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1. BEVEZETÉS 
 
Kazincbarcika Város Önkormányzata a település közigazgatási, valamint az adott 
szolgáltatás ellátási területén, illetve a feladat ellátási szerződéssel rendelkező településeken 
élő lakosság részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.), a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gytv.) rendelkezéseiben meghatározott 
szolgáltatásokat az általa működtetett intézményen, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató 
Központ (továbbiakban: KSzSzK) különböző telephelyeken működő intézményegységei 
szakmai tevékenységén keresztül biztosítja. 
Az intézményi keretek közt személyes gondoskodást nyújtó ellátások célja, hogy az igénybe 
vevők életviteléhez, létfenntartásához megadja a szükséges tartalmú rendszeres és 
folyamatos segítséget.  
Mivel az ellátásokat igénylő személyek szociális helyzete, életkora, szükségletei, 
egészségügyi, mentális állapota különböző, a felmerülő igények is differenciáltan, 
komplexen, a megfelelő – adekvát – szolgáltatásokon keresztül elégíthetők ki. 
 
 A KSzSzK rendszerében a személyes gondoskodásra épülő ellátások széles spektruma 
megtalálható: 
 
 Szociális alapellátások: 
- Családsegítés (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ),  
- Étkeztetés, 
- Házi segítségnyújtás, 
- Nappali ellátás (Idősek Klubja, Nappali Melegedő, Fogyatékos Személyek Nappali 

Ellátása), 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

 
 Szociális szakosított ellátások: 
- Ápolást-gondozást nyújtó intézmény (I. Sz. Idősek Otthona, II. Sz. Idősek Otthona), 
- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Éjjeli Menedékhely, Időskorúak Gondozóháza). 

 
 Gyermekjóléti alapellátások: 
- Gyermekjóléti szolgáltatás (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és 

Gyermekjóléti Központ),                                                                 
- Gyermekek napközbeni ellátása (I. Sz. Bölcsőde, II. Sz. Bölcsőde). 
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       1. ábra 
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ szervezeti felépítése 2019. 

(Forrás: KSzSzK) 

 

A KSzSzK hierarchiájának csúcsán az igazgató áll a Központi Irányítás és az ellátórendszer 
vezetőjeként, aki egyszemélyi felelőse az intézmény egésze és az intézményegységek 
hatékony szakmai munkájának, gazdálkodásának.  Az intézmény vezetésében az 
igazgatóhelyettes végzi célirányos szakmai tevékenységét, segítve, együttműködve az 
igazgatóval. Az intézményegységek mellérendelt viszonyban állnak egymással, 
intézményegység-vezetők irányításával, amelyek – ellátási formától, tevékenységi körtől 
függetlenül – szakmai, gazdasági koordinációban, támogatásban részesülnek. 
Bizonyos ellátási területek – a bölcsődék, illetve a hajléktalan-ellátás – egy-egy 
intézményegység-vezető irányítása alatt állnak a hatékonyabb, gazdaságosabb működés 
érdekében. A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás megbízásos foglalkoztatási rendszerű, 
élén a szakmai koordinátorral. Az intézmény egységeinek üzemeltetési, karbantartási 
feladatait a Létesítményüzemeltető Csoport végzi, melynek élén a műszaki vezető áll. 
 

A városban a szociális ellátást – mint szolgáltató – Kazincbarcika Város Önkormányzata 
biztosítja a KSzSzK intézményrendszerén keresztül. A szociálisan rászorultak segítését 
magánszemélyek, alapítványok, egyesületek, egyházi és karitatív szervezetek leginkább 
bizonyos eseményekhez kötődően (Idősek Hónapja, egyházi és egyéb ünnepek), illetve 
időszakosan (téli krízis időszak) is végzik. 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért az igénybevevőknek a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, 
az Sztv., valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 07/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2017. (III.30.) önkormányzati 
rendelet alapján térítési díjat kell fizetni.  
Térítésmentesen vehetők igénybe a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ, illetve a hajléktalan-ellátás szolgáltatásai. 
 

A KSzSzK valamennyi szakmai egysége a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya által kiadott érvényes 
működési engedéllyel rendelkezik.  
 
 

2. A SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 

2.1.  AZ INTÉZMÉNY ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 

 

A KSzSzK létszáma az elmúlt időszakban az alábbiak szerint alakult: Az addig 222 fős 
intézmény egy belső strukturális átalakítást követően (I. Sz. Idősek Klubja demens 
személyek nappali ellátása szolgáltatás ellátotti létszáma lecsökkent) egy álláshely 
megszűnt, melyet a Képviselő-testület 150/2017. (IX.28,) határozatával hagyott jóvá. A 
KSzSzK létszáma ezzel 221 főre módosult. 
A család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásai körében 2018. szeptember 1-től 
kötelező, új elemként jelent meg az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység. A 
kötelezően létrehozandó szolgáltatásról a 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján 

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 120/2018. (VIII. 30.) határozatában 
döntött a KSzSzK Család- és Gyermekjóléti Központ intézményegység munkatársi 
létszámának 10 fővel történő bővítéséről. A KSzSzK létszáma ezzel 231 főre növekedett. 
Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2018. (XI. 29.) határozatában 
döntött az Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály 2019. január 1-i hatállyal történő 
létrehozásáról. A döntés következtében megszüntetésre került a KSzSzK Központi 
Irányítás Gazdasági Csoportja. A szervezeti egység munkatársai (9 fő) átszervezésre 
kerültek a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Intézmény és Vagyongazdálkodási Osztály 
szervezeti egységbe (továbbiakban: IVO). Az átszervezést követően a KSzSzK dolgozói 
létszáma ismét 222 főre módosult. 
 

Év 2017. 2018. 2019. 

Engedélyezett létszám  221 231 222 
Krízis időszakban  223 233 224 

 
1. táblázat 

           A KSzSzK létszám adatainak változása (fő) 
            (Forrás: KSzSzK) 
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2. ábra 
             A KSzSzK létszám adatainak változása (fő) 

             (Forrás: KSzSzK) 

 

 

2.2.  A MUNKATÁRSAK SZAKKÉPZETTSÉGI JELLEMZŐI 
 

A személyes gondoskodás egyes formáinak szakmai létszámnormáit a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban SzCsM rendelet) 2. sz. melléklete 
tartalmazza. A szakmai létszámnorma a kötelezően alkalmazandó minimumlétszámot jelenti. 
A szakmai munkakörökben foglalkoztatottak képesítési előírásait az SzCsM rendelet 3. sz. 
melléklete foglalja magába. 
 

                 
 

3. ábra 
A KSzSzK munkatársainak képzettségi mutatói 2019 (fő) 

  (Forrás: KSzSzK) 
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A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Család- és Gyermekjóléti Központ és a bölcsődék 
egyes munkatársainak létszámirányszámait a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (továbbiakban NM rendelet) 1. sz. melléklete 
tartalmazza. A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormáira vonatkozó 
előírás mellett, az intézményekben foglalkoztatottak munkakörhöz kötődő képesítési 
előírásait is meghatározzák a rendeletek. 
A KSzSzK szakdolgozói számára a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 
működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.04.) és a személyes gondoskodást végző 
személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.04.) SzCsM. 
rendeletek továbbképzési kötelezettséget és a vezetőképzés rendszerének feltételeit írják 
elő.  
Utóbbi rendelet változása nagymértékben befolyásolta a szakmai képzések-továbbképzések 
rendszerét, mivel megszűntek a képzésekhez társított központi források, miközben a 
kreditpont-rendszeren alapuló hatévenkénti teljesítési kötelezettségek megmaradtak a 
munkavállalók felé, valamint az intézmény képzés-finanszírozási kötelezettsége szintén 
megmaradt. 
2017. évtől – a régióban az elsők között – a KSzSzK minden intézményegységre kiterjedő 
képzési együttműködést kezdeményezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, 
mely miskolci központtal és kazincbarcikai képzési helyszínnel (Újkazinci Programsziget) 
biztosítja az intézmény valamennyi – képzésre kötelezett – dolgozójának továbbképzését. 
Ennek finanszírozását az EFOP-3.8.2-16-00001 sz. „Szociális humán erőforrás fejlesztése” 
című kiemelt projekt biztosítja. 
A munkatársak részére Továbbképzési tervben rögzítettek szerint, rendszerben történik a 
minősítő pontok megszerzésének adminisztrációja, amit a működési nyilvántartásba vett 
szakdolgozó esetében, a már említett hatéves ciklusidőszakban kell teljesíteni.  
Az intézményben 176 fő szakfeladatot ellátó alkalmazott továbbképzése kötelezett 
munkatárs tevékenykedik, akik szakmai képzése biztosított. 
Az SzCsM rendelet 6.§ (7) bekezdése szerint az intézmény vezetőjének (igazgató), a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ 
egységvezetőinek kell rendelkezni szociális szakvizsgával, amely kötelezettségüknek már 
korábban eleget tettek. Ez a rendszer 2018. január 1-ét követően megváltozott, mivel a 
szakvizsga rendszert felváltotta az alap- illetve a mester vezető képzés. Az igazgató a 
mester vezetőképzést 2019-ben elvégezte. 
 

A következő táblázat szemlélteti, hogy az alkalmazottak körében széles spektrumú az iskolai 
végzettség összetétele. Legnagyobb számban a felsőfokú szakképzettek találhatóak (61 fő), 
magas a főiskolai végzettséggel, illetve az érettségivel rendelkezők száma (50-39 fő). A 
munkatársak közül 33 fő 8 általános iskolai végzettségű (elsősorban a kisegítő feladatokat 
ellátó alkalmazottak).  
Mindezekből kitűnik, hogy a KSzSzK alkalmazottai magasan kvalifikált szakmai végzettségű 
szakemberek. 
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Szervezeti 
egység/Végzettség 

Egyetem Főiskola 
Felsőfokú 

szakképzés 
Érettségi Szakmunkásképző Szakiskola 

Általános 
iskola 

Összesen 

Szociális Étkeztetés - - - 2 - - - 2 

Házi segítségnyújtás - 1 1 8 - 8 - 18 
Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 
- 10 3 - - 1 - 14 

Család- és Gyermekjóléti 
Központ 

1 19 2 3 - - - 25 

I. Sz. Idősek Klubja - 2 3 2 - - - 7 
Fogyatékos Személyek 

Nappali Ellátása 
- 1 1 3 - - - 5 

I. Sz. Idősek Otthona - 3 7 7 1 - - 18 

II. Sz. Idősek Otthona - 2 5 1 1 - - 9 
Időskorúak 

Gondozóháza 
- 3 3 3 1 2 - 12 

Éjjeli Menedékhely - 2 2 1 - 1 - 6 

Nappali Melegedő - 2 2 - - - - 4 

1.Sz. Bölcsőde - 1 19 2 - - 7 29 

2.Sz. Bölcsőde - 3 13 3 1 - 6 26 

Központi Irányítás 3 1 - 1 - - - 5 
Létesítményüzemeltető 

Csoport 
- - - 3 15 4 20 42 

Összesen 4 50 61 39 19 16 33 222 
 

 2. táblázat  
A KSzSzK munkatársainak képzettségi mutatói 2019 (fő) 

  (Forrás: KSzSzK) 

 
2.3.  A SZERVEZETI KULTÚRA  

 
A KSzSzK szervezeti kultúrája szempontjából nagyon fontos, hogy a szervezet egységes 
képet mutasson, munkatársai értsék és elkötelezettek legyenek a kitűzött célok tekintetében: 
intézményünk váljon modernebb, nyitottabb, színesebb, hatékonyabb rendszerré, melynek 
egyik legfontosabb jellemzője, hogy megbecsüli, értékeli és motiválja munkatársait.  
Rendkívül fontos a célok eléréséhez vezető egységes szemlélet, közös értékrend 
kialakítása, az elkötelezettség a célok megvalósítása mentén, valamint a munkatársak közti 
szolidaritás és a szervezethez való lojalitás erősítése.  
 

2.3.1. Környezeti jellemzők 
 
A KSzSzK szervezeti kultúrája fejlesztésének egyik legfontosabb mozgatója Kazincbarcika 
Város városfejlesztési stratégiájának gyakorlata, melynek központi eleme a művészet, 
kultúra. Kulturális környezeti szempontból a település miliője ideális, melynek adoptálása 
fontos lépés a szervezet belső kultúrájának fejlesztéséhez. A gazdasági és a szabályozási 
környezet adottságai alapvetően az országos szabályozások által meghatározottak, mivel a 
működési finanszírozás és a jogalkotás alapjai a központi irányelvek. Természetesen a helyi 
szint is rendkívül fontos, hiszen a szociális szolgáltatások forrásainak kiegészítése, az 
intézmény fejlesztési lehetőségei, valamint a helyi jogalkotás a szervezet működésének 
lényeges elemei. A KSzSzK szervezetközi kapcsolatai mind helyi, mind regionális szinten 
megfelelőek: szakmaiságon, együttműködésen alapulnak mind fenntartói, mind társ szakmai, 
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mind civil, mind egyházi szervezetek esetében. E tekintetben legfontosabb stratégiai partner 
a fenntartó Kazincbarcika Város Önkormányzata. A helyi társadalmi környezet egy adottság, 
melyre az észak-magyarországi régió általános jellemzőin túl helyi sajátosságok is jellemzők.  
A KSzSzK működését nagyban befolyásolják a kulturális, illetve a társadalmi környezeti 
jellemzők, ezért ezek adoptálása fontos eleme a szervezeti kultúra fejlesztésének. 
 

2.3.2. Vezetés, egységes arculat 

 Koordinációs eszközök, motivációs lépések 
A munkavállalót az sarkallja szervezete felé erős kötödésre, ha szerzett tapasztalatai alapján 
biztosnak érzi munkahelyét, biztosítottak az előrelépési lehetőségek, a dolgozókat az 
intézményi ellátások működéséhez való hozzájárulásuk alapján ismerik el, a vezetés 
emberközpontú, az intézmény vonzó és hiteles, ezáltal pedig képes munkatársainak 
megtartására. 
A kitűzött célok érdekében fontos, hogy a vezető meggyőzni, motiválni tudja munkatársait a 
KSzSzK rendszerét érintő fejlesztések elfogadására, az abban való részvételre. Ennek 
számos motivációs, támogató eszköze lehetséges: 
- A szervezet egészét érintő rendezvények létrehozása, rendszeres megtartása, a 
szervezésben való részvétel ösztönzése. Két nagyobb, a KSzSzK által – dolgozói részére – 
rendezett, hagyományos esemény említhető, melyek segítik a szervezeti kohéziót, erősítik a 
intézményhez való tartozás érzését. Ilyen alkalom az évtizedes múltra visszatekintő Hóvirág 
Bál, mely a Nemzetközi Nőnap alkalmából kerül minden év márciusában megrendezésre. 
Szintén rendkívül népszerű – a néhány éve életre hívott – az intézményegységeket, valamint 
a KSzSzK egészét is „összekovácsolni” hivatott, Csapatépítő Nap, mely színes programjaival 
a közös szórakozás minden lehetőségét felhasználva biztosítja munkatársaink számára a 
tartalmas kikapcsolódást, a közösséghez tartozás megélését. 
- Legalább ilyen fontos a jeles eseményekről történő megemlékezés. Az egyik ilyen 
alkalom a már említett Nemzetközi Nőnap, amikor a KSzSzK minden női munkatársa 
ajándékban részesül. Ekkor a városvezetés és a Képviselő-testület tagjai is ajándékoznak. 
Nagyon fontos a vezető személyes jelenléte az elismerés, a motiváció hangsúlyozása az 
adott intézményegységben történő köszöntéskor, átadáskor. Hasonló a gyakorlat a 
Karácsonyi Ünnepek alkalmával, amikor minden munkatárs kisebb ajándékban részesül. 
Ekkor is fontos szempont a személyesség, az intézményegységek mindegyikében történő 
vezetői jelenlét. A jubileumi évek jutalmai, a nyugállományba vonulás a munkavállalók 
életében sokat jelentenek. A közvetlen munkahelyi vezetővel közösen, az igazgató minden 
alkalommal köszönti az érintett kollégákat. 
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1. kép 
Csapatépítés 2019. 
 (Forrás: KSzSzK) 

 
- A munkavállalók érdekében megtett további lépés a Barcika Art Kommunikációs, 
Kulturális és Sport Szolgáltató Kft-vel (továbbiakban: Barcika Art Kft.) tervezett 
megállapodás, mely terveink szerint kedvezményt biztosít a KSzSzK munkatársai részére 
színház és uszoda látogatások alkalmával. Létrehoztuk az egységes KSzSzK Egyesületet, 
mely egyik fő célkitűzése a munkahelyi körülmények javítása, a tárgyi eszközök fejlesztése. 
Erre az intézmény költségvetésből is sikerült elkülöníteni forrásokat az elmúlt években. A 
„Szociális erőforrás fejlesztése” projekt keretében megkötött hosszú távú együttműködés 
formájában ingyenes továbbképzést, szakmai tréningeket, mentálhigiénés 
csoportfoglalkozásokat rendszeresen biztosítunk munkavállalóink részére.  
 
 Speciális motivációs lépések 
A fenntartóval történő egyeztetést követően lehetőség nyílt 2017-ben a „kritikus” 
munkakörökben (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői és a Központ 
esetmenedzserei, valamint Házi Segítségnyújtás szociális gondozó-ápolói) dolgozók 
jövedelmi jellegű motiválására, rendszerben tarására.  
Az ágazati stratégiaalkotás további fontos eleme, az intézményegységenkénti csapatépítő 
programok szervezésében történő központi segítségnyújtás, a lebonyolítások erkölcsi és 
anyagi jellegű támogatása. 
 
2.3.3. Változások az intézmény külső megjelenésében, kommunikáció 
 
Egy szervezet filozófiájának, kultúrájának, a tagok által közösen vallott értékeknek nagyobb 
szerepe van az intézmény sikerességében, mint más – műszaki vagy gazdasági – 
jellemzőknek. A KSzSzK rendszerére a szervezeti kultúra megközelítései közül alapesetben 
az integrációs megközelítés jellemző, amit elsősorban a munkavállalók közös érték, 
normarendszere, identitása jellemez.  
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2. kép 
Változások a külső megjelenésben 2018. 

(Forrás: KSzSzK) 

 

Reményeink szerint ez tovább fejlődhet az ún. „tanuló szervezet” irányába, mert ez a típusú 
szervezeti kultúra lehetővé teszi a szervezet tagjai számára a pozitív változásokhoz vezető 
tanulás lehetőségét, egyúttal a környezethez, szükségletekhez, változásához történő 
rugalmas alkalmazkodást. 
A fenntarthatóság, hatékonyság elengedhetetlen eleme az ismertség és ezáltal a 
felismerhetőség. A KSzSzK sokszínűsége a szervezet által biztosított sokféle szolgáltatás 
miatt természetes. Ennek hangsúlyozására született meg 2018-ban az új szervezeti logó, 
mely az eredeti koncepcióra épül, de színekben gazdag, amivel a szervezet 
tevékenységének sokféleségét hűen tükrözi. A sokszínűség, sokféleség mellett szükség van 
az egységesség hangsúlyozására is, ezért a logóváltással egyidőben elkészült a szervezet 
megújult egységesített dokumentációs rendszere, mely mind a rendszer munkatársai, mind a 
külső környezet számára egyértelműsítik a KSzSzK megújult, friss, színes arculatát, 
egységességét. Ennek érdekében a közeljövőben munkatársaink munka-, vagy védőruhái 
egységesítésre kerülnek. Ez intézményegységenként, szolgáltatás tipusonként eltérhet, de a 
szervezeti logó az egységességet szervezeti egységenként és intézményrendszerként is 
szimbolizálja. A szervezeti identitás erősítése érdekében az intézményegységek dolgozói 
2018-ban munkahelyük szerint különböző színű szervezeti logóval ellátott sapkát, pólót, 
felsőruházatot kaptak a Szociális Munka Napja alkalmából. Természetesen a KSzSzK 
gépjárművei, reprezentációs ajándéktárgyai is magukon hordozzák a megváltozott külső 
jegyeket. 
Fontos feladatunk a helyi, illetve a regionális médiában történő jelenlét fokozása, az 
intézményről történő folyamatos tájékoztatás, kommunikáció (fontos események 
propagálása, tudósítása, a KSzSzK szolgáltatásait bemutató kiadvány aktualizálása). 
Elkészült egy rövid imázs film az intézményről a Barcika Art Kft. szakembereinek 
segítségével, mely vetítése rendezvényeinken történik. Ez rendkívül fontos a KSzSzK külső 
képe, megítélése, a munkatársak intézményi lojalitása szempontjából, mivel egy felépített 
imázsú intézményben dolgozni, annak tagja lenni nagyobb presztízs, elismerés. Előttünk áll 
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a KSzSzK Világhálón történő megjelenítésének egységesítése, aktualizálása, mely szintén 
lényeges eleme a korszerű jelenlétnek, kommunikációnak. 

 
2.3.4. Városi programhoz kapcsolódó eszközök 

A KSzSzK munkatársainak szempontjából kiemelt jelentőségűek a Kazincbarcika Város 
Önkormányzata által szervezett programok. Legfontosabb a Szociális Munka Napja 
alkalmából megrendezett ünnepség, melyre a szervezet minden aktív munkatársán túl 
meghívást kap minden nyugdíjas kolléga is. Az eseményen részt vesz a városvezetés, a 
Képviselő-testület tagjai, valamint a városi intézmények, szervezetek vezetői. Itt kerülnek 
átadásra az igazgatói és polgármesteri dicséretek, valamint – 2013 óta – a Kazincbarcika 
Város Szociális Ellátásáért díj. Hagyományosan népszerű előadó, állófogadás színesíti az 
estét. A jutalmazás motiváló hatása, a közösséghez tartozás érzése kézzelfogható a 
rendezvényen.  
 

 
 

3. kép 
Szociális Munka Napja 2018. 

 (Forrás: Barcika Art Kft.) 

 
Az Idősek Világnapja rendkívül népszerű Kazincbarcika idős és szépkorú lakóinak körében. 
A rendezvény állandó meghívottjai szervezetünk nyugdíjas dolgozói intézményünk idős 
ellátottjai. Október hónapban folyamatosak a programok idősellátó intézményeinkben. 
A minden év augusztusában megrendezett „Kolorfesztivál” egyes színházi, zenei 
eseményeire rendszeresen meghívott vendégek a KSzSzK munkatársai. 
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3. A TÁRGYI FELTÉTELEK  
 

A KSzSzK intézményegységei a város különböző pontjain, eltérő állapotú és korú 
épületekben működnek. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztálya 2019 évben végzett szakmai ellenőrzése során az 
intézményegységek tárgyi feltételeit megfelelőnek találta. 
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény szerint minden intézményegységnek meg kell felelni a jogszabályban leírt 
akadálymentesítési követelményeknek. A KSzSzK intézményegységei végleges működési 
engedéllyel rendelkeznek, csupán az I. Sz. Idősek Klubja rendelkezik határozott időre szóló 
(2021. december 31.) működési engedéllyel akadálymentességi hiányosságok miatt.  
 
 A tárgyi feltételek javítására tett intézkedések 

 
A 2017-19 években folytatódott az intézményegységek tárgyi feltételeinek javítása, melyek 
az alábbiak: 
 a Létesítményüzemeltető Csoport korszerű szerszámokkal, eszközökkel való ellátása, 
 az Időskorúak Gondozóháza részleges belső felújítása (lakószoba, konyha, étkező), 
 a II. Sz. Idősek Otthonába a szolgáltatást elősegítő módszertani eszközök 

beszerzése, 
 a Kincsem Napközi helyiségeinek felújítása, festése, módszertani és szakmai 

eszközök beszerzése, 
 a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekvédelmi 

Központ informatikai rendszerének korszerűsítése, a váróhelyiség bútorainak cseréje, 
lépcsőháza kifestése, 

 a Család- és Gyermekjóléti Központ számára gépjármű beszerzése, 
 az I. és II. Sz. Idősek Otthona, valamint az Időskorúak Gondozóháza 

intézményegységekben a beszámolási időszakban folyamatosak voltak a kis- és nagy 
értékű tárgyi eszköz beszerzések (mosó-szárítógép, takarítógép, betegágyak, 
tolószékek stb.),  

 a bölcsődékbe játékok, szakmai, módszertani eszközök beszerzése, kerítések 
állagmegóvása, festése, 

 az I. Sz. Idősek Klubjába szakmai eszközök, bútorok beszerzése, 
 a Házi Segítségnyújtás munkatársai részére kerékpárok beszerzése, 
 az intézményegységek időszakos tisztasági, fertőtlenítő meszelése, festése 

folyamatosan történt/történik, valamint 
 az intézményegységekben megtörténtek a szükséges felújítási, állagmegóvási 

intézkedések, munkálatok. 
 
A telephelyek épületei több évtizedesek. Rendszeres karbantartásuk, állagmegóvásuk 
jelentős költségeket igényel. A Létesítményüzemeltető Csoport folyamatosan végzi az 
ellátások zavartalan működéséhez szükséges hibaelhárítást, a sürgős és ütemezett 
munkákat. 
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4. PÁLYÁZATOK, ÁLTALÁNOS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK 
 
4.1.  PÁLYÁZATOK 
 

A KSzSzK egyik legfontosabb feladata a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. A 
megnyert pályázatok a feladatellátások fejlesztésére, a működési feltételek, illetve a 
szolgáltatások minőségének javítása érdekében kerültek felhasználásra. A beszámolási 
időszakban kiírásra került pályázatok a családsegítés-gyermekjóléti ellátásra, valamint a 
hajléktalan-ellátásra irányultak.  
 
 A 2017. évi pályázatok 

 
2017-ben kiemelkedő jelentőségű programként sikerült megvalósítani a KSzSzK Család- és 
Gyermekjóléti Központ intézményegységén keresztül az EFOP-3.2.9-16-00055 „Óvodai, 
iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című projektet. A pályázati kiírás fő célja a 
járási ellátási területű család-és gyermekjóléti központok speciális szolgáltatásai körének 
bővítése az óvodai és iskolai szociális segítés bevezetésével. A projekt lehetőséget 
biztosított négy fő iskolai, óvodai szociális segítő alkalmazása teljes körű költségeinek 
biztosítására 2017-2018-as tanévben. A helyi ellátás minél hatékonyabb megvalósítása 
érdekében pályázati munkánk folyamatos. 
 

