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S z é k h e l y é n 
 
Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  92. § (3) 
bekezdése alapján Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 252/2004. (XII.17.) KT 
határozatával elfogadta a város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. Az alapkoncepció 
a Szociálpolitikai Osztályon (földszint 115-ös szoba) megtekinthetõ. 
 
A koncepció feladata, hogy meghatározza a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, 
irányait, céljait, amelyet az önkormányzatnak követnie kell a szociális szolgáltatások 
fejlesztése során. 
 
A törvényi szabályozás értelmében a koncepció tartalmát a települési önkormányzat kétévente 
felülvizsgálja. 
 
A felülvizsgálatról készült anyagot megküldtük a Csongrád Megyei Önkormányzatnak, 
valamint a szociális intézményeknek is véleményezésre. 
 
Fentiek alapján terjesztem be a T. Képviselõ-testületnek a koncepció felülvizsgálatáról szóló 
elõterjesztést és kérem annak megtárgyalását és elfogadását. 
 
 
Szentes, 2006. november 7. 
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Bevezetés 

 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete törvényi kötelezettségének megfelelõen 
2004. decemberében – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény értelmében – elkészítette és jóváhagyta Szentes Város szociális szolgáltatástervezési 
koncepcióját. 
 
Az elkészült koncepcióban áttekintettük a szociális ellátások és szolgáltatások helyzetét, és 
mivel a szociális terület nagyon sok helyen kapcsolódik a gyermekvédelem területéhez, 
párhuzamosan az is átgondolásra került.  
 
Sok hasznos információval gazdagodtunk, hiszen a szociális törvény hatálybalépése óta nem 
volt  példa olyan helyi helyzetelemzésre, amely ilyen átfogóan vizsgálta és adatokkal 
támasztotta alá a szociális szolgáltatások helyzetét. 
 
A hatályos szociális törvény a koncepció kétévenkénti felülvizsgálatát írja elõ, melynek célja 
az eltelt idõ alatt bekövetkezett változások bemutatása, a megfogalmazott feladatok, kitûzött 
célok megvalósulása. 
 
Az elõttünk lévõ felülvizsgálat során nem soroljuk fel és nem ismételjük meg azokat az 
adatokat, információkat, amelyeket az alapkoncepció tartalmazott, és  számottevõ változás 
nem következett be az elmúlt idõszakban.  
 
Az alapkoncepció elfogadása után, már 2005. január 1-jétõl jelentõsen átalakult a szociális 
törvény, majd a gyermekvédelmi törvény támogatásra vonatkozó szabályozása. 
 
A szociális törvény a korábbi szociális alapellátásokat, és a nappali ellátást nyújtó 
intézményeket 2005. január 1-jétõl egységesen a szociális alapszolgáltatások elnevezéssel 
jelöli. Ezek a következõk: 
 

• szociális információs szolgáltatás 
• étkeztetés 
• házi segítségnyújtás 
• jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 
• falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 
• családsegítés 
• közösségi ellátások 
• támogató szolgáltatás 
• utcai szociális munka 
• nappali ellátás. 

 
Az alap-, valamint a szakosított ellátások tekintetében módosult az önkormányzatok kötelezõ 
feladatainak köre is: 
 

• valamennyi településen – lakosságszámtól függetlenül – kötelezõen meg kellett 
szervezni a szociális információs szolgáltatást 2005. július 31- ig, továbbá biztosítani 
kell az étkeztetést és a házi segítségnyújtást 
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• a 600 fõnél kisebb lakosságszámú, valamint a külterületi lakott hellyel rendelkezõ 
településeken falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás szervezése célszerû 

• korábban minden települési önkormányzat kötelezõ feladata volt a családsegítés, 
támogató szolgáltatás és közösségi ellátások mûködtetése, a családsegítést 2000 lakos 
felett, a támogató szolgáltatást és a közösségi ellátásokat 10.000 lakos felett kötelezõ    
mûködtetni 

• ugyancsak kötelezõ 10.000 lakos felett a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 
mûködtetése is  

• míg a régi szabályozás szerint idõsek klubját 2.000 lakos felett, a fogyatékosok, a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményét 20.000 lakos felett, a 
hajléktalanok nappali melegedõjét 10.000 fõ felett volt kötelezõ mûködtetni, addig 
jelenleg a nappali ellátás biztosítása 3000 lakos felett kötelezõ legalább egy 
ellátotti csoport számára. 

• 2007. január 1-jétõl a 30.000 fõnél nagyobb települések új feladata a 
szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbû ellátás biztosítása. 

 
 
I. Demográfiai adatok alakulása 
 
Születések és halálozások változása 
 
 Születések száma Halálozások száma 
2003. év 246 394 
2004. év 250 400 
2005. év 251 362 
 
 
A lakosság korösszetételének változása 
 
Korcsoportos bontás – állandó népesség adatállománya 2003. év 
Korcsoport férfi nõ együtt 
0-18 éves 3304 3087 6391 
19-60 éves 9108 9350 18458 
61-110 éves 2514 3785 6299 
Összesen 14926 16222 31148 
 
Korcsoportos bontás – állandó népesség adatállománya 2004. év 
Korcsoport férfi nõ együtt 
0-18 éves 3181 2989 6170 
19-60 éves 9062 9245 18307 
61-110 éves 2544 3818 6362 
Összesen 14787 16052 30839 
 
Korcsoportos bontás – állandó népesség adatállománya 2005. év 
Korcsoport férfi nõ együtt 
0-18 éves 3109 2924 6033 
19-60 éves 9015 9111 18126 
61-110 éves 2541 3851 6392 
Összesen 14665 15886 30551 
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A lakosságszám és  a korösszetétel tekintetében az alapkoncepció elkészítése óta is ugyanaz a 
tendencia mutatható ki, csökkent a lakosságszám, és a lélekszám csökkenése mellett nõtt 
az idõs lakosság aránya.  
 
