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Balassagyarmat Varos Onkormanyzatanak
Szolg3.ltatastervezesi Koncepci6ja
1. A

koncepci6

elvi alanjai

A koncepci6 nagyon tag fogalom, s mint elkeszitendo dokumentum, arra hivatott,
hogy az iranyokat kijel6lje. Ha ugy tetszik, felfogasm6dot, nezopontot, meglatast,
elgondolast, 6tletet tiikr6zz6n, de nem a reszletek sikjan. A reszletek mar a
koncepci6ra epiilo strategiaban, operativ tervekben kell, hogy megjelenjenek.
A szocialis szolgaltatasok fejlesztesehez es korszerusitesehez
kapcsol6d6an
gyakorlatban
megjeleno
folyamatok
alapjan
megallapithat6,
hogy
szolgaltatastervezesi koncepci6 rna leginkabb egy gylijtOfogalomnak tekinthetO.

a
a

A szolgaltatastervezesi koncepci6 igy - figyelemmel a szocialis szolgaltatasokat erinto
jogszab:ilyi valtozasok altaI megk6vetelt feladatokra - a k6vetkezo reszelemek
6sszessegekent ertelmezheto:
•

Alapkoncepci6
- a szoigaitatasok iranti igenyek, sziiksegletek es az ellatasi
k6telezettseg teljesitese

•

Intezmenyi
rekonstrukci6s
program
a szolgaltatast
intezm€myek targyi felteteleinekjavitasara iranyul6 program

•

A fogyatekos
szemelyek
ellatasat
vegz6
intezmenyrendszer
atstrukturaIasat
- ideertve egyreszt a nagy letszamu intezinenyekbOl a
fogyatekos
szemelyek' onrendelkezesenek
erositese
celjaval t6rteno
kihelyezeset, a lak6otthoni struktUra letrehozasat; masreszt a nagy letszamu
intezmenyekben foly6 szakmai munka belso struktUrajanak modernizaci6jat,

•

A pszichiatriai
betegek
es
szenvedeIybetegek
ellatasanak
kialakitasat,
a meglevok
atalakitasat
- a lak6otthoni struktUra
letrehozasat ezen ellatotti csoportok eseteben

•

A rehabilitaci6s
intezmenyek
szakmai feladatainak
atalakitasat
- ezt
mege16zoen a rehabilitaci6s intezmenyekben elhelyezettek allapotanak
feliilvizsgalata, majd pedig az ut6gondoz6i struktlira kialakitasa

•

A specialis
felteteleit.

alapellatasi

feladatok

megszervezesenek

nylijt6

kereteit,

A teITezett szoIgaitatasfejlesztes teh:it mind menn;.isegi, mind minosegi fejlesztesre
yonatkoz6 elemekbol all, ezek 6tv6zeteveI ken megval6sitani a jogszab:il}i
felteteleknek t6rteno megfelelest.
Formalisan termeszetesen a szoigaitatasten'ezesi koncepci6 t6bb dokumentumot
jelenthet, azonban az 6nkormanyzatnak rendelkeznie keIl egy alapkoncepci6yaI,
ame!y 6sszekapcsolja, mintegy "koordinalja" a t6bbi koncepci6t.
Igy ertelemszeruen az alapkoncepci6 hatarozza meg a f6 szakmai, gazdasagi
iranyobt, melyekhez kapcsoI6dnia ken a t6bbi programnak, ilIen-e az egesz strukrura
egyseges, teljes egeszet ken, hogy alkosson, amelyben az egyes reszelemek
iIleszkedese megyal6sul.

A szolgaltatastervezesi
koncepci6 tartalma szempontjab61 a tovabbiakban
a
szolgaltatastervezesi koncepci6 alatt az alapkoncepci6t ertjiik, amelynek f6 tartalmi
elemeit az Sztv. meghatarozza.
1.1

A ;ov6kep meghatarozasa

Atfog6 jov6kepiinket a kovetkez6kben lehetne osszegezni: A telepiiIesen el6k szocialis
szolgaltatasok iranti igenyenek lehetO legteljesebb korU kielegitese, a min6segi elet
felteteleinek biztositasa.
Ez termeszetesen osszetett m6don jelentkezik, megpedig a szocialis szolgaltatasokra
kozvetlen vagy kozvetett hatast gyakorol6 mutat6k szambavetelevel,
es a
helyzetkepb61 kovetkez6 teend6k e16revetitesevel, mely termeszetesen
tobb
tenyez6'b61 epUl fel, igy peldaul: a demografiai helyzetb6l, a telepUles lakossaga
egeszsegiigyi allapotanak varhat6 valtozasai, a munka-er6piaci
- tendenciak
alakulasa, a lakashelyzet, az egeszsegiigy kapacitasa, az onkormanyzati szocialis
intezmenyek terheltsege, a szocialis agazaton beliili es az agazatkozi egyiittmukodesek
helyzete ... stb.
1.2. Az alapelvek

meghatarozasa

1.

Jog az emberhez melt6 eletre es ennek elidegenithetetlensege

2.

A szocialis minimum biztositasa mindenki szamara

3. Biztositani a szocialis jogok ervenyesitesenek lehet6seget
4. Kozeppontban az ember, az egyenek es a csaladok
5. Mindennemu hatranyos lllegkUlonbOztetes, e16itelet elutasitasa
6. A szocialis intezmenyek tamogat6 szerepenek hangsulyozasa
7. Az egyen, csaladok vedelme, a helyi tarsadalom zavartalan egyiittelese
8. Nyitott szocialpolitika
1.3. Ertekek meghatarozasa
1.

Szocialis biztonsag

2.

Relativ biztonsag

3. Az ellatasok es szolgaltatasok
korrekci6jara hivatottak

alapvet6en a megbomlott

4. Differencialtsag
5. Az ellatasok, szolgaltatasok " emberkozeli" biztositasa
6. Az egyenre sz616 ellatasok
7. Tarsadalmi intervenci6 erositese
8. Szektorsemlegesseg
9. Innovativitas
10.

Minoseg a szolgaltatasokban

11.

Hatekonysag, hatasossag

szocialis egyensuly

fg
1.4. A szolgaltatastervezesi

koncepci6 celja:

•

Meghatarozni azokat az alapelveket, iranyokat, celokat, amelyeket a telepilles a
szocialis szolgaltatasok biztositasa, fejlesztese soran kiivet, illetve amelyekkel
orientalni kivanja a szocialis szolgaltatasok fejlesztesenek tovabbi szereplOit

•

A diinteshoz6k reszere keszUljon egy olyan alapdokumentum,
amely atfog6
kepet nylijt a telepUles ellatasi kotelezettsegenek helyzeter61, a szocialis
sziiksegletekr61 es a rendelkezesre alI6 lehetosegekr61, a szolgaltatasok
fejlesztesenek iranyair61 es a feladatokr61 az onkormanyzat szaMlyozasi
hataskoreben, az ellatasi kotelezettseg szintjen es az intezmenyi szinteken

•

Megsziintetni azokat a hianyokat, melyet a szocialis szolgaltat6
telepUlesenjelenleg nem kepes kezelni

•

Elosegiteni a szociaIis torveny altaI bevezetesre keriilt ( keriilO) uj tipusu
intezmenyek ( pI. tamogat6 szolgalatok, lak6otthonok stb. ) letesiteset

•

A telepUlesen a szocialis szolgaltatasoknak egy olyan rendszere jojjon letre,
amely minosegi es egyben differenciaIt, ahol a szolgaltatasok kiizpontjaban az
egyen all
.

•

A telepillesen olyan szolgaltat6 rendszer jiijjiin letre, amely osszehangoltan,
koordinaltan
mukodik, es amely teljes mertekben
lefedi a szociaIis
sziiksegleteket

1.5.

A szolgaltatastervezesi
•

rendszer a

koncepci6 feladata:

Vilagitson ra a telepiilesen mukod6 szocialis ellat6rendszer hianyossagaira
JelOlje ki az iranyokat
telepiilesen

•

egy resmentes

Segitse elO egy egyseges
telepiilesen

szocialis ved6hal6

" szocialis szolgaltat6

politika"

Biztositson informaci6kat egyeb fejlesztesi koncepci6k,
kidolgozasahoz es megval6sitasahoz
•

kialakitasahoz

a

kialakitasat

a

programok,

tervek

Segitse
informaci6kkal
a donteshoz6kat,
illet61eg a szolgaltatasok
biztositasaban reszt vev6ket, adjon ke1l6 alapot a szocialis szolgaltatasok
fejlesztesenek operativ programjaihoz

1.6. Celteriiletek
•

A szocialis szolgaltatasok es ellatasok mukodesenek helyi szabalyozasai
Fenntart6i mukiidtetesi szabalyok es eljarasok
Intezmen)i szabalyozas

•

Intezmen)i stru!-.:rurak feliihizsgalata,

fejlesztese

Integraci6s lehet6segek attekintese
Human- es penziigyi er6forras fejlesztes a hel)i szoci6Jis szolgaltatasokban

1.7.

•

Inforrnaci6kezeles, inforrnacioararnlas, kapcsolatok a potencialis ellatotti
k6rrel, kapcsolatok a lakossaggal, szakrnai es intezrnenyi kapcsolatrendszer,
rnas agazatokkal val6 egyiittrnuki:ides

•

Szakrnai es intezrnenyi feltetelrendszer

•

Minoseg kerdese a szocialis szolgaltatasokban

•

Az ellatasok tarsadalrnasitasa,

•

Szerzodeses ellatasok, szolgaltatasok, resz-szolgaltatasok

participaci6
kiajanlasa

Celcsoportok
•

Gyerrnekek, csaladok
Ktil6n6s tekintettel
a t6bbgyerrnekes
csaladokra es a veszelyeztetett
gyerrnekekre - a csaladi vMelrni funkci6k erositese, csaladi neveles alapveto
felteteleinek biztositasa

•

Idoskoruak, nyugdijasok, egyedtilall6k
Alapveto rnegelhetesi, gondozasi feltetelek es k6riilrnenyeik biztositasa

•

Marginalizal6dott

csoportok

Ktil6n6s tekintettel
a krizishelyzetben
levo gyerrnekes anyakra es a
hajlektalanokra - a sziiloi gondoskodashoz sziikseges feltetelek rnegerositese,
korrekci6 a krizishelyzetekben, alapvetoletfeltetelek biztositasa
•

Specialis csoportok
Ktil6n6s tekintettel a tarsadalrni integraci6 erositese, akadalyrnentes k6rnyezet
rnegval6sitasa, szernelyi segites felteteleinek kialakitasa

2.