Pályázatot kiíró neve Pályázat neve 
Elnyert 

támogatás (Ft) 

EMMI Szociális Ügyekért Felelős 
Államtitkársága 

Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése 25.440.000.- 

 

    3. táblázat 
A Család- és Gyermekjóléti Központ pályázata 2017. 

     (Forrás: KSzSzK) 

  
A hajléktalan-ellátás működéssel kapcsolatos pályázatainak kiírója a beszámolási 
időszakban a Hajléktalanokért Közalapítvány.  
2017-ben tovább folytatódott az új típusú, RSZTOP-3 1.1-16-00001 (Rászoruló Személyeket 
Támogató Operatív Program) közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítás 
2016.11.01-2020.12.31. közötti időszakban néven futó projekt. A projektben pénzügyi 
források biztosítása helyett fő cél megfelelő minőségű, tápláló és vitaminokban gazdag 
élelem biztosítása napi rendszerességgel hajléktalan emberek részére. 
Krízis időszakban (május 1-október 31.) 75 adag, krízis időszakon kívül (november 1-április  
30) 60 adag meleg egytálétel érkezett a hét öt napján, a program időtartama alatt. 
Az ellátottak további étkeztetésének biztosítása adományokból, valamint a KSzSzK 
Egyesület által nyújtott támogatásból került biztosításra. 
 

o Az Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram megvalósítása 2017-2018. 
 

A 2016-ban innovatív lehetőségként megjelent újszerű pályázati kiírás, az Országos 
Közfoglalkoztatási Mintaprogram, 2017-18 közötti időszakban folytatódott. A projekt 
legfontosabb eleme továbbra is a hajléktalan emberek munka világába történő reintegrációja 
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volt. A programba hét fő hajléktalan embert vontunk be, akik foglalkoztatását a KSzSzK 
vállalta. Tevékenységeik: varrás a KSzSzK intézményegységei számára, konyhakerttel 
kapcsolatos tevékenységek, kőműves és festő-mázoló feladatok, mosás. A program 
gyakorlati megvalósítása során a kőműves és a festő-mázoló, valamint a kertészeti 
tevékenységet a KSzSzK Éjjeli Menedékhely-Nappali melegedő telephelyén végezték a 
résztvevők. A varrási tevékenység szintén a telephelyen zajlott. 
A projektben résztvevők munkájukkal a hajléktalan-ellátó intézményeket és azok környezetét 
tették szebbé, ezáltal javították önmaguk és sorstársaik életkörülményeit, valamint több 
intézményegység számára érdemi segítséget nyújtottak. A programot a Belügyminisztérium 
kiírását és megítélt támogatását követően 15.276.048.- Ft. forrásból valósítottuk meg 
(eszközök beszerzése, bérek, járulékok fizetése).  
A 2018-19-es évre kiírásra került programra szintén sikeresen pályáztunk. 2018. februárjától 
egy éven keresztül, a megítélt támogatás mértéke: 8.793.024.- Ft 
A programra a továbbiakban is szerettünk volna pályázni, de a kazincbarcikai 
közfoglalkoztatás központi támogatásának megszüntetése miatt jogosultságunk megszűnt. 
 

Pályázatot kiíró neve Pályázat neve Elnyert támogatás (Ft) 

Hajléktalanokért Közalapítvány 
2017-18-KONV-142  

Betegszoba működtetésének támogatása  
434.000.- 

Hajléktalanokért Közalapítvány 
2017-18-KONV-220  

Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai 
szociális munka támogatása  

408.000.- 

Hajléktalanokért Közalapítvány 
2017-18-KONV-650  

Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása  
492.000.- 

Hajléktalanokért Közalapítvány 2017-18-KONV-726 Szupervízió  360.000.- 
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Országos Közfoglalkozási Mintaprogram 15.276.048.- 

Összesen 16.970.000.- 
 

4. táblázat 
A hajléktalan-ellátás pályázatai 2017. 

(Forrás: KSzSzK) 

 
 A 2018. évi pályázatok 
 
2018-ban sikeresen pályáztunk a KSzSzK Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményegységen keresztül a Magyar Élelmiszerbank Egyesület napi szintű 
élelmiszermentési programjában való részvételre. E program keretében a kazincbarcikai 
ALDI áruházból napi rendszerességgel vállaltuk az élelmiszerek (pékárú) átvételét és aznapi 
szétosztását az Élelmiszerbank útmutatásai alapján (napi 4-20 fő pékárúval történő ellátása, 
az adomány mennyiségétől függően). 
 

Pályázatot kiíró neve Pályázat neve Ellátott személyek 
száma (fő) 

Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület 

P-1/2018  
Élelmiszerbank áruházi élelmiszermentési együttműködés 

385 

     
5. táblázat 

A Család- és Gyermekjóléti Központ pályázata 2018. 
     (Forrás: KSzSzK) 
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6. táblázat 

A hajléktalan-ellátás pályázatai 2018. 
     (Forrás: KSzSzK) 

 

 A 2019. évi pályázatok 

2019. évben a folyamatban lévő programok mellett beadott és elbírálásra váró pályázataink: 
Kazincbarcika Város által kiírásra került „Színezzük Együtt Kazincbarcikát” programelemen 
belül a TOP-7.7.1-16-H-015-5 Közszféra, helyi vállalkozások és lakosság közti digitális 
együttműködések támogatása Kazincbarcikán.  
A projekt célja: Lakossági közösségi célú innovációs kezdeményezések ösztönzése, a 
lakosság érzékenyítése, a szociálisan hátrányos helyzetű városlakók mindennapi 
nehézségeinek megismertetése, közös megoldáskeresés. Segítsük saját városlakóinkat. A 
fiatalok pénzügyi ismereteinek bővítése, pályaorientációs betekintés helyi cégek, 
intézmények életébe, működésébe. 
A programra a KSzSzK Család- és Gyermekjóléti Központ nyújtott be pályázatot.  
 

Pályázatot kiíró neve Pályázat neve Pályázott összeg 
(Ft) 

Kazincbarcika Város Önkormányzata 

TOP-7.7.1-16-H-015-5  
Közszféra, helyi vállalkozások és lakosság közti 

digitális együttműködések támogatása 
Kazincbarcikán 

9.999.500.- 

 
7. táblázat 

A Család- és Gyermekjóléti Központ pályázata 2019. 
     (Forrás: KSzSzK) 

  
 

o A hajléktalan-ellátás számára beadott pályázatok 
 

Pályázatot kiíró neve Pályázat neve Igényelt támogatás (Ft) 

Hajléktalanokért Közalapítvány 
2019-20-KONV  

Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai 
szociális munka támogatása  

539.000.- 

Hajléktalanokért Közalapítvány 
2019-20-KONV  

Hajléktalan emberek egészségügyi 
ellátásának támogatása  

888.000.- 

Hajléktalanokért Közalapítvány 
2019-20-KONV  

Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása  
667.000.- 

Összesen 2.094.000.- 
 

8. táblázat 
A hajléktalan-ellátás beadott pályázatai 2018. 

     (Forrás: KSzSzK) 
 

Pályázatot kiíró neve Pályázat neve Elnyert támogatás (Ft) 

Hajléktalanokért Közalapítvány 
2018-19-KONV-206  

Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai 
szociális munka támogatása  

466.000.- 

Hajléktalanokért Közalapítvány 
2018-19-KONV-126  

Betegszoba működtetésének támogatása  
546.000.- 

Hajléktalanokért Közalapítvány 
2018-19-KONV-116 

Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása  
221.000.- 

Összesen 1.233.000.- 
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 További pályázatok megvalósításában történő közreműködésünk 
 
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012 Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató 
akcióterületen projekt szociális szakmai megvalósításában konzorciumi partnerként működik 
közre a KSzSzK. A program 2017-2020 közötti időszakban kerül megvalósításra.  
A projekt átfogó célja: Az akcióterületen és ezen belül is a kiemelten a szegregátum által 
érintett területen élő közösségek társadalmi integrációja. 
A projekt specifikus céljai: 

 a 8 általános iskolával nem rendelkező lakosok képzettségi szintjének javítása, 
munkaerőpiaci kompetenciáinak erősítése, 

 az alacsony jövedelmű családok, fiatalok számára tartalmas szabadidős elfoglaltság 
kínálása, deviáns magatartásformák megelőzése érdekében, 

 a szegregátumban élő lakosság életvitelének támogatása, mentális állapotának 
javítása, 

 az akcióterületen élő lakosságok körében az együttműködés erősítése. 
 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai tevékenységével megvalósított fontosabb 
programelemek: kommunikáció fejlesztő-, pénzügyi-háztartási-, önfejlesztő-, beilleszkedést 
segítő-, pénzügyi, háztartási ismeretek-, munkaerőpiaci elhelyezkedést elősegítő csoport, 
kulturális, szabadidős programok szervezése. 

EFOP-1.9.4.-VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek 
megújítása: Szociális diagnózis felvételi szakértő képzés és szociális diagnózis felvétel 
szakmai módszertani ajánlás kidolgozása.  
A 2017-2018. közötti időszakban járásonként 1 fő esetmenedzser képzése valósult meg, 
köztük a KSzSzK Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa szerzett díjmentesen 
szociális diagnózis felvételi szakértői képesítést.1 
 
A beszámolási időszakban több további civil-, társ szakmai szervezet, oktatási intézmény 
pályázataiban vettünk részt szakmai együttműködő partnerként. 
 

4.2.  SZAKMAI ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 
 

Az ellenőrzések során a szociális szakmai, gazdálkodási-pénzügyi tevékenységet, az 
ügymenetet, valamint az egészségügyi, higiéniai jellemzőket szabályszerűnek ítélték az 
ellenőrzéseket végző szakemberek. Az erről szóló jelentésekben alkalmanként kisebb 
technikai, adminisztrációval kapcsolatos kiigazítások kerültek javaslatként megfogalmazásra, 
melyek folyamatosan alkalmazásra, a napi gyakorlatba beépítésre kerültek. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Az adott munkakör 2019. január 1-től kötelező 
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Év Ellenőrzést végző szerv Ellenőrzés típusa 

2017. 
 

B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

Szakmai ellenőrzés  
KSZSZK – I. Sz. Idősek Otthona  

B-A-Z Megyei Kormányhivatal  
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

Szakmai ellenőrzés  
KSZSZK - 1. Sz. Bölcsőde 

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály 

Szakmai ellenőrzés – KSZSZK – Étkeztetés-Házi 
Segítségnyújtás, 2. Sz. Bölcsőde 

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoport 

KSZSZK – Létesítményüzemeltető Csoport 
tevékenységének ellenőrzése 

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoport 

KSZSZK – Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 
tevékenységének ellenőrzése 

2018. 

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoport 

KSZSZK – Létesítményüzemeltető Csoport  
gépjármű üzemeltetés ellenőrzése 

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoport 

KSZSZK – Étkeztetés-Házi Segítségnyújtás 
pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés 

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoport 

KSZSZK – 1-2. Sz. Bölcsőde pénzügyi 
szabályszerűségi ellenőrzés 

2019. 

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

Szakmai ellenőrzés  
KSZSZK – I. Sz. Idősek Otthona 

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

Szakmai ellenőrzés  
KSZSZK – II. Sz. Idősek Otthona 

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

Szakmai ellenőrzés  
KSZSZK – Időskorúak Gondozóháza 

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

Szakmai ellenőrzés  
KSZSZK – Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

Szakmai ellenőrzés  
KSZSZK – Éjjeli Menedékhely, Nappali Melegedő 

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

Szakmai ellenőrzés  
KSZSZK – Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- 

és Gyermekvédelmi Szolgálat 

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Katasztrófavédelmi ellenőrzés  
KSZSZK – I. Sz. Idősek Otthona 

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Katasztrófavédelmi ellenőrzés  
KSZSZK – II. Sz. Idősek Otthona 

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Katasztrófavédelmi ellenőrzés  
KSZSZK – Időskorúak Gondozóháza 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Módszertani Főosztály 

Szakértői Módszertani Osztály 

Módszertani ellenőrzés 
KSZSZK – I. Sz. Idősek Otthona 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Módszertani Főosztály 

Szakértői Módszertani Osztály 

Módszertani ellenőrzés  
KSZSZK – II. Sz. Idősek Otthona 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Módszertani Főosztály 

Szakértői Módszertani Osztály 

Módszertani ellenőrzés  
KSZSZK – Időskorúak Gondozóháza 

 
9. táblázat 

Szakmai és belső ellenőrzések a KSzSzK intézményeiben 
  (Forrás: KSzSzK) 

 

 

4.3. GYAKORLATI KÉPZÉSEK, SZAKMAI FÓRUMOK, ÖNKÉNTES MUNKA 
 

A KSzSzK a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kijelölt gyakorlati terephelyként 
segíti az alap-, közép- és felsőfokú iskolarendszerű képzést. Szociálpolitikus, szociális 
munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociális asszisztens, szociális gondozó-
ápoló, mentálhigiénikus, védőnő szerzi meg az intézményben gyakorlati alapismereteit 
felsőfokú végzettségű munkatársaink tereptanári tevékenységének segítségével. 
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A 2015/16-os tanévtől bevezetésre került a tanulószerződéses képzés rendszere a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások 
szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet rendelkezései alapján, melynek 
köszönhetően egy megfelelő színvonalon működtethető és – központi normatívából – 
finanszírozható módon történhet a gyakorlati ismeretek elsajátítása a KSzSzK rendszerében. 
Ebben a tevékenységünkben fontos partner a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara. 
Pénzügyi lehetőségek figyelembevételével a jelentősebb országos szakmai fórumokon, 
konferenciákon a KSzSzK képviselete rendszeres. 
Az Emberi Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában rögzített, 
bejelentett és engedélyezett formában közérdekű, önkéntes foglalkoztatás lehetősége 
biztosított a KSzSzK intézményegységeiben. 
 
 

5. A GAZDÁLKODÁS 
 
A KSzSzK gazdálkodását a beszámolási időszakban átgondolt, takarékos, kiegyensúlyozott 
működés jellemezte. Fontos törekvésként jelent meg, hogy az előirányzott bevételek 
maradéktalanul beszedésre kerüljenek, a működési és felhalmozási kiadások felhasználása 
során – az ésszerű gazdálkodás elvét betartva – az ellátottak számára megfelelő színvonalú 
ellátást biztosítása valósuljon meg.  
 

 Bevételek 
 
A következőkben részletezésre kerül a KSzSzK gazdasági működéséről szóló összefoglaló, 
melynek legfontosabb alapja a különböző bevételek típusa, illetve azok mértéke, forrásai. Az 
alábbi adatok bemutatják a legfontosabb bevételi jellemzőket. 
 

Bevételek  2017.   2018.  2019. I-II. negyedév  

Intézményi működési bevételek 152 409 149 302 74.183 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 156 250 50 398 9 540 

Működési célú átvett pénzeszközök 939 763 200 

Központi irányítószervi működési támogatás  830 129 826 228 411 307 

Maradvány /pénzmaradvány/ 44 783 139 905 81 263 

Összesen: 1 184 510 1 166 596 576 493 
 

10. táblázat 
Bevételi jellemzők (ezer forint) 

  (Forrás: Polgármesteri Hivatal Intézmény és Vagyongazdálkodási Osztály) 

 
A táblázatban látható bevételek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a rendelkezésre 
álló források az intézményi működési bevételekből, az államháztartáson belülről átvett 
működési célú támogatásokból, továbbá az irányítószerv által biztosított működési 
támogatásokból és pénzmaradványokból tevődnek össze. A működési célú támogatások 
jelentős csökkenésének oka az adott időszak kifutó pályázatai forrásainak felhasználása. 
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Bevételek  2017.  %-os megoszlás 2018. %-os megoszlás 

Intézmény bevételei 309 598 26,2 200 463 17.2 

Pénzmaradvány 44 783 3.8 139 905 12 

Önkormányzati támogatás 830 129 70 826 228 70.8 

Összesen        1 184 510 100,0 1 166596 100,0 

 

11. táblázat 
Bevételek forrás szerinti megoszlása (ezer forint) 

(Forrás: Polgármesteri Hivatal Intézmény és Vagyongazdálkodási Osztály) 
 
 

Az intézményi működési bevételek 2018. évben az előző évhez viszonyítva csökkentek. 
Ennek okai: a továbbszámlázott tételek bevételeinek csökkenése és a pályázati 
pénzeszközök felhasználása. 
Az önkormányzat működési támogatásának összege a beszámolási időszak éveiben szintén 
csökkenést mutat. A szakmai munka minőségi ellátása, a szolgáltatások magas szintű 
biztosítása szempontjából fontos beszerzésekre, beruházásokra, fejlesztésekre került sor az 
elmúlt években.  
 

Feladat céltámogatás 2017. %-os megoszlás 2018.  %-os megoszlás 

Önkormányzat saját bevételeiből 461 386 55.6 386 872 46,8 

Normatív támogatás 282 733 34 352 098 42.6 

Szociális ágazati pótlék, és bérkompenzáció (Állami 
támogatás) 

86 010 10.4 87 258 10.6 

Összesen        830 129 100,0 826 228 100,0 
 

12. táblázat 
A „feladat” céltámogatásának forrása (ezer forint) 

(Forrás: Polgármesteri Hivatal Intézmény és Vagyongazdálkodási Osztály) 
 

A KSzSzK intézményrendszere működésének finanszírozása szempontjából fontos normatív 
támogatás, illetve az önkormányzat saját bevételeiből történő kiegészítés mértéke a 
beszámolási időszakban növekedést mutat. 
 
A következő táblázatban az önkormányzatot megillető normatív támogatások és azok 
intézményegységek közötti megoszlása látható. Az adatok szerint a bölcsődei ellátás 
normatívája jelentősen nőtt melynek fő oka a férőhelybővítést követő sikeres 
férőhelykihasználás. Csökkent a nappali ellátások, valamint a szociális étkeztetés normatív 
támogatásának összege (melynek oka az egyre kisebb mértékű kihasználtság) növekedett a 
család- és gyermekjóléti ellátás – új szolgáltatás létrehozása miatt (iskolai, óvodai szociális 
segítő) – valamint a bentlakásos idősellátó intézmények normatív támogatása. 
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Szolgáltatás 2017.  2018.  

Bölcsődei ellátás 97 680 132 748 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 14 100 15 980 

Család- és Gyermekjóléti Központ 34 200 37 620 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 0 9 418 

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása 10 500 10 000 

Hajléktalanok átmeneti intézménye 27.164 28 420 

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 7.420 7.420 

Házi Segítségnyújtás 13 295 21 700 

Időskorúak ápoló-gondozó, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó otthoni ellátása 
/Bértámogatás, valamint intézményüzemeltetési támogatás / 

57 333 72 633 

Időskorúak nappali intézményi ellátása, és demens személyek nappali ellátása 5 116 4 244 

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 3 690 3 666 

Szociális Étkeztetés 12 235 8 249 

Összesen 282 733 352 098 
 

13. táblázat 
Az önkormányzatot megillető normatív támogatások és azok intézményi egységek közötti megoszlása (ezer forint) 

 (Forrás: Polgármesteri Hivatal Intézmény és Vagyongazdálkodási Osztály) 

 

 

 Kiadások 
 
A következőkben a KSzSzK gazdálkodásának kiadási oldala kerül bemutatásra. A 
gazdálkodás legfontosabb eleme a bevételek-kiadások viszonyának megfelelő szintű 
egyensúlyban tartása. Ennek érdekében a KSzSzK a racionális, ésszerű mértékű szakmai 
működés, illetve a szolgáltatások fejlesztése érdekében – a bevételeket maximálisan 
figyelembe vevő mértékben – fordított személyi, dologi és egyéb kiadásokra. 
 

 Kiadások 2017.  2018. 2019.I-II. 
negyedév 

Személyi juttatások 624 345 694 564 340 547 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 147 968 147 611 73 277 

Dologi kiadások 217 642 203 459 97 358 

Beruházások 30 250 27 703 5.280 

Egyéb működési célú kiadások 24 400 11 996 4 006 

Összesen 1 044 605 1 085 333 520 468 

 

14. táblázat 
A KSzSzK kiadásai (ezer forint) 

(Forrás: Polgármesteri Hivatal Intézmény és Vagyongazdálkodási Osztály)  
 

Az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó személyi juttatások mértéke az összes 
kiadáshoz viszonyítva 2017. évben 59,7%, 2018. évben 63,9%. Az emelkedés a soros lépők 
bérének növekményéből, a bevezetett diplomás bérhez kötött ágazati összevont pótlékból 
tevődik össze.  
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A dologi kiadások összege a 2017. évhez képest 2018. évben kismértékben mindössze 2%-
kal csökkent, a beruházásokra fordított kiadások szintén kismértékben csökkentek.  
 

Beruházások 2017.  2018. 2019. I-II. 
negyedév 

Immateriális javak beszerzése létesítése 85 0 552 

Ingatlanok felújítása 1 840 300 0 

Informatikai eszközök beszerzése létesítése 1 694 3 089 1 048 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése 20 197 18.919 2 557 

Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6 434 5 395 1 1231 

Összesen     30 250 27 703 5 280 
 

15. táblázat 
KSzSzK beruházások megoszlása (ezer forint) 

(Forrás: Polgármesteri Hivatal Intézmény és Vagyongazdálkodási Osztály) 
 

2017-18 években az intézmény jelentős összeget fordított eszközpótlásra, fejlesztésre.  
 
 
6. INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSI FORMÁK, TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK                                                
 

6.1. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS (Telephely: Építők útja 15. 3. emelet)   

A Központi Irányítás a KSzSzK irányító szerve. Feladatkörébe tartozik a KSzSzK 
intézményegységeinek szakmai, gazdasági koordinálása, az intézményi feladatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi, továbbképzési, valamint adminisztrációs tevékenység, ügyintézés 
biztosítása. 
Az elmúlt időszak változásokat hozott a Központi Irányítás rendszerét illetően: 2017-ig a 
KSzSzK Gazdasági Intézményi Egysége (továbbiakban: GIE) néven, önálló 
intézményegységként végezte munkáját. A 2017-ben megvalósított strukturális, szervezeti 
átalakítás részeként a GIE a KSzSzK Központi Irányítás egységébe került, mint Központi 
Irányítás Gazdasági Csoportja. Tevékenysége alapvetően nem változott, a szervezetben 
betöltött helye azonban lehetővé tette a jóval közvetlenebb belső információáramlást, a 
hatékonyabb döntési mechanizmust. A KSzSzK ebben az időben kiterjedt, teljes gazdasági 
önállósággal rendelkezett, mivel a Központi Irányítás könyvelte, adminisztrálta, működtette 
saját rendszerén túl a Kazincbarcikai Összevont Óvodák, a Kazincbarcikai Polgármesteri 
Hivatal, az egészségügyi alapellátás, valamint a Kazincbarcikai Egressy Béni Városi 
Könyvtár intézményeit. Egyes hatósági segélyek, egyéb kifizetések adminisztratív 
ügyintézése szintén a Központi Irányítás (pénztár) tevékenységi körébe tartoztak.  
Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2018. (XI. 29.) határozatában 
döntött az Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály 2019. január 1-i hatállyal történő 
létrehozásáról. A döntés következtében megszüntetésre és az új szervezetbe integrálásra 
került a KSzSzK Központi Irányítás Gazdasági Csoportja könyvelési, gazdasági, pénzügyi, 
segélyezési feladataival. Ma a fent felsorolt intézmények műszaki, higiéniai üzemeltetése 
tartozik a KSzSzK feladatai közé. A gazdálkodással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat 
a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal fent nevezett osztálya végzi. 
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6.2. ÉTKEZTETÉS - HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (Telephely: Csokonai út 3.)  
 