Az idõs lakosság folyamatos növekedése továbbra is meghatározó pontja a koncepciónak, 
hiszen ezzel párhuzamosan nõ az igény mind az egészségügyi, mind a szociális ellátások 
iránt. 
 
II. Munkanélküliség a városban 
 
Szentes munkaerõ-piaci helyzetére a folyamatos mozgás jellemzõ.  Az álláskeresõk számának 
alakulásánál a korábbi éveknek megfelelõ nagyságrendi periodicitás jellemzõ. 
A munkaerõ-piac kedvezõ lehetõségeit jelentik a szezonális és alkalmi jellegû munkák, 
amelyek leginkább az építõipar, a mezõgazdaság, a vendéglátás, idegenforgalom és 
kereskedelem területén jellemzõek. 
 
Szentes  térsége 2006. szeptember havi adatai a következõk: 
A regisztrált álláskeresõk száma 1515 fõ, amely 30 fõs csökkenést jelent az elõzõ hónaphoz 
képest. Munkanélküli ellátásban 499 fõ részesül, ebben az idõszakban 131 fõ jelent meg új 
ellátottként, 52 fõ új-, 129 fõ pedig visszatérõ regisztráltként került nyilvántartásba. 
 
A nemzetgazdasági ágak vonatkozásában kevés a változás, az új ellátottak legnagyobb része 
jelenleg is a feldolgozóiparral, a mezõgazdasággal és a kereskedelemmel kapcsolatos. 
 
Iskolai végzettségük alapján jelenleg a szakmunkásképzõt (32 %) és az általános iskolát 
végzettek (28 %) vannak a legnagyobb számban, de jelentõs a szakközépiskolát végzettek (20 
%) száma is.  
 
A regisztráltak nemenkénti bontása szerint a nõk-férfiak aránya 54-46 %, 
állománycsoportonkénti megoszlás alapján most is a fizikai foglalkozásúak képezik a döntõ 
többséget (74 %). 
 
A pályakezdõ munkanélküliek még mindig jelentõs részét képezik a munkanélküliek 
számának, annak ellenére, hogy az elõzõ év megfelelõ idõszakához viszonyítva 69 fõvel 
kevesebb az akkori értéknél. Korosztályukat megvizsgálva a 20-24 évesek vannak döntõ 
többségben (71 %). 
 
A pályakezdõk elhelyezkedési esélyei kedvezõbbek a különféle támogatási programok útján, 
de a munkaerõ-piaci érvényesülés mindezek ellenére is több hónapos lefutású. 
 
A munkaügyi központnak továbbra is az a célja, hogy minden lehetséges megoldást 
megkeressen annak érdekében, hogy a munkanélküliek mihamarabb visszakerüljenek a 
munkaerõ-piac megfelelõ oldalára. 
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III. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni szociális és 
gyermekvédelmi ellátások változásai  
 
 
2006. január l-tõl alakult át a gyermekvédelmi támogatások rendszere, mivel megszûnt a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás önkormányzat által történõ folyósítása, összege 
beépült a családi pótlékba. Helyébe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapítása lépett, mellyel a szülõk ugyanazokra a kedvezményekre jogosultak  
továbbra is, mint amikor a pénzbeli támogatást is az önkormányzattól kapták. 
 
Azoknak a nagykorú fiataloknak, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való 
jogosultsága 2005. december 31-én fennállt, azoknak 2006. augusztus 31-ig az önkormányzat 
folyósította a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. 
 
A kedvezményre való jogosultság megállapításának összeghatárai 2006. évben kétszer is 
változtak. 
 
Ugyanez vonatkozik a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás megállapítására, valamint 
folyósítására is. 2006. január 1-jétõl a gyámság alatt álló kiskorúak részére került 
megállapításra a támogatás, kormányrendeletben meghatározott összegben. 2006. április 1-
jétõl jogszabályváltozás miatt a támogatási összegek újra megváltoztak, így annak 
megfelelõen kellett rendelkezni. 
 
A szociális törvény hatálya alá tartozó ellátások esetében az egészségkárosodottak, valamint 
a nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében történtek jelentõs változások. 
 
2006. március 31- ig a nyugdíjminimum emelkedése miatt kellett a támogatásokat 
felülvizsgálni, a 2006. április 1-jétõl hatályos rendelkezések szerint pedig az új fogyasztási 
egység szerinti felülvizsgálatokat kellett elvégezni, ami azt jelenti, hogy minden családtaghoz 
rendelõdik egy arányszám, és így mind a jogosultság, mind a segély összege egy fogyasztási 
egységre számítódik. A segély nem fix összegû, hanem a jogosultsági jövedelemhatárig 
egészíti ki a család jövedelmét.  
Az  újfajta szabályozás több esetben jóval magasabb támogatási összeget biztosít, mint a régi 
rendszerben, figyelemmel arra is, hogy az alkalmi munkavállalás idõtartama alatt a segélyt 
változatlan összegben, munkaerõpiacon történõ elhelyezkedéskor az elsõ három hónapban a 
támogatás 50 %-át, a további három hónapban pedig a 25 %-át tovább kell folyósítani. 
 