HELYZETKEP (JELENLEGI HELYZET BEMUTATAsA)
( Ezen fejezetben talaIhat6 adatok a Kozponti Statisztikai Hivatal adatbazisab61
szarmaznak, melynek alapja a 2001. evi nepszamlaIas )
2.1.

A teleptiles helvzetet bernutat6 altalanos adatok

A helyzetelernzes elso lepesekent celszerli felrnerni a telepiiles altalanos
szocialis helyzetet, az infrastrukturalis adottsagokat, rnelyhez elengedhetetlen
nehany statisztikai adat ill. inforrnaci6 ismerete es elemzese. Ilyen adat lehet a
nepsurliseg; a k6zigazgatasi belterlilet nagysaga, megk6zelithetOsege, fcildrajzi
helyzete ( regi6, megye, kisterseg ); helyi t6megk6zlekedes formaja; tavolsagi
t6megk6zlekedes szerkezete; lakoepiiletek szama, allaga; ki:izepiiletek szama es
elerhetosege; egeszsegiigyi intezmenyek ( orvosi rende16k, szakrendelok,
k6rhaz stb.); o1.1:atasi intezmenyek; muvelodesi intezmenyek, szabadido
elt6ltesere szolgal6 intezmenyek, letesitmenyek; szocialis intezrnenyek tipusa,
szama, befogad6kepessege, teriileti elhelyezkedese; a hitelet gyakorlasanak
szinterei, \Oallasifelekezet szerinti megoszlas; ki:izbiztonsagi szen·ek.

20.
2.1.1. Lakossagszam, nepsun1seg

Teriilet ( km2)

Ev

Lakossagszam

N epsiiriiseg
(km2/fO)

1998

29,03

18.006

620,02

2000

29,03

18.056

621,97

2002

29,03

17·664

608,47

2003

29,03

17.843

614,64

2005

29,03

17·708

609,98

2.1.2. Tertilet. eIheIvezkedes, megk6zelithetoseg
Balassagyarmat az Eszak-magyarorszagi
regi6ban tertiI el, N6grad-megye
masodik Iegnagyobb telepiilesekent, a balassagyarmati kisterseghez tartoz6 28
telepiiles szekhelye. Balassagyarmat
hatarwlros,
k6zigazgatasi tertiletet
eszakr6I az Ipoly foly6, keletrol Patvarc, nyugatr61 Dejtar, delrol pedig
Ersekvadkert, Csesztve es Bzugy k6zsegek k6zigazgatasi teriiletei hataroljak.
A k6vetkezo tablazat Balassagyarmat varoshoz tartoz6 k6zigazgatasi teriilet
telepiilesreszenkenti feIosztasat abrazoIja, a 2001. evi nepszamlalas adatainak
megfele16en,

Telepiilesresz

neve

TelepiiIesresz
lakossagszama

Kozponti belteriilet
Egyeb belteriilet
Ipolysz6g

-

17518
1

I

676

N)irjes

88

Ujk6\"ar

121

Kiilteriilet

Telepiilesresz
tavolsaga a kozponti
belteriilet centrumat61
(km)

I

5,7

2,0

Homokisz61<5k

52

2,5

Hutyantanya

-

7,8

Madachtanya

4

6,9

Nyirjespuszta

4

3,5

OFB-f61dek

7

4,5

Szobokpuszta

4

4,0

2.1.3. A helvi t6megkozlekedes formaja

Balassagyarmat varosaban a helyi t6megkozlekedes egyetlen formaja a
menetrendszerinti helyi aut6busz kozlekedes, melyet a NOGAAD VOLAN Rt. (
3100. Salg6tarj':m, Rak6czi lit 137. - 139. ) mint Szolgaltat6 biztosit.
2.1.4.

Tavolsagi t6megk6z1ekedes szerkezete

Balassagyarmat varosaban a tavolsagi tomegkozlekedesnek
mukodik: a tavolsagi aut.obpsz, valamint a vasliti kozlekedes.
A tavolsagi,

ket

formaja

helykozi aut6busz k6z1ekedest a helyi tomegk6z1ekedeshez
hasonl6an a NOGRAD VOLAN Rt. Biztositja, az alabbi litvonalakon:
Budapest - Balassagyarmat - Szecseny - Salg6tarjan
Budapest - Balassagyarmat - N6gradmegyer
Salg6tarjan - Saglijfalu - Szecseny - Balassagyarmat
Salg6tarjan - Karancskeszi - Litke - Balassaagyarmat
Balassagyarmat - Orhalom - Hugyag
Balassagyarmat - N6gradmarcal - Csitar - Szecseny
Szugy - Patvarc - Balassagyarmat - Retsag
Balassagyarmat - Nagykozkenyes - Hatvan
Balassagyarmat - Herencseny - Gy6ngyos
Paszt6 - Palotas - Bercel - Balassagyarmat
Balassagyarmat - Szugy - N6gradmarcal
Balassagyarmat - Herencseny - Paszt6
Balassagyarmat - Cseszr,e - Magyarnandor - Herencseny
Balassagyarmat - Magyarnandor - Szandavaralja
Balassagyarmat - Csesztve - Mohora - Magyarmlndor

JJ
Balassagyarmat - Bercel- N6gradk6vesd / N6gradsap
Balassagyarmat - Magyarnandor

- Becske - Romhfmy - Retsag

A vasuti kozlekedes helyzeter61 elmondhat6, hogy palyafejlesztes nem
t6rtent, a szemelyk6z1ekedesben, szallitasban egyelOre nem tud versenyezni a
k6zuti fuvarozassal.
A yaros szamara az Aszod - Galgamacsa - Balassagyarmat - Ipolytarnoc 78-as
szamu es a Vac - Dregelypalank - Balassagyarmat telepiileseket 6sszek6t6 75.
szamu egynyomsavos vasutvonal biztosit 6sszek6ttetest
Budapesttel. E
csom6ponthoz tartozik meg a Balassagyarmat - Ipolytarn6c k6z6tt k6z1eked6
ugyancsak egy nyomsavos vasut.
2.1.5. Lak6epiiletek szama

2001. evi
nepszamlalaskori

2002.

evi adat

2004.

ev vegi adat

adat

6693

A lak6epiiletek
nepszamlalaskori

6"825

6706

szamanak telepiilesreszenkenti
adatoK arapjan:

megoszlasa

BALASSAGYARMAT

6693

Kozponti belteriilet

6386

a 2001.

evi

Egyeb belteriilet
Ipolysz6g

216

Nyirjes

18 + ( 1611akasnak nem min6siil6 iidiil6
)

Ujkovar
Kiilteriilet

. '"
I Homokiszolok

I

43

I

I
18

I Hutytmtanya
1l\ladachtanya

I N~irjespuszta

I

2

6

IOFB-fOld'k
Szobokpuszta

2

2.1.6. Kozepiiletek. kozintezmenvek

elme, elerhetasege:

Cir.ne,elerhetosege

Kozepiiletek,
kozintezr.nenyek neve

Megjegyzes

M.koczi lit 12.

Polgarmesteri Hivatal

505 - 900

Kozponti Ovoda

Deak Ferenc lit 19.
300 -122

Nyitnikek Tagovoda

Moricz Zs. lit 2.
301-

Meseerda Tagovoda

153

Szondi Gy. lit 14.
301-105

.

Csepered6 Tagovoda

Kovari lit 1.
300'-199

Ifjlisag litja 2.

Jatekvar Tagovod<t

300 - 670

Kiss
.Arpad
Iskola

Altalanos

Dozsa
Iskola

Gyorgy

Altalanos

Szabo
Iskola

Larine

Bajcsy - Zs. lit 7.
300 - 8n, 301 - 634

Dozsa Gyorgy lit 17.
300 - 829, 301 - 250

Majus 1. lit 2.

Altalanos

301 - 239, 300 - 234

I

Megyei
intezmeny

fenntartasli

I Megyei
intezmeny

fenntartasli

Ovoda, Altalanos Iskola es Patvarci lit 2.
Pedagogiai Szakszolgalat
301 - 177
Rozsavolgyi
Muveszeti Iskola

Mark IOdros

Balassi Balint Gimnazium
'

.

ter

II.

301 - 433, 301 - 841

...

I Deak Ferenc

lit 17·

300 ~ on,.300

- 227

J

.

Berczy Karoly K6zepiskola

Rak6czi fejedelem lit 50.
300 - 622, 300 - 285

Madach Imre Kollegium

Regimalom lit 2.
300 -788

Kalman Hetvezer lit 26.
Mikszath
Kereskedelmi,
301 - 999, 301 - 966
Elelmiszeripari,
Vendeglat6,
es
Idegenforgalmi
Gazdasagi K6zepiskola
Szent -Gy6rgyi
Gimnazium
Szakk6zepiskola

Albert
es

Rak6czi lit 50.

Szondi
Szakk6zepiskola
Szakiskola

Gy6rgy
es

Regimalom lit 2.

Szalezi Kollegium

300 - 622, 300 - 563

301 - 600, 301 - 963
Ady Endre lit 1/ a
301-765

Kereszteny
Szent Imre
Ntalanos
Iskola
es
Gimnazium
Mikszath
Muve16desi
K6nyvtar

Kalman
K6zpont
es

Swb6 U5rinc lit

l.