6.2.1. Szociális Étkeztetés 
  

A szolgáltatás feladata az ellátási területen élő azon személyek részére legalább napi 
egyszeri meleg étel biztosítása, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek megoldani.  
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik az 
intézményegység-vezetőnél. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmét a törvényes 
képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselőjének 
beleegyezésével teheti ezt meg. 
A szolgáltatásért térítési díj fizetendő, amelyet a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az 
intézményi térítési díj mértékének figyelembevételével kell megállapítani. 
A szociális rászorultság feltételeit, a térítési díjakat a törvényi előírásoknak megfelelően 
Kazincbarcika Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendeletében szabályozza.  
A szociális étkeztetés szolgáltatást, a lakosság szükségleteit figyelembe véve, az étel 
helyben fogyasztásával, elvitelének lehetővé tételével, illetve az étel lakásra szállításával – 
vásárolt szolgáltatásként – biztosítja a KSzSzK a Barcika Príma Kft. által (278/2011. (XI. 30.) 
önkormányzati határozat), napi egyszeri alkalommal, főtt étel formájában. A KSzSzK 
intézményrendszerében – különböző intézményegységek telephelyein – lévő konyhák 
többsége melegítő, illetve tálaló feladatot lát el, mivel az étel elkészítése a Barcika Príma Kft. 
központi telephelyén történik. Kivéve a két bölcsődében, mivel ezekben az 
intézményegységekben speciális szükségletek, igények jelentkeznek, így a főzés helyben 
történik. Szociális étkeztetést biztosító intézményegységeink: I. Sz. Bölcsőde, II. Sz. 
Bölcsőde, I. Sz. Idősek Klubja, illetve Időskorúak Gondozóháza. Igény esetén az étel házhoz 
szállítása biztosított. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 16. táblázat 
     A Szociális Étkeztetés 2017-2019. évi mutatói (fő)   

(Forrás: KSzSzK) 

 

Ellátottak száma változása/év 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Az ellátásba vettek száma  98 50 18 

Az ellátásból kikerültek száma  150 125 50 

Az ellátottak száma összesen  233 158 126 
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4. ábra 
A Szociális Étkeztetés 2017-2019. évi mutatói (fő) 

(Forrás: KSzSzK) 

 
A szociális étkeztetés biztosításának módjai: 

 saját maga szállítja el, 
 gondozó viszi házhoz (az ételt lakásra szállítják azoknak az ellátottaknak, akik koruk, 

egészségi állapotuk és mozgáskorlátozottságuk miatt otthonukat elhagyni 
képtelenek), 

 gépkocsival kiszállításra kerül. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. táblázat 

Az intézményi térítési díjfizetés a kedvezmény és a kedvezményezettek arányában 
  (Forrás: KSzSzK)  

               

Fizetendő térítési díj 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

100%-ot fizet 47% 38% 45% 

80%-ot fizet 15% 18% 9% 

60%-ot fizet 2% 1% 1% 

30%-ot fizet 19% 19% 18% 

Nem fizet 17% 24% 27% 
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4. kép 
A Szociális Étkeztetés telephelye  

(Forrás: KSzSzK) 
 

Megfigyelhető a térítési díjat nem fizetők számának növekedése. Mivel az alapszolgáltatások 
legfontosabb feladata a szociálisan rászorulók ellátása, természetes folyamat, hogy ezek az 
adatok jelentkeznek az ilyen típusú ellátások mutatóiban is. Tovább árnyalja azonban a 
képet az étkeztetettek összlétszámának csökkenése. Ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb 
szociális étkeztetést igénybevevő közül, egyre többen vannak a jövedelmük alapján nem 
fizető, rászoruló ellátottak.  
Nehezíti az étkeztetés helyzetét a városban megjelenő konkurens ellátók megjelenése, akik 
a rendelkezésre álló információk szerint olcsóbban (a népkonyha ingyenesen) látják el a 
szolgáltatást. 
Továbbra is legfontosabb feladat a fizetőképes csoportokat ismételten beléptetni, 
visszacsábítani az ellátásba. Ennek fontos tényezői: a folyamatosan jó minőségű, bőséges, 
változatos, minden – esetlegesen speciális – igényt kielégíteni igyekvő ételkínálat. Ennek 
első lépése volt az ellátás piacképesebbé tétele a kétféle menüsor bevezetésével, illetve a 
technológiai fejlesztések a rendelés, az adminisztráció tekintetében. 
A minőségi, mennyiségi elveken túl szükséges az ellátással kapcsolatos tájékoztató 
tevékenység hatékonyabbá tétele. 
 
6.2.2. Házi segítségnyújtás 
 

A szolgáltatás feladataként az ellátáshoz tartozik a segítségnyújtás minden olyan módja 
(fizikai, egészségügyi, mentális gondozás, egyéb gondozó, segítő tevékenységek), amelyet 
az igénylő állapota, szociális helyzete miatt elvégezni nem képes. A házi segítségnyújtás 
keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – 
személyi gondozást kell nyújtani. Az ellátás az alapvető gondozás körébe tartozó feladatokat 
látja el, aminek keretében segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek ellátásában. Egyúttal prevenciós szerepet is betölt, 
hiszen segítséget nyújt az egészségügyi, szociális veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében.  
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A házi segítségnyújtás része az érdekvédelmi feladatok ellátása, valamint az ügyintézési 
segítségnyújtás. A feladatot – Kazincbarcikán túl – Tardona településen látja el a KSzSzK 
feladat-ellátási szerződés keretében.  
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik az 
intézményegység vezetőjénél. Ha az ellátott cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes 
képviselő terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes 
képviselőjének beleegyezésével teheti meg. 
A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, amely a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az 
intézmény térítési díj figyelembevételével kell megállapítani. 
 
        

Település 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Kazincbarcika 120 123 123 

Tardona 8 9 8 

Összesen 128 132 131 
 

18. táblázat 
A Házi Segítségnyújtás igénybevételi mutatói (fő) 

 (Forrás: KSzSzK) 

  

Az igénybevételi mutatókra emelkedés jellemző, amit az idős, egyedül álló emberek 
számának növekedése magyaráz. Ugyanakkor a szakmai munka színvonalának, az 
ellátásban tevékenykedő szakemberek minőségi szolgáltatás-biztosításának is köszönhető.  
A Kazincbarcika Város Képviselő-testülete által biztosított – a felmerülő szükségletekre 
folyamatosan választ adó – szolgáltatás kiterjesztése jelenleg garanciát jelent az ellátás 
minőségének magas szintű fenntartására.  
A jövőre vonatkozóan azonban továbbra is fontos, hogy készen álljunk további rászorulók 
megjelenésére az ellátásban, mivel – a demográfiai folyamatokon túl – a civil, illetve egyházi 
szolgáltatók rendszeréből egyre többen jelzik igényüket a KSzSzK Házi Segítségnyújtás 
szolgáltatásainak igénybevételére. A folyamatos igény emelkedést a szolgáltatás 
munkatársai esetenként csak a KSzSzK-n belül történő átmeneti belső átcsoportosítások 
árán képesek kezelni. 
A házi segítségnyújtás szolgáltatás tekintetében volt az egyik legnagyobb haszna a közcélú 
foglalkoztatásnak a szociális szférában. Igénybe vettük a közfoglalkoztatási rendszer és a 
jogszabályok adta lehetőségeket, melyek némileg enyhítették a munkatársakra nehezedő 
nyomást, mivel – kisegítőként – 3 fő közcélú foglalkoztatott látta el segítő feladatait. 
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5. kép 
A Házi Segítségnyújtás az egyik legfontosabb otthon közeli ellátás 

(Forrás: Internet) 
  

Az országosan jellemző demográfiai változások Kazincbarcikán is megjelennek, ami az 
ellátottak életkori jellemzőiben, a fokozatos elöregedésben mutatkozik meg. Ez a női és a 
férfi ellátottakra egyaránt igaz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19. táblázat 
Korcsoport szerinti megoszlás (Kazincbarcika, Tardona összesen) 

 (Forrás: KSzSzK) 

 

 
 
 

Férfiak (fő) 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

40-59 év 3 - - 

60-69 év 6 3 2 

70-79 év 6 9 8 

80-89 év 7 9 12 

90- év 2 1 1 

Összesen 24 22 23 

Nők (fő) 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

40-59 év 2 2 2 

60-69 év 13 10 10 

70-79 év 35 36 35 

80-89 év 46 55 56 

90- év 8 7 5 

Összesen 104 110 108 

Mindösszesen 128 132 131 
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6.3.  CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁS (Telephely: Építők útja 13-15.)  
 
6.3.1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Telephely: Építők útja 13-15.) 
 
A szolgáltatás feladata az ellátott településeken élő családok és személyek életminőségének 
javítása, a krízishelyzetbe került egyének és családok segítése. Az okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszüntetése céljából egyéni és csoportos szolgáltatások biztosítása.  
Az intézményegység a veszélyeztetett gyermekes családok támogatását a gyermekjóléti 
szolgáltatás révén valósítja meg, mely a gyermek testi és lelki egészségének, családban 
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését szolgálja.  
 

 Családsegítés 
 

A szolgáltatás feladata a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. 
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális-, egészségügyi szolgáltató, 
intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat feladata jelezni, 
az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a 
családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, 
személyről szereznek tudomást. 
A kapott jelzés alapján az intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és 
mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve 
tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.  
 
A családsegítés keretében biztosítani kell: 
o a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
o az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
o a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 
o a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos 

készségfejlesztést, 
o a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve 
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

o a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 
szolgáltatásokat. 
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 Gyermekjóléti szolgáltatás  
 

Olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális 
munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében 
biztosítandó: 
o a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 
o a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 

káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 

o a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 
ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, 
különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő 
hozzájutásának szervezése, 

o a szabadidős programok szervezése, 
o a hivatalos ügyek intézésének segítése. 
 

Település Év 
Ellátott gyermekek 

száma 
Ellátott felnőttek 

száma 
Ellátott családok 

száma 

Kazincbarcika 

2017. 366 741 703 

2018. 290 688 531 

2019.06.01-ig 214 511 491 

Berente 
2017. 25 30 29 

2018. 20 20 19 

2019.06.01-ig 16 12 13 

Alacska 

2017. 8 28 26 

2018. 9 15 15 

2019.06.01-ig 12 11 8 
 

20. táblázat 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat forgalmi adatai 

  (Forrás: KSzSzK)  

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat illetékességi területe feladat ellátási szerződés 
értelmében: Kazincbarcika, Alacska, Berente. 
 
A 2018. és 2019. évi forgalom adatai a megelőző évekhez képest csökkenést mutatnak. 
Ennek lehetséges okai: 

- kevesebb jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól,  
- a jelzések egy részéből nem lett eset, a probléma egyszeri segítségnyújtással, 

tanácsadással lezárható volt, 
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- az előző években problémával küszködő személy, család életében olyan pozitív 
változás volt tapasztalható a családsegítők hatékony, problémaorientált 
munkavégzésének köszönhetően, mely alapján nem vált indokolttá a további 
gondozás, így az eset lezárásra került,  

- a védelembe vett gyermekek száma magas, mely esetekben a feladat megoszlik a 
Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere és a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat családsegítője között, és az alapellátásban lévő gyermekeknél előírt, 
kötelező havi 3 kapcsolattartás havi egy alkalomra korlátozódik, 

- 2017. szeptemberétől lehetőség, majd 2018. szeptemberétől kötelezően ellátandó 
feladat az iskolai-óvodai szociális segítő tevékenység biztosítása a köznevelési 
intézményekben Kazincbarcika Járás területén, ahol a szakemberek hatékonyan 
tudták ellátni prevenciós feladatukat a gyermekek esetében,  

- a Kormányablakok megalakulása óta a lakosság mostanra kezdett „átszokni” ügyei 
intézése kapcsán az erre a feladatra kijelölt hivatalhoz, ahol a felnőtt lakosság 
igénybe veheti a különböző ellátásokhoz való hozzáféréshez nyújtott segítséget 
(nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások, családtámogatási ellátások, társadalombiztosítási 
ellátások stb.). Korábban ezt kifejezetten a családsegítő szolgálatok végezték 
nyomtatványok biztosításával, kitöltésükben való segítségnyújtással, információ 
biztosításával, 

- a rászoruló népesség csökkent, részben elköltözés okán (Kazincbarcika - Hámán 
Kató út). 
 

 

               
 

6. kép 
Családsegítő munkatársak munka közben 2019. 

(Forrás: KSzSzK) 
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Kazincbarcika 
2018. 53 32 11 26 73 4 44 3 19 3 33 12 9 

2019. 
06. 01-ig 

32 29 10 28 27 5 39 3 16 10 28 16 14 

Berente 
2018. 5 1 2 1 1 1 6 0 3 0 6 0 0 

2019. 
06. 01-ig 

3 4 2 1 4 1 3 1 3 0 2 1 1 

Alacska 
2018. 6 3 0 2 5 0 3 1 3 0 1 0 0 

2019. 
06. 01-ig 

3 3 0 3 6 0 2 0 4 1 2 2 0 

 
21. táblázat 

A szolgáltatást igénybe vevők problémáinak jellege (esetszám) 
(Forrás: KSzSzK) 

 
Nincs összehasonlító adat a 2017-es évre vonatkozóan, mivel a korábbi években főre kérte 
a Központi Statisztikai Hivatal ezen adatok összesítését, 2018. januárjától már családszámra 
vetítve. 
A szolgáltatást igénybevevő családok főként gyermeknevelési problémákkal kerülnek 
kapcsolatba a Szolgálattal. Ezt természetesen az magyarázza, hogy a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. január 01-től gyermekvédelmi feladatokkal, ezen belül is az 
alapellátásban lévő gyermekekkel foglalkozik. A törvényi változás a klasszikus 
családsegítést (felnőttekkel végzett szociális munka) háttérbe szorította, s ennek 
kiküszöbölésére alakultak a Kormányablakok, ahová ügyintézéssel, információkéréssel 
fordulhatnak az egyének, s e számok a Szolgálat statisztikáját tekintve valóban lényegesen 
lecsökkentek. Sajnálatos módon egyre többször jelenik meg a családon belüli bántalmazás, 
ez esetekben legtöbbször hatósági intézkedésre kell javaslatot tenni. Viszonylag számottevő 
a családi-kapcsolati, a gyermekintézménybe való beilleszkedési problémák száma, valamint 
az életviteli problémakör, ami azt igazolja, hogy a Szolgálathoz forduló családok komoly 
szakmai segítségre szorulnak. A család, mint olyan egyre kevésbé képes ellátni feladatát, 
különösen igaz ez a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű családok esetében. 
Az életvitelből, a megváltozott családszerkezetből adódóan a családok nem megfelelően 
funkcionáló belső élete, kapcsolati konfliktusai jelentős mértékűek. A gyermekek 
elhanyagolása különböző területeket érint: az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás 
hiánya, a gyermekek nem megfelelően biztosított higiéniás szükségletei, tanulmányi 
előmenetelük figyelemmel kísérésének hiánya.  
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Település Év Esetkonferencia Esetmegbeszélés Családlátogatás 
Környezet- 

tanulmány készítésében 
való közreműködés 

Kazincbarcika 
2017. 16 623 1989 44 
2018. 21 607 863 43 

2019.06.01-ig 4 286 467 20 

Berente 
2017. 0 41 179 2 
2018. 5 22 140 0 

2019.06.01-ig 1 8 104 1 

Alacska 
2017. 2 3 226 5 
2018. 1 55 66 0 

2019.06.01-ig 4 42 27 0 

 
22. táblázat 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének adatai 
 (Forrás: KSzSzK) 

 
A jelzőrendszer tagjai közötti közös szakmai tevékenységek száma továbbra is magas. 
Gyakori az esetkonferencia, az esetmegbeszélés és a közös családlátogatás. A 
jelzőrendszeri tagok között a kapcsolattartás aktív. A hangsúly áttevődött a személyes 
kapcsolattartásra, napi szinten keresik egymást, kölcsönösen segítik a gyermekekért, 
családokért végzett munkát. Ezen pozitív irányú változások a 2016-ban bekövetkezett 
törvényi szabályozásnak is köszönhetőek, melynek értelmében a védelembe vétel 
folyamatának elindító lépése az esetkonferencia összehívása. A megbeszélések 
meghívottjai közül az iskolák, óvodák képviselői szinte mindig megjelennek a védőnőkkel 
együtt. Az orvosok és a gyámhivatal dolgozói kifejezetten ritkán, egy-egy kiemelten 
problémás eset kapcsán jelennek csak meg a konferenciákon. A résztvevők szakértelmükkel 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabb megoldást találjuk meg az adott 
probléma megoldására. 
A családlátogatások száma csökkent, ami egyértelműen az esetszám csökkenésével 
hozható összefüggésbe, ám oka az is lehet, hogy a családok gyakrabban jelennek meg a 
Szolgálat munkatársainál kapcsolattartáson, előre egyeztetett időpontban. A 
családlátogatások csökkenésének számát az is magyarázza, hogy a védelembe vétel alatt 
álló gyermekek esetében a havi 3 kötelező kapcsolattartás havi 1-re redukálódik.  
Az esetmenedzserekkel, a védőnőkkel számos alkalommal került sor 2019-ben is közös 
családlátogatásra, de arra is sok példa volt, hogy pedagógussal, óvodapedagógussal vagy 
házi gyermekorvossal kerestük fel az érintett családot.  
 
 Dologi javak közvetítése, nyújtása 
 
Több éve kiváló az együttműködésünk a Katolikus Karitász egyházközösséggel. Kérelmek 
kitöltésével, ajánlásokkal segítjük a hozzánk fordulókat, hogy anyagi/dologi támogatást 
(pénzbeli juttatás, tartós élelmiszer, ruhanemű, pelenka) tudjanak igényelni a szervezettől. A 
beszámolási időszakban 5 gondozott családunk kapott 10 havi pelenka-adományt a 
Katolikus Karitász jóvoltából.  
2018-19-ben az Ambrózia Étterem munkatársai felajánlottak több használt, de még kiváló 
minőségű gyermekjátékot, matracot, kispárnát, melyeket az arra rászoruló kliensek részére 
szétosztottunk. 
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2019. húsvét alkalmából a Joyson Safety Systems Hungary Kft. 380 db 100 grammos Milka 
csokoládényúl adományával kedveskedett a rászorulóknak, melyből jutott a Kincsem 
Napközi ellátottjainak, az Építők Úti óvodásoknak, valamint a Szolgálat és a Központ 
gondozásában álló gyermekeknek is.  
Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 kiemelt európai uniós projekt keretében a szegény 
gyermekes családok és a rászoruló várandós nők számára élelmiszercsomagok átvételében, 
valamint a rászorultaknak havonta történő kiosztásában való közreműködés érdekében a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával együttműködési megállapodást kötött, mely 
megállapodás alapján a Szolgálat épületében havi gyakorisággal 120-150 db csomag kerül 
kiosztásra a munkatársak segítségével. Az osztást megelőzően az értesítő levelek 
családokhoz történő eljuttatását is a családsegítők végzik. Ezen kívül 3 havonta szintén e 
projekt keretében a rehabilitációs ellátásban részesülők is élelmiszercsomag-adományban 
részesülnek, alkalmanként átlagosan 300 fő bevonásával, mely csomagok kiosztásában, 
illetve ezt megelőzően a személyek értesítésében szintén a Szolgálat munkatársai 
tevékenykednek. Éves szinten ez mintegy 2640-3000 fő értesítését, adományhoz való 
hozzájuttatását jelenti. 2019. május 31-ig összesen 500-550 fő kapott csomagot e program 
keretein belül.  
Szolgálatunknál lehetőséget biztosítunk arra, hogy a városban élők feleslegessé vált, de 
még használható ruhadarabjaikat behozzák, amiből az arra rászorultak válogathatnak. 
Különböző szervezetek által gyűjtött ruhaadományok, tartós élelmiszerek, játékok 
közvetítésében is szerepet vállalunk.  
Örvendetes, hogy egyre több felajánlás érkezik mind magánszemélyek mind szervezetek 
részéről. 
 

 

 Pályázatok, gyermekcsoportok, szabadidős foglalkozások 
 

A KSzSzK konzorciumi partnerként, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményegységen keresztül aktívan részt vesz a „Közösségi Integráció Kazincbarcikán, a 
Hámán Kató akcióterületen” című, TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012 – Kazincbarcika Város 
Önkormányzata által a benyújtott – projekt lebonyolításában. A pályázatban Kazincbarcika 
egyik szegregált városrészében – az Iskola köz, a Hámán Kató út, a Béke tér, a Május 1. út, 
Egyház dűlő által határolt szegregációs problémával érintett terület helyzetét, problémáinak 
feltárását, hiányosságait igyekszünk feltérképezni, majd – reményeink szerint – a feltárt 
információk segítségével, megfelelő szakmai tevékenységek, programok megvalósításával 
hozzájárulunk az érintett területen élők életkörülményeinek javításához, társadalmi 
integrációs esélyeinek növeléséhez.   
A beszámolási időszakban – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a KSZSZK 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata pályázott az intézményegység munkatársai által 
megvalósított nyári napközis táborok szervezésének támogatására, melynek anyagi 
fedezetét Kazincbarcika Város Önkormányzata a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató 
Központ Egyesületen keresztül biztosította. A tábor 2017-19-ben nyaranta 2 hét 
időtartamban várta a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű családok 
gyermekeit. Ez évente 30 fő táborozó gyermeket jelentett. Az ingyenes programokon a 
gyermekek reggel 9 órától 15 óráig folyamatos felügyelet mellett gazdagodhattak új 
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élményekkel, emellett minden nap reggeli, egyszeri meleg étel (ebéd), és sok-sok gyümölcs, 
rágcsálni való is került az asztalra. A programok között szerepelt: vetélkedők, ügyességi-, 
szabadtéri játékok, kirándulás, habparty, tekézés, fagyizás stb. 
Továbbra is az egyik legnépszerűbb szolgáltatás a területen élő gyermekek körében a 
herbolyai telephelyen lévő játszószoba. A szervezett foglalkozásokon kézműveskedésre, 
közös játékra nyílik lehetőség. Az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub tagjai évente több 
alkalommal tartottak a beszámolási időszakban korrepetálást, játszóházi foglalkozást, ahol 
ajándékokat, élelmiszeradományt biztosítottak.  
 
 Herbolya városrész Szociális Blokk 
 
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások helyben elérhetőek a város egyik olyan 
részében, ahol nagy számban élnek rászoruló emberek. Az alapszolgáltatásokon túl 
játszószoba, közösségi helyiségek, mosókonyha, zuhanyzók állnak rendelkezésre. A 
szolgálat által nyújtott lehetőségek beépültek a köztudatba, a szolgáltatásokat megismerték, 
megszerették a helyi lakosok. A munkatársak elfogadó magatartásukkal, személyes 
példamutatással családbaráttá tették a felkínált szolgáltatásokat. Siker, hogy a bizalom 
tovább erősödött a kliensek és a munkatársak között.  
 

Szolgáltatás típusa 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Játszószobát igénybevevő gyermekek száma 344 370 68 
A női fürdőt igénybevevők száma 519 575 232 

A férfi fürdőt igénybevevők száma 593 636 361 

Mosás (adag) 4321 5342 2448 
 

23. táblázat 
 Forgalmi adatok Herbolya Szociális Blokk  
 (Forrás: KSzSzK)  

 
Az igénybevevők száma folyamatosan növekszik. A rászorulók legtöbb esetben ügyintézési 
feladatokban kérnek segítséget (családtámogatási ellátások igénylése, nyomtatványok 
kitöltése, kérelmek írása, egyszeri gyógyszersegély igénylése). A mosókonyhai szolgáltatás 
jelentős segítséget jelent a háztartás vezetésében, amit az is igazol, hogy nagy számban 
igénylik ezt a családok. A mosókonyhában 4 mosógép áll rendelkezésre ezen igények 
kielégítésére. 
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7. kép 
Gyermekendezvény a herbolyai szociális blokkban 2019. 

 (Forrás: KSzSzK) 

 
A gyermekjóléti szolgáltatások helyben történő nyújtása segíti a gyámhivatal, a nevelési 
intézmények munkáját is. Igénylik a közös családlátogatásokat, amelyek során a 
családsegítő helyismerete is segít a problémák kezelésében. Sürgős esetekben gyorsan jut 
el a segítség az érintettekhez. A Védőnői Szolgálattal továbbra is nagyon jó a 
munkakapcsolat. A védőnő és a családsegítő közös családlátogatásai a munka 
eredményességét javítják. 
2019-től az Egressy Béni Városi Könyvtár kihelyezett telephelyének ad otthont az 
intézményegység. 
 

 

6.3.2. Család- és Gyermekjóléti Központ (Telephely: Építők útja 13-15.) 
 
A KSzSzK Család- és Gyermekjóléti Központ illetékességi területe a Kazincbarcikai Járás 22 
települése (Alacska, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Felsőtelekes, 
Izsófalva, Kazincbarcika, Kurityán, Mályinka, Múcsony, Nagybarca, Ormosbánya, 
Rudabánya Rudolftelep, Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókaza, Sajószentpéter, Szuhakálló, 
Tardona, Vadna).  
Ezeken településeken a kazincbarcikai, a múcsonyi, a rudabányai, a sajókazai és a 
sajószentpéteri család- és gyermekjóléti szolgálatok végzik a családsegítést és a 
gyermekjóléti alapellátás általános szolgáltatási feladatait.  
A család- és gyermekjóléti központ feladata, hogy a szociális munka eszközeivel szolgálja a 
gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
veszélyeztetettség megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 
E célok elérése érdekében többirányú tevékenységet végez:  

- speciális szolgáltatásokat biztosít, 
- gyermekvédelmi hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat lát el, 
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működését koordinálja, 
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- szakmai támogatást nyújt a szolgálatok részére, 
- felkérésre szociális diagnózist készít. 

 
A feladatok megvalósítása érdekében együttműködik a szociális, egészségügyi, nevelési, és 
gyermekjóléti intézményekkel, valamint e munkát támogató, segítő civil 
kezdeményezésekkel.  
A szolgáltatás térítésmentes, és a hatóság által előírt együttműködési kötelezettségen 
alapul, de önkéntes alapon is igénybe vehető. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe 
tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek esetében a család- és gyermekjóléti központ 
szolgáltatásait a gyámhivatal, illetve a bíróság határozata alapján kell biztosítani.  
 

Év 
Hatósági 

intézkedésben 
érintettek 

Speciális 
szolgáltatásokat 
igénybe vevők 

Összesen 

2017. 1279 1235 2514 
2018. 1239 6149 7388 

2019.06.01-ig 921 3.723 4.644 
 

24. táblázat 
A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait igénybevevők száma (fő) 

 (Forrás: KSzSzK) 

 
A hatósági intézkedésben érintettek száma a 2018. évi minimális csökkenés után ismét 
növekedést mutat, ennek hátterében valószínűleg a gyermekeket, családokat érintő 
problémák halmozódása és a veszélyeztetettség növekedése áll.  
A speciális szolgáltatást igénybe vevők körének növekedésének a 2018-ban új 
szolgáltatásként bevezetett óvodai, iskolai szociális tevékenység áll a hátterében, amit a 
járás minden köznevelési intézményére sikerült kiterjeszteni.  
 