Átalakult a közgyógyellátás rendszere is 2006. július 1-jétõl.   
Az új rendelkezések értelmében a jogosultsági feltételek nem változtak, a szolgáltatások köre 
is változatlan maradt.  
 
A módosítás lényege, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság a MEP szakhatósági 
állásfoglalása alapján kerül megállapításra. 
 
Fõ változás a finanszírozásban jelentkezett, hiszen eddig fix összeget kellett az 
önkormányzatnak fizetni (a nyugdíjminimum 75 %-át, ami 2006. évben 19.350,-Ft), jelenleg 
viszont egyénenként a megállapított gyógyszerkeret 30 %-át kell átutalni a MEP részére, 
amely a hatálybalépés óta eltelt idõben átlagosan 33.000,-Ft-ra nõtt. 
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2006. július 15-én lépett hatályba az egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és 
távhõszolgáltatási támogatásáról szóló 138/2006. (VI.29.) Korm. rendelet, amelynek 
értelmében gázár-támogatásra való jogosultság került  megállapításra a fogyatékossági 
támogatásban, magasabb összegû családi pótlékban részesülõ, illetõleg nagycsaládos 
személyek részére, valamint távhõtámogatásra való jogosultságot az elõzõekben felsoroltakon 
túl a nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerû ellátásban részesülõ 
kérelmezõk részére, ha az egy fõre jutó jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200  %-át, egyszemélyes háztartás esetén 300 %-át. 

 
Az intézményi ellátások tekintetében változás, hogy a Hajléktalan Segítõ Központ 2005. 
január 1-je óta önálló intézményként mûködik és étkeztetést, nappali ellátást és átmeneti 
szállást biztosít a hajlék nélkül maradt személyek részére.   
 
A nappali ellátás 30 fõ hajléktalan számára a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvetõ higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igényük szerint az 
ellátottak napközbeni étkeztetésére biztosít lehetõséget. 
 
A rászorulók az intézmény nyitvatartási ideje alatt az ellátást önkéntesen vehetik igénybe. 
A szolgáltatásnak térítési díja nincsen, az ellátás ingyenes. 
Az alapszolgáltatásokon túl igény szerint az intézmény dolgozói segítséget nyújtanak 
különbözõ szociális ügyek elintézésében is (segélykérés, nyugdíjaztatás, iratpótlás, 
álláskeresés, egyéb: mentális gondozás, stb.).  
 
A Hajléktalan Segítõ Központ alapszolgáltatás keretében étkeztetést mûködtet. Az étkeztetés 
alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít, 
azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek 
igénybe. Naponta 20 fõ  rászoruló egyszeri meleg étkezésérõl tudnak gondoskodni. 
 
Szakellátás keretében átmeneti elhelyezést,  20 fõ részére éjjeli menedékhelyet biztosít, mely 
lehetõséget ad az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, 
a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre. 
 
Az átmeneti szálló férõhelye 30 fõ,  amely idõleges tartózkodásra szolgáló intézmény. Az 
intézményben dolgozó szakemberek egyéni esetkezeléssel, mentális gondozással, 
szocioterápiával, csoportmunkával segítik elõ a hajléktalanok reintegrálását a társadalomba, 
az alábbiak szerint: 
 
- fizikai rehabilitáció során az egészség helyreállítására, az alapvetõ szokások, a személyi, 
környezeti higiénés mûködés újraépítésére törekednek. Az egészség helyreállítása és a kiesett 
funkciók pótlása érdekében eljuttatják a rászorulót a rehabilitációt végzõ szervezetekhez.  
 
- a pszichés rehabilitáció célja a lelki, érzelmi folyamatok átmeneti zavarainak következtében 
kialakult állapot megszûntetése, a normális mûködés helyreállítása. 
A depriváció a nélkülözés következtében kialakult mentális leépülés megállítása, korrekciója. 
Az önbizalom, önbecsülés elvesztésének, a biztonságvesztés állapotának oldása. 
A személyes sors feletti döntés képességének és a kapcsolati hálónak az újraépítése. 
 
- a szociális rehabilitációs munka célja a kliens önfenntartó, önérvényesítõ képességének 
visszaállítása, a munkaerõpiacra való visszavezetése. 
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Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor. 

A határidõ elteltét megelõzõen egy hónappal az intézmény vezetõje megvizsgálja, hogy az 
ellátást igénybe vevõ családi környezetébe visszahelyezhetõ-e, illetve ellátása személyes 
gondoskodás útján biztosítható-e. Ha az ellátást igénybe vevõ családi környezetébe nem 
helyezhetõ vissza, az intézmény vezetõje az ellátás idõtartamát további egy évvel 
meghosszabbíthatja. Ha az ellátást igénybe vevõt más, személyes gondoskodást nyújtó 
intézményben el lehet látni, a megfelelõ intézménybe történõ áthelyezés lehetõségérõl az 
intézmény vezetõje tájékoztatást ad. Az új intézménybe történõ elhelyezésig az ellátást 
igénybe vevõ ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani. 

Az intézmény 2006. november 1-jétõl 2007. március 31- ig, a téli krízis idõszakában pályázati 
finanszírozással utcai szociális munkát fog végezni. Ennek keretében felkutatják a városban 
és a város környékén utcai hajléktalanságban élõ embereket, egyéni igényük szerint ellátják 
õket az utcai élet nélkülözhetetlen eszközeivel (takaró, élelem, meleg tea, stb.) illetve, ha 
hajlandóságot mutatnak, intézményi elhelyezést kapnak. Emellett információt nyújtanak 
minden olyan kérdésben, mely helyzetüket könnyebbé teszi.  
 