301-982

EgyMzi
intezmeny

fenntartasli

EgyMzi
intezmeny

fenntartasli

Megyei
. intezmeny

f

Rak6czi fejedelem litja 50.
300 - 622, 500 - 022

Madach
Konyvtar

Imre

Varosi

Varosi Bolcs6de

Rak6czi fejedelem litja 50.
300-622,300 - 295
A.chim Andras lit 20.
300 - 066

Gazdasagi, Muszaki Ellat6
Szervezet
i

Remenysugar Otthon

Rak6czi lit 50.
300-622

I Szontagh

Pal tit 44·

300 - 844, 300 - 004
MarkusO\"sz1.-ytit

l.

I 500 - 216, 300 - 977

..
enntartasu

I

I
,
!

Varosi Id6sek Klubja

Kovan u.

Varosi Sportintezmenyek

Ady Endre itt 27.

Csaladsegit6
es Rakoczi fejedelem titja 125. Tarsulas altaI fenntartott
intezmeny
Gyermekjoleti Szolgalat
300 -144

Paloc Mtizeum

Paloc liget
300 -168

Megyei
intezmeny

fenntartasti

2.1.7. Egeszsegiigyi intezmenvek:
A Balassagyarmat varosanak egeszsegiigyi alapellatasi helyzete a k6vetkez6keppen
vazolhato fel:
2.1.7.1. Az iskola-egeszsegiigyi ellatasrol es ved6n6i szolgalat muk6deserol
Balassagyarmaton e ket szakfeladat 1996. januar 01-t61 a Gazdasagi es Muszaki Ellato
Szervezethez integraltan muk6dik.
A varosban a mUk6desi engedelyben meghatarozott ellatast 5 fo foallasu korzeti
vedono, 5 fo f03.llasu
iskol<l-es ifjusagi vedono, 2 fO fo3.llasu iskola- es
ifjusagi orvos, 1 fo szakasszisztens
es 1 fO foallasu
es 1 fo reszallasu
takarit6no
teljesiti. A k6rzeti ved6n6k a csecsem6 tanacsadast
a varos 3
gyermekk6rzeti haziorvossal egyiittmuk6desbe vegzik.
Varandos tanacsadast 6nalloan, es a korhaz sziileszeti-n6gyogyaszati osztalyaval, a
csaladvedelmi-szolgalattal es az illetekes haziorvossal egyiitt latjak el. A lakhelyen
t6rten6 rendszeres latogatassal valositjak meg a szemelyre szolo tanacsadast es a
csaladgondozast. az ovodakban t6rten6 szur6vizsgalatokat a hazi gyermekorvosokkal
vegzik.
Rendszeresen szerveznek sziilesre felkeszit6 tanfolyamokat
szervezesevel nepszerusitik az anyatejes taplalast.

es varosi rendezvenyek

Balassagyarmaton kH k6rzetben t6rtenik az iskolaorvosi feladatok ellatasa. Az iskolaegeszsegiig:i feladatokat rnunkaterv alapjan vegzik, arnely minden ellatott intezrneny
igazgatojaval tane\" elejen eg:'eztetesre keriil.
Az iskolaorvosok az "Egeszseghaz" ( Balassagyarrnat, Rakoczi tit 23, ) rendel6jeben
ANTsz altaI engedelyezett rendelesi idoben latjak el az akut rnegbetegedeseket.
Az iskolaved6n6k egyeni tanacsadast es gondozasi rnunkat is vegeznek, rnegszervezik
az iskolai szureseket, \'ed6oltasokat, kapcsolatot tartanak a pedagogusokkal es a
sziil6kkel, felel6sek a dokurnentaciok elkesziteseert, valarnint az iskolai egeszsegiig:i
fehilagosito el6adasok rnegtartasa is feladataik k6ze tartozik.
Balassag:'arrnaton
telephelyei:

az

iskola-egeszsegiigyi

es ved6n6i

szolgalat

miik6desenek

2.3.
1. Ved6n6i Centrum (Madach Imre lit 3.)
2. Egeszseghaz Iskolaorvosi rendelO (Rak6czi fejedelem litja 23.)
3. Szent-Gy6rgyi Albert Gimnazium es Szakk6zepiskola orvosi szoba (Rak6czi
fejedelem lit 50.)
2.1.7.2. Fogaszati ellatasr61
Balassagyarmaton a fogaszati ellatas a Fogaszati Alapellatasi
kereteben t6rtenik.

Intezmenyi Tarsulas

Balassagyarmaton .laviil 8 telepiiles - Patak, Hugyag, Dejtar, Patvarc, Csitar, Iliny,
N6gradmarcal es Orhalom - hozta letre ezt az intezmenyi tarsulast, majd a lezajlott
privatizaci6kat k6vetOen csak 5 telepiiles maradt meg az alapit6k k6ziil, igy:
Balassagyarmat, Patvarc, Dejtar, Hugyag es Patak.
A tarsulas hatarozatlan id6re j6tt letre, 6nall6 jogi szemelyiseggel rendelkezik, az
el6iranyzatai
felett teljes rendelkezesi
jogk6rrel bir. Dnall6an gazdalkod6
k61tsegvetesi szerv.
A tarsulas vegzi a fogaszati alapellatast, a tarsulasban resztvev6 6nko.rmanyzatoknal
teriileti ellatasi k6telezettseggel, valamint a tarsult telepiilesek k6zigazgatasi teriileten
muk6d6 alap- es k6zepfokU oktatasi intezmenye tekinteteben az iskolafogaszati
ellatast.
A k6rzetek felosztas~:
•

I. szamu k6rzet, kapcsoI6d6'telepiiles:

Patak

•

III. szamu k6rzet, kapcsol6d6 telepilles: Dejtar

•

IV. szamu k6rzet, privatizalasra
Orhalom

•

V. szamuk6rzet,

II. szamu k6rzet privatizalasra keriilt, kapcsol6d6 telepiiles: N6gradmarcal

Balassagyarmaton

keriilt, kapcsol6d6 telepiilesek:

Csitar, Iliny,

kapcsol6d6 telepiilesek: Hugyag, Patvarc
4 fogaszati maganrendeles

is muk6dik.

2.1.7.3. HazioI",osokr61, hazi gyermekorvosokr61:

Balassagyarmaton

7 feln6tt es 3 gyermek haziorvosi k6rzet muk6dik.

A feln6tt haziorvosi k6rzetek k6ziil harmat (II., V., VII. k6rzetek) 2002-ben privatizalt
a DELTAMED KFr. Ennek kereteben megvasaroltak a Balassagyarmat, Leiningen u.
29. szam alatti epiiletet, ahol a rendelesek az6ta is zajlanak.
Ket h<iziorvos altai mukiidtetett
(IV., VI. kiirzetek) rendelesek a K6rhazRende16intezet epiileteben, mig az I., III. kiirzet a R<ik6czi ut 23. szam alatti un.
Egeszseghazban muk6dik.

A hazi gyermekorvosok koziil ket praxis az Egeszseghazban (Balassagyarmat, Rak6czi
lit 23.), mig egy praxis a volt RendelOintezetben (Rilk6czi lit 125.) folytatja
tevekenyseget.
2.1.7.4. Dr. Kenessey Albert K6rhaz - RendelOintezetr61

Balassagyarmat, sot a megye egyik legnagyobb letesitmenye a Dr. Kenessey Albert
K6rhaz-RendelOintezet. OnaIl6an gazdalkod6 koltsegvetesi szerv, melynek alapit6ja,
tulajdonosa Balassagyarmat Varos Onkormanyzata.
A K6rhaz Balassagyarmat,
rendelkezik:

Rak6czi lit 125. szekhelyen kiviil 3 kiilso telephellyel

1. TBC Gondoz6 Intezet (Balassagyarmat,
2. Tiidoszuro Allomas

Petofi lit 8.)

( Balassagyarmat, 16-os Honved lit 6. )

3. TBC Gondoz6 Intezet (Retsag, Koranyi Frigyes lit 6/1)
Az Intezmeny elen egyszemelyi felelOs vezet5kent a k6rhaz fOigazgat6 fOorvosa all,
teljes dontesi jogkorrel es felelosseggel. Szemelyet palyazat litjan -valasztja ki
Balassagyarmat Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete.
.
A k6rhaz foigazgat6 foorvosanak kozvetlen iranyitasa ala tartozik a legfelso vezetes; a
k6rhazigazgat6 fOorvos altalanos helyettese -, orvosigazgat6i besorolassal, a gazdasagi
igazgat6 es az apolasi igazgat6.. ,
Az intezmeny tevekenysegi korebe tartoznak
alaptevekenysegek:

az allami feladatkent

ellatott alabbi

•

aktiv k6rhazi fekvobeteg-ellatas,

•

kr6nikus es rehabilitaci6s ut6kezelest es gondozast nylijt6 fekv6"beteg ellatas,

• jar6betegek szakorvosi ellatasa es gondozasa,
•

foglalkozas-egeszsegiigyi szolgalat,

•

iigyeleti es keszenleti szolgalat,

tovabba, ellatand6 kiegeszito szolgaltataskent meg kell emliteni a vendegetkeztetest,
helyisegberletet,
verkeszitmeny
ertekesitest,
bermosast,
gep- muszerberletet,
fenymasoIasok kesziteset teritesi dij elleneben, gepjarmu szabad kapacitasanak
hasznositasat,
telephelyen gepjarmu parkolasi dij megallapitasat,
beszedeset,
szurovizsgalatokat,
kozponti
sterilizal6
szabad kapacitasanak
kihasznalas:lt,
gy6gyszertari szolgaltatast.
Megyei feladatokat is ellat6 osztalyok:
•

Fertozo Osztaly

•

I-II Psychiatriai Osztaly

24.
•

Addiktol6giai OsztaIy

Megyei feladatokat ellM6 jar6beteg szakrendeles:
•

Gyermekkardiol6gia,

•

Infektol6gia,

•

drog ambulancia.

