vett gyermekekkel kapcsolatban az 

esetmenedzserek koordináló tevékenységet folytatnak, viszont a szociális segítő 

tevékenységet továbbra is a szolgálat végzi. 

Az észlelő jelzőrendszer tagjai jelzéssel Eleken 49, Lőkösházán 30 alkalommal éltek, azonban 

előfordult, hogy egyes gyermekekkel kapcsolatban több jelzőrendszeri tag is élt jelzéssel. 

Főbb problémák közt szerepelnek az anyagi és gyermeknevelési problémák, az elhanyagolás, 

családi konfliktus és az iskolai hiányzások. 

2019-ben az ellátotti létszám rohamosan nőtt. Az esetek számát tekintve leginkább gyermekes 

családok jelennek meg, mely a protokollban meghatározott jelzőrendszer tagjai által küldött 

jelzésekből ered. Jelenleg Lökösházán 20, Eleken 35 családot gondoznak, ami jogszabály 

szerint havi háromszori családlátogatást tesz szükségessé. A hatósági intézkedés megtétele 

előtt minden esetben esetkonferenciát tartanak, emellett folyamatos a kliensfogadás. Továbbá 

környezettanulmányokat készítenek az Önkormányzat Szociális Irodája, rendőrség, bíróság, 

valamint gyámhatóság részére. 

Probléma és hiányosság, hogy a Szolgálat nem rendelkezik egy állandó, főleg dologi, 

természetbeni (állandó élelmiszer, pelenka, tisztasági felszerelés és a téli időszakban tüzelő 

készlet) támogatást nyújtó lehetőséggel, mely során az együttműködés szorosabbá válna, 

mivel így közvetlenül is segítségre tudnának lenni a gondozott gyermekeknek és 

családjaiknak. 

A gyermekjóléti szolgáltatás, olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek szolgáltatásával szolgálja 

a gyermek testi és egészségének családban történő neveltetésének elősegítését a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésének 

érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése a nem állami szervek, 

valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, továbbá a 

veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. 

A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató a család- és gyermekjóléti- 

szolgálat keretében működtethető. A gyermek jóléti szolgálat ellátja a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatokat, valamint családsegítés feladatait. 

A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként szolgáltatóként 

vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézmény egységeként 

működteti. A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és 

nevelési és oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és 

gondozási feladatokat végez,folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek 

szociális helyzetét veszélyeztetettséget, meghallgatja a gyermek panaszát és annak orvoslása 

érdekében megteszi a szükséges intézkedést. 

 2019 évben 293 fő vette igénybe a szolgáltatást, mely 119 családot érintett. Ebből 32 esetben 

a Család- és Gyermekjóléti Központ továbbította szolgálathoz őket. Egyszeri alkalommal 165 

fő vette igénybe szolgáltatásokat, mely 67 családot érintett. 2019-ben 13 gyermek került 

átmeneti gondozásba 8 családból. 
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Kétegyháza szociális intézményi ellátása 
Alapszolgáltatás 

A GYKESZGYI kétegyházai tagintézménye négy telephelyen 11 különböző típusú 

szolgáltatást nyújt, biztosítja a család és gyermekjóléti alapellátást, a házi segítségnyújtást, 

időskorúak, demens ellátottak és fogyatékkal élők számára a nappali ellátást, a bölcsődei 

ellátást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, tanyagondnoki 

szolgáltatást és közösségi szolgáltatásokat. 

15. táblázat: Alapszolgáltatások igénybevételének alakulása  

  2015 2019 

Házi segítségnyújtás 160 84 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 12 12 

Idősek Nappali Ellátása 83 66 

Demens  22 

Fogyatékosok nappali ellátása 24 24 

Fejlesztő foglalkoztatás 3 9 

Közösségi ellátások 3 4 

Bölcsőde 24 21 

Tanyagondnoki szolgálat 102 108 
Forrás: GYKESZGYI 

Amint a diagramból látható, a házi segítségnyújtás igénybevételét a településen is 

lecsökkentette a jogszabályi változás.  

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

Meglehetősen hektikusan változtak a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés ellátásának 

adatai. 

A 18. táblázatban intézményhez érkezett jelzések számát és a jelzőrendszer jelzést adó 

feladatkörét láthatjuk.  

A jelzések száma a korábbi évekhez viszonyítva kisebb növekedést mutat. A legtöbb 

jelzés 2019 évben is a közoktatási intézményektől érkezett, de száma jelentősen csökkent. A 

többi jelzőrendszeri tag jelzéseinek száma csak kisebb eltérést mutat a korábbi évekhez 

viszonyítva. Az állampolgári jelzések száma növekedett. A jelzés tartalma illetve a probléma 

jellege szerint akár azonnali kapcsolatfelvétel történik. A családdal való kapcsolatfelvétel 

során feltérképezik a család problémáját és annak függvényében tesznek további 

intézkedéseket.  

A probléma jellegétől függően két kimenetelű lehet az intézkedés. Amennyiben a 

probléma egyszeri találkozással megoldható és nem igényel további teendőket, az eset a 

szükséges dokumentáció kitöltését követően lezárásra kerül. Amennyiben a családdal való 

kapcsolatfelvétel során azt tapasztalják, hogy a probléma megoldása több találkozást igényel 

valamint több szakember bevonására is szükség van, a klienssel együttműködési 

megállapodást kötnek és megkezdik a szociális tevékenységet.  