A törvényi szabályozás értelmében 2005. január 1-tõl a Gondozási Központ keretein belül 
mûködik a szociális információs szolgáltatás. 
Célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat 
igénylõk megfelelõ tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetõségérõl és az igénybevétel 
lehetõségeirõl. Tájékoztatást kell nyújtani a szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, 
egészségügyi ellátásokkal kapcsolatosan. A Gondozási Központ különféle tájékoztató füzetek 
megjelentetésével tesz eleget ezen feladatainak. 
 
Az intézmény 2005. évben kapott mûködési engedélyt a közösségi ellátás  (pszichiátriai 
ellátás, valamint nappali ellátás) mûködtetésére.  A  közösségi ellátás célja a pszichiátriai 
betegek lakókörnyezetében történõ gondozása, gyógyulásuk és rehabilitációjuk elõsegítése. 
Az ellátásban részesülõk pszichiátriai betegségben szenvedõ személyek, akiknek hosszú évek 
óta fennáll ez az állapotuk, gyakran kerülnek olyan mentális állapotba, konfliktushelyzetbe 
környezetükkel, családtagjaikkal,  amikor külsõ segítséget igényelnek.  
Nagyon nehezen nyílnak meg, többszöri megkeresésre alakul ki bizalmi és elfogadó 
kapcsolat, melyben a közösségi ellátás szakembereinek kulcsfontosságú szerepe van.  
 
Pályázat keretében volt lehetõség a fogyatékkal élõk nappali ellátását szolgáló foglalkoztató 
20 férõhelyre történõ bõvítésére.  Az ellátottak száma folyamatosan emelkedik, jelenleg 17 fõ 
ellátott van.  

Az intézmény által mûködtetett három idõsek klubjában,  illetve  pszichiátriai nappali 
ellátás keretében  kiemelt figyelmet fordítanak  a foglalkoztatás elõsegítésére, valamint az 
ellátottak életminõségének javítására. A rendezvényeiket úgy szervezik, hogy általuk nyitottá 
tegyék a várost a térség lakosai számára is.  
 
A nappali ellátás keretében jelenleg ellátottak száma telephelyenként: 
 
 
I. számú Idõsek Klubja Horváth M. u.  73 fõ 
II. számú Idõsek Klubja Nagyörvény u. 50 fõ 
III. számú Idõsek Klubja Dózsa Gy. u.  33 fõ 
Pszichiátriai nappali ellátás Munkás u.  30 fõ 
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Az Átmeneti Szállást Biztosító klubban az engedélyezett 10 férõhelyen jelenleg 11 fõ idõs 
embert látnak el.  Gyakran elõfordul, hogy a kórházból kikerülõ beteg, hozzátartozó nélküli  
idõs ember kerül felvételre, mivel önellátásra képtelen (krízishelyzetben van). Ilyen esetben a 
külön betegszoba igénybevételével oldják meg az ápolást. 

A szociális étkeztetésben részesülõk száma folyamatosan emelkedik, étkezési napokkal 
számított átlagos létszám eléri a 230 fõt, jelenleg 8 fõ van várólistán. Az intézmény 
mindenkor figyelembe veszi a döntéshozatalban a hátrányos helyzetû, illetve alacsony 
jövedelemmel rendelkezõ idõs emberek soron kívüli ellátását.  

A koncepció megalkotása óta is elmondható a Szentesi Családsegítõ Központ ról, hogy a 
különbözõ szociális és gyermekvédelmi jogszabályok által elõírt kötelezõ feladatokat 
ellátja, illetve a településnagysághoz kötött kötelezõ feladatokat, szolgáltatásokat is 
mûködteti, ezen túlmenõen több - önként vállalt - feladatot is végez, melyek társulási 
szerzõdések, illetve feladat-ellátási megbízások alapján jöttek létre.  
A koncepció felülvizsgálata során az egyik legfontosabb - az egész intézményt érintõ – 
változás, hogy a közoktatási feladatkör már nem tartozik az intézmény profiljához, mivel a 
Pedagógiai Szakszolgálat önálló keretek között mûködik 2005. év óta.  
 
A már elõzõekben említett törvényi kötelezettségek figyelembe vételével a Családsegítõ 
Szolgálat tevékenységi köre az alábbiak szerint  változott és egészült ki:  

 
Rendszeres szociális segélyben részesülõkkel való együttmûködés 
 
Szentes Város Önkormányzatával és a helyi munkaügyi központtal együttmûködve a 
hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû aktív korú, rendszeres szociális segélyben részesülõ 
személyek és családjuk részére nyújt támogatást. 
Az elhelyezkedés elõsegítése érdekében, a passzív munkaerõ-piaci eszközök mellé egy aktív, 
széles körû programot (beilleszkedési terv) dolgoz ki.  
Az együttmûködés keretében, a rendszeres szociális segély folyósításának idõtartama alatt: 

• Figyelemmel kíséri az önkormányzat határozatában megállapított határidõ 
betartását, mely határidõig a segélyben részesülõnek kötelessége megjelenni 
a szolgálatnál és nyilvántartásba vetetni magát. Annak megszegése esetén 
megvizsgálja a mulasztás okát. 

• Tájékoztatást nyújt a beilleszkedést elõsegítõ program menetérõl, 
szabályairól. 

• A kliens nyilvántartásba vételétõl számított hatvan napon belül, a kliens 
bevonásával, kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést 
elõsegítõ programot, és arról a klienssel megállapodást köt. 