Az ellatandalakossagszam
83.745 fo. A megyei feladatokkal egyiitt pedig az elhitand6
lakossagszam: 219.352 fo.
Az intezmeny egyiittmuk6dik
nyujt6 intezmenyekkel.

az Eszak-magyarorszagi

regia egeszsegiigyi ellatast

A gyagyit6-megelozo ellatas szerkezete:
FEKVOBETEG ELLATAs
•

I. Belgy6gyaszat (kardiol6giai profilu)

•

II. Belgyagyaszat (gastroenterol6giai

•

Sebeszet

•

Traumatolagia

•

Szilleszet es Nogy6gyaszat •

•

GyermekosztaIy

•

Fill-Orr-Gegeszet

•

Szemeszeti Osztaly

•

BOrgyagyaszat

•

Neurol6gia

•

Urol6gia

•

Anaesthesiol6gia

•

Fertozo Osztaly

•

Psyichiatriai Osztaly

•

Addik1:o16giaiOsztaly

•

Kr6nil'US OsztaIy

•

Apolasi Osztaly

JAR-o

es intenzlv terapias osztaly

ES FEKVOBETEG ELUTAsT
TERULETEK
•

Laborat6rium

profilu)

KISZOLGALO SZA.KJ.\L\l, DL\G:\OSZTIK.\I

•

Radiolagia

•

CT

•

Patholagia

•

Transzfuziolagia

•

Fiziotherapia

•

Apolast kiegeszito kozponti ellatasok

JAROBETEGELLATAs
•

Psychiatriai Gondoza

•

Gyermekpsychiatriai

•

Addiktolagiai Gondoza

•

Drog Ambulancia

Gondoza

•

Onkolagiai Gondoza

•

TBC Gondoza Retsag

•

TBC Gondoza Balassagyarmat

•

Bor- Nemibeteg Gondoza

SZAKRENDELESEK ES S~BULANCrAK
•

belgyagyaszati szakrendeles

•

fertozo szakrendeles

•

haematolagiai szakrendeles

•

diabetolagiai szakrendeles

•

kardiolagiai szakrendeles

•

gastroenterolagiai

szakrendeles

•

anaesthesiolagiai

•

fajdalom ambulancia

szakrendeles

•

sebeszeti szakrendeles

•

ersebeszeti szakrendeles

•

traumatolagiai szakrendeles

•

traumatolagiai

•

nogyagyaszati szakrendeles

•

klimax szakrendeles

ambulancia

•

csecsemo- es gyermekgyagyaszati szakrendeles

•

gyermekkardiolagiai

szakrendeles

•

gyermek psychi<itriai szakrendeh~s

•

gyermek sebeszeti szakrendeles

•

gyermek tiidogy6gyaszati szakrendeles

•

Fiil-orr- Gegeszeti szakrendeles

•

audio16giai szakrendeles

•

szemeszeti szakrendeles

•

bOrgy6gyaszati szakrendeles

•

Laser szakrendeles

•

Neuro16giai szakrendeles

•

EEG szakrendeles

•

ortopediai szakrendeles

•

uroI6giai szakrendeles

•

onkoI6giai szakrendeles

•

rheumato16giai szakrendeles

•

osteoporosis szakrendeles

•

psychiatriai ambulancia

•

addiktoI6giai szakrendeles

•

tiidogy6gyaszati szakrendeles •

•

rehabilitaei6s szakrendeles

•

szajsebeszet

•

foglalkozas-egeszsegiigyi

Az

intezet agystruktUraja 6sszesen 691 agyat tartalmaz.

szakellatas

A K6rhaz az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvany szerint tanusitott
rendszerben muk6dik.

minosegbiztositasi

A betegellatas rendjet az osztalyok muk6desi rendje, a doIgoz6k munkak6ri leirasa,
eljaras-utasitasok es szakmai protokollok tartalmazzak.
2.1.7.5. K6zponti ligyeletroI
A Nepj6Ieti KozlOny XLVI. e\folyamilllak 20. szamaban jelent meg Balassagyarmat
Varos Onkormanyzat palyazati kiirasa a k6zponti ligyeletre \'onatkoz6an 1996-ban.
Erre 3 palyazati kerelem erkezett.
Ezt megelozoen Balassagyarmat 13 teleplilessel k6t6tt megbizasi szerz6dest, majd
Balassagyarmat
megk6totte
a szerz6dest a Dr. Kenessey Albert K6rhaz-

Rendelaintezettel, a palyazat nyertesevel. E szakmai feladatra jogi ertelemben vett
tarsulasi megaIlapodas ekkor meg nem j5tt letre.
A hazi orvosokkal k5t5tt megbizasi szerzadesben szerepel, hogy a haziorvos a
folyamatos ellatasi k5telezettsegeb61 fakad6an k5teles a Balassagyarmati K6zponti
Ugyeleti Szolg~latban reszt venni. A haziorvost az iigyeleti szolgaIatert iigyeleti dij
illeti meg. Az iigyeleti dij merteke az iigyeletet fenntart6 es a haziorvos k5z5tt kiil5n
szerzades
alapjan
keriil megallapitasra.
A 2004. juniusaban
megalakult"
Balassagyarmati Kisterseg T6bbcelu Tarsulasa egyik alapfeladatakent vaIlalta a
haziorvosi iigyelet megszervezeset. Ennek kereteben Balassagyarmat k6zponttal egy
mikro-k6rzet alakult, tarsulasi megaIlapodas keriilt elfogadasra. A tarsulast alkot6
telepiilesek: Balassagyarmat, Cserhatsurany, Csesztve, Csitar, Dejtar, Ersekvadkert,
Herencseny, Hugyag, Iliny, N6gradmarcal,
Orhalom, Patak, Patvarc, Sziigy,
Ipolyvece, Dregelypalank es Hont - azaz a korabbi 13 telepiiles melle tovabbi 3
telepiiles csatlakozott. Ett61 kezdve a k6zponti iigyelet szekhelye Balassagyarmat,
Rak6czi lit 125. szam alatti Rendelaintezet epiilete.
2.1.8. Vallasi, felekezeti hovatartozas
A nepesseg felekezet es vallas szerinti megoszlasa:
Balassagyarmat 6sszlakossaga

18474 fa

Katolikusok 6sszesen

13.009fO

R6mai katolikus

..

12.972 fa

G6r6g katolikus

36fO

Ortodox 6sszesen

6fa

Orosz

j4fa

Szerb

lIfo

Bolgar

-

Roman

lfO

Gor5g

-

T6bbi

-

Reformatlis

486 fo

E\'angelikus

\1736 fO

lBO";'"

Ad\"entista

T6bbi protestans

41fo

T6bbi kereszteny

44fo

Izraelita

15 f{)

Mas istenhiten alapul6

2fo

Az 6rok istentorveny hirdeto vallas

5f{)

A felsoroltak koze nem tartoz6

If{)

Egyhazhoz / felekezethez nem tartoz6

1364

Megtagadta a valaszadast

1663 f6

Nines valasz

95f6

fa

2.2. DemogrMiai adatok
A demognifiai adatok kepet adnak a lakossag alland6 es ideiglenes szamar61,
korosszeteteler61, a nemzetisegi es retegtagoz6dasar61, a szoeialisan raszorultak
szamar61 az egyes szoeialis indikatorok tiikreben, ugymint: az onkormanyzat
illetekessegi
teriileten
elO .alland6
lakosok szama, nemenkenti
valamint
koresoportonkenti megoszlasban; 'az onkormanyzat illetekessegi teriileten tart6zkod6
ideiglenesen bejelentkezett
lakosok szama nemenkenti
es koresoportonkenti
megoszlasban; esaladok szama es nagysag szerinti osszeteteliik; egyediil elOk szama
nemenkent es koresoportonkent;
esaladi allapot szerinti megoszlas nemenkent es
koresoportonkent; hazassagkotesek szama; sziiletesek szama; halalozasok szama stb.
Az adatok sok esetben a 2001-es nepszamlalas adatain alapulnak, tekintettel
hogy akkor tortent meg a legut6bbi reszletes felmeres.

arra,

2.2.1. A lakossag korosszetetele nemenkent es koresoportonk{mt (2001 )

Nepesseg
osszesen

Korcsoportok
0- 4hes

15 -

9 e\'es

10 - 14 eves
i
115-19hes

844
\1004
1212

1

1343

1

No

Fern

427

417

541

1463

I
!
i

20 - 24 eves

1425

770

655

25 - 29 eves

1487

821

666

30 - 34 eves

14°7

749

658

35 -39 eves

1169

579

590

40 - 44 eves

1339

631

708

45 -49 eves

1702

827

875

50 - 54 eves

1311

635

676

55 - 59 eves

1151

552

599

60 - 64 eves

831

364

467

65 - 69 eves

7°6

293

413

70 -74 eves

586

226

360

75 -79 eves

502

160

342

80 - 84 eves

236

74

162

85 evfeletl

219

54

165

Osszesen

18474

8995

9479

..