A családsegítés során a klienssel minimum havonta három találkozást valósítanak 

meg. Súlyos veszélyeztetettség jelzése esetén a Gyámhivatal irányába javaslatot tesznek az 

ideiglenes elhelyezésre, a család és gyermekjóléti központ értesítése mellett. 
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16 táblázat: A gyermekvédelmi jelzőrendszer jelzései 2014-2017 

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019 

Egészségügyi szolgáltató 3 7 2 13 10 

Ebből védőnői jelzés 3 3 2 7 6 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 3 1 6 0 2 

Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtok 1 - 5 2 2 

Közoktatási intézmény 45 36 29 40 25 

Rendőrség 4 4 5 6 1 

Család-és Gyermekjóléti Központ - 11 15 2 - 

Pártfogó felügyelet 3 - - 0 - 

Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány - - - 0 - 

Áldozatsegítés - - - 0 - 

Állampolgár 2 8 12 7 15 

Önkormányzat, jegyző, járási hivatal 4 5 4 9 - 

Összesen 65 72 78 79 55 

Forrás: GYKESZGYI 

Az esetek kapcsán végzett szakmai tevékenységek viszonylag magas számot mutatnak, amely 

az esetkezelések során szükségessé váló intézkedések és ellátandó feladatok összetettségét 

tükrözi. A családsegítés során jellemző a problémák többszörösen összetett, halmozott 

előfordulása. A családsegítők a gyermekekkel és családokkal folytatott gondozási 

tevékenység során az ügyben érintett szakemberek teljes körű bevonására és a velük való 

intenzív együttműködésre törekszenek. 

17. táblázat: Szakmai tevékenység adatai (alkalom/fő) 

Megnevezés Szakmai tevékenység 

halmozott száma 

Szolgáltatásban 

részesülők száma 

Információnyújtás 226 67 

Tanácsadás 143 81 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 76 49 

Kríziskezelés 63 71 

Közvetítés más szolgáltatáshoz 74 58 

Segítő beszélgetés 19 8 

Kiskorú várandós gondozása 0 0 

Esetkonferencia 18 47 

Környezettanulmány elkészítése 19 17 
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Családlátogatás 115 87 

Adomány közvetítés 460 109 

Forrás: GYKESZGYI 

Az adatok közül kimagasló számot mutatnak a családlátogatás az adományok közvetítése és 

az információnyújtás számadatai.  
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Lőkösháza szociális intézményi ellátása 
Alapszolgáltatás 

A korábbi évekhez hasonlóan a GYKESZGYI lőkösházai tagintézménye 10 alapellátási 

formában biztosít szolgáltatást a településen:  

➢ házi segítségnyújtást,  

➢ jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

➢ tanyagondnoki szolgáltatást, 

➢ Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

➢ idősek nappali ellátását (idősek klubját) 

➢ demens személyek nappali ellátását, 

➢ fogyatékkal élők nappali ellátását, illetve 

➢ fejlesztő foglalkoztatást. 

Közösségi ellátás keretében: 

➢ közösségi pszichiátriai ellátást, valamint 

➢ szenvedélybetegek közösségi ellátását. 

18. táblázat: Alapszolgáltatások igénybevételének alakulása 

Ellátási forma 2015 2019 

Idős korúak demens ellátottak nélkül:  
Demens ellátottak 

31 

11 

45 
26 

Fogyatékosok nappali ellátása 14 17 

Szociális foglalkoztatás 9 0 

Tanyagondnoki Szolgálat 68 68 

Házi segítségnyújtás: 
-Személyi gondozás 
- Szociális segítés  

177 85 
85 
0 

Forrás: GYKESZGYI 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

Az integrált intézményben az ellátást és szolgáltatást biztosító szakmailag önálló szervezeti 

egységek szakfeladatait és az intézményi struktúrát részletesen a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza. 2019 évben 92 fő vette igénybe a szolgáltatást, mely 41 családot 

érintett.  Az észlelő -és jelzőrendszer által küldött jelzés 30 alkalommal történt-. Egye-egy 

gyermekkel kapcsolatban több jelzőrendszeri tag is jelzéssel élt. Az érintettekkel minden 

esetben a családsegítő munkatárs felvette a kapcsolatot visszajelzési kötelezettségének eleget 

téve. Veszélyeztetett nyilvántartott kiskorúak száma tárgyév december 31-én községünkben 

22 fő volt, ebből jogerős hatósági intézkedésben érintett gyermekek száma 11 fő. A 

szolgáltatást igénybe vevő családok száma 20. Együttműködési megállapodás alapján 67 fő 

részére történt szociális segítő tevékenység. Egyszeri alkalommal 25 fő vette igénybe a 

szolgáltatást. Környezettanulmány 51 alkalommal történt.  

A gyermekek veszélyeztetettségének főbb okai:- szociális helyzet (munkanélküliség, anyagi 

gondok, lakhatási problémák, családok szétesése (válás), család életmódja (elhanyagolás, 

alkoholizmus, bűnözés) gyermek mentális állapota, személyiségzavara. 

  Észlelő-és jelzőrendszer megfelelően működik, az általános iskola ifjúságvédelmi felelőse és 

az óvoda vezetősége, háziorvos, rendőrkapitányság, kapcsolatban vannak a családsegítő 
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kollégával. A védőnő és a gyermekjóléti szolgálat együttműködése rendszeres, közös 

munkájuk során előtérbe helyezik a közös gondolkodást, probléma megoldást.  

Tevékenységük összehangolása és megfelelő működésének érdekében szükség esetén 

esetmegbeszélést tartanak, melynek célja a segítségre szoruló gyermeket, családot érintő 

információk cseréje, mindezek rögzítése, a feladatok meghatározása, elosztása a szakemberek 

között. Összességében elmondható, hogy az ellátottak növekvő számának ellenére a 

településen megfelelően működik a jelzőrendszer a szakmai együttműködésnek köszönhetően. 

Amint a 20. táblázat szemlélteti, Lőkösháza településen is a jogszabályváltozások miatt 

történtek jelentősebb eltérések a szolgáltatások igénybevételi adataiban. A házi 

segítségnyújtás és a családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgálat igénybevételében 

történtek jelentős változások. 

Igazán örvendetes, hogy a vizsgált időszakban az idősek nappali ellátást igénybevevők száma 

jelentősen növekedett. Ez a létszámnövekedés egybeesett az intézmény fejlesztésével. 