• Folyamatosan kapcsolatot tart a klienssel, és legalább havonta egy személyes 
találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedési programban foglaltak 
betartását. 

• Legalább évente egy alkalommal írásos értékelést készít a beilleszkedést 
elõsegítõ program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges, a kliens 
bevonásával módosítja a programot. 

• Abban az esetben, ha a kliens az együttmûködési kötelezettségének nem tesz 
eleget, az okok feltárása után jelez az önkormányzat szociálpolitikai 
osztályára. 
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• Folyamatosan kapcsolatot tart fenn az önkormányzat szociálpolitikai 
osztályával a kliens érdekében. 

• Éves értékelést készít, melyben tájékoztatja a szociálpolitikai osztályt a 
beilleszkedést elõsegítõ program végrehajtásáról. 

 
2005. július 1-jén indult el a Családsegítõ Szolgálat Tanyagondnoki Szolgálata, amely régi 
igényt elégít ki. 
 
A Tanyagondnoki Szolgálat az intézmény Családsegítõ Szolgálatához integrált szervezeti 
egység, mely szakmai munkáját az 1993. évi III. tv-ben, valamint végrehajtási rendeleteiben 
szabályozott elõírások szerint végzi. 
Tevékenysége  Szentes város közigazgatási határán belül élõ külterületi lakosságra terjed ki.  
A szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredõ 
hátrányainak enyhítése, az alapvetõ szükségletek kielégítését segítõ szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá 
az egyéni, közösségi szintû szükségletek teljesítésének segítése. 
 
A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapszolgáltatási feladatok: 
szociális információs szolgáltatás, 
családsegítésben való közremûködés, 
intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás elõsegítése, 
házi segítségnyújtásban való közremûködés, 
jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban közremûködés. 
 
A tanyagondnoki szolgálat a következõ szolgáltatásokat nyújtja: 
személyszállítási feladatok, 
ügyintézési feladatok, 
egyéb szolgáltatás jellegû feladatok. 
 
A tanyagondnoki szolgálat mûködési területe: 
 
I. Cserebökényi körzet: Veresháza, Veresegyház, Terehalom, Belsõecser, Cserebökény, 
Újosztás, Józsefszállás, Külsõecser, Mucsihát, Kajánújfalu 
 
II. Lapistói körzet: Lapistó-Fertõ, Dónát, Lapistó, Derekegyházi oldal 
 
III. Magyartési körzet: Zalota, Magyartés, Mentettrét, Felsõrét, Szentes-Nagytõke, 
Vekerzug, Vekerhát, Kistõke, Hékéd, Szent László 
 
Szentes Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. évi megszületése és 
elfogadása óta eltelt idõszakban létrejött a Gyermekek Átmeneti Otthona, amely 2005. 
április 1-je óta a Szentesi Kistérség valamennyi településén élõ lakosnak nyújt szolgáltatást a 
gyermekek átmeneti gondozásának törvényben meghatározott rendszere szerint.  A Családok 
Átmeneti Otthona, a Helyettes Szülõi Hálózat és a Gyermekek Átmeneti Otthona 
mindösszesen – egyidejûleg - 63 fõ elhelyezését teszi lehetõvé. Az ellátási formák széles köre 
a szakemberek és a rászorulók számára is lehetõséget nyújt arra, hogy az egyéni 
élethelyzetekhez, problémákhoz igazodóan a legmegfelelõbb ellátást választhassák, ami a 
tapasztalatok alapján a gondozás hatékonyságára is jótékony hatással van. 
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A Gyermekek Átmeneti Otthona csökkentette a Családok Átmeneti Otthonának zsúfoltságát, 
valamint elõsegítette az igénylõk eltérõ családszerkezete szerinti és bizonyos probléma 
típusok szerinti specializálódását. Pl. ( bántalmazott anyák és gyermekeik, válsághelyzetben 
lévõ várandós kismamák, elsõsorban a gyermekek otthonában nyernek elhelyezést, a családok 
otthonába pedig családi hajléktalanság esetében kerülnek a családok ). 
 
Az átmeneti gondozási formák teljes körû kiépítése e területen az elkövetkezendõ években új 
ellátási formák kiépítését nem igényli. A következõ években a szolgáltatások fejlesztése és a 
családok kikerülési esélyeinek növelése jelentkezik feladatként (bérlakások számának 
növelése, lakáshoz jutás elõsegítése stb.), melynek érdekében a gyermekjóléti és szociális 
intézményeken túlmutató együttmûködésekre lesz szükség.  
 
Az alapkoncepció megalkotásakor még csak célként élt a Gyermekek Átmeneti Otthonának 
kialakítása, mely mára már megvalósult. 
 
Szentes Város Önkormányzata a Gyermekek Átmeneti Otthonát a Szentes Kistérség Többcélú 
Társulás által fenntartva megszakítás nélküli munkarendben, 6 fõ szakmai státusszal, ügyeleti 
rendszer alkalmazásával mûködteti, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény elõírásainak megfelelõen. 
Az intézményben az a családban élõ gyermek helyezhetõ el, aki átmenetileg ellátás és 
felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek 
ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A 23 fõs otthonban 6 férõhely 
erejéig a gyermek otthontalanná vált édesanyja is elhelyezhetõ. 
 
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlõdését elõsegítõ, az életkorának, egészségügyi állapotának és egyéb szükségleteinek 
megfelelõ étkeztetésérõl, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi 
ellátásáról, gondozásáról, nevelésérõl, lakhatásáról a szülõvel egyeztetett módon 
gondoskodik. A gyermek részére teljes körû ellátást biztosít. 
A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében gondozási-nevelési terv készül a gyermekjóléti 
szolgálattal együttmûködve. 
 