A nepesseg alakuhisa:
Lak6nepesseg

Evek

\1970

1980

1990

2001

2006

Lakossag

1

14.209

17.881

18.180

18-474

17·706

1

I

Jelen le\-o osszes nepesseg

1870

1880 11890 11900

6560

6858

17826 18674

1930

1941

1949

1

1960

11970

i

12.071 12.258111.427113.080 14-516

2:f.
2.2.2. A nappali es az ejszakai nepesseg alakullisa
Ejszakai nepesseg osszesen: 18474 fO
EbbOl nem tanul, nem dolgozik: 7903 f6
Helyben dolgozik, helyben tanul: 8998 fo
Mas telepiiIesre jar el dolgozni, tanulni: 1573 fO.
Mas telepiilesrol jar be tanulni, dolgozni: 4654 fo
Nappali nepesseg osszesen:21.555

fa

Helyben lak6 foglalkoztatott osszesen: 7327 f6
Helyben dolgozik: 5990 fo

Eljar dolgozni: 1337 f6
Bejar dolgozni: 2194 f6
Helyben foglalkoztatott egyiitt: 8184 f6
Helyben laM tanul6 osszesen: 3244 fO
Helyben tanul6: 3008 f6
Mas telepiilesen tanul: 236 fo
Mas telepiilesr61 bejar tanulni: ~4l)Ofo
Helyben tanul6 osszesen: 5468 f5
2.2.3. Nepszaporodas
Nepszaporodas

osszesen:

Nepszaporodils 1970 es 1979 kozott
Lak6nepesseg 1970-ben

14209

Termeszetes szaporodas - fogyas

+ 675

Elye sziiletesek szama

2668
I

I Halalozas
i Vandorlasi

1993
ki.ilonbozet

2997

Nepszaporodas 1970 es 1979 kozott
Lak6nepesseg 1970-ben

14209

Termeszetes s'zaporodas - fogyas

+ 675

Elve sziiletesek szama

2668

HaIalozas

1993

Vandorlasi kiil6nbozet

2997

Nepszaporodas 1980 es 1989 kozott
17.881

Lak6nepesseg 1980-ban
Termeszetes szaporodas - fogyas

+ 50

Elve sziiletesek szama

2277

Halalozas

2227

Vandorlasi kiil6nb6zet

249

Nepszaporodas 1990 es 2001 kozott
Lak6nepesseg 1990-ben

18180

Lak6nepesseg 2001-ben

18474

Termeszetes szaporodas - fogyas

-448

Elve sziiletesek szama

2102

Halalozas

2550

Vandorlasi kiil6nb6zet

742

2.2.4. A 18 evesnel fiatalabb nepesseg korev szerint, a kormegoszlas f6 mutat6szamai
200l-ben a 18 evesnel fiatalabb lakossag szama 3900 f6 volt, melynek az evenkenti
felosztasa az alabbiak szerint alakul:

1J
8 eves

183

9 eves

217

10 eves

264

11 eves

225

12 eves

249

13 eves

216

14 eves

258

15 eves

313

16 eves

244

17 eves

283

Fentiek alapjan az alabbi osszefiiggeseket lehet levonni:
100 felnatt korurajut6

gyermek- es oregkoruak szama: 50

100 felnatt korura jut6 gyermekkoru:

25

100 felnatt korura jut6 oregkoru: 25
100 gyermekkorurajut6

oregkO'rl!: 101

2.2.5. A 15 eves es idasebb nepesseg csaladi alIapot es nemek szerint:

FERFIAK
Osszesen

7413

Natlen

2464

Hazas

4100

Hazastarsaval egyiitt el

4017

Ozvegy

219

Elvalt

630

Elettarsi kapcsolatban el osszesen

324

I
I
I

Elettarsi kapcsolatban ela natlen

148

1

Elettarsi kapcsolatban ela hazas

11

Elettarsi kapcsolatban ela ozvegy

21

Elettarsi kapcsolatban ela eld.lt

144

,

NOK
Osszesen

8001

Hajadon

1686

Hazas

4083

Hazastarsaval egyiitt eI

3954

Ozvegy

1358

EIvaIt

874

EIettarsi kapcsoIatban eI 6sszesen

322

EIettarsi kapcsoIatban e16hajadon

132

EIettarsi kapcsoIatban eI6 hazas

3

Elettarsi kapcsoIatban eI6 6zvegy

39

..

Elettarsi kapcsolatban eI6 eIvaIt

148

15 eves es id6sebb nok eive szUletett gyermekek szama szerint:

HAzAsNOK
Osszesen

4083

Gyermektelen

259

1 gyermekkel

944

2 gyermekkel

2249

3 gyermekkel
4 vagy t6bb gyermekkel
Eh-e sziiletett gyermekek szama

1505
126
17542

11O? fore jut6 eh-e sziiIetett gyerme~ek 1185
!

szama

..•.

'

-",

2'3.

15 - 49 EVES HAzAs

Osszesen

2589

Gyermektelen

187

1gyermekkel

665

2 gyermekkel

1393

3 gyermekkel

290

4 vagy tobb gyermekkel

64

Elve sziiletett gyermekek szama

4598

100 fore jut6 elve sziiletett
szama

gyermekek

178

PARKAPCSOLATBAN

Osszesen

331

1gyermekkel

990

2 gyermekkel

2290

3 gyermekkel

526

4 vagy tobb gyermekkel

141

Elve sziiletett gyermekek szama

7804

100 fore jut6 elve sziiletett
szama

ELO NOK

4278

.

Gyermektelen

NOK

gyermekek

182

2.2.6. A 7 hes es id6sebb nepesseg a legmagasabb iskolai vegzettseg szerint:

OSSZLAKossAG

Osszesen
Altalanos

117248
iskola

elsa

e\folyamat

sem \ 309

vegezte el
Ntalanos iskola 1 - 7. evfolyamat vegezte 2605
el
Ntalanos iskola 8. evfolyamat vegezte el

3894

Kozepiskolai vegzettseg erettsegi nelkiil

3738

Kozepiskolai vegzettseg erettsegivel

4570

Egyetemi,
nelkUl

f6iskolai

vegzettseg

oklevel 251

Egyetemi, f6iskolai vegzettseg okleveIlel

1881

FERFIAK
Osszesen

8374

Ntalanos iskola
vegezte el

els6

evfolyamat

sem 179

Ntalanos iskola 1 - 7. evfolya~M vegezte 1165
el
Ntalanos iskola 8. evfolyamat vegezte el

1718

Kozepiskolai vegzettseg erettsegi nelkiil

2358

Kozepiskolai vegzettseg erettsegivel

1852

Egyetemi,
nelkiil

f6iskolai

vegzettseg

oklevel 131

Egyetemi, f6iskolai vegzettseg okleveIlel

971

NOK
Osszesen
Ntalanos iskola
vegezte el

8874

1

els6 e\iolyamat

sem 130

Altalanos iskola 1 - 7. e\iolyamat vegezte 1440
el

I
I
I
I

I

30.
Altalanos iskola 8. evfolyamat vegezte el

2176

Kozepiskolai vegzettseg erettsegi nelkiil

1380

Kozepiskolai vegzettseg erettsegivel

2718

Egyetemi,
nelkiil

f6iskolai

vegzettseg

oklevel 120

Egyetemi, f6iskolai vegzettseg oklevellel

910

A nepesseg iskolai vegzettseg es nemek szerint:

10 -

X EVES, ALTALANOS ISKOLA ELSO EVFOLYAMA.T SEM vEGEZfE
EL
F6

A megfelel6 koruak
sz.azalekaban

Osszesen

103

0,6

Ferfiak

58

0,7

45

0,5

N6k

..

15- X EVES, LEGALABB 8 ALTAlANOS
F6

vEGZETTSEGGEL
A megfelel6 koruak

szazalekaban
Osszesen

14252

92,5

Ferfiak

7008

94,5

I

N6k

7244

90,5

I

18 -

x EVES,

LEGALABB KOZEPISKOLAI vEGZETfSEGGEL
F6

A megfelel6 kornak
szazalekaban

Osszesen

6702

46

Ferfiak

2954

42,1

N6k

3748

49,5

25 - X EVES, EGYETEMI, FOISKOLAI vEGZETfSEGGEL
F6

A megfele16 kornak
szazalekaban

Osszesen

1802

14,2

Ferfiak

943

15,8·

N6k

859

12,9

2.2.7. A nepesseg megoszlasa nemzeti hovatartozas szerint:
( A nemzeti hovatartozas alapja: a nemzeti, kulturalis ertekek, hagyomanyokhoz val6
kiit6des, az anyanyelv, a csaladi, barati kiiziissegben beszelt nyelv alapjan keriilt
megitelesre )

Nepesseg iisszesen

18474 f6

Hazai kisebbseghez tartoz6 iisszesen

509 f6

Magyar

17.683 f6

Afrikai

-

Arab

4f6

Bolgar

2f6

Cigany, romani, beas

IC6ro,
Hon·at

1322 f6

I

!

31.

Kinai

3 f6

Lengyel

5f6

Modern heber, zsid6

2 f6

Nemet

77f6

Ormeny

!f6

Roman

6f6

Ruszin

3f6

Szerb

4f6

Szlovak

59 f6

Szloven / Vend

2f6

Ukran

16 f6

2.2.8. A Mztartasok es csaladok f60b adatainak bemutatasa 1970-t6l napjainkig
1970.

Haztartasok szama
100 Mztartasrajut6

4320
szemelyek szama

303

100 Mztartasra jut6 foglalkoztatottak
szama

146

Csaladok szama

3671

100 csaladra jut6 csaladtagok szama

310

100 csaladra jut6 gyerekek szama

121
1

100 csaladrajut6 15 evnel fiatalabb
gyermekek szama

86
1

I

1980.

Haztartasok szama
100

5584

Mztartasra jut6 szemelyek szama

297

100 Mztartasra jut6 foglalkoztatottak
szama

142

Csaladok szama

4774

100

csaladra jut6 csal<idtagok szama

309

100

csaladra jut6 gyerekek szama

121

100 csaladrajut6
gyermekek szama

15 evnel

fiatalabb

91

1990.

Haztartasok szama
100

6270

Mztartasra jut6 szemelyek szama

100 Mztartasrajut6
szama

foglalkozt;to1:tak

Csaladok szama

276
131

4998

100

csaladra jut6 csaladtagok szama

301

100

csaladrajut6

gyerekek szama

117

15 evnel

79

100 csaladrajut6
gyermekek szama

fiatalabb

2001

Haztartasok szama
100

Mztartasra jut6 szemelyek szama

100 Mztartasra jut6 foglalkoztatottak
szama

Csaladok szama

15097

32.

100 csaladra jut6 csaladtagok szama

292

100 csaladrajut6

109

gyerekek szama

100 csaladrajut6 15 eVDelfiatalabb
gyermekek szama

57

2.2.9. A haztartasok megoszlasa a haztartas osszetetele szerint

Haztartasok szama osszesen

6563

Csalad haztartas szama

4898

Nem csalad haztartas szama

1665

Egy csaladb61 a116haztartas

4707

Egy csaladb61 a116haztartas eseteben egy 784
sziil6 gyermekkel
2 csaladb61 a116haztartas

183

3 vagy tobb szemelybOl a116haztartas

3

Egyszemelyes haztartas

1495

.