Lőkösháza Önkormányzata Elek várossal közösen nyújtott be pályázatot a kistérségi 

fenntartásban működő szociális alapellátási intézményeinek fejlesztésére. A nappali ellátás 

„TOP-4.2.1-15 az idősek nappali ellátásának fejlesztése Lőkösháza településen” c. 

pályázatban megfogalmazott vállalásnak megfelelően elsősorban a magasabb szükségletű 

célcsoport tagjai számára nyílt lehetőség fejlesztésre a nyertes pályázat összegéből, így az 

intézményben eszközfejlesztés valósult meg. Ellátottak részére foglalkoztatáshoz szükséges 

eszközöket vásároltak. Olyan eszközöket, amelyek használata magasabb színvonalra emeli az 

intézményi ellátást, élményt nyújtanak a gondozottaknak. 

Közösségi ellátás 

➢ közösségi pszichiátriai ellátást, valamint 

➢ szenvedélybetegek közösségi ellátását biztosítják. 

Az intézmény központjából irányított tevékenység. A közösségi pszichiátriai ellátás során a 

pszichoszociális rehabilitáció eszközeivel nyújtanak a munkatársak segítséget a saját 

lakókörnyezetükben élő, krónikus pszichiátriai betegek számára. 

Cél, a betegségből adódó károsodás, pszicho-szociális fogyatékosság okozta hátrányok 

leküzdése annak érdekében, hogy a pszichiátriai betegek a számukra lehetséges legteljesebb 

mértékben vehessenek részt a közösség életében. A közösségi ellátást nyújtó szakemberek 

munkájának fókuszában a krónikus pszichiátriai beteg felépülési lehetősége áll. 

A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja, hogy az általunk gondozott szenvedélybetegek 

integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a 

közösségbe. Ennek érdekében a pszicho-szociális rehabilitáció és a tanácsadás minden 

formáját a szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosították. 
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A Gyulai TKT. SWOT analízise 
a szociális ellátórendszer fejlesztési irányainak meghatározásához 

Erősségek Gyengeségek 

➢ A Gyulai kistérségben a munkanélküliség 

szintje alacsonyabb a Békés megyei szintnél; 

➢ Jól kiépült szociális ellátórendszer; 

➢ A rehabilitációs foglakoztatás jelenléte a 

megváltozott munkaképességűek esetében; 

➢ A szakképzett munkaerő számának növekedése; 

➢ Egyes területeken az egyházi és civil szolgáltató 

szervezetek jelentős térnyerése; 

➢ Egymásra épülő gondozási rendszer; 

➢ Intézményi együttműködési készség 

➢ Kialakult jó munkakapcsolat a Gyulai Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztályával; 

➢ Önkormányzatok támogató partnersége; 

➢ Prevenciós szemlélet érvényesülése; 

➢ Szakosított ellátások a kistérség területén; 

➢ Szociális szakemberek (középfokú, felsőfokú) 

képzése a térségi központban. 

➢ Az önkormányzatok folyamatosan korszerűsítik 

a tulajdonukban álló lakóingatlanokat, 

tekintettel az energiahatékonyság növelésére, 

ezzel is csökkentve a szociálisan rászoruló 

emberek lakhatási költségeit.  

➢ Jövedelmi szegénység a Gyulai 

Kistérségben 

➢ A szociális ellátásban dolgozó 

elismertségének, anyagi megbecsültségének 

alacsony volta; 

➢ A tartós munkanélküliség magas aránya; 

➢ Anyagi források szűkössége; 

➢ Az intézmények egy részének az 

infrastruktúrája továbbra is elavult; 

➢ Csak a regisztrált munkanélkülieket 

ismerjük; 

➢ Elmaradott infó-kommunikációs rendszer; 

➢ Krónikus betegségben szenvedők magas 

száma; 

➢ Önkéntesek alacsony száma; 

➢ Szociális foglalkoztatás értékesítési 

nehézségei; 

➢ Túlszabályozott adminisztrációs terhek. 

➢ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat nem 

rendelkezik dologi, természetbeni közvetlen 

támogatási lehetőséggel. 

➢ A GYKESZGYI fejlesztő foglalkoztatásban 

résztvevők alacsony száma 

➢ A mélyszegénységben élő családok méltó 

lakhatásának biztosítása 

➢ A GYKESZGYI Támogató szolgálata 

gépjárműállománya elöregedett 

Lehetőségek Veszélyek 

➢ A „harmadik szektor” szerepének, 

feladatátvállalásának erősítése; 

➢ A szociális ellátásban dolgozók továbbképzése; 

➢ Ágazatok közötti együttműködés erősítése; 

➢ Akadálymentesítés; 

➢ Esélyegyenlőség erősítése; 

➢ Hatékonyabb szakmai programok, 

szolgáltatások szervezése; 

➢ Innovatív, integrált kistérségi szolgáltatások 

létesítése; 

➢ Kistérségi normatív finanszírozás; 

➢ Önkéntesek, társadalmi gondozók bevonása az 

ellátásba; 

➢ Gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyabb 

működtetése magasabb hivatali szinten (A 

jelzések vonatkozásban látható, hogy ahol a 

jogszabály nevesíti a jelzőrendszeri tag 

feladatát, konkrétan ott magasabb számban 

kerülnek megtételre a jelzések.) 