Az ellátás tartalmát az adott családra szabott szakmailag megalapozott, a szülõ lehetõségeit 
szem elõtt tartó megállapodásban rögzítik,  és úgy szervezik meg, hogy otthonos körülmények 
között biztosítva legyen a nyugodt légkör, érezzék magukat biztonságban az ellátottak, 
fejlõdjenek egyéni képességeik, képesek legyenek a tankötelezettség teljesítésére, kapjanak 
segítséget hátrányaik leküzdéséhez, legyen természetes számukra az egészséges életmód. 
A veszélyeztetettségi tényezõk megszüntetésére a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával 
gondozási-nevelési tervet készítenek. 
A 2005-ös évben a gyermekjóléti szolgálat javaslatára 6 család került felvételre, 2 anya pedig 
gyermekeivel családon belüli bántalmazás miatt közvetlenül kérte felvételét. Két gyermeket 
ideiglenes jelleggel kérésükre a szülõ beleegyezésével láttak el. A hat család lakhatási 
problémák miatt kapott elhelyezést. Az összes ellátotti létszám 30 fõ volt. 
A 2006-os évben 15 család 53 fõvel került felvételre. Önként jelentkezett 4 család, a 
gyermekjóléti szolgálat javaslatára 10 család, jelzõrendszer tanácsára 1 család került 
felvételre. 
Ideiglenes elhelyezést 4 személy kapott, anya nélkül 4 fiatalkorút láttak el. A felvétel indoka 
legtöbbször lakha tási probléma és a családon belüli erõszak és konfliktus. 
Az intézménybe bekerülõ családok (21 család) közül a bekerülés indoka volt a nem megfelelõ 
lakhatási körülmény 14 esetben, 11 családnak volt lakásigénylése. A bentlakás idõtartama 
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alatt 4 család kapott szociális bérlakást, 3 család albérletbe költözött, 1 család a saját otthonát 
tette lakhatóvá, 2 család családon belül oldotta meg lakásproblémáját. 4 bentlakó családnak 
még nem oldódott meg helyzete. 
A két év során az intézményben lakó 21 anya közül 8 személynek állandó munkája volt, 3 
személy rendszeres alkalmi munkát végzett, 3 anya gyermekgondozási szabadságon volt, 7 
anya rendszertelenül vagy egyáltalán nem végzett alkalmi munkát sem. 
Tehát az anyáknak 52 %-a rendszeres munkát végzett. Segítséget kaptak az anyák gyermekeik 
ellátásában, felügyeletében, gondozásában a munkavégzésük ideje alatt valamint a gyermekek 
szabadidejének hasznos eltöltésében.  

 

 A GYÁO-ba való bekerülés okai 2005-2006
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A GYÁO-ból való kigondozás helyszínei 2005-2006
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A Gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály által megfogalmazott 
kötelezõ feladatokat a Gyermekjóléti Szolgálat ellátja, ezen túlmenõen az elmúlt évekhez 
hasonlóan mûködteti a Kapcsolattartási ügyeletet, illetve a várandós, vagy válsághelyzetben 
lévõ kismamák megsegítését célzó Kórházi szociális munkát. 
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Egyéb speciális szolgáltatások közül fontos feladat lenne  a hétvégi ügyelet megvalósítása, 
amely a családi konfliktusok jelentõs részében azonnali segítséget tudna nyújtani megfelelõen 
képzett szakember riasztásával, helyszínre érkezésével.  
 
Másik speciális szolgáltatás a lakótelepi szociális munka.  A téli idõszakra, mint kiemelten 
problematikus idõszakra a Hajléktalan Segítõ Központ programot indított, ennek keretében az 
együttmûködés az éjszakai csavargó fiatalok segítõ szervezethez való eljuttatását lesz hivatott 
megoldani. Ezzel az együttmûködéssel nem teljes egészében valósul meg a lakótelepi, ifjúsági 
munka, de a legveszélyeztetettebb fiatalokra és a legszélsõségesebb devianciákra mindenképp 
jelentõs hatással lehet.  
 
A gyermekjóléti módszertani feladatokat a továbbiakban is az intézmény látja el a 
megyében.  
A napközbeni ellátások tekintetében klienskörbõl érkezõ jelzések alapján joggal 
feltételezhetõ, hogy az ellátás kapacitásának bõvítésére van szükség.  
 
A Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum az elmúlt két év folyamán jelentõs eredményeket ért el 
a városban a kábítószerfogyasztás megelõzése területén. A helyi drogprobléma felmérésének 
és kezelésének témakörében indított kutatás rávilágított a „Szentesi fiatalok 
egészségkárosító szokásaira”, így tervezhetõvé vált a beavatkozás iránya, melyet a helyi 
Drogstratégiában rögzítettek alapján a KEF koordinál. A helyi drogstratégiát a Képviselõ- 
testület elfogadta, valamint a Nemzeti Drogpervenciós Intézet - a maximális 10 pontból - 9 
pontosra minõsítette. A KEF szervezõ tevékenysége mellet valósulhatott meg több helyi 
rendezvény, illetve képzés, melyekkel a drogprevenció területén a kereslet csökkentését tûzte 
ki célul.  
 