A Család- és Gyermekvédelmi Központ látja el a gyermek családban nevelkedésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében az igényeinek és 
szükségleteinek megfelelő speciális szolgáltatásokat: 

o utcai szociális munka (együttműködésben a Kazincbarcikai Önkormányzati 
Rendészettel, valamint a KSzSzK hajléktalan-ellátásával), 

o kapcsolattartási ügyelet, 
o kórházi szociális munka (együttműködési megállapodást megkötése a 

Kazincbarcikai Városi Kórházzal),  
o készenléti szolgálat, 
o jogi tájékoztatás nyújtás,  
o családterápia,  
o mediáció, 
o pszichológiai tanácsadás. 
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Tevékenység/Év 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Kapcsolattartási ügyelet 70 69 25 
Utcai szociális munka 80 95 42 

Kórházi szociális munka 11 18 6 
Óvodai, iskolai szociális segítés 83 536 1.016 

Készenléti szolgálat 6 7 1 
Mediáció 8 5 4 

Jogi tanácsadás 480 520 220 
Pszichológiai tanácsadás 168 212 91 

Család- és párterápia 24 28 12 
Hátralékkezelési tanácsadás 300 94 41 

Összesen 1230 1584 1.387 
 

25. táblázat 
A speciális szolgáltatásokat igénybe vevők száma (fő) 

 (Forrás: KSzSzK) 

 
Speciális szolgáltatásként jelenik meg a hátralékkezelési tanácsadás (volt adósságkezelés). 
A lakhatási költségekkel kapcsolatban keletkezett adósság 25%-os önrész megfizetése 
melletti 75%-os támogatást teljes mértékben Kazincbarcika Város Önkormányzata 
finanszírozta, kizárólag a város lakossága részére.  
A speciális szolgáltatások esetében a legnagyobb csökkenést az adósságkezelésben 
tapasztalhatjuk. Sajnos a csökkenés valós, hátterében a 2017. október 1-től életbe lépett, 
racionalizált önkormányzati szabályozás áll. 
A kapcsolatügyeleti tevékenység statisztikáját a KSH 2016-ban rendelkezésre állási 
kapacitásként kérte, 2017-től pedig a családok találkozásszámához kötötte, ez okozza a 
látszólag nagy eltérést. Valójában a szolgáltatás kiegyensúlyozott, a gyámhivatali és bírósági 
határozatok alapján minden páros hét szombati napján vehető igénybe. A szülő-szülő és 
sokszor a szülő-gyermek kapcsolati zavar súlyossága miatt egyre több esetben kerül sor 
felügyelt kapcsolattartásra.  
Az óvodai, iskolai szociális segítés 2017. október 1-től indult a Család- és Gyermekjóléti 
Központban, mely 2018. szeptembertől vált kötelező feladattá. Újonnan felvett 
szakembereink (a korábban pályázati forrásból finanszírozott 4 fő mellé további 6 fő, 
összesen 10 munkatárs) több intézményben látják el szociális segítő feladataikat, mint 
korábban. A köznevelési intézmények és a segítők közötti kapcsolat elmélyülése, egymás 
munkájának elfogadása nagyban elősegítette az esetszámok növekedését. 
Mediációs szolgáltatásunk igénybevétele önkéntes. A konfliktusokkal terhelt kapcsolatokban 
a felek közötti közvetítés lehetőségét biztosítjuk a szolgáltatás révén.  
A jogi, pszichológiai és családterápiás tanácsadások esetében a növekvő igényeket a 
szakemberek óraszámának emelésével próbáltuk megoldani, azonban a várakozási idő még 
mindig több hetes. 
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8. kép 
Iskolai, óvodai szociális segítők adminisztrációs feladataik közben a Család- és Gyermekvédelemi Központban 2019. 

 (Forrás: KSzSzK) 

 
 
A család- és gyermekjóléti központ az egész járásra kiterjedően – a gyermekvédelmi 
gondoskodáshoz tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó – esetmenedzselést végez, 
mely során javaslatot tesz:  

o védelembe vételre, 
o megelőző pártfogásra,  
o ideiglenes hatályú elhelyezésre,  
o nevelésbe vételre,  
o családba fogadásra,  
o harmadik személynél történő elhelyezésre,  
o családba fogadó gyám kirendelésre,  
o tankötelezettség teljesítésének előmozdítására 
o gondozási hely megváltoztatására,  
o családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, és eseti gyám 

személyére. 
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Település/Év 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Kazincbarcika 164 146 163 
Rudabánya 49 48 38 

Sajószentpéter 99 109 109 
Izsófalva 21 20 20 
Múcsony 29 25 24 
Alacska 4 6 7 

Bánhorváti 7 5 6 
Berente 8 8 8 

Dédestapolcsány 1 2 3 
Felsőtelekes 14 14 7 

Kurityán 11 9 6 
Nagybarca 7 10 7 

Ormosbánya 61 54 35 
Rudolftelep 18 24 13 
Sajógalgóc 5 4 1 
Sajóivánka 15 6 5 
Sajókaza 135 138 134 

Szuhakálló 5 1 7 
Vadna 3 2 2 

Összesen 656 631 595 
 

26. táblázat 
Hatósági intézkedésben érintett kiskorúak száma (fő) 

(Forrás: KSzSzK) 
 

A hatósági intézkedésekben érintett gyermekek száma településenként eltérő képet mutat, 
az összehasonlításnál érdemes arányaiban figyelembe venni az adott település 
lakosságszámát is. 
A halmozottan hátrányos helyzetű településeken továbbra is megfigyelhető a magas 
hatósági beavatkozással érintettek száma (pl.: Sajókaza, Rudabánya, Ormosbánya).  
Mindenképpen hatósági intézkedést és beavatkozást igényel a gyermekek sérelmére 
elkövetett bántalmazás, vagy elhanyagolás. A rendelkezésre álló adatok alapján a magas 
látencia miatt csak következtetni lehet a probléma súlyosságára. 
 
 

Javaslat/Év 2017.  2018. 2019.06.01-ig 

Védelembe vétel 231 162 147 
Megelőző pártfogás 17 44 12 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 18 22 10 
Nevelésbe vétel 47 39 34 

Családba fogadás 9 16 20 
Harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezése 2 2 0 

Gyermek gondozási helyének megváltoztatása 12 13 16 
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása 17 10 4 

Összesen 353 308 243 
 

27. táblázat 
A hatósági intézkedések típusai  

(Forrás: KSzSzK) 
 

Az előző évi adatokkal megegyezően továbbra is magas a védelembe vett gyermekek 
száma, valamint a súlyos veszélyeztetettségből adódó azonnali intézkedést igénylő 
ideiglenes hatályú elhelyezések mértéke.  
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A Család- és Gyermekjóléti Központ további feladata a járás területén a veszélyeztetettséget 
észlelő-és jelzőrendszer működésének koordinálása, a gyermekvédelmi rendszerben 
szereplők munkájának összehangolása, részükre szakmai támogatás nyújtása. Ezt a 
jelzőrendszeri tanácsadó végzi, akinek a jelzőrendszeri felelősök hetente küldték az 
összesítéseket a települési jelzőrendszeri tagoktól érkezett jelzésekről és a megtett 
intézkedésekről. A gyermekvédelmi jelzőrendszer négy szintű: a helyi és a járási szint mellett 
harmadik szint a megyei kormányhivatal, negyedik az országos szint (Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság). 
2019. 01. 1-től újabb kötelező feladatunk lett, a szociális diagnózis készítése. 2018-ban 
megyénkben került először bevezetésre kísérleti jelleggel a szolgáltatás, járásunkban 55 
esetben készített szociális diagnózist 1 fő esetmenedzser. 
 

A megnövekedett – járási kiterjedésű – feladatok hatékonyabb elvégzése érdekében a 
KSzSzK Család- és Gyermekjóléti Központ, Kazincbarcika Város Önkormányzata 129/2018. 
(XII.18.) önkormányzati rendeletének köszönhetően egy Dacia Duster személygépjárművet 
szerezett be, aminek segítségével könnyebben érhetik el az érintett gyermekeket, 
családokat, településeket. 
 

 

6.4.  I. SZ. IDŐSEK KLUBJA (Telephely: Hámán Kató út 1.) 
 

A KSzSzK rendszerében működő, nappali ellátást biztosító intézményegység az elsősorban 
a saját otthonukban élők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi 
életritmust biztosító szolgáltatást nyújt 60 férőhelyen. Lehetőséget biztosít a napközbeni 
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére. Az ellátottak igényeinek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint 
helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. 
Az I. Sz. Idősek Klubja ellátottjai az öregségi nyugdíjkorhatáron felüli, önmaguk ellátására 
részben képes, időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Felvehető az a 18. életévét 
betöltött személy is, aki egészségi állapotára vagy szociális helyzetére tekintettel 
segítségnyújtásra szorul. 
 
Az I. Sz. Idősek Klubjában integrált formában működik a Demens Személyek Nappali 
Ellátása szolgáltatás 14 férőhelyen. A szolgáltatás célja, a demenciával küzdő idős ember 
szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus 
egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Kognitív zavarai, és gondozóját igénybe vevő 
tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen élvezni az adott pillanatokat, és 
olyan támogatást kapjon, mely késlelteti állapota romlását.  
2017-ben a Demens Személyek Nappali Ellátása szolgáltatás ellátási területe Borsod-Abaúj-
Zemplén megyére került kiterjesztésre (39/2017. (III.30.) önkormányzati határozat). 
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 Az intézmény szolgáltatásai 
 

Fizikai ellátás biztosítása: 
A fürdőszobában állandó hideg-meleg víz biztosítja a tisztálkodási lehetőséget, ahol a 
klubtag önállóan vagy a gondozónő segítségével tisztálkodhat. A ruházat tisztítására és 
rendbetételére az intézmény mosodájában van lehetőség. 
Igény szerint a klubtagoknak továbbra is biztosított a napi egyszeri meleg étkezés, melyet a 
Barcika Príma Kft. szállít számukra. Az intézmény rendelkezik az étel melegítésére, 
tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel. 
Az étkezés kulturált körülmények között történik. Az intézmény ebédlője egyszerre 40 fő 
számára biztosít étkezési lehetőséget. 
 
Egészségügyi szolgáltatás biztosítása: 
Rendszeresek a felvilágosító előadások, életmódbeli tanácsadások. Az egészségügyi ellátás 
keretében a nappali ellátásban részesülők egészségi állapotának figyelemmel kísérése, a 
szükséges egészségügyi ellátáshoz való időbeni hozzájuttatás biztosítása, fontos a 
prevenció. A rendszeres vérnyomás és vércukorszint mérés biztosítja az állandó kontroll 
lehetőségét. A rendszeres testsúlyméréssel, napi tornával igyekszünk klubtagjaink fizikai 
állóképességét megőrizni, illetve javítani. 
 
Mentális gondozás biztosítása:  
Az idősek gondozásában a mentálhigiéné is nélkülözhetetlen. A cél olyan 
személyiségszerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi az idős embert arra, hogy belső 
lelki harmóniáját megőrizve beilleszkedjen környezetébe. A pszichés gondozás keretében 
külön figyelmet kell fordítani az elszigetelődés, a magába fordulás kiküszöbölésére, az 
emberi kapcsolatok megőrzésére, erősítésére. A mentális, pszichés gondozás irányelveinek 
betartásával, a megfelelő bánásmód kialakítása alapvető tevékenység.  
 
Foglalkoztatás:  
Szabadidős programok szervezése: sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjáték, 
tömegkommunikációs eszközök biztosítása és rendezvények szervezése, kirándulások, 
nyári gyógyvizes strandok látogatása. Szabadtéri programok keretein belül szalonnasütés, 
lecsófőzés, kerti partik lebonyolítása 
Aktivitást segítő fizikai tevékenységek: séta, udvar szépítés, sporttevékenység, mozgás 
terápia, labdás, könnyű gyakorlatok, napi rendszerességgel „Lusta torna” szervezése. 
Manuális foglalkozások: egyéni érdeklődésnek megfelelően kötés, horgolás, gyöngyfűzés, 
kézműves foglalkozások szervezése. 
Szellemi és szociális szórakoztató tevékenységek: felolvasás, sajtótermékek, könyvek, 
tömegkommunikációs eszközök biztosítása, előadások, rádióhallgatás, tv nézés, 
zenehallgatás, memória, logikai játékok rendszeresítése, kártya, dominó és társasjátékok 
biztosítása. 
Kulturális tevékenységek, szabadidős programok szervezése: rendezvények, szereplési 
lehetőség biztosítása, (versek, próza, ének), jeles események, névnapok, megünneplése, 
zenés nóta délelőttök, iskolai, óvodai előadások.  
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További szolgáltatások: 
- lehetőség biztosítása a hitélet gyakorlására, 
- a régi kapcsolatok ápolása és újak építése, 
- érdekvédelem biztosítása, 
- hivatalos ügyek intézésének segítése, 
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 
- önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. 

 
A demens ellátás értékeken alapuló személyközpontú gondoskodás. A demens személyek 
nappali ellátásában alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő 
képességeinek stabilizálását, a lehetséges mértékig fejlesztését, esetleg a már elmaradt 
képességek újbóli felszínre hozását. 
Ennek érdekében az alábbi terápiák biztosítottak: 

- mozgásterápia, 
- zeneterápia, 
- biblioterápia, 
- játékterápia. 

Mivel az ellátás integrált formában történik, a demens klubtagok képességeikhez mérten 
természetes módon bekapcsolódhatnak a klub által – az átlagos szükségletű ellátást 
igénybevevő klubtagok számára – szervezett foglalkozásokba, programokba. 

 

           28. táblázat 
         Az I. Sz. Idősek Klubja igénybevételi mutatói (fő) 

(Forrás: KSzSzK)  

Az időskorúak nappali ellátása szolgáltatásokkal kapcsolatos csökkenő igénybevételi 
mutatók már évekkel ezelőtt érzékelhetők voltak. Városunkban a Herbolya városrészben 
lévő II. Sz. Idősek Klubja (15 férőhelyen) 2001-ben, a Kazincbarcika alsó városrészben 
működő III. Sz. Idősek Klubja (25 férőhelyen) 2013-ban – kihasználatlanság miatt – 
megszüntetésre került.  
 
Ennek fő okai:  
- megszűnt a reggeli és az uzsonna közkedvelt szolgáltatása,  
- térítési díj került bevezetésre, 
- az igénybe vevők életkorából, betegségeiből adódóan az ellátottak általános állapotának 

romlása figyelhető meg, 
- az intézményegység elhelyezkedése nem ideális, ezért kevés az új jelentkező. 
 
            

 

 

Év 
Átlagos szükségletű 

ellátott 
Demens ellátott Összesen 

2017. 33 5 38 

2018. 30 6 36 

2019.06.01-ig 26 6 32 
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29. táblázat 
Az beiratkozott ellátottak életkor szerinti megoszlása 

 (Forrás: KSzSzK) 

 
Az igénybevétel további befolyásoló tényezői, jellemzői: 
A klubtagok magas átlagéletkora együtt jár a megbetegedések miatti hiányzások 
gyakoriságának kedvezőtlen alakulásával. Magas az egyedülállóak aránya, egyre nagyobb 
az igény a személyes törődésre, lelki támaszra. 
 

 

 
 

9. kép 

Idősek világnapi rendezvény az I. Sz. Idősek Klubjában 2019. 
(Forrás: Barcika Art Kft.) 

 
6.5.  FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA /KINCSEM NAPKÖZI/  

(Telephely: Építők útja 33-35.) 
 

A KSzSzK Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása (közismertebb nevén: Kincsem Napközi) 
a családban élő enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek részére biztosít 
napközbeni ellátást, gondozást.  
A Kincsem Napközi elsősorban a harmadik életévét betöltött, önkiszolgálásra részben képes 
fogyatékos személyek napközbeni gondozására, foglalkoztatására és nevelésére biztosít 
lehetőséget.  

Életkor 2017. 2018. 2019.06.01-ig 
40-59 éves 1 1 1 
60-64 éves - 1 - 
65-69 éves 6 6 5 
70-74 éves 10 7 7 
75-79 éves 5 7 8 
80-89 éves 10 9 6 

90- éves - - 1 
Összesen 32 31 28 
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Az intézményegység szakmai programjában feltüntetett ellátási területein felmerülő 
szolgáltatási igény az Sztv. 65/F.§ (1) bekezdésének C) pontja, valamint a (2) bekezdés 
értelmében: 

 az ellátás a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy 
önellátására nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 
részére, 

 illetve rendkívül indokolt esetben olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, 
akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, 
gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 

 
Az intézményegység ellátási területe Kazincbarcika városon túl Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye.  

A szolgáltatás céljaként az Kincsem Napközi elő kívánja segíteni a fogyatékos személyek 
társadalmi integrációját, esélyegyenlőségét. További cél a fogyatékkal élő, értelmileg 
akadályoztatott személyeket nevelő családok tehermentesítése, a szülők, hozzátartozók 
munkaerő piaci reintegrációjának segítése.  
Az intézményegység 32 férőhelyen az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, 
mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat nyújt.  
 
Ennek keretében: 
 
Fizikai ellátás körébe tartozó szakmai feladat a biztonságos, tiszta, a speciális igényekhez 
igazodó belső, akadálymentes környezet biztosítása. Fontos feladat az ellátás színtereinek 
elkülönülése (étkezés, foglalkoztatás, pihenés). Az életkori sajátosságoknak megfelelő 
kényelmes, praktikus bútorzat, valamint a foglalkoztatást és szórakoztatást biztosító 
eszközök megléte (TV, hifi, DVD, video, sporteszközök, játékok stb.). 
 
Az egészségügyi ellátás biztosításában meghatározó szerepe van a szűrővizsgálatok 
megszervezésének és lebonyolításának. Segítséget nyújt a szolgáltatás a családoknak a 
fogászati kezelések megvalósításában, illetve az évente kötelező TBC szűrés csoportos, 
napközbeni végrehajtásában. 
Az intézményegységnek nincs külön orvosa, tekintettel arra, hogy családban élő ellátottakról 
van szó, ahol a szülő – a szabad orvosválasztás keretein belül – maga választja meg házi-, 
illetve szakorvosát. A hétköznapokban váratlanul fellépő, beavatkozást igénylő helyzetekben 
szükség szerint a szülőt, vagy indokolt esetben a mentőszolgálat segítségét kérik a Kincsem 
Napközi munkatársai. Kevésbé súlyos esetben elsősegélyt nyújtanak. 
 
Higiénés ellátás keretében az intézményen belül lehetőség van a napi tisztálkodásra, 
esetenként a ruházat mosására. Napi gyakorlat a rendszeres étkezések utáni fogápolás, a 
sport és munkatevékenységek után a tisztálkodás lehetősége. A váltócipő és váltóruházat 
használata, tárolása megoldott. 
 
A pszichés és mentális gondozás, alapvetően nem különül el a napi tevékenységek körétől 
tekintettel arra, hogy folyamatos, személyközpontú, problémafelismerő és kezelő folyamat. 
Alapgondolata a partnerség elve, illetve a személyes kötődés tiszteletben tartása a 
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gondozott és gondozója között. A gondozási csoportok összeállításakor elsődleges 
szempont a gondozott lelki kötődése gondozójához, elveiben következetes, nyitott és 
egyénileg differenciált.  
Terápiás eszközrendszere az önismereti fejlesztésen alapul. Része minden interaktív 
foglalkozásnak, a dolgozók egymás iránt, illetve az ellátottakkal kapcsolatos verbális és non 
verbális megnyilvánulásainak. Fontos és nélkülözhetetlen a család bevonása, hiszen a 
kezelendő problémák jelentős százaléka otthonról hozott. 
Az intézmény alapelve a mindent átható, egymásra épülő nevelés és a személyiségformáló 
interperszonális kapcsolatok napi működésének elősegítése és működtetése. 
  
Az aktív foglalkoztatás a felnőtt életkorhoz igazodó komplex személyiségfejlesztés 
eszközrendszere, mely igazodik a társadalmi elvárások és a sérülésből adódó hiányosságok 
egyensúlyának közelítésében, nem csak a sérült, hanem a környezet szempontjából is. 
Eszközei: 

- Beszédfejlesztés: a kommunikációs készség fejlesztése, a szókincs bővítése, a 
verbális és non verbális önkifejezés javítása, fejlesztése. 

- Ismeretbővítés: a figyelem ébrentartását célzó interaktív csoportterápia, mely a 
szerzett ismeretek elmélyítését és megőrzését hívatott elősegíteni.  

- Esztétikai nevelés és művészeti ismeretek: szépérzék fejlesztése, művészeti ágak 
differenciálása, alapvető ismeretanyag elsajátítása, kiállítások megtekintése.  

- Egészségnevelés: az alapvető anatómiai ismeretek elsajátítása, az egészséges 
életmódra való nevelés kérdései. Kiemelten kapcsolt témaköre a testi higiéné 
tárgyalása. 

- Sport és mozgásos tevékenységek: a kis- és nagymozgásos koordinációs zavarok 
enyhítése, a rendszeres testmozgás lehetőségének biztosítása, egyénre szabott 
programok kialakításával. 

- Munkajellegű foglalkozások: a munkavégzésben rejlő sikerélmény biztosítása, a 
hasznosság tudatának erősítése, az önbizalom fejlesztése, a közösségen belüli 
szerepek erősítése. 

- Szabadidős tevékenységek, játékos foglalkozások: a kikapcsolódás, szórakozás, 
pihenés biztosítása, a közösség összetartása, a felszabadult játék örömének 
biztosítása. 

- Manuális fejlesztő foglalkozások: a kismozgásos koordinációs zavarok enyhítése, 
finomítása a kézügyesség fejlesztése, az önálló alkotásokban rejlő sikerélmény 
biztosítása, az eszközhasználat fejlesztése. (rajz, technika) 

- Szinten tartó foglalkozások: a meglévő képességek, tudásanyag megőrzése, 
estleges fejlesztése. Csoportbontásos foglalkozás, egyéni ismeretekhez igazodva. 
(írás, olvasás, számolás, memória fejlesztése). 

- Zeneismeret: a belső lelki harmónia megteremtése, a zeneművészet meghatározó 
alkotóinak megismerése, a zenei műfajok differenciálása, zene iránti igény és a 
zeneszeretet kialakítása. 

- Önismereti foglalkozások: célja az ellátott sérülésből adódó, pszichológiai értelemben 
vett beszűkült mozgástere bővüljön, erősödjön önbizalma, érzékelni tudja a 
társadalomban elfoglalt helyét és szerepét. 
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További szolgáltatások: 
 korszerű, a célcsoportok igényeihez igazodó belső környezet biztosítása, 
  gondozási feladatok ellátása, 
  napközbeni felügyelet biztosítása, 
   étkezés lehetőségének biztosítása, 
 szabadidős programok szervezése, 
 hivatalos ügyek intézésének segítése, 
 munkavégzés lehetőségének szervezése, 
 életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 
 segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi 

kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, 
 az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő 

egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységekhez való 
hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, 

 jelnyelvi tolmács szolgálat elérhetőségének biztosítása, 
 segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, 

valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való 
egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása. 
 

         
 

10. kép 
A Spartan Race legnagyobb nyertesei 2019. 

(Forrás: KSzSzK) 

 
A gondozottak ellátása három gondozási csoportban történik. A gondozottak körében 33 év 
az átlag életkor. Az intézménybe járó értelmi sérültek nagyobb részének van valamilyen más 
betegsége: cukorbetegség, epilepszia, elhízás. A pszichiátriai megbetegedések a 
leggyakoribbak, ezért az ellátottak egészségi állapota folyamatos megfigyelést, gondozást 
igényel. 
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30. táblázat  
A Kincsem Napközi igénybevételi mutatói  

(Forrás: KSzSzK) 

 
A Kincsem Napköziben ellátottak fogyatékosság típusai: 

 látássérült, 
 mozgássérült, 
 hallássérült, 
 enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos, 
 halmozottan sérült, 
 autista, 
 Down-kóros. 

 
Életkor 14-17 18-39 40-59 

Nem férfi nő férfi nő férfi nő 
2017. - 1 9 13 3 2 
2018. - - 10 14 2 1 

2019.06.01-ig - - 11 14 2 1 
 

31. táblázat  
A Kincsem Napközi ellátotti jellemzői 

(Forrás: KSzSzK) 

 
 
6.6.  HAJLÉKTALAN-ELLÁTÁS  

 

A KSzSzK Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő intézményegységei számára az Sztv-
ben meghatározottak betartása, a jogszabályi előírásoknak történő széles körű megfelelés a 
hatékony működés alapvető feltétele.  

 

Éjjeli Menedékhely  
1995-2019. 06. 01-ig 

Nappali Melegedő  
1998-2019. 06. 01-ig 

Utcai Szociális Munka  
2003-2019. 06. 01-ig 

692 fő 660 fő 268 fő 

 

32. táblázat 
Az ellátásokat igénybevevő regisztrált hajléktalan emberek Kazincbarcikán (összesítve) 

 (Forrás: KSzSzK) 
 

A hajléktalanná válás hosszan tartó folyamat, amit valamilyen tényező kivált-elindít. Az okok 
között a különböző személyi konfliktusok a leggyakoribbak, amelyek után (de gyakran azt 
megelőzve, s ez által kiváltva azokat), különböző devianciák alakulnak ki, súlyosbítva ezzel a 
konfliktust, meggyorsítva a lecsúszást, a hajléktalanná válás folyamatát. 
 
 

Megnevezés 2017. 2018. 2019. 06. 01-ig 

Létszám (fő) 28 27 28 

Újonnan felvételt nyert (fő) 4 7 3 

Ellátásból távozott (fő) 5 8 2 
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Okok 2018. 12. 

Személyi konfliktus 42 

Gazdasági-anyagi helyzet 39 

Összes nyilatkozó  79 
 

33. táblázat 
A hajléktalanná válás oka a kazincbarcikai hajléktalanok esetében 2018. decemberében (fő) 

(Forrás: KSzSzK) 
 

A hajléktalanná válás folyamatának egyik legmeghatározóbb tényezője az emberi-családi 
kapcsolatok megromlása, illetve a természetes támogatórendszer elvesztése. Ennek hiánya 
elindíthatja azt a lecsúszási folyamatot, melynek végállomása lehet a hajléktalan lét. A 
gazdasági problémákat okként megnevezők némileg magasabb száma mutatja, hogy a 
kazincbarcikai hajléktalanok körében ez a tényező mára egyre fontosabb szerepet játszik a 
hajléktalanná válás folyamatában, mivel évek óta jelen vannak az ellátásban a gazdasági 
okokra hivatkozó ellátottak.   
 

6.6.1. Éjjeli Menedékhely (Telephely: Mátyás király út 56.) 
 

Az intézményegység tevékenysége során segítséget nyújt a hajléktalan személyek 
életvitelében, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését.  
Az intézményegység az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására 
képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás 
biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.  
 