➢ Pályázati források kihasználása; 

➢ A szociális foglalkoztatás lehetőségeinek 

korlátai; 

➢ A térítési díjakat egyre kevesebben tudják 

megfizetni; 

➢ Az ágazat elégtelen finanszírozása; 

➢ Halmozottan hátrányos helyzetűek 

számának és lakosságon belüli arányának 

növekedése; 

➢ Nem egységes elvek a finanszírozásban; 

➢ Öregedő népesség a térségben, természetes 

fogyás a kistérségben; 

➢ Időskori dementálódás; 

➢ Értelmi fogyatékkal élők lakhatásának 

hiánya; 

➢ Családok átmeneti otthonának hiánya; 

➢ Gyermekek átmeneti otthonának hiánya 

➢ Saját erőforrások hiánya  

➢ Szociális szakma gyenge érdekérvényesítő 

ereje; 

➢ A szociális ellátásban dolgozók kiégése;  
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➢ Településfejlesztési tervek 

➢  Új szemléletű szervezeti átalakítás; 

➢ Társadalmi kohézió erősítése. 

➢ A szociális intézményben (nappali ellátásban) 

ellátott személy testi és szellemi képességeinek, 

valamint a munkavégzéssel összefüggő 

készségeinek helyreállítása. megőrzése és 

fejlesztése 

➢ A GYKESZGYI Támogató szolgálata 

járműparkjának frissítése 

 

➢ Hangsúly a prevencióról a korrekcióra 

tolódik; 

➢ Az intézményi étkeztetés során az étel 

minőségére egyre több a panasz; 

➢ Az idősödési trendek ellenére stagnál a 

bentlakásos férőhelyek bővítése; 

➢ Emelkedik a demenciában szenvedő 

időskorúak száma. 

➢ A GYKESZGYI Támogató szolgálata 

elöregedett gépjárműállománya fenntartása 

egyre költségesebb 
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A helyzetkép összefoglaló elemzése 
Az idősek száma és aránya az elmúlt évtizedek során fokozatosan nőtt és az elkövetkező 

években markánsan emelkedni fog, az előre jelzések szerint. A jelenlegi adatok azt mutatják, 

hogy növekednek a mentális, pszichés problémák, az időskorúak idült betegségekben 

szenvednek, kezelésükre, ellátásukra nincs megnyugtató fejlesztési elképzelés az egészségügy 

részéről. A társadalom idősödésével együtt nő az egyedül élők száma, a statisztika 

egyértelműen jelzi, hogy az időskorban jelentős a nőtöbblet, ugyanakkor kevesebb 

jövedelemből kell háztartásukat fenntartani, különösen az egyszemélyes háztartásokban élő 

időskorú nőknek. Feltételezhető, hogy a negatív tendencia befolyásolja a szociális 

szolgáltatások igénybevételét, megtorpant az évek óta tartó ellátotti létszámemelkedés. A 

lecsökkent munkahelyek számának emelkedésében elindult ugyan egy pozitív folyamat a 

foglalkoztatást illetően, ez azonban még kevés a kistérség népességmegtartó erejének 

stabilizálásához. A devizahitelesek vagyonvesztésük következményeként megjelentek az 

önkormányzati bérlakások igénylői között, viszont az önkormányzatok szociális ellátásokra 

fordítható pénzeszközei egyre szűkülnek. A családok eltérő jövedelme és az eltérő 

családszerkezetek alapján jelentős különbség mutatkozik a társadalom egyes tagjainak anyagi 

helyzetében. A középosztály aktív korú leszakadó rétegeinek növekedése mellett a társadalom 

perifériájára szorulók száma is növekszik, ezáltal kiskorú családtagjaik is hátrányos helyzetbe 

kerülnek.  

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a működése 10 

évében a települési önkormányzatok támogatásával megvalósította a szolgáltatások 

igénybevételének esélyegyenlőségét, az azonos minőségű, magas színvonalú feladatellátást a 

kistérség településein. A 2013. évben a szerkezetátalakításból származó központi kiegészítő 

támogatás – az ország más szociális intézményeihez hasonlóan – jelentős változást hozott az 

intézmény költségvetési stabilitásának megteremtésében.  

A kistérség szociális ellátórendszerének infrastruktúrája kielégíti a jogszabályi 

követelményeket, örvendetes, hogy a működésnek helyet adó épületek felújítása kistérségi 

szinten minden településen folyamatos. Ezt a korszerűsítési folyamatot érdemes folytatnia 

mindegyik önkormányzatnak, mert a szociális szolgáltatási kínálat infrastrukturális színvonala 

komolyan befolyásolja az igénybevételi hajlandóságot az alapszolgáltatások köréből, 

különösen a nappali ellátások vonatkozásában. Ez a szolgáltatás kiemelt jelentőségű, hiszen a 

napi találkozások más időskorúakkal, az ellátó nyújtotta kulturális programok nem pusztán az 

izolálódást szüntetik meg, felébresztik továbbá az ellátott hasznosságának az érzését, 

késleltetik az időskori szellemi hanyatlást, tehát az otthonukban élő személyek számára 

biztosítanak lehetőséget az aktív közösségi élethez. Ezzel saját, megszokott lakó- és családi 

környezetükben maradhatnak. Ezt a szakmai munkát segíti a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, a közösségi pszichiátriai ellátás és szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

továbbá a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása. A mindennapok vitelében nyújt 

tartalmas segítséget a támogató szolgálat. 

A formális ellátás keretében a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 

ellátására részben képes időskorúak napközbeni ellátását szolgáló klubok 2020. évben a 

COVID-19 vírusfertőzés miatt kialakult egészségügyi veszélyhelyzet első hulláma során a 
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bentlakásos szociális intézményben élők mentális egészségének megtartása érdekében a 

szociális munkatársak feladatköre átszervezésre került, a mentális foglalkoztatások 

ellensúlyozták a kényszerű bezártságot. Mind a formális, mind az informális idősügyi 

szervezetek, civil szerveződések megszokott működése felfüggesztésre került, illetve a 

második hullám ismételten megnehezítette a mindennapi működést. 