Az intézményhez kapcsolódó új szolgáltatásként jelentkezett a kábítószer prevenciós célokat 
is kitûzõ Pepita Macska éjszakai klub, mely szintén a szociális szolgáltatástervezési 
koncepció megalkotását követõen, annak prioritásait figyelembe került kialakításra. A 
fejlesztés elsõdleges iránya az igénybevevõk spektrumának szélesítése, a látogatók számának 
növelése. A szükségletek alapján a cél egy Ifjúsági Információs Iroda (vagy Pont) létrehozása, 
mely az ifjúság korosztályi sajátossága inak, szükségleteinek megfelelõ, és élethelyzetével 
összefüggõ információ elérhetõségét biztosítja, illetve a megfelelõ szolgáltatásokat ezen 
igények kielégítésére elérhetõvé teszi.  
 
A fejlesztések másik iránya egy kicsit nyitottabb. A helyi Városfejlesztési Koncepcióval 
összhangban egy Ifjúsági Park létrehozása a szükséges kellékekkel, parkrendezéssel (padok, 
tûzgyújtó-hely, közvilágítás, stb.). A Park egy általánosabb rekreációs lehetõséget tudna 
biztosítani, szinte korosztálytól függetlenül, mégis a köré telepített szolgáltatások egyértelmû 
célközönsége az ifjúsági korosztály lenne.  
 
 
 
 
Civil szervezetek 
 
Napjainkban a  civil szervezetek is egyre jobban bekapcsolódnak a szolgáltatási rendszerbe. 
Ez azért is jó, mert a felmerülõ problémák hatékony kezelésében, különösen a jóléti ellátás 
sarkalatos pontját alkotó szociális ellátás, szolgáltatás területén meghatározó a szerepük a 
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fontos közösségi igényeket, szükségleteket megjelenítõ és kielégítõ öntevékeny 
szervezeteknek. 
 
Szentes Város Önkormányzata és a városban mûködõ civil szervezetek közötti kapcsolat 
egyik biztosítéka a szociális alapkoncepció megszületését követõen 2005. január 28-án 
elfogadott Szentes Város Civil Stratégiája, amely Csongrád megyében elsõként készült el 
annak érdekében, hogy erõsítse a civil partnerséget, lehetõséget nyújtson az önkormányzat és 
a civil szervezetek kapcsolatrendszerének bõvítésére, elõsegítse érdekérvényesítésüket. 
 
A stratégiában megfogalmazott irányelvek bizalmat szavaznak a civil szektornak, egyben az 
önkormányzat együttmûködési szándékának garanciái, valamint a partnerségi kapcsolat 
biztosítékai. 
 
A megalakult Városi Civil Tanácsban helyet kapott az egészségügyi, szociálpolitikai 
tevékenységi körbe tartozó szervezetek képviselõje is, aki tanácskozási joggal képviseli az 
ágazatot a bizottságok, valamint a Képviselõ-testület ülésein. 
 
Két támogató szolgálat kezdte meg a mûködését a városban, az egyik a Törökszentmiklósi 
székhelyû TÁMASZ Kht., a másik a szentesi székhelyû NOSZA 2005. Kht. 
 
A támogató szolgáltatás célja elsõsorban elõsegíteni a fogyatékkal élõk integrációját. Segíteni 
a lakáson belüli minél teljesebb élet kialakításának lehetõségét, önálló életvitelük biztosítását, 
a magányosan élõ emberek társasági életének elõmozdítását. 
 
A NOSZA 2005. Kht. 2006. évben indította a pszichiátriai és szenvedély-betegek részére a 
közösségi ellátást, melynek célja, hogy a betegségben szenvedõk részére segítséget nyújtson 
ahhoz, hogy családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, ott minél teljesebb, 
konfliktusmentesebb életet élhessenek. 
A szolgáltatások komplexitása révén rövidülhet a fekvõbeteg intézeti elhelyezés, kitolódhat a 
tartós elhelyezést nyújtó ápolást, gondozást biztosító otthonba történõ elhelyezés. 
 
A városban élõ roma kisebbség helyzete 
 
Szentes városban a legjelentõsebb etnikai kisebbség a cigányság.  
A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata által készített felmérés szerint  2005. évben  
323 család,  összesen 1479 fõ az önmagát romának valló lakosság létszáma, amely a 2003. évi 
felméréshez képest (289 család, 1339 fõ) növekedést mutat. 
 
 Család Fõ 
2003. 289 1339 
2005. 323 1479 
 
A városban is létezik olyan városrész, ahol a lakosság nagyobb része roma. Országos 
viszonylatban elmondható, hogy a „telepen” élõk  helyzete elmaradott az életkörülmények és 
létfeltételek szempontjából. 
 
A szentesi helyzet nem sorolható az úgynevezett „átlaghoz”, mivel a pozitív infrastrukturális  
fejlesztéseknek köszönhetõen 

• a meglévõ úttestek aszfalt burkolatot kaptak, 
• bevezetésre került a telefon, 
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• csapadékvíz-elvezetõ árkok kerültek kialakításra, 
• kiépült  a vízvezeték hálózat, 
• kiépült a gázvezeték-rendszer. 

 
Ezek nagymértékben növelték az ott élõ lakosság szociális- és komfort érzetét, hiszen a 
családok többsége megfelelõ életkörülmények között él, a lakhatási feltételeknek megfelelõ 
ingatlanokban. 
 
 
A szociális szolgáltatások fejlesztései 
 
Az alapkoncepcióban megfogalmazott fejlesztések, kitûzött rövid távú célok megvalósultak 
mind a szociális, mind a gyermekvédelem területén. 
 