A rászoruló ellátottak részére nyújtott szolgáltatások sokszínűek, melyek az alábbiak: 
 éjszakai szállás biztosítása megfelelő hőmérsékleten, 
 tisztálkodási lehetőség (tisztítószer, törölköző biztosítása), 
 egyszerű vacsora, reggeli biztosítása, 
 étkezési, ételmelegítési (főzési) lehetőség,  
 szociális, mentális segítségnyújtás, ügyintézés, 
 orvosi ellátás, 
 ruhacsere, tisztításhoz mosószer, eszközök, gépek biztosítása, 
 fertőtlenítési lehetőség (a szükséges szerek biztosításával), 
 csomag-, illetve értékmegőrzés, 
 postacím biztosítása, postai küldemények átvétele, 
 kikapcsolódás, informálódás lehetősége (újságok, TV, rádió, videó, könyvek, 

játékok stb.), programok szervezése. 
 

A felsorolás mutatja, hogy a beszámolási időszakban a kötelezően meghatározott 
előírásokon túl, számos egyéb szolgáltatás biztosított a hajléktalan emberek részére az Éjjeli 
Menedékhelyen.  
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A krízis időszak közeledtével, az őszi, illetve a téli hónapokra ugrásszerűen megnövekszik a 
rászorulók száma, mivel megjelennek az intézményi ellátásokban azok a hajléktalanok, akik 
rendszeresen visszatérnek ebben az időszakban (fűtetlen hétvégi házak, pincék, alkalmi 
búvóhelyek stb. lakói). 
Ennek ellensúlyozására 2012-től évente időszakos férőhely-bővítés történik, amely 15 fő 
ideiglenes befogadóképesség-növekedést eredményez. 
A férőhelybővítéssel járó normatíva növekedés 2 fő szakember felvételét is lehetővé teszi a 
krízis időszakra. Ez az időszak minden munkatársunktól erején felüli munkavégzést igényel. 
 

Az Éjjeli Menedékhely forgalmi adatai 
 
Az Éjjeli Menedékhely 50 (krízis időszakban – mely november 1-től április 30-ig tart – további 
15, összesen: 65) férőhellyel rendelkezik, melyből hivatalosan 5 fő női férőhely. Folyamatos 
a 7 fő befogadására képes lábadozó helyiségek működtetése, melyek kihasználtsága teljes. 
 
 

 

 

 
 
 

34. táblázat 
Az Éjjeli Menedékhely átlagos igénybevételi jellemzői adott év krízis időszakában (fő) 

 (Forrás: KSzSzK) 

 
Az Éjjeli Menedékhely összes ágyhasználatának száma 2018-ban 20.789 alkalom volt. Ez 
havonta átlag 1732 ágyhasználatot jelent. Az intézményt napi átlagban 58 fő vette igénybe. 
 

                 

11. kép 
Ünnepi program a hajléktalan-ellátásban 2018. 

(Forrás: Barcika Art Kft.) 

 

  Év Éjjeli Menedékhely 

2016-17. 68 
2017-18. 63 
2018-19. 64 



Beszámoló a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ működéséről 2017-2019. 

 

50

6.6.2. Nappali Melegedő (Telephely: Mátyás király út 56.) 
 
Az intézményegység hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget. 
Biztosítja a hajléktalan emberek számára a szükséges elemi létfeltételeket, illetve 
hozzásegíti őket a szociális jogosultságok megismeréséhez, eléréséhez. Az ellátást igénybe 
vevők részére szociális, mentális, egészségi állapotuknak megfelelő, napi életritmust 
biztosító szolgáltatást nyújt. 
Kazincbarcika Város Képviselő-testülete 36/2014. (II.14.) önkormányzati határozata szerint a 
Nappali Melegedő szolgáltatásait feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja a KSzSzK 
Kazincbarcikán túl Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Izsófalva, Kurityán, Mályinka, 
Rudabánya, Rudolftelep, Sajókaza, Szuhafő, Szuhakálló, Tardona, Vadna, Zubogy 
településeken élő rászorulók számára. 
A Kazincbarcikán kívüli településekről történő igénybevétel alkalmanként jellemző, mely – 
normatíván túli költsége mértékében – kiszámlázásra kerül az érintett települési 
önkormányzat felé. 
 
A Nappali Melegedő szolgáltatásai: 

 pihenési lehetőség biztosítása, 
 személyi higiénia biztosítása, 
 szociális információ, ügyintézési segítség nyújtása, 
 mentális segítségnyújtás, 
 szabadidős programok szervezése, 
 ételkészítés, ételmelegítés, étel fogyasztás és tárolás biztosítása, 
 a munkavégzés lehetőségeinek segítése, 
 életvitelre vonatkozó tanácsok, életvezetés segítése, 
 adományokból, pályázatokból ruhapótlás, 
 mosási, vasalási lehetőség biztosítása, 
 csomagmegőrzés és postacím biztosítása, 
 a rászorulók egyszerű élelmezésének adományból, pályázati forrásból történő 
biztosítása. 

 
A Nappali Melegedő forgalmi adatai  
 
A Nappali Melegedő 30 fő befogadására alkalmas, bár jóval több ellátott veszi igénybe az 
intézményben felkínált lehetőségeket. Sajnos az ingatlan sajátosságai miatt a további 
bővítés nem kivitelezhető. 

 

 

 

 

 
 

35. táblázat 
 A Nappali Melegedő átlagos igénybevételi jellemzői adott év krízis időszakában (fő)  

(Forrás: KSzSzK) 
 

  Év Nappali Melegedő 

2016-17. 65 
2017-18. 68 
2018-19. 78 



Beszámoló a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ működéséről 2017-2019. 

 

51

Az adatok világosan mutatják, hogy a Nappali Melegedő intézménye jóval kapacitása felett 
működik, az ellátott rászorulók aránya meghaladja a 200%-ot.  
 
2018. év folyamán 17 fő új kliens jelentkezett a Nappali Melegedő intézményében. 
A Nappali Melegedő összes igénybevétele 2018-ban 24.892 alkalom volt. 
Ez havonta átlagosan 2074 igénybevételt jelent.  
A naponkénti átlagos igénybevételi szám: 69 fő 

 

            
 

12. kép 
Nappali Melegedő 2018. 

(Forrás: KSzSzK) 

 
Utcai szociális munka  

 

A szolgáltatás a Nappali Melegedő ellátásainak részeként biztosított Kazincbarcika elhagyott 
belvárosi részein, külvárosi területein, nem lakás célú épületekben élők részére a 
Hajléktalanokért Közalapítvány által e célra kiírt pályázati forrásainak segítségével. A 
támogatás lehetővé teszi – a krízis időszakokra – az utcai szociális munka szakszerű 
ellátását. A pályázatokon elnyert összegek – többek között – élelmiszer, vitamin, ágynemű, 
takaró beszerzését, illetve rászorulókhoz történő eljuttatását biztosítják.  
A szükséges eszközök megléte lehetőséget, nagy segítséget jelent az utcán, nem lakás célú 
ingatlanokban élő hajléktalanok életminőségének javításában, sőt több esetben hozzájárul 
közvetlen életveszély elhárításához.  
 
 

 

 
 
 

 
 

36. táblázat 
Az utcai szociális munkások által elértek száma adott év krízis időszakában (fő) 

(Forrás: KSzSzK) 

  Év Segítettek száma 

2016-17. 76 
2017-18. 61 
2018-19. 69 
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Együttműködési gyakorlatok 
 
A településen megjelenő hajléktalansággal kapcsolatos szükségletek folyamatos, hatékony 
és hatásos kielégítése a városi lakosság, a szakemberek, illetve a rászorulók alapvető 
érdeke.  
Az intézmények működése, tevékenysége egyértelműen pozitív hatást gyakorol mind a 
település, mind az ellátottak életében, illetve az ellátórendszer működésében. 
A hajléktalan-ellátás intézményeinek együttműködése folyamatos a Városi Rendőrséggel, a 
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészettel, a helyi Polgárőrséggel, illetve az egészségügyi 
és egyéb társ-szociális szervezetekkel.  
Kazincbarcika lakossága, civil és egyházi szervezetei, a településen működő vállalkozások 
folyamatosan végzik adományozó, segítő tevékenységüket, segítve a KSzSzK hajléktalan-
ellátó intézményegységeinek működését. 
 

 

6.7.  TARTÓS BENTLAKÁSOS IDŐSELLÁTÁS 
 

I. Sz. Idősek Otthona (Telephely: Jószerencsét út 8.) 
II. Sz. Idősek Otthona (Telephely: Gyermekek útja 4.) 

 

Az intézménytípus tartós bentlakással, teljes körű ápolást-gondozást biztosít határozatlan 
időre, melynek keretében elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek 
ápolását, gondozását végzik szakképzett munkatársaink, akiknek egészségi állapota 
rendszeres gyógyintézeti kezelést, szakellátást nem igényel.  Az Sztv. lehetőséget biztosít 
továbbá olyan – 18. életévét betöltött – személy felvételére, aki betegsége miatt nem tud 
önmagáról gondoskodni.  
Az intézményegységekben végzett szakmai tevékenység célja az ellátottak meglévő fizikai, 
mentális képességeinek megtartása, állapotromlásuk megakadályozása.  
Az ellátottak részére napi 24 órás felügyelet, valamint életkori sajátosságaiknak, egészségi 
állapotuknak megfelelő étkezés biztosított.  
Az egészségügyi jellegű ápolás keretében az intézményegységekben szakemberek 
gondoskodnak az ellátottak szükségleteik szerinti ellátásáról, szakorvosi ellátáshoz, kórházi 
kezeléshez való hozzájutásáról, továbbá gyógyszer, gyógyászati segédeszköz-ellátásáról, 
rendszeres orvosi, egészségügyi felügyeletéről.  
Mentálhigiénés és foglalkoztatásszervző programok keretében – személyre szabott ellátások 
alkalmazásával – egyéni és csoportos foglalkozások napi rendszersségű megvalósításán 
keresztül gondoskodnak a szabadidő kulturált eltöltéséről, a szellemi frissesség 
megőrzéséről, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzéséről, valamint az ellátottak 
családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásáról.  
Kazincbarcikán a KSzSzK rendszerében jelenleg két intézményegység biztosítja a leírt 
szolgáltatásokat: az I. Sz. Idősek Otthona 48 férőhelyen, illetve a II. Sz. Idősek Otthona 16 
férőhelyen. 

                                               

A férőhelyek kihasználtsága mindkét intézményben folyamatosan 100%-os. A várólisták az 
intézmények kapacitását meghaladó mértékűek. 2019-ben a két intézményre vonatkozóan 
181 fő található várólistán (I. Sz. Idősek Otthona: 134 fő, II. Sz. Idősek Otthona: 47 fő).  
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Év 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Intézmény (I-II. Otthon) I. II. I. II. I. II. 

Határozatlan idejű felvételt nyert 16 2 15 4 9 1 
 

37. táblázat 
Az ellátásba újonnan felvettek száma (fő) 

 (Forrás: KSzSzK) 

 

Az ellátottak létszámának fluktuációja alacsony mértékű, aminek következtében az ellátás 
iránt megjelenő szükségleteket nem képes kielégíteni a két intézményegység. Az ellátás-
típusba a lehetőségekhez képest lényegesen nagyobb a jelentkezési arány az alkalmanként 
felszabaduló férőhelyszámok adataihoz viszonyítva. 
 

Év 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Intézmény (I-II. Otthon) I. II. I. II. I. II. 
Gondozási napok száma (nap) 17470 5837 17401 5429 7180 2408 

Távollét: kórház, szabadság (nap) 762 145 605 196 423 47 
Éves kihasználtság (%) 99.7  99.9  99.3 99.7 99 99.6 

 

    38. táblázat 
Gondozási mutatók 

       (Forrás: KSzSzK) 

 

 

Az intézmények megnyitásuk óta teltházzal működnek. Éves szinten megfigyelhető néhány 
nap üres férőhely a kihasználtságban, amelyek többnyire a leendő ellátottak beköltözési 
nehézségei és késedelme miatt, a gondozottak rokonokhoz történő eltávozásból, illetve 
kórházi kezelések esetén keletkeznek. 
 

Életkor 40-59 60-69 70-79 80 felett 
Nem férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

Intézmény I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 
2017. - 1 - 1 2 1 - 1 4 1 10 1 10 1 22 9 
2018. - - - 2 2 3 2 2 5 - 8 2 8 1 23 6 

2019.06.01-ig - - - 2 1 3 2 2 6 - 7 2 8 1 24 6 

 
39. táblázat 

                                                                                 Életkori mutatók (fő) 
(Forrás: KSzSzK) 

 

Az ellátottak átlagéletkora folyamatosan emelkedik, többségük 70-80 év feletti. Ennek fő oka 
az ellátás magas színvonala, ami az idős emberek élethosszának kitolódását vonja maga 
után. Egyre kevesebben képesek önmaguk ellátására. Sokan önellátásra részben- vagy 
teljesen képtelenek. A legtöbb ellátott mindennapi tevékenysége során valamilyen szintű 
segítséget igényel (öltözködés, tisztálkodás, étkezés stb.).  
Az önellátásra képtelen ellátottak részére 24 órás felügyelet biztosított, ők az élet minden 
területén segítségre szorulnak. Az idős korral több esetben együtt jár a szellemi hanyatlás, a 
demencia megjelenése. Az ellátottak közt lévő szellemi leépülésben szenvedők nem 
igényelnek mindenben segítséget, de felügyeletet folyamatosan. Legfontosabb feladat – a 
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hozzátartozókkal, gondnokkal közösen – mielőbb adekvát intézményben történő 
elhelyezésük. 
Gyógyászati segédeszközöket az ellátottak többsége használ. 
 

             
 

13. kép 
Idősek világnapi rendezvény az I. Sz. Idősek Otthonában 2019. 

(Forrás: Barcika Art Kft.) 

 
 
Az egészségügyi ellátás  
 
Egészségügyi alapellátás keretében az orvosi feladatokat a város felnőtt háziorvosi 
praxisában praktizáló, vállalkozó háziorvosok szolgáltatási szerződés keretében látják el a 
két intézményegységben, heti két alkalommal, 4 óra időtartamban. 
 

Év/fő 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Intézmény (I-II. Otthon) I. II. I. II. I. II. 
Orvosi rendelésen megjelentek 

(alkalom) 
998 625 1040 661 951 261 

Szakrendelésre utaltak (fő) 110 49 78 40 27 20 
Laborba utaltak (fő) 99 74 98 50 24 17 

Mentővel történő szállítás 87 61 57 31 34 9 
Rendelési órák száma 192 196 196 188 84 86 

 

40. táblázat 
                                                                     Az egészségügyi ellátás mutatói 

(Forrás: KSzSzK) 

 
Az egészségügyi ellátás keretében további feladatok közé tartozik a rendszeresen szedett 
gyógyszerek receptjeinek megíratása, kiváltása, kiosztása, rendszeres szűrővizsgálatokon, 
szakrendeléseken való részvétel koordinálása, illetve a szakrendelésekre való eljuttatás. A 
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rendeléseken a panaszosok igény szerint jelennek meg. Szükség szerint (pl. 
mozgásképtelen ellátottak) lehetőség van lakószobában tartandó vizitre is. 
 
Az idős embereknél a mozgásfunkció csökkenésével kapcsolatos problémák, a kor 
előrehaladtával a betegségek megjelenésével egyre gyakoribbak. A lakók egészségi 
állapotától függően a testi-lelki harmónia minél további megtartása, helyreállítása a cél. 
Ennek elérése érdekében a lakók személyisége, szociális helyzete, egészségi állapota 
szerint az időskori rehabilitáció mindig egyéni és személyre szabott. A lakók egészségi 
állapota, betegségeik típusa, gyakorisága életkori sajátosságok, illetve egyéni tényezők 
alapján változik. Az egészségügyi ellátás mutatói az évek során – lényeges elemeit tekintve 
– számottevő változást nem mutatnak.  
A fájdalom, a testi tünetek csökkentése, a mozgásállapot megőrzése, önellátó képesség 
szinten tartása, javítása a fokozatosság elve alapján történik. Az ágyhoz kötött betegek 
esetében az ízületek passzív kimozgatása, nyújtása, a mobilizálás a fő irányelv.  
Az intézményegységek által biztosított gyógyszerek körét az SzCsM rendelet szabályozza, 
melyben feltüntetett, intézmény által biztosítandó gyógyszerek csoportja szűkült, ezért az 
alaplistán szereplő gyógyszerek mennyisége is csökkent. Ennek következtében az ellátottak 
saját gyógyszerköltségei megnőttek. 
 
Egyéb tevékenységek, intézményi szolgáltatások 
 

 Mozgásterapeuta ellátás biztosítása 
Az idős embernél a mozgásfunkció csökkenésével kapcsolatos probléma a kor 
előrehaladtával, a betegségek megjelenésével egyre gyakoribb. Nehézségeket okoz 
szemléleti másságuk, alkalmazkodó képességük beszűkülése.  
A mozgásterapeuta szakember munkaköri-feladatát megbízási szerződéssel heti 1 
alkalommal 4 órában látja el. Az önellátásra képtelen lakók folyamatos ellátásban, az 
akut mozgásszervi panaszt, a kórházi utógondozást, traumák utáni állapotjavítást igénylő 
lakók meghatározott ideig tartó kezelésben részesülnek.  
 

 Az aktivitás megőrzése érdekében végzett tevékenységek 
A bentlakásos intézmények szervezik az ellátottak foglalkoztatását, valamint a meglévő 
képességek fejlesztését, szinten tartását. 
A foglalkoztatás általános célja, az ellátott igényeinek és képességeinek megfelelő módon 
való foglalkoztatása, szabadidejének eltöltése, ingerszegény környezetből való kiemelése, 
személyiségének fejlesztése, a munka élményének és örömének átélése, megvalósítása. 
 

 A mentálhigiénés munka jellemzői 
Éves munkaterv alapján mentálhigiénés szakember látja el a rendeletben szabályozott 
feladatot. Szervezi a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, biztosítja a személyre 
szabott ellátást, a hitélet gyakorlásának feltételeit, az interperszonális kapcsolatok 
fenntartásának feltételeit. Szervezi az aktivitást segítő fizikai, szellemi, szórakoztató és 
kulturális tevékenységeket. Kis- és nagycsoportos foglalkoztatásokat vezet. 
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 További események, szolgáltatások 
A beszámolási időszakban több alkalommal volt kiállítás az I. Sz. Idősek Otthona „Otthon 
galériájában”. Egy napos kirándulásokat, kerti „partikat” szerveztek a munkatársak mindkét 
intézményegység lakói részére. Az intézményegységek saját könyvtárai az évek alatt több 
száz adományozott könyvvel gyarapodtak.  
Érdekvédelem, szociális ügyintézésében a segítség folyamatosan biztosított az 
intézményegység lakói számára. 
Jogász segítségét a lakók szükség esetén havonta egy alkalommal vehetik igénybe 
Az intézményegységekben Érdekképviseleti Fórum működik, lakógyűlések megtartására a 
szükséges gyakorisággal sor kerül. 

 

 
 

14. kép 
 II. Sz. Idősek Otthona – idősek világnapi köszöntés 2019. 

(Forrás: Barcika Art Kft.) 

 
Az intézményegységek – a generációk együttműködése jegyében – kiemelkedő kapcsolatot 
ápolnak a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagóvodáival, a Kazincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola tagintézményeivel, illetve a város egyes középfokú intézményeivel. 
 
 
6.8. IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA (Telephely: Gyermekek útja 2.) 

 

Az átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást biztosító intézményegység megfelelő ellátást 
nyújt olyan időskorúak, vagy 18. életévüket betöltött egészségkárosodottak részére, akiknek 
ellátása más módon nem oldható meg és állapotuk gyógykezelést nem igényel.  
Az ellátás ideiglenes jellegű egy év időtartamú – határozott idejű jogviszony – amely 
méltányolandó esetben egy évvel meghosszabbítható orvosi javaslatra az idős egészségi 
állapota, valamint szociális helyzete alapján.  
Ezzel az intézményegység – a gyakorlatban – kétéves ellátást biztosít az idősek részére, 
mivel az egy éven túli hosszabbítást minden ellátott (illetve hozzátartozója) kéri.  
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Az előző évekhez hasonlóan, továbbra sem átmeneti jellegűek az igények, mivel szinte 
minden esetben a végleges elhelyezés az idős és a család célja. Ennek megvalósulásáig a 
különböző, átmeneti elhelyezést biztosító intézmények között ingáznak az idősek: 
Időskorúak Gondozóháza, Kazincbarcikai Városi Kórház Ápolási Osztály és Krónikus 
Belgyógyászati Osztály. 
Az intézményegység szakemberei személyre szabott szolgáltatásokat biztosítanak az idős 
embereknek, valamint szakmai munkájuk során – a tartós elhelyezést biztosító 
intézményegységekhez hasonlóan – gondoskodnak a szabadidő kulturált eltöltésének 
feltételeiről, valamint az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásáról.  
Különböző típusú foglalkoztatások keretében biztosítják az aktivitást segítő fizikai 
tevékenységek, kulturális rendezvények, valamint szellemi és szórakoztató tevékenységek 
szervezését.  
Az ellátottak részére napi 24 órás felügyelet, valamint életkori sajátosságaiknak, egészségi 
állapotuknak megfelelően napi háromszori étkezés, szükség esetén ruházat és textília 
biztosított.  
Az egészségügyi ellátás keretében az intézményegységben szakemberek gondoskodnak az 
idős személyek szükség szerinti ápolásáról, szakorvosi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való 
hozzájutásról, továbbá gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz-ellátásról. Heti két órában, 
illetve szükség szerint orvosi felügyelet biztosított.  
Az Időskorúak Gondozóháza intézmény 19 engedélyezett férőhellyel működik. 
 

 

 

 

 

 
 

 

41. táblázat 
Az ellátást igénylők adatai (fő)  

 (Forrás: KSzSzK) 

 

A várakozók száma meghaladja az ellátás kapacitását, illetve folyamatosan magas annak 
ellenére, hogy az intézményegység átmeneti ellátást biztosító jellege miatt – a másik két 
bentlakásos intézményhez viszonyítva – magasabb és kiszámíthatóbb a fluktuáció.  
 

 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Gondozási napok száma (nap) 7185 6900 2851 
Távollét: kórház, szabadság (nap) 85 190 87 

Éves kihasználtság (%) 98,76 99,49 99.72 
   

      42. táblázat 
                                                                                     Gondozási mutatók 

       (Forrás: KSzSzK) 

 
Az intézményegység megnyitása óta teltházzal működik. Éves szinten előfordul néhány nap 
üres férőhely a kihasználtságban, amelyek többnyire a leendő ellátottak beköltözési 
nehézségei és késedelmei miatt a gondozottak rokonokhoz történő eltávozásból, illetve 
kórházi kezelések esetén keletkeznek hasonlóan az otthonokhoz. 

Megnevezés 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Elhelyezhető létszám 19  19  19  

Az év folyamán felvételt nyert 16 14  5  

Várakozó száma  55 58 41 



Beszámoló a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ működéséről 2017-2019. 

 

58

                 
 

15. kép 
Rendezvényen az Időskorúak Gondozóházában 

(Forrás: Barcika Art Kft.) 

 

Életkor 40-59 60-69 70-79 80 felett 
Nem férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 
2017. - 2 - 1 2 4 3 7 
2018. - 1 - 2 3 5 1 7 

2019.06.01-ig - 1 1 2 1 5 1 8 
 

43. táblázat 
Az ellátottak életkori jellemzői (fő) 

     (Forrás: KSzSzK) 

 
Az egészségügyi ellátás mutatói 
 
Az átmeneti elhelyezést biztosító intézményegység orvosi feladatait – az idősek otthonaihoz 
hasonlóan – a város felnőtt háziorvosi praxisában praktizáló vállalkozó háziorvos, 
szolgáltatási szerződés keretében látja el, heti 2 órában, illetve szükség esetén. 
Az ellátott idős emberek egészségi állapotuk miatt fokozott orvosi felügyeletet és 
megfigyelést igényelnek. A gondozottak halmozottan szenvednek krónikus betegségekben.  
A rehabilitációt, mint az ellátás részét, mozgásterapeuta segíti heti két alkalommal. A 
beszámolási időszak alatt 756 kezelést alkalmazott hetente 5-10 főt kezelt. A kezelések 
jelentős részben fizioterápiás tevékenységből áll (pl.: masszázs, passzív kimozgatás, 
mobilizálás, TENS kezelés, különböző pakolások). Az idősek körében jelentős a 
mozgásszervi megbetegedések száma, így e tevékenység részben a szinten tartás, részben 
az önellátó képesség javítását célozza. 
 
Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás 
 
Éves munkaterv alapján mentálhigiénés szakember látja el a rendeletben szabályozott 
feladatot. Szervezi a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, biztosítja a személyre 
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szabott bánásmódot, a hitélet gyakorlásának feltételeit, az interperszonális kapcsolatok 
fenntartásának feltételeit. Szervezi az aktivitást segítő fizikai, szellemi és szórakoztató és 
kulturális tevékenységeket. Kis- és nagycsoportos foglalkoztatásokat vezet. 
 
 
6.9.  JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (Telephely: Építők útja 15.) 

 
A tevékenység célja, a saját otthonukban élő, önellátásra képes 65 év feletti időskorú, vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek jelzése alapján, az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. 
A gyakorlatban ez egy 24 órás szolgáltatás, mely az ellátott személyi jelzőkészüléken történő 
jelzésére való azonnali reakciót jelent, mely során a rászoruló a készülék gombjának 
megnyomásával jelzi a regionális központnak, a sürgős segítség szükségét.  
A diszpécserközpont munkatársa azonnal jelzi az ügyeletes segítőnek az esetet, aki 
maximum 30 percen belül a helyszínre érkezik és megkezdi az adott krízishelyzet kezelését. 
Szükség esetén egyéb intézkedések (pl. egészségügyi ellátás) kezdeményezése is feladatai 
közé tartozik. Tehát „Házhoz jön a segítség!”. 
A szolgáltatás Kazincbarcika Város Önkormányzata, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság között finanszírozási szerződés biztosította normatív forrásból, a KSzSzK és 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény 
diszpécserközpontja által Kazincbarcikán és az érintett igénybevevő településekkel 
megkötött feladat-ellátási szerződés formájában, 150 készülék kihelyezésével kerül 
biztosításra.  
A feladatot Kazincbarcikán kívül, a beszámolási időszakban további 11 településen, feladat-
ellátási szerződés keretében látja el a KSzSzK.  
A jelenlegi készülékszám az ellátási területen élő rászorulók reális létszámát látja el. A le- és 
a felszerelések folyamatosan történnek. 
 