Egyeb osszetetelli haztartas

170

A haztartasok es a haztartas tagjainak szama a gazdasagi aktivitas osszetetele szerint

Haztartasok szama osszesen

6563

Haztartasok 1 szemellyel

1495

Haztartasok 2 szemellyel

1823

1

Haztartasok 3 szemellyel

1535

Haztartasok 4 szemellyel

1246

Haztartasok 5 szemeIlyel

319

I
I

Haztartasok 6 szemellyel
Haztartasok 7 szemellyel

107

1

128
t

Haztartasok 8 vagy tiibb szemeIlyel

10

Haztartasok 1foglalkoztatottal

2007

Haztartasok 2 foglalkoztatottal

1799

Haztartasok 3 foglalkoztatottal

378

Haztartasok 4 vagy tiibb foglalkoztatottal

81

MunkanelkUliek szama

270

Inaktiv keres6k szama

1990

Csak eltartottak szama

38

100 haztartasra jut6 szemelyek szama

263

100 haztartasra
szama

108

jut6

foglalkoztatottak

2.2.10. A csaladok csaladiisszetetel szerinti felosztasa ( 2001 )
Csaladok iisszesen: 5097
Hazasparok iisszesen: 3895
Ebb6l gyermektelen, vagy gyermekevel nem egy haztartasban el: 1353
Egy gyermekkel: 1247
Ket gyermekkel: 1080
Harom gyermekkel: 181
Negy vagy tiibb gyermekkel: 34
Elettarsi kapcsolat szama iisszesen: 323
EbbOl gyermektelen, vagy gyermekevel nem egy haztartasban
Egy gyermekkel: 92
Ket gyermekkel: 43
Harom gyermekkel:

21

Negy vagy tiibb gyermekkel: 8
Egy sziil6s csaladok szama, ahol az egy sziil6 az apa: 77
Egy gyermekkel: 53
Ket gyermekkel:

21

Harom \"agytobb gyermekkel: 3

el: 159

33.

Egy sziilc5scsalad szama, ahol az egy sziila az anya: 802
Egy gyermekkel: 548
Ket gyermekkeI: 212
Harom vagy tiibb gyermekkel: 42
Osszessegeben a csaladban elc5k szama 14.892 fa, ebb61 5577 gyermek. Igy a 100
csaladrajut6 gyermeke szama 109.
2.2.11.A lak6egysegek rendeltetese es lak6ik
Lakasok szama: 6669 db, melyhOi 281 nem lakott, 1 iidiilesre hasznalt, 47 pedig mas
celra ( nem Iakas es nem iidiiles celjara hasznalt )
Lakasok felosztasa a szobaszam alapjan:

Lakas 1 szobaval
Lakas 2 szobaval

531

.

2726

Lakas 3 szobaval

2337

Lakas negy vagy tiibb szobaval

1099

A Iakasok felosztasa a tulajdonjogi helyzetiik alapjan:

Termeszetes szemely tulajdona

6447

Onkormanyzati tulajdonu

195

Egyeb

51

A Iakasok felosztasa a hasznalati jogcim szerint:

Tulajdonos

I

Berlet

II

Egyeb

:

A lakasok felosztasa a helyisegek szama szerint:

Lak6szobakszama osszesen

12551

Fel- es kisszobak szama osszesen

5320

Konyhakszama osszesen

6682

Fozofiilkekszama osszesen

2°5

Fiirdoszobak szama osszesen

6864

100 lakasra jut6 szobak szama

267

100 szobara jut6 lakosok szama

96

100 lakasb61fiirdoszobas

90

A lakasok felosztasa az epites eve szerint:

1919 el6tt epiilt
1920 -1944

760

.

,

568

1945 -1959

329

1960 -1969

1094

1970 -1979

2311

1980 -1989

1254

1990 - 2001

377

A lakasok felosztasa az alapteriilet szerint:

29m2-nelkevesebb
30 -39 m2

81
246

1

40 -49 m2

153

50 - 59m2

I 1868

60 -79

m2

1

1458

3ft,

80 - 99m2

1014

100m2-nel nagyobb

1495

Egy lakasra jut6 alapteriilet (m2-ben)

75

A lakasok felosztasa a felszereltseg alapjan:

Hal6zati vizvezetekkel

6426

Hazivizvezetekkel

32

Meleg foly6vizzel

6338

Vizobliteses We-vel

6266

Kozesatornaval

4905

Hazi esatornaval

1632

HaI6zati gazzal

3693

Palaekos gazzal
Kozponti rutessel

1801

..

4180

A lakasok felosztasa a komfortossag alapjan:

Osszkomfortos lakasok szama

4038

Komfortos lakasok szama

2009

Felkomfortos lakasok szama

173

Komfort nelkiili lakasok szama

341

Sziikseg- es egyeb lakasok szama

132

A lakasok felosztasa magassag es nagysag alapjan:

I La'ok'h'az
I

13537

IOdiil6haz

1185

FOldszintes

3421

Emeletes

301

Egylakasos

3217

Ket vagy harom lakasos

185

4 - 10 lakasos

171

11vagy annii.ltiibb lakasos

149

2.3.Foglalkoztatottsagr61
A nepesseg gazdasiigi aktivitiis es nemek szerint
1980

Osszesen
Lakossag

17881

Foglalkoztatott

8121

Munkanelkiili

-

Inaktiv kereso
Eltartott

- No

Fern
8495

9386

4346

3775

-

-

3397

1255

2142

6363

2894

3469

.

1990

Osszesen

Fern

No

Lakossag

18180

8768

9412

Foglalkoztatott

8249

4360

3889

MunkaneIkiili

280

196

Inaktiv kereso

13806

Eltartott

15845

1330

1

2882

84

1

2476

1

2963

I
I
\

I

35
2001

No

Fern

Osszesen
Lakossag

18474

8995

9479

Foglalkoztatott

7327

3883

3444

Munkanelkiili

751

475

276

Inaktiv kereso

5275

1951

3324

Eltartott

5121

2686

2435

A foglalkoztatottak korcsoport, legmagasabb befejezett iskolai vegzettseg, osszevont
nemzetgazdasagi ag es 6sszevont foglalkozasi f6csoport szerint:
Foglalkoztatottak

szama: 7327

Foglalkoztatottak

szama a korcsoportok alapjan:

15 - 29 evesek

1838 f6

30 - 39 evesek

1898 f6

40 - 49 evesek

2277f6

50 - 59 evesek

1212 f6

60 ev felettiek

102 f6

A foglalkoztatottak

legmagasabb befejezett iskolai vegzettseg szerinti megoszlasa:

8 altalanosnal alacsonyabb vegzettseg

52 f6

8 altalanos vegzettseg

1032 f6

K6zepiskolai vegzettseg erettsegi nelkiiI, 1978 f6
szakmai okle\"eIIeI
K6zepiskolai vegzettseg erettsegiveI

12871 f6

Egyetemi, f6iskolai v-egzettseg

11394 f6

Helyben dolgoz6 es mas telepiilesre eljar6 foglalkoztatott
demografiai jellemzak es osszevont nemzetgazdasagi ag szerint:

lak6nepesseg

fbob

Helyben dolgoz61ak6nepesseg osszesen: 5990 fa, melyb61 3020 f6 fern es 2970 fo na.
Koziiliik a 15 - 29 evesek szama 1351, a 30 - 49 evesek szama 3496, mig az 50 ev
felettiek szama 1143 fa.
2.4. A szocialis ellatasokat bemutat6 adatok
2,4.1. Kotelezaen biztositand6, szocialis raszorultsagt61 fUgga penzbeli ellatasok:
A szocialis igazgatasr61 es szociaIis ellatasokr611993. evi III. torveny (tovabbiakban:
Sztv.) 25. § (3) bekezdese alapjan:
" A telepiilesi onkormanyzat szocialis raszorultsag eseten - a szocialis alapellatas
kereteben - a jogosult szamara idaskoruak jaradekat, rendszeres szocialis segelyt ,
lakasfenntartasi tamogatast, apolasi dijat, atmeneti segelyt aIlapit meg e torvenyben,
valamint az onkormanyzat rendeleteben meghatarozott feltetelek szerint." Ezen
elhltasokat tekinti az Sztv. egyiittesen szocialis raszorultsagt61 fiigga penzbeli
ellatasoknak.
.
Ennek kereteben, a telepiilesi onkormanyzat
1. idaskoruakjaradekat

'.

2. rendszeres szocialis segelyt
3. lakasfenntartasi

tamogatast

4. apolasi dijat
5. atmeneti segelyt kiiteles nylijtani.
A fbob segelynemek egyenkenti reszletezese

IdoskorUakjaradeka
Az idaskoruak jaradeka a megelhetest biztosit6 jiivedelemmel nem rendelkeza
idaskoru szemelyek reszere nyujtott tamogatas. Ez alapjan 2002-ben 12-en , mig
2003-ban lO-en, 2004-ben 9-en reszesiiltek ebbOl az ellatasb61.
Ennek ertelmeben a tamogatasi osszegek az alabbiak szerint alakultak:

!:002-ben
osszesen
Kiadasok
osszesen

2.235·73°·-

2003-ban
iisszesen
1.813·777--

ben
I :004osszesen
1.353.197.-

2005-ben
iisszesen
868.205·-

Ebb61 a kozponti
koltsegvetesb61
visszaigenyelhet6

2.012.157·-

1.612.274·-

1.204.620.-

781.385.-

Onkormanyzati
koltsegvetesb61
szarmaz6

223·573·-

201.503.-

148.577--

86.820.-

Rendszeres

szoci{zZis segeZy

A rendszeres szocialis segely a hatranyos munkaer6piaci helyzeru aktiv korn
szemelyek es csaladjuk reszere ny(rjtott tamogatas. 2002-ben 9-en, 2003-ban es
2004-ben 8-8 f6 reszesiilt ebbOl az ellMasb61.
Ennek ertelmeben a tamogatasi iisszegek az alabbiak szerint alakultak:

2002-ben
osszesen

2003-ban
osszesen

2004-ben
osszesen

Kiadasok
osszesen

1.511.910.-

1.438.998.-

1.684·377.-

1.898.197.-

EbbOl a kozponti
koltsegvetesbOl
visszaigenyelhet6

1.133·933·-,

1.279.619.-

1.498.260.-

1.708.378.-

Onkormanvzati
koltsegvet~sbOl
szarmazo

377·977·-

159·379·-

186.117·-

189.819.-

2005-ben
. osszesen

.ApoZ{zsi dij
A2 apolasi

dija tart6san gondozasra szorul6 szemely otthoni apolas<it ell<ito
nagykorn hozzatartozo reszere biztositott anyagi hozzajarulas. A2 apolasi dij az
eddigi kett6 - normativ alapon jar6, es meltanyossagb61 megitelt - helyett harom
formaban juttathat6. ( normativ alapon alaptamogatas; normativ alapon jar6
emelt szinru tamogatas a fokozotl apolast igenyI6knek; meltanyossagb61 jar6
tamogatas) A meltanyossag eseteben a telepiilesi iinkormanyzat allapftja meg
azokat a felteteleket, melyek fennallta eseten tamogatast foly6sft a raszorultaknak.
Ezek alapjan 2002-ben
ebb61 az ellatasb6I.