A házi segítségnyújtás ellátotti létszámának aránya az egyéb alapszolgáltatási 

ellátottak számának arányához viszonyítva azt mutatják, hogy az ellátott otthonában nyújtott 

szolgáltatásokra kifejezetten nagy az igény, a házi segítségnyújtásban a Gyulai Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményén kívül számos nem állami fenntartású 

szervezet végez ilyen gondozást. Ennek igen jelentős a szerepe a tartós bentlakásos 

elhelyezések egy részének megelőzésében, illetve abban, hogy azok igénybevételére csak a 

legszükségesebb esetekben kerüljön sor. Ez azért is fontos, mert a bentlakásos intézmények 

férőhelybővítése évtizedes lemaradásban van, ezt támasztja alá a várakozók magas száma. Az 

idősek, a fogyatékkal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek tekintetében is sokat tesz a jól 

kiépített alapellátási hálózat a megszokott környezetben tartás érdekében. A segítségre szoruló 

emberek számára nyújtott személyre szabott szolgáltatásokkal elérhető, hogy a bentlakásos 

intézménybe csak az önmaga ellátására valóban képtelen egyén kerüljön. Ezáltal a segítségre 

szorulók önállóságának és kapcsolatainak megtartása mellett a szociális intézményhálózat 

hatékonyabban, racionálisabban működtethető, hiszen a bentlakásos intézményben 

elhelyezhető személyek száma egyrészt adott, másrészt a tartós bentlakásos elhelyezést 

követően - az eredményes rehabilitáció kivételével - a legritkább esetben kerül vissza az 

ellátott az eredeti, otthoni családi környezetébe. Ezért célszerű, ha - a „rászorultsági” 

kritériumok fennállása esetén - tartós bentlakásos intézményi elhelyezésre valóban akkor 

kerül sor, amikor az otthonában már nem biztosítható az ellátás. 

A családsegítő szolgáltatás prevenciós tevékenysége erőteljesen befolyásolja egyéb 

szolgáltatások igénybevételét. A napjainkban hiányzó vagy gyenge közösségi gondolkodás 

fejlesztésében, és az ezzel összefüggő neurózisok, szenvedélybetegségek kialakulásának 

megelőzésében is jelentős a családsegítő szolgálat szerepe. A családsegítőre a család - mint az 

egyént közvetlenül segítő támogató legkisebb közösség - funkciójának megtartásában és 

erősítésében is jelentős feladat hárul. 

Fejlesztési célkitűzések 
A szociális szolgáltatások megszervezése során a fejlesztési irányokat egyrészt a Szt-

ben előírtak, másrészt a mindennapi élet szintjén jelentkező szükségletek határozzák meg, 

jelölik ki.7 Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy minden igénylő az aktuális helyzetének 

és saját igényének leginkább megfelelő szolgáltatási formát, illetve segítséget vehesse 

igénybe. Ezzel együtt lényeges feladat, hogy a szolgáltatásokat úgy tudja igénybe venni a 

rászorult, hogy az a magánszférájába való legkisebb beavatkozással járjon. A modern 

szociálpolitika és segítés eszközeivel olyan szolgáltatásokat kell az egyén számára kínálni, 

hogy lehetőség szerint elkerülje, hogy megszokott környezetét bentlakásos ellátásra cserélje 

vagy minél későbbi időpontban kényszerüljön megtenni ezt. Ha ez megvalósul, a segítség 

mindinkább a kliens egyéni helyzetéhez igazodjon, nem pedig az elérhető szolgáltatásokhoz. 

 
7 A koncepció fejlesztési célkitűzéseinek szükséges illeszkednie a Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának fejlesztési iránymutatásaihoz. 
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A szociális szolgáltatások megszervezésekor fontos, hogy az ellátórendszer az öngondoskodás 

erősítését szolgálva a szubszidiaritás elveként működjön, szükséges és elégséges 

szolgáltatásokat nyújtva. 

A személyes gondoskodások első szintje az igénylő saját otthonában nyújtott 

szolgáltatások sora. A társadalomban élők egészségi és mentális problémái, az ellátásra 

szorulók számának erőteljes növekedése, valamint annak érdekében, hogy a bentlakásos 

intézmények igénybevételére egyáltalán ne, vagy minél későbbi időpontban kerüljön sor, 

szükség van a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére valamennyi célcsoport 

vonatkozásában. A helyzetképben leírt negatív gazdasági helyzet miatt a viszonylagosan 

költségtakarékos alapszolgáltatások bővítése lehet az elkövetkezendő időszakban az egyik 

legfontosabb fejlesztési irány. Prioritást jelent az, hogy nagyobb számban vegyék igénybe az 

idősek, és az arra rászorulók az alapszolgáltatásokat. 

Szükségszerű a szociális szolgáltatások olyan irányú fejlesztése, amelyben magasabb 

arányban vesznek részt az egyes feladatok teljesítésében az adott szociális problémával 

rendelkezők civil szerveződések. A helyi természetes erőforrások, például családi közösségek, 

felkarolásra érdemes spontán szerveződések is bevonhatók az ellátásba. Különösen a speciális 

szolgáltatásokban valószínűsíthető a másság elfogadására fogékony, segítőkész, esetleg 

hozzátartozóik révén a problémakörben érintett személyek közreműködése. Törekedni kell az 

önkéntesek részvételének növelésére a szociális feladatok ellátása során. 

A rehabilitációs foglalkoztatás bővítése szükséges az önálló munkavégző képesség 

helyreállítása, fejlesztése a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre történő 

felkészítés céljából. 

 Az intézmények infrastrukturális fejlesztéseit folytatni kell, a szociális ellátások 

igénybevételi hajlandóság növelése érdekében. 

Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés a kistérség egészére kitűzendő cél, a 

Gyulai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával;szoros együttműködésével. 