 

Település 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Kazincbarcika 67 65 57 
Bánhorváti 7 6 6 

Berente 37 40 40 
Múcsony 5 3 3 

Dédestapolcsány 1 1 1 
Izsófalva 2 2 1 
Kurityán 1 1 1 

Nagybarca 5 3 3 
Ormosbánya 9 7 7 
Rudabánya 2 2 2 
Sajókaza 7 5 5 

Vadna 1 - - 
Összesen 144 135 126 

 

44. táblázat 
Ellátotti létszám települések szerint (fő)  

     (Forrás: KSzSzK) 
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A legmagasabb az ellátotti létszám Kazincbarcikán, majd Berente és Ormosbánya 
településeken tapasztalható. A szolgáltatás iránt csökkenő igény mutatkozik, mely 
alapvetően a térítési díj változásával függ össze. 
A szolgáltatás tekintetében legfontosabb jövőbeni feladatunk a kihelyezett készülékek 
számának növelése, az ellátás folyamatos népszerűsítésével. 
 
 

                               
 

16. kép 
                                                                                A legújabb technológia 

    (Forrás: Internet) 

 

 

 
Megnevezés 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Pszichés probléma 3 10 4 
Elesés 24 60 28 

Betegség, rosszullét 39 56 22 

Krízishelyzet 10 11 5 
Higiénés szükséglet kielégítése 1 - - 

Téves riasztás 43 35 18 
Egyéb okok 13 5 3 
Összesen 133 177 80 

 

     45. táblázat 
     A hívások oka és száma (eset) 

    (Forrás: KSzSzK) 

 

Az évek során a hívások oka, illetve gyakorisága meglehetősen rapszodikus. Amíg egyes 
időszakokban az elesésből adódó hívások, máskor a pszichés problémák jelentkeznek 
magasabb számban. 
A betegség, rosszullétből adódó jelzések magas száma folyamatosan jellemző. Érdekesség 
a téves riasztások számának csökkenése, ami annak tulajdonítható, hogy az idősek egy 
bizonyos idő után megtanulják kezelni a hívó készüléket. 
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A szolgáltatás hatásai: 
 a tartós intézményi ellátás iránti szükséglet csökkenése, 
 az egyedül élő emberek ellátása olcsóbb és hatékonyabb, 
 az ellátást igénybe vevők biztonságban érezhetik magukat saját otthonukban, bízva 

abban, hogy ha szükségük van segítségre, azt haladéktalanul megkapják, 
 a hozzátartozók biztonságérzetének növekedése, 
 a szolgáltatás eddigi működése során számos esetben történt olyan gondozói 

beavatkozás, amely életet mentett.  
 

 

6.10. BÖLCSŐDÉK (I. Sz. Bölcsőde – Telephely: Pollack Mihály út 15.) 
                               (II. Sz. Bölcsőde – Telephely: Csokonai út 3.)  

 

Az intézményegységek fő feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése. Ennek érdekében feladata a 
korcsoportok részére megfelelő napirend kialakítása, ezen belül a gyermekek egyéni 
fejlettségi szintjét figyelembe véve biztosított az önállóság elsajátítása, a jó szokások 
kialakítása, a közösségi kapcsolattartás alapjainak megszerzése. 
Továbbá: foglalkoztatás, étkezés megszervezése azon gyermekek számára, akiknek szülei 
munkavégzésük, munkaerő piaci programban való részvételük, képzésük miatt nem tudják 
biztosítani a napközbeni ellátásukat. 
Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még 
nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő év augusztus 31-ig 
nevelhető és gondozható bölcsődében. 
Kazincbarcikán a Kazincbarcika Város Önkormányzata által fenntartott – a KSzSzK 
rendszerében működtetett – bölcsődék ellátási területe, elsősorban a település lakosságára 
terjed ki. A Gyvt. 2018-as változását követően a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban 
szereplő férőhely szám legfeljebb 25 %-áig az ellátási területen kívül lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja feltéve, hogy az 
ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi 
bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.  
 
A bölcsődékben folyó szakmai munka, a gyermekellátás városunkban rendkívül magas 
színvonalú, regionális szinten elismert tevékenység. 
A KSzSzK bölcsődéi életében a beszámolási és az azt megelőző időszak bátran nevezhető 
sikertörténetnek. A kezdeti alacsony igénybevételi mutatókat sikerült megfordítanunk: 2017-
re mindkét intézményegységben férőhelybővítés történt a megnövekedett érdeklődésnek 
köszönhetően. A bevezetett új szolgáltatások (mindkét intézményegységben sószoba, 
játékos angol nyelvi „oktatás”, játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet) és azok 
különböző csatornán keresztül történő népszerűsítése meghozták eredményüket.  
Legalább ilyen fontos, hogy a bölcsődei szolgáltatásokat népszerűsítő tájékoztatás 
keretében sikerült elérnünk azt a társadalmi csoportot, amelyik kevésbé volt tájékozott az 
ellátás igénybe vételének lehetőségéről, feltételeiről. Ezeknek a rászoruló családoknak a 
gyermekeit immár évek óta gondozzuk intézményi kereteink között, amivel – reményeink 
szerint – az érintett gyermekek és rajtuk keresztül családjaik életminőségét, szemléletét is 
pozitív irányba tudjuk befolyásolni. 
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2019-ben az I. Sz. Bölcsőde 136 férőhelyen, a II. Sz. Bölcsőde 108 férőhelyen biztosítja a 
gyermekek napközbeni ellátását,  
Az intézményegységekben 20-20 férőhelyen játszó csoport („Játéksziget”), valamint 
időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás működik. 
A II. Sz. Bölcsőde „Baba-mama” Klub működésének ad otthont. 
 

Intézményegység 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

I. Bölcsőde  111 (81,74 %) 109 (79,78 %) 120 (85,2 %) 

II. Bölcsőde  87 (81,01 %) 87 (80, 5%) 95 (94,69 %) 

             

             46. táblázat 
   Az igénybevétel jellemzői a beíratott gyermekek száma alapján (fő)                

              (Forrás: KSzSzK) 

 
Az adaptáció (beszoktatás) ideje alatt alacsonyabb az igénybevétel, mert folyamatosan és 
fokozatosan fejlődik fel a csoportok létszáma. Ezt nagyban befolyásolják továbbá az adott 
időszakban jelentkező megbetegedések, illetve időszakonként változnak a szülői igények: az 
oktatási szünetekben gyakran tartják otthon a kisebb testvéreket is. 
Befolyásolja a bölcsődék igénybevételi mutatóit, hogy az óvodáknak lehetőségük van 2,5 
éves korban felvenni a gyermekeket, illetve hároméves kortól kötelezővé vált az óvodába 
történő beiratkozás, mely következtében a szeptemberi, illetve a decemberi hónapokban 
több kisgyermek távozik a bölcsődékből.  
Módszertani irányelvek és az intézmény működési engedélye szabja meg a bölcsődébe 
felvehető gyermekek számát úgy, hogy egy kisgyermeknevelő 6 fő, egészséges gyermeket 
láthat el a megfelelő alapterület biztosítása mellett. Amennyiben az egy csoportszobában 
ellátott gyermekek kora meghaladja a két évet, 14 gyermek vehető fel.  
A szakmai munkát mindkét intézmény az országosan elfogadott irányelvek alapján végzi. 
Ezt figyelembe véve készülnek el a nevelői tervek, melyeket szülőcsoportos beszélgetések 
keretében ismertetik meg a szülőkkel. Véleményük, javaslataik beépítésre kerülnek a 
tervekbe. 
Általánossá vált a két bölcsődében, hogy a felvételt megelőzően a gondozónő otthonában 
látogatja meg a kisgyermeket. Ez lehetőséget ad arra, hogy tájékozódjon a gyermek 
helyzetéről, családjáról, szociális-kulturális ellátottságáról, megfigyelheti a szülő és a 
gyermek kapcsolatát az otthoni környezetben. 
A családlátogatás célja továbbá a szülő és a gondozónő közötti jó kapcsolat kialakítása, a 
napirend egyeztetése. 
A tapasztalatok szerint az utóbbi években egyre több hátrányos helyzetű, és veszélyeztetett 
kisgyermek kerül bölcsődébe. A gyermekvédelem keretében fontos szerep jut a 
bölcsődének, mint elsődleges korai felismerési lehetőségnek. Együttműködésük – a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként – szoros az olyan társintézményekkel, amelyeknek 
szintén feladata a gyermekvédelem. A KSzSzK Család- és Gyermekjóléti Szolgálata, a 
Védőnői Szolgálat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási 
Hivatal Gyámügyi Osztálya több esetben kezdeményezte kisgyermekek bölcsődei felvételét, 
illetve jelezte esetleges veszélyeztetettségüket. 
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17. kép 

Családos rendezvény az I. Sz. Bölcsődében 2019. 
    (Forrás: Barcika Art Kft.)) 

 
Egészségügyi ellátás keretében az orvosi feladatokat a város gyermek háziorvosi praxisában 
praktizáló vállalkozó háziorvosok szolgáltatási szerződés keretében látják el a két 
intézményegységben, heti 4 órában. 
 

További szolgáltatások 
 
Játszócsoport (Játéksziget) 
Mindkét bölcsődében naponta, 20 férőhelyen játszócsoport működik. A szolgáltatás 
lehetőséget ad a szülőknek, hogy gyermekükkel együtt szakember segítségével 
játéklehetőséget vegyenek igénybe, valamint azt, hogy szakszerű nevelési- gondozási 
elveket ismerhessenek meg. A kisgyermeknevelő szerepe megváltozik, ő „háziasszony”, 
moderátor a csoportban, a gyermekeket szüleik gondozzák a szolgáltatás során. 
 
Sószobák működtetése 
Mindkét intézményben a sószobát továbbra is bölcsődei napirendbe iktatva vehetik igénybe 
a gyermekek, így megerősítve immunrendszerüket, radikálisan csökkentve a szolgáltatás 
segítségével a hiányzások mértékét.  
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18. kép 
Faültetés a II. Sz. Bölcsődében 
    (Forrás: Barcika Art Kft.) 

 
 

Intézményegység 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

 
I. Sz. Bölcsőde 

igénybe vett napok száma 698 465 234 
nyilvántartott gyermekek 

száma (fő) 
84 74 32 

 
II. Sz. Bölcsőde 

igénybe vett napok száma 850  668 331  
nyilvántartott gyermekek 

száma (fő) 
156  72  30  

 
47. táblázat 

A játszócsoport igénybevételi mutatói                
  (Forrás: KSzSzK) 

 

Időszakos gyermekfelügyelet 
A szolgáltatás célja alternatív, rugalmas napközbeni gyermekfelügyelet biztosítása, melynek 
segítségével a Kazincbarcikán és vonzáskörzetében élő szülők remélhetőleg könnyebben 
tudnak visszatérni a munkaerőpiacra. 
Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülő (gondozó) által 
igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátás nyújtható a már működő 
játszócsoportban, normál bölcsődei csoportban és erre a célra létrehozott csoportban. 
A szülő előzetes bejelentés alapján kérheti, hogy gyermeke meghatározott napokon, vagy 
csak néhány alkalommal igénybe vegye a szolgáltatást.  
A gyermekek érdekében ajánlott, hogy minden szolgáltatás igénybevétele előtt a szülő a 
gyermekével már előzetesen ismerkedjen a leendő új környezettel és a gondozónőkkel. 
 

 

Játékos angol nyelvoktatás 
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Mindkét intézményben folytatjuk a játékos angol nyelvi fejlesztés-szolgáltatást, melynek 
megvalósítása angol szakos szakember bevonásával történik meg, bölcsődés korú 
gyermekekre vonatkozó szakmai irányelvek figyelembevételével. 
 
Átmozgató torna 
 A gyermekek életkori és egyéni sajátosságait ismerve a kisgyermeknevelő tudatosan 
megteremti azokat a feltételeket, amelyek a mozgásos tevékenységekhez szükségesek. A 
játékhelyzetek tematikájának kidolgozásakor és annak megvalósításában figyelembe 
vesszük a fokozatosság elvét, a gyermekek mozgás iránti természetes igényét.  
A kisgyermeknevelők heti egy alkalommal, gyermekekkel és szülőkkel együtt végzi a 
játékos-mondókás tornát. 
 

 

6.11. LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETŐ CSOPORT (Telephely: Alsóvárosi körút 56/A) 
 

Az intézményegység feladata a KSzSzK és a szerződött intézmények karbantartási és 
higiéniai szakmai ellátása. Koordinálja továbbá a kapcsolódó beszerzéseket, illetve végzi a 
feladatellátás érdekében a munkaszervezést.  
A KSzSzK feladata – a Létesítményüzemeltető Csoporton keresztül – a Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák, a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal és az alapellátás egészségügyi 
intézményei, valamint Kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtár működésének, 
karbantartási, takarítási feladatainak biztosítása, ellenőrzése.  
Fontos feladata a tevékenységek összehangolása, az intézmények speciális szükségleteinek 
kielégítése, a megnövekedett szakembergárda ésszerű tevékenység-menedzselése, a 
rendszer zavartalan, rugalmas, minden igényt kielégítő működtetése.  
A jelenleg érvényben lévő feladat- ellátási szerződések: 

- 51/2016. (III.31.) önkormányzati határozat alapján a Kazincbarcikai Polgármesteri 
Hivatallal karbantartási és higiéniai szolgáltatási feladatainak ellátására, illetve az 
azzal összefüggő beszerzések bonyolítására; 

- 53/2016. (III.31.) önkormányzati határozat alapján a Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák karbantartási feladatainak ellátására, a takarításhoz szükséges 
tisztítószerek, feltöltő anyagok, illetve a karbantartással összefüggő beszerzések 
bonyolítására; 

- 54/2016. (III.31.) önkormányzati határozat alapján az Egressy Béni Városi Könyvtár 
karbantartási, higiéniai szolgáltatási feladatainak ellátására, illetve az azzal 
összefüggő beszerzések bonyolítására; 

- 55/2016. (III.31.) önkormányzati határozat alapján a Védőnői Szolgálat karbantartási 
és higiéniai szolgáltatási feladatinak ellátására, illetve az azzal összefüggő 
beszerzések bonyolítására; 

- 56/2016. (III.31.) önkormányzati határozat alapján a felnőtt háziorvosi, gyermek 
háziorvosi és fogászati ellátás karbantartási feladatainak ellátására, illetve az azzal 
összefüggő beszerzések bonyolítására. 

Az egységes irányítású létesítményüzemeltetés elsődleges célja a fenntartói érték javítása.  
Ennek megvalósítását az integrált koordináció azzal segíti elő, hogy az intézmények egyéni 
érdekeinek figyelembevétele mellett, az intézményrendszer egészére kiterjedő optimális 
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tervezés, végrehajtás valósul meg, mely nagyobb értékeket, egységesebb szemléletet, 
képviseletet eredményez a fenntartó számára. 
 

 Rendszeresen végzett karbantartási munkák:  
- tisztasági festések, 
- asztalosipari javítások, 
- villanyszerelési munkálatok, 
- vízvezeték szerelési, szennyvíz csatorna tisztítási és dugulás elhárítási munkálatok, 
- kőműves és burkolási munkálatok, 
- rakodási, pakolási munkálatok, 
- fűnyírási és egyéb külső terület ápolási munkálatok, 
- ünnepségekhez, rendezvényekhez segítésnyújtás (pakolás, díszvilágítás szerelés, 

szállítás stb.), 
- ereszcsatorna tisztítási munkálatok, 
- kerítés javítási munkálatok, 
- ad hoc hibaelhárítások. 

 

 Beszerzések, összevont üzemeltetési feladatok: 
A Létesítményüzemeltető Csoport megalakulásától kezdődően a Csoport bonyolította a 
KSzSzK feladat ellátási területéhez tartozó intézmények esetében az üzemeltetéssel 
kapcsolatos eszköz, anyag és egyéb beszerzéseket. 
 

- Nagyobb volumenű beszerzések: 
- intézmények tisztítószer beszerzéseinek teljes körű bonyolítása, 
- intézmények irodaszer beszerzéseinek bonyolítása, 
- óvodák nyári karbantartásához, a kültéri játékok felújításához, illetve az óvodák napi 

szintű üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések teljes körű bonyolítása, 
- Polgármesteri Hivatal karbantartásához kapcsolódó beszerzések bonyolítása, 
- egészségügyi alapellátási intézmények karbantartásához kapcsolódó beszerzések 

teljes körű bonyolítása, 
- a Csoport által végzett karbantartási munkálatokhoz kapcsolódó beszerzések teljes 

körű bonyolítása. 

 További üzemeltetési feladatok: 
- rovar és rágcsálóirtás szociális intézményekben, 
- gázkazán felülvizsgálat szociális intézményekben, 
- tűzoltó berendezések karbantartása szociális intézményekben, 
- legionella felülvizsgálat elvégeztetése szociális intézményekben, protokoll szerinti 

vízhőfok mérés, 
- érintésvédelmi-, villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatok bonyolítása szociális 

intézményekben, 
- szociális intézmények felkészítése katasztrófavédelmi ellenőrzésre, 
- egészségügyi alapellátási intézményekben az érintésvédelmi, villámvédelmi és 

tűzvédelmi felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javítása, a javítás 
koordinációja, 
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- kémény felülvizsgálat szociális intézményekben, 
- óvodák kültéri játék felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása, 
- elektromos kéziszerszámok felülvizsgálata szociális intézményekben, 
- szociális intézményekben az intézményi selejtezés során keletkezett elektronikai 

hulladék, berendezési tárgyak, dokumentumok elszállítása hivatalos átvevő pontokra, 
megsemmisítésre, 

- intézményi szünet esetén energia megtakarítás koordinálása (pl. fűtés csökkentés), 
- téli folyamatos síkosság mentesítés, hóeltakarítás, rendkívüli hó helyzet esetén 

intézkedési terv alapján hó eltakarítás a KSzSzK feladat ellátási területéhez tartozó 
intézményekben, 

- veszélyes fák visszavágásával, kivágásával kapcsolatos ügyintézés a KSzSzK 
feladat ellátási területéhez tartozó intézményekben, 

- zöld felület karbantartása a KSzSzK feladat ellátási területéhez tartozó 
intézményekben. 

 
Megnevezés    2017. 2018. 2019.06.01-ig 

Tárgyévben elvégzett feladatok száma    810 851 633 

 

48. táblázat 
Az elvégzett feladatok száma 

     (Forrás: KSzSzK) 

 
A kiállított munkalapok számából az elvégzett munkák mennyiségére vonatkozó releváns 
következtetést nem lehet levonni, ugyanis abban az esetben, ha egy intézmény adott 
időpontban elvégezhető több munka igényt is bejelentett vagy a felújításokhoz kapcsolódó 
egyes munkafolyamatok szorosan összekapcsolódtak a több munkára vagy a teljes 
felújításra csupán 1 db munkalap került felvételre, azonban adott munkalapon rögzített 
munkán sok esetben 3-4 karbantartó dolgozott munkától függően több héten vagy akár több, 
mint egy hónapon keresztül is.  
Az elvégzett munkák tekintetében elsősorban a karbantartási munka, illetve a beszerzések 
emelendők ki, a többi tevékenység ugyanis a napi feladatellátás keretében folytatólagosan 
történik, melyek hatékonyságát az egyes intézmények napi működésében tapasztalható 
zavartalanság támasztja alá. 
A Csoport azon karbantartói, melyek intézményekben telepítetten állomásoznak 
(Kazincbarcikai Összevont Óvodák, Polgármesteri Hivatal) a napi feladatellátás keretében 
látják el tevékenységüket a műszaki vezető és elsősorban a területi irányításért felelős 
csoportvezető szigorú kontrollja mellett. Esetükben a munkavégzés munkanaplóban kerül 
rögzítésre. A napi tevékenységük végzése a jó gazda gondosságával történő 
munkavégzésre irányul.  
 
Gépjármű üzemeltetés: 
 
A KSzSzK Létesítményüzemeltető Csoport 2018-ban egy újabb modern gépjárművel 
gazdagodott, mivel az ételszállító feladatokat ellátó Opel Combo gépjármű rendkívül 
leromlott műszaki állapota miatt egy modern, a jogszabályi előírásoknak megfelelő Dacia 
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Dokker Van gépjárműre került lecserélésre, a 27/2018 (03.22.) számú önkormányzati 
határozat alapján.  
A bérelt Suzuki SCross gépjármű is cserére került – minden kondícióban azonos bérleti 
feltételek mellett – egy modernebb, gazdaságosabb üzemelésű Suzuki Vitara 
személygépjárműre. 
 
 A Csoport gépjárművei 2019-ben:  

 
Típus 2017. 2018. 2019.06.01-ig 

MUC-966 Opel Vivaro 18.209 15.696 11.809 

MUC -965 Opel Vivaro 11.991 8746 6398 

YIP-750 Opel Combo 11.653 10.1502  - 

Dacia Dokker - 29263 8179 

Suzuki SCross 30.233 24.413 29274 

Suzuki Vitara - - 136295 
 

49. táblázat 
A gépjármű üzemeltetés adatai (futott km) 

  (Forrás: KSzSzK) 

 
A táblázatban az aktuális időszakban használt járművek üzemeltetési adatai találhatóak. 
 

- 2 db Opel Vivaro személygépkocsi  
 MUC-966 frsz.: életkor 5 év, futott km 2019.08.31-ig: 79.508 km 
 MUC-965 frsz.: életkor 5 év, futott km 2019.08.31-ig: 45.247 km 

A gépjárművek elsősorban intézményi személy, illetve áruszállítási és 
anyagbeszerzési feladatokat látnak el. 

 
-  1 db Dacia Dokker Van személygépjármű  

  RCL-867 frsz.: életkor 1év, futott km 2019. 08.31.-ig: 11131 km 
A gépjármű kizárólagosan ételszállítási feladatokat lát el. 

 
- 1 db Suzuki Vitara bérelt személygépkocsi 

 RGS-776 frsz.: életkor 1 év, futott km 2019.02.05.-től 2019.08.31.-ig: 13629 
km  
A gépjármű a Létesítményüzemeltető Csoport napi szintű feladatellátásához 
szükséges személy és anyag-, áruszállítási feladatok ellátására, illetve 
személyi használatra szolgál. 

A Csoport rendelkezik egy utánfutóval, mellyel kisebb szállításokat tudnak végezni. 
 
 
 

 
2 2018. október 10-ig 
3 2018. október 10-től 
4 2019. február 7-ig 
5 2019. február 7-től 
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7.  TOVÁBBI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK 
 

 A KSzSzK a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kijelölt gyakorlati 
terephelyként segíti a közép- és felsőfokú iskolarendszerű szociális szakmai képzést. 
Szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, szociális 
szervező, szociális asszisztens, szociális gondozó-ápoló, mentálhigiénikus szerzi meg az 
intézményben gyakorlati alapismereteit felsőfokú végzettségű munkatársaink tereptanári 
tevékenységének segítségével. 
A 2015/16-os tanévtől a KSzSzK-ban bevezetésre került a tanulószerződéses képzés 
rendszere a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható egyes szakképzési 
és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól szóló 16/2016. (V.27.) NGM 
rendelet rendelkezései alapján, melynek köszönhetően egy megfelelő színvonalon 
működtethető és – központi normatívából – finanszírozható formában történhet a gyakorlati 
ismeretek elsajátításának biztosítása. 
 Folyamatos az intézmény kapcsolata a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatallal, valamint jogutód intézményeivel, mely tevékenység a legmodernebb Internet-
alapú nyilvántartási rendszert (www.tevadmin.nrszh.hu), valamint egyes pályázati kiírások 
esetében a folyamatos kapcsolattartást, adminisztrációt foglalja magába. 
 A gondozási munkát segítő számítógépes szakmai programok alkalmazása 
folyamatos (nyilvántartások étkezési, gondozási térítési díjak, gyógyszerezés, gondozási-
ápolási dokumentációk adminisztrációja), melyek nagymértékben hozzájárulnak a 
színvonalas feladatellátások végzéséhez. 
 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztálya nyilvántartásában 
rögzített, bejelentett és engedélyezett formában közérdekű, önkéntes foglalkoztatás 
lehetősége biztosított a KSzSzK intézményegységeiben. 

 Az intézmény, munkatársak továbbképzésével kapcsolatos támogatási 
tevékenysége korlátozott, ezért fontos feladat a szakképzett munkavállalók számára 
ingyenes, lehetőleg helyben történő továbbképzések biztosítása. Ezt sikerült megvalósítani a 
„Szociális humán erőforrás fejlesztése” című EFOP-3.8.2-16-2016-00001 számú kiemelt 
projekt pályázata segítségével, amely öt éven keresztül biztosítja a KSzSzK munkatársai 
részére az ingyenes, többségében Kazincbarcikán történő képzés lehetőségét.  
 