65-en , 2003-ban

66-an, 2004-ben

74-en reszesultek

Ennek ertelmeben a tamogatasi osszegek az alabbiak szerint alakultak:

2002-ben
osszesen

2003-ban
osszesen

2004-ben
osszesen

2005-ben

7.980-460.-

10.390.032.-

12·706·909·-

14.806.996.-

Ebb61 a kozponti koltsegvetesb61
visszaigenyeIhetO

3·914·55°·-

6.103.260.-

13.326.297.-

Onkorrnanyzati
koltsegvetesb61
szarrnaz6

6·475·480.-

6.660·365·-

1,480.699·-

Kiadasok
osszesen

7.980-460.-

Lakasjenntartasi

osszesen

tamogatas

A Iakasfenntartasi
tarnogatas
3 fele forrnaban foly6sithat6:
norrnativ
Iakasfenntartasi tarnogataskent, helyi Iakasfenntartasi tarnogataskent es az
ad6ssagkezeleshez kapcsoI6d6an ( rnelynek szarnitasi rn6dja rnegegyezik a
norrnativaval ). Ezek a tarnogatasi forrnak a rendeletiink s'zerint kizarjak
egyrnast.
.
Norrnativ Iakasfenntartasi tarnogatas cirnen nern keriiIt kiutalasra tarnogatas,
rnivel akik elertek a r.endeletiinkben, illetve az Sztv-ben rneghatarozott
feIteteIeket,
ad6ssagkezelesi
tamogatas
kereteben
kap Iakasfenntartasi
tamogatast.
A helyi Iakasfenntartasi tamogatas cimen 2002-ben 7-en , 2003-ban
2004-ben 36-an, 2005-ben pedig 9 reszesiiltek ebbOl az ellatasb61.
Ennek ertelmeben
szerint alakultak:

Kiadasok
osszesen

a helyi Iakasfenntartasi

tamogatasi

13-an,

osszegek az alabbiak

2002-ben
osszesen

2003-ban
osszesen

2004-ben
osszesen

2005-ben

1235.820.-

54·386.-

;3°3.910.-

630.000.-

osszesen

Ebb61 a kozponti koltsegvetesb61
visszaigenyelhet6

-

-

-

Onkormanyzati
koltsegvetesb61
szarmazo

554·386.-

1.3°3·910.-

630.000.-

235·820.-

>.

I

31-.

Atmeneti segely
Az atmeneti segely a lHfenntartas veszelyezteto rendkiviili elethelyzetbe keriilt,
valamint id6szakosan vagy tart6san letfenntartasi gondokkal kiizd6 szemelyek reszere
a helyi rendeletben meghatarozott feltetelek fennallt eseten biztositott tamogatasi
forma. 2002-ben 1075 fo 1963 esetben, 2003-ban 961 fo 1.640 esetben, 2004-ben 718
fo 1.175 esetben es 2005.-ben 668 fo reszesiilt az ellatasban.

2002-ben
6sszesen

2003-ban
6sszesen

2004-ben
6sszesen

2005-ben
6sszesen

Kiadasok
6sszesen

20.574.310.-

17-494·619·-

12.900·948-

10.068·363·-

Ebb61 a k6zponti
k6ltsegvetesbOl
visszaigenyelheto

-

-

-

-

Onkormanyzati
k6ltsegvetesb61
szarmaz6

20·574·310.-

17·494·619·-

12.900·948.-

10.068.363.-

..
2-4.2.A szocialis szolgaltatasok, ellatasok k6ziil
Szocialis informaci6s szolgaltatast,
Etkezetest,
Hazi segitsegnylijtast,
CsaIadsegitest ( a 2.000 fonel nagyobb telepiileseken k6telezo ),
Nappali ellatast ( a 3.000 fonel nagyobb telepiileseken k6telezo ),
Tamogat6 szolgaltatas ( a 10.000 fonel nagyobb telepiileseken k6telezo ),
Jelzorendszeres
k6telezo ),

hazi segitsegnylijtas ( a 10.000 fonel nagyobb telepiileseken

K6z6ssegi ellatasok ( a 10.000 fonel nagyobb telepiileseken k6telezo ),
Idosek atmeneti elhelyezese ( a 10.000 fonel nagyobb telepiileseken k6telezo ),
Az egyes ellatasi formak reszletezese:
A szociaIis informaci6s szolg:iltat:is
A szocialis informaci6s szolgaltatas celja, hogy a szoci:ilis biztonsag megteremtesehez
kapcsol6d6 ellatasokat es szolgaltatasokat igenylok megfelel6 t<'ljekoztat:ist kapjariak

az elhitasok hozzMerhetosegevel
kapcsolatban.

es az igenybeveteliikre

vonatkoz6

A szocialis informaci6s szolgaltatas kereteben reszletes tajekoztatast

szabalyokkal

kell nylijtani

a) az Sztv-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatarozott szemelyes gondoskodast nylijt6
ellatasokkal es szolgaltatasokkal, valamint az egeszsegiigyi ellatassal kapcsolatban
aa) a helyben igenybe veheto ellatasok es szolgaltatasok korerol, feIteteleir61 es az
igenybevetellel kapcsolatos eljarasi kerdesekrol,

ab) a helyben nem
igenybeveteliik m6djar61;

eIerheto

ellatasok,

szolgaltatasok

elerhetosegerol

es

b) a penzbeli es termeszetbeni
szocialis es gyermekvedelmi ellatasokkal, a
csaladtamogatasi
ellatasokkal,
a tarsadalombiztositasi
es a foglalkoztatashoz
kapcsol6d6 ellatasokkal, valamint a fogyatekossaggal
osszeruggo ellatasokkal
kapcsolatban

baY az ellatas megallapitasara
elerhetoseger61,

hataskorrel

es illetekesseggel

rendelkezo

szerv

bb) az ellatasok igenylesehez sziikseges iratokr61;
c) ifjusagi iigyekben.

Ha a tajekoztatast kero szemely altaI igenyelt szocialis szolgaltatas helyben nem
erheto el, a szocialis informaci6s szolgaltatast nylijt6 intezkedik· az ellatasi
lehetosegek felkutatasa erdekenen; valamint segitseget nylijt az ellatast nylijt6val val6
kapesolatfelvetelben es az iigyintezesben.
Fontos tovabba megjegyezni, hogy a szoeialis informaei6s szolgaltatas ellatasahoz
nines sziikseg mukodesi engedelyre, elegendo a bejelentesi kotelezettseg.
A szocialis informaci6s szolgaltatas elerhetosegerol es a szolgaltatas kereteben
biztositott informaei6k korerol a helyben szokasos m6don kell tajekoztatast nylijtani.
Varosunkban a szocialis informaci6s szolgaltatast a Gyermekj6leti es Csaladsegito
Szolgalat latja el.
Etkeztetes
Az etkeztetes kereteben azoknak a szocialisan raszorultaknak a legalabb napi egyszeri
meleg etkezeser61 kell gondoskodni, akik azt onmaguknak, illetve iinmaguknak es
eltartottjaik reszere tart6san vagy atmeneti jelleggel nem kepesek biztositani.
Etkeztetesben kell reszesiteni azt az igenyl6t, illetve altala eltartottat is, aki kora vagy
egeszsegHlli!p'Ota miatt nem kepes az etkezesr61 mas m6don gondoskodni.