Gyulán a Szivárvány Napközi Otthon csak részben elégíti ki a szükségleteket, a fogyatékkal 

élők ellátásának növekvő igényeit, a bentlakásos intézmény létrehozásának szükségességét 

egyre több szülő fogalmazta meg, megvalósítása szükséges. Az Önkormányzat részéről 

Fogyatékos személyek bentlakásos ellátását szolgáló ingatlan (Gyula, Gábor Áron utca 23.) 

biztosításra került, önerő hiányában folyamatosan figyeljük a releváns pályázati 

lehetőségeket. A "Hatodik érzék" a Fogyatékkal Élőkért Egyesület civil szervezetként 

támogatja a Fogyatékos személyek bentlakásos lakóotthonának megvalósítását, akár 

pályázóként is. 

A gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona vonatkozásában a civil 

szervezetekkel elengedhetetlen a párbeszéd folytatása szükség esetén közös pályázati 

lehetőségeket ajánlott felkutatni a fejlesztéshez. 

A fejlesztések lehetséges forrásai 
A változó arányú önerő mellett igénybe vehető fejlesztési források elsősorban az alábbiak: 

➢ A civil szféra adományai 

➢ A magántőke bevonása, a vállalkozói szféra részvétele a fejlesztésekben 

➢ Az Emberi Erőforrások Minisztérium pályázati támogatásai 

➢ Egyéb minisztériumi pályázatok 
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➢ Egyéb szervezetek által meghirdetett pályázatok (alapítványi, közalapítványi 

pályázatok) 

➢ Európai Szociális Alap 

➢ Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.  

➢ Nemzeti Együttműködési Alap 

➢ Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

➢ Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett pályázati lehetőségek 
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Mellékletek: 

I. Melléklet: szociális szolgáltatók és szolgáltatási típusok 
Elek város szociális szolgáltatói és szolgáltatási típusai 

Fenntartó 

jellege 

A fenntartó 
Intézménynév 

Szolgáltatás 

típusok8 irsz-a címe 

egyház, egyházi 

intézmény 
5742 Gyulai u 18 

Közösség Misszió – Humán 

Szolgáltató Központ 

111, 113, 

122, 123 

egyház, egyházi 

intézmény 
5741 Úttörő utca 69 

Közösség Misszió – Humán 

Szolgáltató Központ 
122, 123 

egyesület 5700 K. Schriffert József u.14 
Szenvedélybetegek Integrált 

Intézménye 
124, 175 

egyesület 5700 Szt. István u.15 
Otthonközeli Szociális Támogató 

Közhasznú Egyesület 
111, 113 

alapítvány 5700 Lahner Gy. u. 16. fszt. 1. 

„Káva” Alapítvány Házi 

Segítségnyújtás Szolgálat és 

Szociális Étkeztetés 

111, 113 

egyház, egyházi 

intézmény 
5534 Vésztői út 32. 

Támasz Ház 2 sz. Közösségi 

Centrum 
171 

egyház, egyházi 

intézmény 
5700 Csabai út 3. 

Kolping Támogató Szolgálat 

Gyula és Kistérsége 
173 

egyház, egyházi 

intézmény 
5742 Szt. István u.28. 

Keresztény Advent Közösség 

Eleki Szociális Otthona 
141 

egyház, egyházi 

intézmény 
5742 Gyulai u. 18 

Közösség Misszió – Humán 

Szolgáltató Központ 

111, 113, 

122 

egyház, egyházi 

intézmény 
5742 Gyulai u. 18 

Közösség Misszió – Családsegítő 

Központ 
115 

központi 

költségvetési 

intézmény 
5742 Semmelweis u. 14-16. Pszichiátriai Betegek Otthona 144 

központi 

költségvetési 

intézmény 
5742 Petőfi u. 4. Pszichiátriai Betegek Otthona 163 

központi 

költségvetési 

intézmény 
5742 Béke u. 4. Pszichiátriai Betegek Otthona 144 

központi 

költségvetési 

intézmény 

5742 Kun B. u. 9. 

Békés Megyei Szociális 

Gyermekvédelmi, Rehabilitációs 

és Módszertani Központ 

Különleges Integrált Lakásotthon 

243 

központi 

költségvetési 

intézmény 

5742 Kun B. u. 5. 

Békés Megyei Szociális 

Gyermekvédelmi, Rehabilitációs 

és Módszertani Központ 

Speciális Lakásotthon 

248 

települési 

önkormányzat 
5742 Szt. István u. 3. 

Naplemente Idősek Otthona 

Szociális Étkeztetés 
111 

települési 

önkormányzat 
5742 Gyulai út 15-17 Naplemente Idősek Otthona 141 

Forrás: TEIR 

 

 
8 A szolgáltatás típusok KSH kódjai a dokumentum II. sz. mellékletében találhatóak. 
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Gyula város szociális szolgáltatói és szolgáltatási típusai 

Fenntartó 

jellege 

A fenntartó 
Intézménynév 

Szolgáltatás 

típusok irsz címe 

egyesület 5700 Zrínyi Tér 2. 

Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet Gyulai Szociális 

és Fejlesztő Központ 

125, 174 

egyház, egyházi 

intézmény 
5742 Gyulai u 18 

Közösség Misszió - Humán 

Szolgáltató Központ 

111, 113, 

122, 123 

egyház, egyházi 

intézmény 
5741 Úttörő utca 69 Közösségi Misszió 122, 123 

egyesület 5537 Béke u. 82. 
Szenvedélybetegek Közösségi 

Ellátása 
172 

egyesület 5700 K. Schriffert József u.14 
Szenvedélybetegek Integrált 

Intézménye 
124, 175 

egyház, egyházi 

intézmény 
5668 Kossuth utca 30. 

Humán Szolgáltató Központ - 

Közösségi Misszió 
121, 122 

egyház, egyházi 

intézmény 
5744 Toldi u. 3/B. 

Humán Szolgáltató Központ 

Fogyatékosok Nappali Ellátása - 

Közösségi Misszió 

122 

egyesület 5700 Szent István u. 15. 
Otthonközeli Szociális Támogató 

Közhasznú Egyesület 
111, 113 

egyház, egyházi 

intézmény 
5600 Luther u. 20. Fsz. 1. 