 
7.1. A MŰKÖDÉST ELŐSEGÍTŐ KAPCSOLATOK 

 

A hatékony feladatellátásokat nagymértékben elősegítik azok a civil, illetve országos 
szervezetek helyi intézményei, az egyházak, valamint azok a társ-szakmai kapcsolatok, 
melyek a szociális segítés valamely formáját ellátják, illetve fontos szakmai-jellegű 
segítséget nyújtanak a KSzSzK működése során.  
Az állami, önkormányzati szociális gondoskodás kiegészítőjévé válhatnak a feladatra 
vállalkozó, szerződő civil szerveződések. Természetesen csak abban az esetben, ha a 
szakmai felkészültség, a minőségi szolgáltatásra való törekvés kerül az adott civil szervezet 
tevékenységének középpontjába, megfelelő garanciákkal kiegészítve. 
 A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Egyesület 
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2015. januárjában megkezdte működését a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 
Egyesület (továbbiakban: Egyesület). A civil szervezet létrehozásának céljai közé tartozik a 
Kazincbarcika közigazgatási területén élő, szociálisan rászorulók, vagy krízishelyzetben 
lévők ellátásának segítése, különös tekintettel: a hajléktalan személyekre, a gyermekekre, a 
nehéz anyagi helyzetben lévő családokra, a fogyatékkal élőre, az idősekre és minden olyan 
személyre, aki mentális vagy szociális helyzete miatt támogatásra szorul.  
Az Egyesület további céljai a KSzSzK intézményegységeinek, azok felszereltségének, a 
segítő munka feltételeinek a javítása, az intézményegységekben dolgozók társadalmi 
elismertségének javítása, új ellátások megteremtésének előkészítése. 
Az egyesület elindulása óta számos esetben nyújtott segítséget – akár közvetlen formában 
saját forrásból, vagy közvetetten pályázat benyújtásával – az alapító okiratában 
megfogalmazott célok alapján a beszámolási időszakban:  
- a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében támogattuk saját forrásból és 

Kazincbarcika Város Önkormányzata által a civil szervezetek számára kiírt pályázat 
segítségével hátrányos helyzetű gyermekek iskolaszünetekben történő hasznos, aktív 
szabadidő eltöltését;  

- szintén az előbb említett intézményegység szervezésében több szakmai fórum 
előadójának tiszteletdíját finanszíroztuk; 

- élelmiszer és gyógyszer vásárlását finanszíroztuk az Éjjeli Menedékhely és Nappali 
Melegedő rászoruló ellátottjai részére; 

- támogattuk az I. Sz. Idősek Klubja, valamint a bentlakásos idősellátó intézményegységek 
egyes rendezvényeit; 

- eszközbeszerzéseket finanszíroztunk a bölcsődékben.  
 

 Civil szervezetek, segítők, egyházak 
 
Számos olyan civil szervezet található Kazincbarcikán, amely tagsága, tevékenysége révén 
kerül kapcsolatba a KSzSzK intézményegységeivel. A Felsőbarcikáért Alapítvány, az Ideál 
Életreform Népfőiskola Közhasznú Egyesület, az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub, a 
Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma, a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális 
Fejlődéséért Alapítvány, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, az Újkazinci Baráti Kör egy-egy 
rendezvényhez, ünnepi eseményhez, illetve adott intézményegységhez kapcsolódóan segíti 
a KSzSzK munkáját.  
Az egyházaktól a szabad vallásgyakorlás területén kapnak segítséget a bentlakásos 
intézményegységek, továbbá szakmai programjuk fontos részeként istentiszteletek, misék, 
ünnepi megemlékezésekhez (húsvét, pünkösd, karácsony) nyújtanak segítséget. 
Adománygyűjtő és osztó tevékenységük – leginkább a hajléktalan-ellátásban – szintén a 
vallási ünnepekhez köthető. Kiemelendő a Katolikus Karitász kazincbarcikai szervezete és a 
KSzSzK hajléktalanellátó intézményeinek kapcsolata, mely segítségével a legrászorultabb 
emberek minden évben jelentős lelki segítséghez, adományhoz jutnak.  
Az egyéni adományozó készség több irányban valósul meg: a civil és az egyházi 
szervezetek részére, akik közvetlenül a segítségre szorulóknak juttatják el, vagy 
intézményegységeken keresztül (hajléktalan-ellátás, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat) 
továbbítják adományaikat. Folyamatos a jótékonykodás a város lakói részéről, mely 
többsége használt ruhanemű, fölöslegessé vált háztartási eszköz, esetleg élelmiszer. 
Rendszeressé vált Kazincbarcika Város Képviselő-testülete tagjainak rendszeres 
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adományozása a város hajléktalanjai felé, akik elsősorban ünnepekkor ajándékozzák meg a 
legrászorultabb embereket.  
Az önkéntesség szintén jelen van az intézményi ellátásokban. A beszámolási időszakban – 
elsősorban – hajléktalan-, illetve a bentlakásos idősellátás területén került sor önkéntesek 
foglalkoztatására. 
 

 Együttműködés a társ-szakmai szervezetekkel 

 

Kazincbarcika város felnőtt háziorvosi és gyermek háziorvosi körzeteiben dolgozó 
orvosok, valamint az egészségügyi alapellátás munkatársai napi kapcsolatban állnak a 
KSzSzK-val, hiszen az intézményegységek, illetve szolgáltatásaink igénybevételének egyik 
fontos feltétele, az egészségi állapot felmérése.  
A bölcsődei, a bentlakásos idősellátást, illetve a hajléktalan-ellátást igénybe vevők részére 
egészségügyi szolgáltatást biztosítunk az intézményegységek szolgáltatása részeként, 
melyet 2 fő gyermekorvos és 3 fő felnőtt háziorvos lát el, megbízási szerződés keretében. A 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai – a jelzőrendszer tagjaiként – közvetlenül 
együttműködnek a háziorvosokkal, illetve a Védőnői Szolgálattal.  
 
Ugyancsak az ellátást segítő kapcsolatot erősíti a Kazincbarcika Összevont Óvodák 
tagóvodáival, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola tagintézményeivel a 
Kazincbarcikán működő középfokú oktatási intézményekkel és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Telephelyével 
kialakított folyamatos, jó színvonalú szakmai együttműködés. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete Kazincbarcikai Kirendeltsége a KSzSzK 
intézményegységeinek közegészségügyi működését kíséri figyelemmel. Ellenőrzéseik, 
kritikai észrevételeik a működési gyakorlat fontos alapját képezik. 
 
Az intézmény személyi feltételeinek biztosításában, a munkanélküliség csökkentésében, 
illetve az ellátottak munkaképes részének (pl. hajléktalan ellátás) tájékoztatása, képzése, 
esetleges foglalkoztatása terén eredményesen működünk együtt a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával. 
Kapcsolatunk további fontos eleme volt a közfoglalkoztatásban történő aktív részvétel. A 
beszámolási időszakban a KSzSzK rendszerében összesen 53 fő közfoglalkoztatott segítette 
munkánkat. 
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INTÉZMÉNYEGYSÉG 2017. 2018. 2019. 02. 28-ig 

I. Sz. Idősek Klubja 2  2  2  

Házi Segítségnyújtás 3 4 3 
Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása 1 1 1 

I. Sz. Bölcsőde 2 2 1 
II. Sz. Bölcsőde 1 2 1 

I. Sz. Idősek Otthona 3 3 2 
II. Sz. Idősek Otthona 1 1 1 

Időskorúak Gondozóháza 2 2 1 

Létesítményüzemeltető Csoport  3 3 3 
ÖSSZESEN: 18  20 15 

 
            50. táblázat 

A KSzSzK intézményegységeiben közcélú foglalkoztatottak száma (fő) 
            (Forrás: KSzSzK) 

 
Kazincbarcikán egy belügyminisztériumi döntés – magas adóerő képességre hivatkozva – 
megszüntette a város közmunkaprogramjának központi finanszírozását. Ezáltal 2019. 
február hónapot követően településünkön – így a KSzSzK intézményében is – megszűnt a 
közcélú foglalkoztatottak alkalmazása. 
 

A KSzSzK intézményegységeiben lehetőséget biztosít felső- és középfokú oktatási 
intézmények számára hallgatóik terepgyakorlatának, gyakorlati képzésének 
lebonyolításában.  
Partnereink között megtalálható a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, városi 
középiskoláink közül az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma, a Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és 
Kollégium, az Irinyi János Református Oktatási Központ, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, 
Sajószentpéterről az Ózdi Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző 
Iskolája. 
Az elmúlt időszak nagy előrelépése, a Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, 
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégiummal, az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma intézményével, valamint az Ózdi Szakképzési Centrum 
Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskolájával a gyakorlati képzéseket 
tanulószerződéses jogviszonyban végezzük. Ez azért nagy jelentőségű előrelépés, mert – 
bár többlet feladattal és felelősséggel jár az ezzel kapcsolatos tevékenység – a KSzSzK 
rendelkezik a gyakorlati képzésre fordítható állami támogatással, ami nem csupán a képzés 
közvetlen költségeire fordítható (munkaruha, ösztöndíj stb.) hanem például a gyakorlati 
helyszínként funkcionáló intézményegység fejlesztésére is. Természetesen ebből a forrásból 
– a jogszabályok által megszabott feltételek mentén – az érintett gyakorlati helyszínként 
működő intézményegységek tárgyi feltételeit folyamatosan javítjuk, fejlesztjük, megtakarítva 
ezzel a KSzSzK erre irányuló költségvetési forrásából. 
 
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája biztosítja a szakmai munka 
elméleti és gyakorlati hátterét, az Intézmény és Vagyongazdálkodási Osztály a 
gazdálkodással kapcsolatos könyvelési feladatokat végzi, a Hatósági és Jogi Osztály az 
intézményi adminisztrációval kapcsolatos jogi segítséget biztosítja, továbbá az Osztály 
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Szociális Csoportja a segélyezési feladatokban napi rendszerességgel együttműködik a 
KSzSzK-val. 
 
A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatási Főosztálya 
az intézményegységekben rendszeresen végez átfogó szakmai ellenőrzést. A működési 
engedélyeket felülvizsgálja, az új ellátási formákhoz a szakhatóságok (Népegészségügy, 
Katasztrófavédelem, módszertani szervezetek stb.) segítségét igénybe véve – működési 
engedélyeket ad ki. 
 
 
8. AZ INTÉZMÉNYRENDSZER JÖVŐJÉVEL KAPCSOLATOS TERVEK 
 
 Központi Irányítás 

 
Az intézményegységek szakmai felügyelete, ellenőrzése és irányítása a legfontosabb 
feladatok egyike a jövőt illetően, mivel a minőségi ellátás folyamatosságának biztosítása így 
garantálható.  
Fejlesztések kizárólag racionális, illetve szükséglet alapon képzelhetők el, a meglévő 
források erejéig, illetve külső források bevonásával. A külső források felkutatása és 
mozgósítása, valamint a meglévő erőforrások hatékony felhasználása, valamint a 
szervezetfejlesztés révén lehetőség mutatkozik a jövőben az intézményrendszer fokozatos, 
folyamatos fejlesztésére, korszerűsítésére, esetleges racionalizációjára.  
Gazdasági téren a pénzügyi adminisztráció tekintetében a Polgármesteri Hivatal Intézmény 
és Vagyongazdálkodási Osztályával történő szoros együttműködés rendkívüli fontosságú, a 
pontosság, a nyomon követhetőség, a gazdasági fegyelem betartása, a takarékos működés 
ösztönzése terén.  
Belső strukturális szempontból 2017-ben megszűnt a stratégiai igazgatóhelyettes pozíció, 
létrejött az általános igazgatóhelyettes státusz. 2019-ben kikerült a szervezetből a 
Gazdasági Csoport. Jelenleg a szükséges szakmai létszám rendelkezésre áll a feladatok 
ellátásához, az intézményrendszer biztonságos működtetéséhez. 
A Központi Irányítás jelenlegi helyszíne egy külső felújítás alatt álló épület harmadik 
emeletén található. Az intézményegységek többsége távol van a helyszíntől, nem 
akadálymentesített, ami a munkatársak – és elsősorban az időskorú lakosság – számára 
nehezen megközelíthető.  
Érdemes megfontolni a nappali, illetve az alapellátások, illetve az adminisztrációt végző 
intézményegységek egy rendszerbe, épületkomplexumba – egy üresen álló önkormányzati 
épületbe – történő összevonását, közös, költséghatékonyabb működtetését. 
 
 Étkeztetés, Házi Segítségnyújtás 

 
Étkeztetés: A KSzSzK Szociális Étkeztetés szolgáltatását a Barcika Príma Kft-n keresztül 
látja el. Az étkeztetés átszervezését, „kiszervezését” követően számos kérdés tisztázásra 
szorult, amelyek a Barcika Príma Kft. és a KSzSzK tulajdoni, felelősségi, finanszírozási 
feladatait hivatottak rendezni.  
Folyamatosan szükséges a KSzSzK és a Barcika Príma Kft. között a párbeszéd a szociális 
étkeztetés szolgáltatás további kiterjesztése érdekében, hiszen a Kazincbarcika Város 
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Önkormányzata által működtetett ellátórendszer képes a modern közétkeztetési 
előírásoknak megfelelően, megbízható módon, folyamatosan jó minőségben, a szociális 
rászorultság mértékét, a speciális igényeket (diétás étrend) is figyelembe véve biztosítani az 
ellátást. 
Legfontosabb feladatunk tehát – mely egyben közös érdekünk is – a város lakosságával 
minél szélesebb körben megismertetni a szociális étkeztetés szolgáltatás előnyeit és mielőbb 
visszatérni a konkurencia megjelenése előtti ellátotti létszámhoz. 
 
A Házi Segítségnyújtás városunkban elsősorban időskorú személyek ellátását biztosítja. Az 
ellátást végző 16 fő szakember megfelelő minőségben ellátja a szolgáltatást jelenleg igénybe 
vevő 131 fő felmerülő szükségleteit. Ezek személyi gondozás (személyi higiéné-fürdetés, 
étkezés segítése, mentális gondozás stb.), vagy szociális segítés (környezeti higiéné-
takarítás, bevásárlás, ügyintézés stb.) tartalmúak.  
A szociális ellátások közül ebben a szegmensben is megjelentek a civil, illetve egyházi 
szervezetek. A kezdeti „elvándorlás” után azonban ismételten visszatérnek ellátásunkba a 
szolgáltatást igénylők, hiszen – a szociális étkeztetéshez hasonlóan – a városi fenntartó által 
működtetett szolgáltatás minőségi, megbízható, a változásokra rugalmasan reagáló. További 
fontos tény, hogy a szolgáltatás a szociális helyzetet maximálisan figyelembe veszi, mivel a 
térítési díjak jövedelem függvényében, sávosan kerültek meghatározásra. 
Fontos feladatunk, hogy a jövőben is törekednünk kell minden ellátást igénybe venni kívánó 
jogosult személy szolgáltatásba történő bevonására.  
Kazincbarcika város legutóbbi szociális szolgáltatástervezési koncepciójában található 2017. 
évi statisztikai adatok azt mutatják, hogy – mint országosan jellemző – településünkön a 
lakosság elöregedési folyamata zajlik, továbbá folyamatosan nő az egyszemélyes 
háztartások száma. Ezek alapján fel kell készülnünk a megjelenő szükségletek gyors, 
hatékony kielégítésére.  
 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat / Család- és Gyermekjóléti Központ 
 

A család- és gyermekvédelmi feladatok ellátása kiemelkedő terület mind az állam, mind a 
helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó szervek, szakemberek számára. 
Elsődleges feladat, hogy a KSzSzK által működtetett Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegységek tevékenységük során 
együttműködjenek a családdal, egymással és a társ-szakmai szervezetekkel. A szociális 
munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával tevékenységük szolgálja a gyermek 
testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
családba történő visszahelyezését.  
A tárgyi feltételek mindkét intézményegység esetében megfelelnek a jogszabályi 
előírásoknak, de a szakmaibb, hatékonyabb, minden ellátási formára kiterjedő tevékenység 
végzéséhez szükséges az egyik intézményegység másik telephelyre történő költöztetése, 
mivel a jelenlegi telephely nem bővíthető tovább. Ez várhatóan 2019 második felében kerül 
megvalósításra, amikor a Család- és Gyermekjóléti Központ külön épületbe költözik 
(Eszperantó út 2.). 
A két intézményegység munkatársainak képzése, szakmai fórumokon, tapasztalatcseréken 
való részvétele rendkívül fontos.  
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A napi munka során továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani a folyamatos, szakszerű, 
zökkenőmentes feladatellátásra, valamint a tevékenységek intézményegységek közötti 
összehangolására. 
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében – a családokat, gyermekeket érintő 
folyamatos, magas színvonalú szakmai tevékenységeken túl – továbbra is nagy hangsúlyt 
kell fektetni a prevencióra, melynek egyik fontos eleme az iskolai szünetekben a gyermekek 
foglalkoztatásának megszervezése, melynek – az évek óta megvalósult formában – a 
jövőben is megteremtjük a feltételeit. 
Továbbra is fontos feladat a pályázati lehetőségek felkutatása, megtervezése, lebonyolítása. 
A jelzőrendszer működtetése keretében továbbra is aktív szervezés és jelenlét szükséges 
esetmegbeszélések, esetkonferenciák, valamint szakmai fórumok, tanácskozások 
lebonyolításában. 
Mivel folyamatos igény jelentkezik az ellátásra, valamint szakmailag is rendkívül indokolt, 
szükséges a Herbolyai telephely folyamatos működtetése, a szolgáltatások igényekhez 
történő igazítása, további bővítése. A szociális blokk és a mosókonyha működtetése, a 
lakosság egészségügyi, higiénés, mentálhigiénés helyzetének javítása, civil szervezetekkel 
együttműködve a játszóház működésének biztosítása, szabadidős foglalkozások, irányított 
játékok szervezése, szülők és gyermekek együttlétének biztosítása továbbra is fontos 
feladat.  
Az intézményegységben folyó szakmai munka, a generációk közötti együttműködés, az 
Idővár Nyugdíjas Kulturális Klubbal történő szakmai és szociális tevékenységek (nyugdíjas 
pedagógusok rászoruló gyermekek számára rendezett eseményeken aktívan részt vesznek, 
korrepetálásokkal segítik az érintett gyermekeket) hasznosságát, egyediségét bizonyítja, 
hogy egy nemzetközi szervezet elismerését is megkaptuk 2017-ben (URBACT transzfer 
városhálózatok, nemzetközi és hazai adaptálható, jó gyakorlatok bemutatása).  
 
A gyermekvédelmi munkát nagymértékben segítené és jelentős hiányt pótolna, ha 
településünkön működne helyettes szülői hálózat, illetve megoldódna a gyermekek átmeneti 
elhelyezése. Az utóbbi – kötelező – ellátás biztosítása céljából Kazincbarcika Város 2018-
ban megkereste Miskolc Megyei Jogú Várost, majd a Református Egyházközösség 
Alapítványt a szolgáltatás feladatellátási szerződés keretében történő működtetésének 
javaslatával, kezdeményezései azonban nem jártak sikerrel. Jelenleg előrehaladott 
egyeztetések folynak a feladat ellátásáról és minden esély meg van rá, hogy a gyermekek 
átmeneti otthona szolgáltatás Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása szervezeten 
keresztül kerül biztosításra feladatellátási szerződésen keresztül 2020-tól. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai szintén magas szinten végzik napi 
tevékenységüket. Az új intézménytípus működése – a kezdeti természetesnek mondható 
nehézségeket, bizonytalanságokat, szabályozatlanságokat követően – regionális szinten 
példaértékűvé vált.  
A gyermekvédelemmel és családsegítéssel összefüggő feladatkörök centralizációja miatt a 
család- és gyermekjóléti központok évről-évre újabb, kötelezően ellátandó feladatot kapnak, 
amihez újabb munkaköröket rendelnek hozzá. Ez több helyet és bővülő eszközparkot kíván, 
aminek költségnövelő hatása várható, amelyre fel kell készülnünk a jövőt illetően. A külön 
épületbe költözés nagy előrelépésnek tekinthető a szakmaiság szempontjából. 
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 Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő 
 

Az Éjjeli Menedékhelyen eddig megvalósított férőhely-bővítések, a szolgáltatások 
kiszélesítése, valamint a megjelenő szükségletek figyelembevételével történtek.  
Az intézményegység befogadóképessége képes kezelni a megjelenő igényeket – bár 
időszakos férőhelyszám emelést valósítottunk meg – a krízis időszakban továbbra is nagy 
erőfeszítést jelent az ellátás megfelelő biztosítása.   
A Nappali Melegedő működése során folyamatos zsúfoltság jellemző, ezért a 
szükségletekhez történő férőhelyszám racionalizálás komolyan mérlegelendő feladat. 
Mindkét intézményegység munkatársai esetében fontos feladatunk a szakmai munka 
fejlesztése képzések, tanfolyamok segítségével, valamint a mentális állapot megfelelő 
szinten tartása, a kiégés megelőzése érdekében személyiségfejlesztő tréningek, 
szupervíziós csoportfoglalkozások lebonyolításával. 
Városunkban a Hajléktalanokért Közalapítvány által biztosított pályázati rendszer adta 
lehetőségek folyamatos kiaknázásával sikerül biztosítani a folyamatos, megfelelő színvonalú 
ellátást. Természetesen a pályázatok adta lehetőségek folyamatos kihasználása továbbra is 
elsődleges prioritást élvező feladat. 
A pályázat kiírását követően – terveink szerint – a jövőben beadásra kerül az EFOP-1.1.4-16 
„Elsőként lakhatás” pályázati felhívás keretében az „Újra Otthon” projekt, melyben 14 fő 
utcán, nem lakás célú helyiségben élő hajléktalan személy részére komplex lakhatási, 
képzési, foglalkoztatási, beilleszkedési, életvezetési stb. támogatást szeretnénk nyújtani 
mintegy 113.000.000.- Ft. vissza nem térítendő pályázati forrás segítségével. A program 
egyik újdonsága, hogy a kiírás – az említett támogatási formák mellett – önkormányzati 
bérlakások felújítását és hasznosítását is lehetővé teszi. 
Továbbra is fontos feladat a hajléktalan-ellátás intézményegységei számára megfelelő városi 
terület, épület biztosítása. Az új ellátási helyszínnek meg kell felelni mindazon jogszabályi 
követelményeknek, melyeket az Sztv, valamint az SzCsM rendelet határoz meg. Olyan 
terület, épület lehet alkalmas a szolgáltatás helyszínéül, amely könnyen megközelíthető, 
megfelelően védett közeget biztosít a hajléktalan emberek számára, továbbá biztosíthatóak 
azok a tárgyi és szakmai feltételek, melyek az ellátás működtetéséhez elengedhetetlenek.  
Az erre alkalmas helyszínek feltérképezése jelenleg is folyamatban van.  
 
 Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása („Kincsem Napközi”) 
 
A beszámolási időszakban a szolgáltatás biztonságos intézményi háttérrel, magas szakmai 
színvonalon biztosított. Az intézményegység működésével, céljaival kapcsolatos elvárások, 
maximálisan teljesülnek (társadalmi integráció, esélyegyenlőség elősegítése, családok, 
hozzátartozók tehermentesítése, munkaerő piaci integrációjuk elősegítése, magas 
színvonalú – egészségi, mentális, szociális állapotnak megfelelő – szolgáltatás biztosítása 
az ellátottak számára). 
A közeli jövőt illetően további fontos teendő a tárgyi feltételek megfelelő minőségének 
biztosítása, melyet az elavult, amortizálódott eszközök folyamatos cseréjével, illetve a 
felmerülő szükségletek nyomán új eszközök beszerzésén keresztül valósíthatunk meg. Ezen 
belül lényeges feladat az épület nyílászáróinak szigetelése, korszerűsítése, esetleg cseréje. 
A Spartan Race verseny által felajánlott 2.944.800.- Ft. adomány elegendő forrás lehet a 
fentiek megvalósítására. 
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A tevékenység sajátosságából adódóan a következő években is kiemelt feladat a 
munkatársak képzéseken, továbbképzéseken, szakmai fórumokon való részvételének 
támogatása. 
 
 Bölcsődék (I. Sz. Bölcsőde, II. Sz. Bölcsőde) 
 
Nagy várakozással tekintünk a II. Sz. Bölcsőde 2017-ben beadott belső felújítását megcélzó 
pályázat elé, mely sikeressége esetén mindkét intézményegység teljes körűen felújítottá 
válik. 
Természetesen továbbra is fontos feladat az intézményegységek udvarainak, játszó-
eszközeinek karbantartása, fejlesztése, modernizálása külső pályázati források bevonásával 
(parkosítás, eszközök, játékok beszerzése, ütésgátlás korszerűsítése stb.). 
A jövőt illetően folyamatosan elsődleges prioritásként kell kezelnünk a rendelkezésre álló 
férőhelyek maximális kihasználtságának elérését. Ennek érdekében rendkívül fontos, hogy a 
szolgáltatások, az ellátás minősége tovább szélesedjen, fejlődjön. 
Elengedhetetlen a bölcsődék számára kiírt pályázatokon való részvétel biztosítása, 
amelyekkel további fejlesztéseket, felújításokat valósíthatunk meg. 
A pedagógusi életpálya modell bölcsődei munkavállalókra vonatkozó bevezetése 
üdvözlendő döntés, amivel meghatározó változások történtek egyes – a jogszabály által 
elfogadott diplomával rendelkező – munkatársak bérezését illetően. Jelenleg négy fő 
rendelkezik ilyen végzettséggel. Ezzel kapcsolatban fontos feladat a bérek komoly 
differenciáltságából adódó esetleges szakmai, emberi feszültségek csökkentése, kezelése. A 
szakmai munka még magasabb színvonalú ellátása érdekében fontos feladatunk a 
munkavállalók részvételének támogatása a különböző képzési rendszerekben.  
Folyamatosan fontos feladat a racionális működésből adódó költségcsökkentés, melynek 
egyik lépéseként évről-évre megszervezzük a bölcsődék nyári nyitva-zárva tartását, aminek 
fontos eleme a két bölcsőde közötti bezárás összehangolása. Ezzel a szülőknek biztosítani 
tudjuk a lehetőséget, hogy gyermeküket előzetes egyeztetés és ismerkedés után az éppen 
nyitva tartó bölcsődében helyezhessék el. A bezárások nagyban csökkentik a rezsi 
költségeket, valamint a nyári dolgozói szabadságolás kérdését is leegyszerűsítik. 
A férőhelyszám további, folyamatos kihasználtságának elősegítése érdekében aktívan jelen 
vagyunk a társ intézményekkel (Védőnői Szolgálat, KSzSzK Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatal 
Gyámügyi Osztálya), a szülőkkel való kapcsolattartásban annak érdekében, hogy minél több 
gyermeket, családot be tudjunk vonni a bölcsődei ellátásba. 
 
 Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 

 
A szolgáltatás igénybevételi mutatói jónak mondhatóak, azonban a maximalizálást célul 
tűzve továbbra is kiemelt prioritást kell biztosítani az ellátási forma terjesztésének, 
megismertetésének a feladat-ellátási szerződéssel rendelkező, illetve egyéb települések 
lakosai körében. A már ellátásban részesülők pozitív visszajelzései, megfelelő szintű 
elégedettségi mutatói nagyban hozzájárulhatnak a szolgáltatás népszerűsítéséhez, az 
ellátási lehetőség teljes kapacitásának kihasználásához.  
Ebben továbbra is hasznos lehet az – eddigi bevált gyakorlat szerint – érintett, illetve bevonni 
kívánt települések esetében olyan helyben elismert emberek, döntéshozók felkeresése, akik 
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segíthetnek az objektív tájékoztatásban, illetve az ellátási forma valódi hasznának 
megértetésében (pl. orvosok, önkormányzati képviselők, helyi szakemberek).  Mivel a 
jelenlegi eszközök egyirányú kommunikációra alkalmasak, fontos teendő a jelzőkészülékek 
lecserélése a jogszabályban meghatározott technikai jellemzőkkel rendelkező eszközökre. 
Az SzCsM rendelet 28. § (6) bekezdés szerint: „a műszaki rendszernek alkalmasnak kell 
lennie az események dokumentálására, az önellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre 
érkezésének nyugtázására, valamint a kétirányú kommunikációra. Az ellátottnál elhelyezett 
segélyhívó készüléknek testen viselhetőnek, ütés- és cseppállónak kell lennie.” 
 

 Létesítményüzemeltető Csoport 
 
A Létesítményüzemeltető Csoport létrehozását követően, a mai napra kialakult egy olyan – 
önkormányzati fenntartásban lévő intézményeken átívelő – struktúra, melynek központi 
szereplője a KSzSzK. A karbantartási, takarítási, beszerzési folyamatok jól szervezettek, 
tervezhetők, megfelelő minőségűek, kiszámíthatók. 
A Csoport telephelyén lévő központi épület belső rekonstrukciója nagyon fontos előrelépés a 
dolgozói munkahelyi feltételek biztosítása, a munkavégzés minősége szempontjából. 
További – középtávú – terveink között szerepel a telephely többi épületrészének (műhelyek) 
felújítása, az épület komplexum külső festése, valamint az udvar rendezése. 
A Létesítményüzemeltető Csoport műszaki és kisegítői szakembergárdájának fenntartása, 
tevékenységük, munkájuk elismerése, ösztönzése rendkívül fontos feladat. A KSzSzK által 
működtetett önkormányzati intézmények egységeiben jelentkező folyamatos javítási, 
karbantartási, takarítási, beszerzési feladatok ellátásának KSzSzK-n keresztüli 
megvalósítása gazdaságilag olcsóbb gyakorlatnak bizonyul az előző években 
alkalmazottaknál.  
A jövőben továbbra is szükségesek a rendszer egészét érintő „finomhangolások”, melyek a 
tevékenység rugalmasságát, pontosságát, célzottságát, hatékonyságát hivatottak 
elősegíteni. 
 
8.1.  AZ INTÉZMÉNY IDŐSELLÁTÓ RENDSZERÉNEK STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSA 

(I. Sz. Idősek Klubja, I. Sz. Idősek Otthona, II. Sz. Idősek Otthona,  
Időskorúak Gondozóháza) 
 

Városunkban az idősellátás legégetőbb problémái:  
- a bentlakásos ellátást biztosító intézmények esetében megjelenő magas várólista,  
- az egyik intézmény (Időskorúak Gondozóháza) épületének erőteljes amortizációja és 

romló állapota, illetve  
- a nappali ellátás (I. Sz. Idősek Klubja) tekintetében jelentkező jogszabályi 

előírásoknak való megfelelés szükségessége (akadálymentesítés), valamint az 
intézményi egység kihasználatlanságának kezelése.  

 
Ezek megoldása érdekében szükséges az idősellátó intézményegységek, szolgáltatások egy 
koncepcióban történő kezelése a jövőt illetően, hiszen az alábbiakban megfogalmazott – 
rövid-, középtávon megvalósítható – tervek mind szakmai, mind gazdasági szempontból 
szolgálják az ellátottak, a KSzSzK és a fenntartó Kazincbarcika Város Önkormányzata 
érdekeit. 
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Az I. Sz. Idősek Otthona szomszédságában, vele egybe épülve – Jószerencsét út 8-12. sz. 
alatt – található egy jelenleg használaton kívüli épületrész. Ennek átalakítása, felújítása 
olyan feltételeket teremthet, melyek a KSzSzK gazdaságosabb működése irányába 
hathatnak, továbbá csökkenthetik a Kazincbarcika városban leginkább túlterhelt bentlakásos 
idősellátó intézmények igénybevételével kapcsolatos várólisták hosszúságát.  
Az ellátás iránt jelentkező igények mértékét jelzi, hogy a két intézményegység (I. Sz. Idősek 
Otthona, II. Sz. Idősek Otthona), illetve az átmeneti elhelyezést nyújtó idősellátó 
intézményegység (Időskorúak Gondozóháza) esetében jelenleg összesen 222 fő várakozik 
az intézményegységek valamelyikébe történő bekerülésre. 
Az említett épületrész felújítása, korszerűsítése lehetővé teszi az I. Sz. Idősek Otthona (48 
férőhely – 134 fős várólista), a II. Sz. Idősek Otthona (16 férőhely – 47 fős várólista), 
valamint az Időskorúak Gondozóháza (19 férőhely – 41 fős várólista) egy 
intézményegységben (két gondozási részlegben) történő működtetését, illetve – egyedi 
miniszteri engedélyt követően – további 17 fővel, összesen 100 főre történő férőhelyszám-
bővítését.  
Az Időskorúak Gondozóháza esetén – legkésőbb 2022. december 31-ig – kezdeményezni 
szükséges az intézményegység funkcióváltását, a jelenlegi átmeneti elhelyezést biztosító 
ellátásról, tartós bentlakásos ellátásra. Ez csupán adminisztratív feladat, a tárgyi és személyi 
feltételek tekintetében nincs különbség a két ellátás-típus között. 
A megüresedett II. Sz. Idősek Otthona épülete megfelelő helyszín lehetne az I. Sz. Idősek 
Klubja további működtetéséhez, mivel a jelenlegi telephely leromlott állagú, kihasználatlan, 
illetve akadálymentesítése nem megoldott.  
Az átalakítást követően a KSzSzK intézményrendszeréből kikerülhetnek azok a telephelyek, 
melyek karbantartása, működtetése a legtöbb nehézséget okozta (I. Sz. Idősek Klubja - 
Hámán Kató út 1. Időskorúak Gondozóháza - Gyermekek útja 2.). 
Az I. Számú Idősek Klubja ideiglenes működési engedélye – többszöri hosszabbítást 
követően – 2021. december 31-én jár le (akadálymentesítési hiányosságok miatt). Az épület 
jelenlegi funkciója melletti – a jogszabályi előírásoknak megfelelő – átalakítása 10 milliós 
nagyságrendű kiadást jelentene. Jelenlegi helyszínén történő működtetése rendkívül 
gazdaságtalan. Áthelyezése, új épületbe történő költöztetése (esetleg - a Központi Irányítás 
esetében említett – többi nappali-, alapellátást biztosító és adminisztrációt végző 
egységekkel közös ingatlanba integrálása) megoldhatja ezt a problémát. 
 
8.1.1. A tervezett változtatások 
 

 Időskorúak Gondozóháza, I. Sz. Idősek Otthona, II. Sz. Idősek Otthona 
 

A szolgáltatás-típus férőhelyszámának megnövelésével fokozható az állami hozzájárulás 
mértéke, csökkentve ez által a fenntartó önkormányzat terheit. Elképzeléseink szerint a fent 
leírtakat megvalósíthatjuk, ha a három intézményt egy intézményegységbe (két gondozási 
részlegben) egyesítjük, ezáltal csökkentve a fenntartásból adódó működési költségeket.  
Fontos tényező, hogy az I. Sz. Idősek Otthona mellett lévő, vele egybeépült épületrész 
felújítását követően, további 17 férőhely alakítható ki, a terveink szerint egyesített, 100 
férőhelyesre bővülő I. Sz. Idősek Otthonában. A személyi feltételek tekintetében – a 
magasabb ellátotti létszám következtében – sem lesz szükség újabb alkalmazottak 
felvételére. 
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Az Időskorúak Gondozóháza jelenlegi épületében működő mosoda a továbbiakban az I. Sz. 
Bölcsőde nagy alapterületű, egyes további mosási munkák elvégzésére alkalmas egységébe 
kerülhet átszervezésre, egy fő mosónő személyzettel együtt. 
A szakmai létszám szükséglet áttekintése után látható, hogy a tervezett átszervezést 
követően a feladat ellátható 1 fő kisegítő személyzet és 1 fő szociális, mentálhigiénés 
munkatárs feladatkör megszüntetésével, esetleg – növekvő ellátotti igény megjelenése 
esetén – a házi segítségnyújtás ellátásba történő átcsoportosításával (az érintettek 
végzettségük alapján elláthatják az adott feladatokat).  
Az Időskorúak Gondozóháza jelenlegi épületében lévő konyha működtetése – étkeztetési 
szerződés értelmében – a Barcika Príma Kft. feladata. Az épület későbbi felhasználásától 
függően a továbbiakban is történhet itt a szociális étkeztetés. Másik lehetőség, a konyha 
megszűntetése, kapacitásának (90 fő) átszervezése egyéb közeli főzőhelyre (pl. Jóbarát 
Étterem).  
Az I. Sz. Idősek Otthonában jelentkező étkeztetési igény növekedést (48 főről 100 főre) a 
Központi Konyha minimálisan szükséges kapacitás-bővítésével oldhatja meg a szolgáltató, 
melynek köszönhetően további munkahelyek létesülhetnek. 
 

 I. Sz. Idősek Klubja 
 

Az időskorúak nappali ellátása tekintetében jellemző, hogy a szolgáltatás iránti igény az 
utóbbi években csökken. 2012-től számos olyan intézkedés történt, melyek az 
intézményegység szolgáltatásait népszerűsítették (hirdetések, riportok, beszámolók), illetve 
elindítottuk a terület időseinek személyes megkeresésén alapuló népszerűsítő 
programunkat. Ezek a lépések kezdeti létszámemelkedést okoztak, azonban a bevezetésre 
kerülő gondozási díj visszavetette a kezdeti emelkedő tendenciát.  
A kirándulások, kiállítások, közösségépítő rendezvények, ismeretterjesztő előadások, 
szórakoztató események gyakoriságának növelése, sajtóban történő hirdetése nem váltották 
be teljesen a hozzá fűzött reményeket. 
2015-ben, a „hagyományos” férőhelyek 60 főre történő csökkentésével párhuzamosan 
elindításra került a demens emberek segítésére szakosodott – mára 14 férőhelyes – 
Demens Személyek Nappali Ellátása szolgáltatás, mely az előzetes felmérések, információk 
alapján nagy népszerűségnek örvendett. A gyakorlatban azonban évente átlagosan 4-5 fő 
veszi igénybe a szolgáltatást.  
Következő lépésként 2017. márciusában a szolgáltatás megyei szintre emelését valósítottuk 
meg a 38/2017. (III.30.) sz. határozat értelmében, mivel érdeklődés tapasztalható a demens 
személyek nappali ellátásával kapcsolatban a Kazincbarcikai Járás, illetve Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye közeli településeiről, mely az intézményegység ellátási területének 
kiterjesztését követően jelenhet meg az ellátásban. 
Amennyiben nem sikerül áttörést elérnünk az igénybevételi mutatók terén, következő 
lépésként az intézményegység működésének, a valós szükségleteknek megfelelő alakítását 
kell elvégeznünk.  Ez a 2019-es igénybevételi adatok alapján 35-40 férőhelyes 
„hagyományos” és 7 férőhelyes demens nappali ellátást vetít előre. 
A jövőre vonatkozó egyik legfontosabb feladat a demens nappali ellátás férőhelyeinek 
feltöltése, további bővítése, melynek érdekében igénybe kell vennünk a környező 
települések szakembereit, a társ-szakmai szervezetek, a régióban működő médiumok 
segítségét. 
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Az intézmény jelenlegi épületének felújítása, akadálymentesítése 10 milliós beruházást 
jelenthet, ezért célszerű a szolgáltatást a – korábban leírtak értelmében, a bentlakásos 
idősellátó intézményegységek összevonását követően – megüresedő II. Sz. Idősek Otthona 
épületébe áthelyezni.  
Ez az intézkedés nagyobb beruházási költséggel nem jár, hiszen az intézményegység 
tervezett új helyszíne, a kívül-belül korszerű épület, mely mindenben megfelel a nappali 
idősellátás jogszabályi előírásainak, szakmai feltételeinek. Ezzel megoldódhat a KSzSzK 
minden intézményegységének – a jogszabályokban előírt – akadálymentesítése. 
Fontos tényező, hogy az intézményegység új helyszíne lehetőséget adhat több olyan 
potenciális ellátott számára a szolgáltatás igénybevételére, akik a belvárostól való nagyobb 
távolság miatt nem veszik igénybe a – jelenleg – Hámán Kató úton működő ellátást.  
A szolgáltatás mostani helyszínétől (is) megközelíthető tömegközlekedési eszközzel a – 
tervezett – új helyszínen megnyitandó intézményegység. 
Az átszervezést követően 2 fő szociális gondozó-ápoló munkakör átcsoportosíthatóvá válik a 
házi segítségnyújtás szolgáltatásba, ahol várhatóan – belső átszervezést követően – tovább 
szükséges növelni a munkatársak létszámát. 
A konyha működtetése – étkeztetési szerződés értelmében – a Barcika Príma Kft. feladata. 
A megüresedett épület későbbi felhasználásától függően a továbbiakban is történhet a 
szociális étkeztetés biztosítása, a jelenlegi tálalókonyhán. 
Másik lehetőség a konyha megszűntetése, kapacitásának (200 fő) átszervezése egyéb 
közeli főzőhelyre. 
 
A felvázolt idősellátás megvalósításának anyagi háttere – optimális esetben – pályázati 
forrás lehet. 2017-19 években ilyen irányú – szociális intézmény infrastrukturális átalakítása, 
akadálymentesítése, kibővítése stb. – jelentős pályázat nem került kiírásra.  
A fenntartó Kazincbarcika Város Önkormányzata anyagi támogatása az egyetlen reális 
forrás, amely hátteréül szolgálhat a strukturális átalakítás lebonyolításához. 
A KSzSzK jelentős nagyságú „önrészt” képes biztosítani költségvetési megtakarításaiból a 
projekt megvalósítására: amennyiben az átalakítás hosszabb időt vesz igénybe, a KSzSzK – 
az eddigi feszes gazdálkodási gyakorlatnak megfelelően – évente megfelelő nagyságrendű 
összegeket lehet képes megtakarítani az átalakítás költségei egy részének fedezete céljából.  
A megvalósítás több 10 milliós, éves megtakarítást jelenthetne a fenntartó Kazincbarcika 
Város Önkormányzata számára. 
 
8.1.2. A további átalakítását érintő közép- és hosszú távú tervek 

 
További megoldás lehet az alapellátást, illetve a nappali ellátásokat végző 
intézményegységek, szolgáltatások (Központi Irányítás, Jelzőrendszeres Házi 
Segítségnyújtás, Étkeztetés, Házi Segítségnyújtás, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Család- és Gyermekjóléti Központ, Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása, 
Létesítményüzemeltető Csoport, I. Sz. Idősek Klubja) egy közös, központi telephelyre 
történő integrálása, egy kihasználatlan önkormányzati épületbe. Ezzel egy olyan központi 
intézményrendszert lehetne kialakítani, ahol a szolgáltatások elérése, az azok közötti 
átjárhatóság rendkívüli módon leegyszerűsítené az ellátottak, kliensek, ügyfelek ellátásokhoz 
való hozzáférését, az ezzel kapcsolatos ügyintézés folyamatát. A szolgáltatások integrálása 
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(bölcsődék, bentlakásos idősellátás, hajléktalan-ellátás, nappali és alapellátások) olcsóbbá, 
hatékonyabbá teheti a KSzSzK szervezetét, működését. 
 
8.1.3. A feladat-ellátási szerződések keretében végzett szolgáltatások 

 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Házi Segítségnyújtás, a Nappali Melegedő 
intézményegységek, valamint a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátás 
szolgáltatásainak biztosítása során törekednünk kell az érintett települések 
önkormányzataival való hatékony együttműködésre, illetve az igénybe vevők magas szintű 
ellátására. További fontos feladat a meglévő szerződések folyamatos figyelemmel kísérése, 
rendszeres felülvizsgálata, az együttműködések megerősítése, kiterjesztése.  
 
8.2. EGYESÜLETEKKEL, CIVILEKKEL, EGYHÁZAKKAL, EGYÉB SZAKMAI 
SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 
Kazincbarcika városban nem jellemző nagy számban olyan egyesületek, alapítványok, 
önsegélyező csoportok létrejötte, melyek kiegészítő szereplőként, érdemben beléphetnének 
a település szociális ellátórendszerébe. Időnként megjelennek az alapszolgáltatásban 
(étkeztetés, házi segítségnyújtás) egyházi és civil szervezetek, melyek hosszabb-rövidebb 
ideig prosperálnak. A többszektorúság csak abban az esetben lehet hatékony kiegészítő 
forma, ha valós, lehetőleg speciális ellátást igénylő, az adott feladatra kifejezetten fókuszáló, 
a felmerülő egyedi szükségletek kielégítésére koncentráló ellátást jelenít meg a palettán.  
Mindezt a jogszabályoknak megfelelő, szakmailag minden irányból megalapozott módon, 
felkészült szakembergárda révén megvalósítva.  
Településünk szociális ellátásának minősége, kiterjedtsége tovább javulhat, ha olyan – a 
KSzSzK-tól független civil, vagy egyházi – szervezetek jelennének meg, melyek más típusú 
szemléletmóddal, megközelítéssel, speciális szolgáltatásokkal lépnének színre, melyeknek 
elsősorban az eddig meg nem valósult speciális ellátási formák pótlásában lehetne hasznos 
munkájuk (pl. családok átmeneti ellátása, gyermekek átmeneti ellátása, speciális ellátást 
igénylő csoportok stb.). 
Az egyházi szervezetekkel történő együttműködés továbbra is a KSzSzK alapvető érdeke, 
ezért a kialakult jó kapcsolatok, illetve hagyománnyá vált együttes tevékenységek az 
elkövetkező időszakban is fontos szerepet töltenek be az intézmény, illetve az 
intézményegységek életében. 
 
Lényeges feladat az altruizmuson alapuló önkéntesség további ösztönzése azokban az 
intézményegységekben, ahol valós szükségleteket elégíthet ki, s a szakmai tevékenység 
hatékony kiegészítőjeként jelenhet meg. A jó gyakorlatok támogatása, illetve azok további 
ösztönzése fontos teendőnk. 
A sokrétű kapcsolattartásra való törekvés a jövőben is az intézmény kiemelkedő feladata. A 
széleskörű kapcsolatrendszer továbbfejlesztése elemi érdek, hiszen a folyamatos, 
fokozatosan fejlődő szakmai munka egyik feltétele is ez. A KSzSzK kapcsolatrendszere 
segítségével a megjelenő szükségletek széles spektrumát kezeli. A szociális ellátásokat, 
szolgáltatásokat lehetőségei függvényében – illetve a törvényi előírásoknak megfelelően – 
folyamatosan fejleszti, a hatékonyság és a hatásosság jegyében. 
 



Beszámoló a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ működéséről 2017-2019. 

 

83

8. ÖSSZEGZÉS 
 
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ komplex, jól felépített módon, az ellátások 
széles spektrumán keresztül végzi Kazincbarcika város, az adott szolgáltatás ellátási 
területe, illetve a feladat-ellátási szerződéssel rendelkező települések szociális és 
gyermekjóléti feladatainak ellátását. 
Az intézményrendszer jelenlegi állapotában és formájában hatékonyan látja el 
tevékenységét.  
Lényeges, hogy jól képzett szakemberek, jó mentális állapotban, megfelelő 
munkakörülmények között, munkájuk megbecsülése, elismerése mellett tudják ellátni 
feladataikat, hiszen elsősorban ezek a minőségi, hatékony szolgáltatások alapfeltételei.  
A gazdasági racionalitások azon tényezők közé tartoznak, melyeket nem lehet figyelmen 
kívül hagyni az intézmény működtetésekor, illetve a jövő tervezésekor. Ez egyes esetekben 
a szervezet szociális jellegét veszélyezteti, ezért nagyon fontos alapvetés, hogy ne váljon 
túlságosan piac orientálttá az intézménnyel kapcsolatos szemlélet. Az azonban rendkívül 
lényeges, hogy törekedjünk a minél olcsóbb, racionálisabb működtetésre. Ezt szigorú 
gazdálkodással, külső források felkutatásával és bevonásával, intézményegységek, 
szolgáltatások racionalizálásával, megújításával érhetjük el. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A KSzSzK szervezeti egységeit és működését áttekintve  

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet előírásainak,  
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

meghatározásainak,  
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 
30.) NM rendelet, valamint  

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény rendelkezései értelmében  
a lakossági szükségletből fakadó valós igényeket elégít ki. 

 
Köszönet illeti fenntartónkat, támogatóinkat, a KSzSzK intézményegységeiben dolgozó 
munkatársakat, akik a szolgáltatások széles spektrumán keresztül biztosítják Kazincbarcika 
Város lakóinak az ember egész életét végigkísérő szociális és gyermekjóléti alap- és 
szakosított ellátásokat. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A fentiek alapján kérjük a beszámoló megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
Kazincbarcika, 2019. november 21. 
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MELLÉKLETEK





 

 

 

1. sz. melléklet 
 
 
Intézményi működési bevételek (eFt) 
 

Intézményi működési bevételek  2017.  2018.  2019. I-II. negyedév 

Áru és készletbeszerzések ellenértéke 18 280 - 

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 100 4 596 5 698 

Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások ellenértéke 19 255 4 508 2 369 

Intézményi ellátási díjak     123 028 134 074 63 345 

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 6 822 4 810 2 133 

Egyéb működési bevételek 185 1 034 638 

Összesen 152 409 149 302 74.183 

 

 

 

2. sz. melléklet 
 

Átvett pénzeszközök, működési és felhalmozási célú támogatások 2017. (eFt) 
 

Honnan 

Támogatás értékű 
átvétel 

ÁH-n kívülről 

Feladat 
működésre működésre 

EFOP pályázat ME-Uniós 
Fejlesztések Fejezeti Kezelésű 
Előirányzata. 

25 440 0 
Óvodai és iskolai segítő 
tevékenység fejlesztése 

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Osztály 

37 122 0 
Közfoglalkoztatás, Nyári 
diákmunka támogatása 

Nemzeti-A 
dó és Vámhivatal 

22 993 0 
Tanulók szakmai gyakorlatának 

támogatása  
(szakképzési hozzájárulás) 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

1 694 0 
Hajléktalanok ellátásának 

támogatása 

TOP Pályázat EU-s program 
Közösségi integráció 

69 0014                   0 
„Közösségi integráció 

Kazincbarcikán a Hámán K. 
akcióterületen 

Magánszemélyektől adományok 0                 939 
Adományok az Idősek Otthona 

részére 

Összesen 156 250 939  
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3. sz. melléklet 
 

 

Átvett pénzeszközök, működési és felhalmozási célú támogatások 2018. (eFt) 
 

 

 
 

 

 

 

4. sz. melléklet 
 

 

Átvett pénzeszközök, működési és felhalmozási célú támogatások 2019. I-II. negyedév (eFt) 
 

Honnan 

Támogatás értékű 
átvétel 

ÁH-n kívülről 
Feladat 

működésre működésre 

Nemzeti Adó – és Vámhivatal 8 288 0 
Szakképzési hozzájárulás 

támogatás 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Osztály 
1 252 0 Közfoglalkoztatottak támogatása 

BorsodChem Zrt. 0 200 Hajléktalanok étkeztetésére 

Összesen 9 540 200  

Honnan 
Támogatás értékű átvétel ÁH-n kívülről 

Feladat 
működésre működésre 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 24 557 0 
Szakképzési hozzájárulás 

támogatás 

B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Osztály 
25 841 0 

Közfoglalkoztatottak 
támogatása, nyári diákmunka 

Magánszemélyektől 
adományok 

0                  763 
Adományok az Idősek Otthona 

részére 

Összesen 50 398 763  



 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 
Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

       …./2019. (XI. 21.) határozata 
a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ  

2017-2019. évi működéséről szóló beszámolójának elfogadásáról  
 

 
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.  A Képviselő-testület a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2017-2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének és valamennyi munkatársának a szociális 
ellátás területén végzett áldozatos munkájáért. 

 
Felelős:  Szitka Péter polgármester 
Határidő:  2019. november 21. 

2. A pályázati lehetőségek kiaknázásával és az intézmény pénzügyi lehetőségeinek 
figyelembevételével továbbiakban is javítani kell az intézményegységek tárgyi feltételeit. 
 

Felelős:  Szitka Péter polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
3. A jövőben is nagy gondot kell fordítani a szakalkalmazottak szakmai továbbképzésére, 
törekedni kell a továbbképzési tervben foglaltak végrehajtására. 
 

Felelős:   Szitka Péter, polgármester 
                István Zsolt, igazgató 
Határidő:  folyamatos 

4. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 188/2017. (XI.23.) önkormányzati 
határozatát. 
 

Felelős:   Szitka Péter, polgármester 
                István Zsolt, igazgató 
Határidő:  2019. november 21. 

 
 

 

 
 