Intézményeinkben több szakmai konferenciát, mûhelyt szerveztek, melynek nagyon jó 
visszhangja volt. 
A szakemberek minden pályázati lehetõséget kihasználtak, amellyel a feladatellátást, a 
rászorulók érdekeit még jobban lehet biztosítani. 
A pénzbeli, természetbeni ellátások területén is azt kell mondani, hogy akik az osztályhoz 
fordultak segítségért, azok részére próbáltuk  mindig a leghathatósabb támogatást biztosítani, 
ehhez a források rendelkezésre álltak. 
A szakbizottság minden intézményben tartott kihelyezett ülést, hogy a helyszínen is 
ismerkedjen az intézményekben folyó munkával, az intézmények helyzetével. 
 
A Szentes Kistérség Többcélú Társulás keretein belül három szociális (házi segítségnyújtás, 
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás), és három gyermekvédelemmel 
kapcsolatos (helyettes szülõi hálózat, GYÁO, CSÁO) feladatot vállaltunk fel.  
 
A foglalkoztatás elõsegítése, a munka világába való visszakerülés érdekében a város 
nemcsak új munkahelyek létesítését tartja fontosnak, hanem kihasznál minden olyan pályázati 
lehetõséget, amellyel rövidebb-hosszabb idõre tartós munkanélkülieket is tud alkalmazni. 
 
Ilyen  lehetõség volt a „Küzdelem a munka világából történõ kirekesztõdés ellen” címû 
pályázati program, melyet az Európai Szociális Alap hirdetett meg. A város az elsõ uniós 
pályázati támogatását szerezte meg a projekttel, amely 50 fõ tartós munkanélküli (25 fõ 
roma származású) 12 hónapon keresztül történõ, valamint 15 fõ további 1 évi 
foglalkoztatását tette lehetõvé. 
 
A program, - amellett, hogy munkát is biztosított – nagy hangsúlyt fektetett a munkaerõ piaci 
értékének növelésére a munka világába történõ beilleszkedést, a munkában tartást segítõ 
tréningsorozatokkal. Ennek keretében értékfeltáró és álláskeresési stratégiákat kialakító, 
valamint személyiségfejlesztõ foglalkozásokon vehettek részt a munkavállalók.  
 
Ezek a képzések is nagyban elõsegítették azt, hogy a foglalkoztatási adatok tükrében 
egyértelmûen sikeresnek ítélhetõ a program, hiszen gyakorlatilag 43 fõnek rendszeres 
jövedelme van a program lezárása után is.  
 
Ugyancsak célként szerepelt az alapkoncepcióban az idõsek jogainak védelme és 
életminõségének javítása érdekében idõsügyi koncepció elkészítése, valamint idõsek 
bentlakásos intézményének létrehozása. 
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Szentes Város Képviselõ-testülete 2005. június 24-i ülésén fogadta el Szentes Város 
Idõsügyi Koncepcióját. A koncepció alapját a Gondozási Központ kérdõíves módszerrel 
készített felmérése adta.  
A cél az, hogy az idõs emberek az idõs kort ne sivár évekként éljék meg, hanem találják meg 
a nyugdíjas kor szépségét, melyhez elsõsorban a közösségi életbe, a települési közéletbe 
történõ mind teljesebb bevonásukkal vezet az út. 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2005. április 1-jén hozott határozatában 
döntött a 100 férõhelyes új Idõsek Otthona pályázat benyújtásáról. A város az elnyert 
címzett támogatásnak köszönhetõen lehetõséget kapott az otthon megépítésére. 
Az európai normáknak megfelelõ, a lakossági igényekhez igazodó 100 férõhelyes bentlakásos 
és 50 férõhelyes nappali ellátást biztosító integrált szolgáltató centrum biztosíték az ellátottak 
életminõségének javítására.  
 
Összegzés 
 
A koncepció felülvizsgálata során kijelenthetõ, hogy  a törvényi elõírásokat, 
kötelezettségvállalásokat szem elõtt tartva Szentes Város Önkormányzata által létrehozott és 
mûködtetett intézményi ellátórendszer alkalmas a szociális és gyermekvédelmi feladatok 
szakszerû ellátására és a szakmai elvárások biztosítására. 
 
A fejlesztési irányt a következõkben lehet megfogalmazni. A jelenlegi ellátási típusok 
szakmai színvonalának emelése, vagy kapacitásának növelése, a pénzügyi lehetõségek 
figyelembe vételével  a nem kötelezõ ellátások fejlesztése, új szolgáltatások beindítása. 
Egyik irány sem bír semmilyen kizárólagossággal, elképzelhetõ, hogy egymást erõsítve 
párhuzamosan még több lehetõséget rejtenek. 
 
Cél az intézmények személyi és tárgyi feltételeinek javítása, figyelemmel a határozott idejû 
mûködési engedélyek érvényességére. 
 
A szakembereknek arra kell törekedniük, hogy  minél specializáltabb szolgáltatások 
alakuljanak ki, illetve azok az esélyegyenlõség megteremtésének irányába mutassanak, nem 
pusztán a támogatásra, hanem inkább a képességek megtartására, fejlesztésére fókuszálva.  
 
Fontos feladat mind több szociális ellátás kistérségi szintû szélesítése, kiemelve a hajléktalan 
ellátórendszer, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás  és a közösségi ellátások területét. 
 
Továbbra is elengedhetetlen feladat a rászorulók minél színvonalasabb, hatékonyabb, 
célzottabb segítése annak érdekében, hogy életkörülményeik, személyiségük, önbecsülésük és  
önértékelésük is fejlõdjön.  

 
 