Humán Szolgáltató Központ - 

Közösségi Misszió 
111, 113 

alapítvány 5700 Lahner Gy. u. 16. Fsz. 1. 

"Káva" Alapítvány - Házi 

Segítségnyújtás Szolgálat És 

Szociális. Étkeztetés 

111, 113 

egyház, egyházi 

intézmény 
4150 Damjanich u 33/1 

Szenvedélybetegek Nappali 

Ellátása és Házi Segítségnyújtás 
113 

egyház, egyházi 

intézmény 
5534 Vésztői út 32. 

Támasz Ház 2. Sz. Közösségi 

Centrum 
171 

egyház, egyházi 

intézmény 
5700 Csabai út 3. 

Kolping Támogató Szolgálat 

Gyula és Kistérsége 
173 

egyház, egyházi 

intézmény 
5630 Verseny u. 7. 

Magyar Pünkösdi Egyház 

Országos Cigány Misszió Segítő 

Szolgálat- Békés 

111 

egyesület 5700 Zrínyi tér 2. 

Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet Gyulai Szociális 

és Fejlesztő Központ 

112, 125, 

136, 137, 174 

egyesület 5700 K. Schriffert József u.14 
Szenvedélybetegek Integrált 

Intézménye 
124, 175 

egyesület 5700 Szent István út. 15. 
Otthonközeli Szociális Támogató 

Közhasznú Egyesület 
111, 113 

alapítvány 5700 Lahner Gy. u. 16. Fsz. 1. 

"Káva" Alapítvány - Házi 

Segítségnyújtás Szolgálat és 

Szociális Étkeztetés 

111, 113 

egyház, egyházi 

intézmény 
5703 Kálvária sor 11. 

Hetednapi Adventista Egyház 

Szeretetotthon 
141 

közhasznú 

társaság 
5700 Gallacz J. u. 15. 

Nemes Gondozók Közhasznú 

Nonprofit Kft. Intézménye 
111, 113 

egyház, egyházi 

intézmény 
5700 Petőfi tér 4. 

Gyulai Református Egyházközség 

Házi Segítségnyújtó Szolgálata 
113 

alapítvány 5700 Apor tér 9. 
Békés-Rehab Pszichiátriai 

Betegek Nappali Intézménye 
123 
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központi 

költségvetési 

intézmény 

5700 Arany J. u. 13. Tegyesz Lakásotthon 243 

központi 

költségvetési 

intézmény 

5700 Temesvári u. 39. Tegyesz Lakásotthon 243 

központi 

költségvetési 

intézmény 

5700 Orsovai u. 11/A. Tegyesz Lakásotthon 243 

alapítvány 5700 Iskola u. 7. 
Fogyatékosak Integrációjáért 

Békés Megyében Alapítvány 
0 

egyház, egyházi 

intézmény 
5700 Csabai út 3. 

Kolping Támogató Szolgálat 

Gyula és Kistérsége 
173 

alapítvány 5700 Semmelweis u. 8. 
Kádas György Alapítvány 

Fogyatékosok Lakóotthona 
122, 162 

alapítvány 5700 Szent István út.36. 
Kádas György Alapítvány 

Fogyatékosok Lakóotthona 
0 

alapítvány 5700 Siórét 2. Segítő Kezek - Idősek Otthona 141 

alapítvány 5700 Jókai Mór u. 20. 
Mobil Segítség Támogató 

Szolgálat 
173 

Forrás: TEIR 

 

Kétegyháza település szociális szolgáltatói és szolgáltatási típusai 

Fenntartó 

jellege 

A fenntartó 

Intézménynév 
Szolgáltatás 

típusok 
irsz-

a 
címe 

egyesület 5700 Zrínyi tér 2. 

Magyar Ökomenikus 

Segélyszervezet Gyulai Szociális és 

Fejlesztő központ 

125, 174 

egyház, 

egyházi 

intézmény 

5742 Gyulai u 18 
Közösség Misszió – Humán 

Szolgáltató Központ 

111, 113, 

122, 123 

egyház, 

egyházi 

intézmény 

5741 Úttörő utca 69 közösségi misszió 122, 123 

egyesület 5700 
K.Schriffert 

József u.14 

Szenvedélybetegek Integrált 

Intézménye 
124, 175 

egyház, 

egyházi 

intézmény 

5668 
Kossuth utca 

30. 

Közösség Misszió – Humán 

Szolgáltató Központ 
121, 122 

egyház, 

egyházi 

intézmény 

5744 Toldi u. 3/b. 

Közösség Misszió – Humán 

Szolgáltató Központ Fogyatékosok 

Nappali Ellátása 

122 

egyesület 5700 
Szt. István u. 

15. 

Otthonközeli Szociális Támogató 

Közhasznú Egyesület 
111, 113 

egyház, 

egyházi 

intézmény 

5600 
Luther u. 20. 

fsz. 1. 

Közösség Misszió – Humán 

Szolgáltató Központ 
111, 113 

alapítvány 5700 Lahner Gy. u. „Káva” Alapítvány Házi 111, 113 
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16. fszt. 1. Segítségnyújtás Szolgálat és 

Szociális Étkeztetés 

egyház, 

egyházi 

intézmény 

5534 Vésztői út 32. 
Támasz Ház 2 sz. Közösségi 

Centrum 
171 

egyház, 

egyházi 

intézmény 

5700 Csabai út 3. 
Kolping Támogató Szolgálat Gyula 

és Kistérsége 
173 

egyház, 

egyházi 

intézmény 

5630 Verseny u. 7. 

Magyar Pünkösdi Egyház Országos 

Cigány Misszió Segítő Szolgálat 

Békés 

111 

egyház, 

egyházi 

intézmény 

5741 Úttörő utca 69 Közösségi misszió 122, 123 

Forrás: TEIR 

 

Lőkösháza település szociális szolgáltatói és szolgáltatási típusai 

Fenntartó jellege 
A fenntartó 

Intézménynév 
Szolgáltatás 

típusok Irsz Címe 

egyesület 5700 Zrínyi Tér 2. 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

Gyulai Szociális és Fejlesztő Központ 
125 

egyház, egyházi 

intézmény 
5742 Gyulai u 18 

Közösség Misszió - Humán Szolgáltató 

Központ 

111, 113, 

122, 123 

egyház, egyházi 

intézmény 
5741 Úttörő utca 69 Közösségi Misszió 122, 123 

egyesület 5700 
K. Schriffert 

József u.14 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 124, 175 

egyház, egyházi 

intézmény 
5668 

Kossuth utca 

30. 

Humán Szolgáltató Központ - Közösségi 

Misszió 
121, 122 

egyház, egyházi 

intézmény 
5744 Toldi u. 3/B. 

Humán Szolgáltató Központ 

Fogyatékosok Nappali Ellátása - 

Közösségi Misszió 

122 

egyesület 5700 
Szent István u. 

15. 

Otthonközeli Szociális Támogató 

Közhasznú Egyesület 
111, 113 

egyház, egyházi 

intézmény 
5600 

Luther u. 20. 

Fsz. 1. 

Humán Szolgáltató Központ - Közösségi 

Misszió 
111, 113 

alapítvány 5700 
Lahner Gy. u. 

16. Fsz. 1. 

"Káva" Alapítvány - Házi Segítségnyújtás 

Szolgálat és Szociális Étkeztetés 
111, 113 

egyház, egyházi 

intézmény 
5534 Vésztői út 32. Támasz Ház 2. Sz. Közösségi Centrum 171 

egyház, egyházi 

intézmény 
5700 Csabai út 3. 

Kolping Támogató Szolgálat Gyula és 

Kistérsége 
173 

települési 

önkormányzat 
5743 Eleki u. 28 

Lőkösháza Községi Önkormányzat 

Óvoda-Bölcsőde 
 

Forrás: TEIR 

 

II. sz. Melléklet: Szociális szolgáltatástípusok KSH kódjai 
A szociális törvény alapján nyújtott ellátások 

Alapszolgáltatások 1. 

 111 étkeztetés szociális konyhán v. egyéb kifőző helyen 
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 112 étkeztetés népkonyhán 

 113 házi segítségnyújtás 

 114 falugondnoki szolgáltatás 

 115 családsegítés 

 117 tanyagondnoki szolgáltatás 

 118 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Nappali ellátás 

 121 időskorúak részére 

 122 fogyatékos személyek részére 

 123 pszichiátriai betegek részére 

 124 szenvedélybetegek részére 

 125 hajléktalan személyek részére 

 126 demens személyek részére 

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 

 131 időskorúak gondozóháza (pl.: szállást biztosító idősek klubja) 

 132 fogyatékos személyek gondozóháza 

 134 pszichiátriai betegek átmeneti otthona  

 135 szenvedélybetegek átmeneti otthona  

 136 hajléktalanok éjjeli menedékhelye 

 137 hajléktalanok átmeneti szállása 

 138 hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhelye 

 139 hajléktalanok időszakos átmeneti szállása 

Tartós elhelyezést nyújtó ápoló, gondozó intézményi ellátás 

 141 időskorúak otthona 

 142 fogyatékosok személyek otthona  

 144 pszichiátriai betegek otthona 

 145 szenvedélybetegek otthona 

 146 hajléktalanok otthona 

Tartós elhelyezést nyújtó rehabilitációs intézményi ellátás 

 151 fogyatékosok rehabilitációs intézménye  

 153 pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye  

 154 szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 

 155 hajléktalanok rehabilitációs intézménye 

Tartós elhelyezést nyújtó lakóotthoni ellátás 

 161 fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthona 

 162 fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona 

 163 pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona 

 164 szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthona 

Alapszolgáltatások 2. 

 171 közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére 

 172 közösségi ellátás szenvedélybetegek részére 

 173 támogató szolgáltatás 

 174 utcai szociális munka 

 175 szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása 

Támogatott lakhatás 

 181 fogyatékos személyek részére 

 182 pszichiátriai betegek részére 
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 183 szenvedélybetegek részére 

 184 hajléktalanok részére 

2 A gyermekvédelmi törvény alapján nyújtott ellátások 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

 211  önálló gyermekjóléti szolgáltató 

 212 gyermekjóléti szolgálat 

 213 gyermekjóléti központ  

 214 biztos kezdet gyerekház 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 221 bölcsőde, napos 

 222 családi napközi  

 223 házi gyermekfelügyelet 

 224 bölcsőde, hetes 

 227 alternatív napközbeni ellátás 

 228 családi gyermekfelügyelet 

Gyermekek átmeneti gondozása 

 231 helyettes szülői hálózat 

 232 gyermekek átmeneti otthona 

 233 családok átmeneti otthona 

 234 önálló helyettes szülő 

 235 kiléptető otthon 

Otthont nyújtó ellátás 

 241 nevelőszülői hálózat 

 242 gyermekotthon 

 243 lakásotthon 

 244 speciális gyermekotthon 

 245 általános iskola, diákotthon és gyermekotthon 

 246 utógondozó otthon 

 247 különleges gyermekotthon  

 248 speciális lakásotthon 

 249 utógondozói lakásotthon 

 250 különleges lakásotthon 

 251 befogadó otthon 

 252 gyermekotthoni külső férőhely 

 253 nevelőszülői külső férőhely 

 254 utógondozó otthoni külső férőhely 

 255 TEGYESZ külső férőhely 

Javító, nevelő ellátás 

 261 javítóintézet 

300 Egyéb (a fentiekbe be nem sorolható szolgáltatás) 

000 Csak adminisztrációs/irányítási központ (az adott postai címen nincs szociális ellátás) 