A te1epiilesen elO fogyatekos szeme1yek, pszichiatriai betegek, haj1ekta1an szeme1yek
vagy szenvede1ybetegek
reszere 1ehetOseget kell biztositani
az etkeztetes
igenybevete1ere, illetve segitseget kell nylijtani a sajat 1ak6he1yiik6n t6rteno etkezes
biztositasara.
Varosunkban az etkeztetes a Varosi Idosek Otthonahoz integra1tan miik6dik es
mintegy 75 fa veszi igenybe. Az Idasek Otthona szeme1yi allomanya vegzi a fe1adatot,
az oda megallapitott 113,25 fOs 1etszamkeretb61, erre vonatkoz6an kiil6n 1etszamkeret
nem keriilt megallapitasra.
A Magyar V6r6skereszt N6grad Megyei Szervezetenek Ba1assagyarmati Terii1eti
kirende1tsege miik6dteti a haj1ekta1an szeme1yek szamara etkezest biztosit6
nepkonyhat. A nepkonyha a miik6desi engede1ye a1apjan 80 fot 1at e1, te1jes k6riien
kihaszna1tan miik6dik.
Mind a Varosi Idasek Otthona, mind pedig a Magyar V6r6skereszt N6grad Megyei
Szervezetenek
Ba1assagyarmati
Terii1eti kirende1tsege rende1kezik a fe1adat
elhltasahoz sziikseges miik6desi engedellyel.
Hazi segitsegnylijtas
Ez az ellatasi forma az a1apveta gondozas es az a1apapo1as k6rebe tartoz6 fe1adatokat
1atja e1, segitseget nylijt az 6na1l6 e1etvite1 fenntartasaban,
az ellatott es
1ak6k6rnyezete higienias k6rii1menyeinek megtartasaban,
va1amint prevenci6s
szerepet t61t be, hiszen segitseget nylijt a vesze1yhelyzetek kia1akulasanak
megelOzeseben.
• •
Fentiek a1apjan a hazi segitsegnylijtas
kiil6n6sen:

keretebe

tartoz6

gondozasi

tevekenyseg

a.) az ellatast igenybe vevove1 segito kapcso1at kia1akitasa es fenntartasa
b.) az orvos elOirasai szerinti alapveta gondozasi, apo1asi fe1adatok ellatasa
c.) segitsegnylijtas a higienia megtartasaban
d.) k6zremiik6des az ellatast igenybe veva haztartasanak
bevasarlas, takaritas, mosas, meleg etel biztositasa )
e.) segitsegnylijtas
az
kapcsolattartasaban

ellatast

igenybe

vevanek

viteleben ( kiiliiniisen
a

k6rnyezettel

val6

f.) segitsegnyujtas az ellatast igenybe vev6t erinta veszelyhelyzet kialakulasanak
megelOzeseben, a kialakult veszelyhelyzet elharitasaban,
g.) reszvetel az egyeni es csoportos szabadid6s, foglalkoztat6
program ok szel"';ezeseben

es rehabilitaci6s

h.) az ellatast igenybe veva segitese a szamukra sziikseges szocialis ellatasokhoz
val6 hozzajutasban
i.) az elagondozast vegza szemeIlyel val6 egyiittmuk6des
j.) sziikseg eseten. a bentlakisos
segitese.

szocialis

intezmenybe

t6rtena

bekiiltiize.s

Ezen feladatai e11atasa kereteben a hazi gondoz6 egyiittmiikodik
szocialis alap- es szake11atast nylijt6 intezmenyekkel.

az egeszsegiigyi es

A hazi gondozast az alabbi szemelyi csoportok szamara ke11elerhetave tenni:
1. azon id6skorU szemelyekr61, akik otthonukban
nem kepesek es r61uk nem gondoskodnak

6nmaguk e11atasara sajat er6b61

2.
azokr61 a pszichiatriai
betegekral,
fogyatekos
szemelyekr61, valamint
szenvedelybetegekral, akik a11apotukb61 ad6d6an az 6na116 eletvite11el kapcsolatos
feladataik e11atasaban segitseget igenyelnek, de egyebkent 6nmaguk ellatasara
kepesek

3. azokr61 az egeszsegi allapotuk miatt raszorul6 emberekr61, akik ezt az e11atasi
format igenylik
4. azokr61 a szemelyekral
t6rtena
visszailleszkedes
fenntartasahoz

akik a rehabilitaci6t k6vetaen a sajat lak6k6rnyezetiikbe
celjab61 tamogatast
igenyelnek
6nall6 eletvitelUk

Varosunkban a hazi segitsegnylijtas a Varosi Idasek otthonahoz integraltan muk6dik.
A hazi segitsegnylijtast mintegy 30 fOigenyli, k6ziiliik lO-en az etkeztetest is igenybe
veszik. A feladatot 4 fa gondoz6.
Csaladsegites
A csaladsegites a Balassagyarmati Kisterseg T6bbcelu tarsulasa altaI felvallalt
szocialis alape11atasi feladat. A'feladat ellatasara mikro-k6rzetek j6ttek letre, melyek
k6ziil varosunk a Balassagyarmat - Patvarc alkotta mikro-k6rzetben talalhat6.
A csaladsegitest a Balassagyarmat - Patvarc Csaladsegita es Gyermekj61eti Szolgalat
Tarsulasa latja el a Gazdasagi es Muszaki Ellat6 Szervezethez ( tovabbiakban:
GAMESZ ) integraltan.
A csaladsegites helyzetet a Balassagyarmat Kisterseg
Szolgaltatastervezesi Koncepci6ja reszletesen taglalja.

T6bbcelu

Tarsulasanak

Jelzorendszeres hazi segitsegnylijtas
A jelz6rendszeres hazi segitsegnyujtas a sajat otthonukban elO, egeszsegi allapotuk es
szocialis helyzetiik miatt raszorul6, a segelyhiv6 kesziilek megfelelO hasznalatara
kepes idaskorU vagy fogyatekos szemelyek, illetve pszichiatriai betegek reszere az
onall6 eletvitel fenntartasa mellett felmeriilO krizishelyzetek elharitasa celjab61
nylijtott ellatas.
A jelzorendszeres
a) az ellatott

hazi segitsegnyujtas kereteben biztositani kell

szemely segelyhh-asa eseten az iigyeletes gondoz6nak
t6rteno halade1:talan megjeleneset,

a helyszinen

b) a"seg~lyh{vas ok.aul szolgal6 problema megoldasa erdekeben szii~eges:azonl)ali
intezkedesek megtetelet,

33.
c) sziikseg eseten tovabbi egeszsegiigyi vagy szocialis eIlatas kezdemenyezeset.
A fogyatekos szemelyek, illetve a pszichiatriai betegek reszere nylijtott jelzorendszeres
hazi segitsegnylijtas eIlat6ja egyiittmuk6dik a tamogat6 szolgaltatast, illetve a
k6z6ssegi pszichiatriai eIlatast nylijt6 szolgaltat6val.
A jelzorendszeres hazi segitsegnylijtas az Sztv. egyik 6.j eIlatasi formajanak szamit.
Varosunkban ezidaig nem keriilt kiepitesre, ennek megval6sitasa ez ev egyik fO
celkitUzese a helyi szocialis eIlatasok teriileten. Tekintettel azonban arra, hogy a
jelzorendszeres hazi segitsegnylijtas jeIlegebOl ad6d6an is egy varosnal nagyobb
f6ldrajzi teriiletet fed Ie, celszeru a feladatot kistersegi szinten megoldani. A
szolgaItatastervezesi
koncepci6 keszitesekor a feladat eIlatasa tekinteteben
a
Balassagyarmati
Kisterseg T6bbcel6. Tarsulasanak
Munkaszervezetevel
mar
megkezdodtek a targyalasok.
E szolgaltatas kiepiteset mindenkeppen meg keIl elOznie egy, a varosi es a kistersegi
lakossagi igenyek, de meg inkabb val6s sziiksegletek felterkepezesenek. E feladatot a
Balassagyarmati T6bbcel6. Kistersegi Tarsulassal k6z6sen fogjuk elvegezni.
Nappali eIlatas
A nappali ellatas hajlektalan szemelyek es elsosorban a sajat otthonukban

elO,

a) tizennyolcadik eleteviiket bet6lt6tt, egeszsegi allapotuk vagy idos koruk miatt
szocialis es mentalis tamogatasra szorul6, 6nmaguk eIlatasara reszben kepes
szemelyek,
•
b) tizennyolcadik
eleteviiket bet6lt6tt, fekvobeteg-gy6gyintezeti
igenylO pszichiatriai betegek, illetve szenvedelybetegek,

kezelest

nem

c) harmadik eleteviiket bet6lt6tt, 6nkiszolgalasra reszben kepes vagy 6neIlatasra
nem kepes, de feliigyeletre szorul6 fogyatekos, illetve autista szemelyek
reszere birtosit lehetoseget a napk6zbeni tart6zkodasra,
valamint az alapveto higieniai sziiksegleteik kielegitesere,
megszervezi az ellatottak napk6zbeni etkerteteset.

tarsas kapcsolatokra,
tovabba igeny szerint

Rendkiviil indokolt esetben nappali ellatas olyan fogyatekos szemelyek reszere is
biztosithat6,
akire nezve sziil6je vagy mas hozzatartoz6ja
gyermekgondozasi
segelyben, gyermekneveIesi tamogatasban vagy apolasi dijban reszesiil.
A nappali ellatas alapvetoen egy nyitott, a sziiksegletekre gyorsan reagal6, integraI6
szerepet bet61to ellatasi forma, amely hatteret
ad telepiilesi
szinten az
alapszolgaltatasok
6sszekapcsolasanak
es ezaltal intezmenyi formakent t6rteno
megjelenesenek.
A fentiekben felsorolt nappali ellatasok mindeg;.iket meg kell oldania valamilyen
formaban a varosnak. Ez termeszetesen nem feltetleniiIjelenti
art, hogy minden
esetben intezmen~t k6teles fenntartani az 6nkormanyzat. Megoldhat6 a feladat egy

ellatasi szerzodes megk6tesevel is. Ebben az esetekben a fenntart6 hatarozza meg,
hogy az adott intezmeny a fentiekben felsorolt feladatok k6ziil mit hit el.
Varosunkban a nappaH ellMas ezidaig az alabbi formaban keriil biztositasra:
A Magyar V6r6skereszt N6grad Megyei Teriileti Szervezetenek Balassagyarmati
kirendeltsege gondoskodik a nappaH ellatasr61 a hajlektalan szemelyek szamara. A
nappali melegedo a miik6desi engedely alapjan 80 fovel iizemel. Az ellatas
teljesk6riien kihasznalt.
Az idoskoruak nappali ellatasat a Varosi Idosek Otthonahoz integralt Idosek Klubja
vegzi, mely a miik6desi engedely szerint 45 ferohelyes, azonban nem teljesen
kihasznaIt, altalaban 34 - 35 favel miik6dik. A feladatot 4 fo latja el, k6zliliik 3 f6
gondoz6 ( 1 vezeto gondoz6 ), valamint 1 fa takarit6i minosegben.
Tamogat6 szolgalat
A tamogat6 szolgaltatas celja a fogyatekos szemelyek lak6k6rnyezetben t6rteno
ellatasa, elsosorban a lakason kivlili k6zszolgaltatasok eleresenek segitese, valamint
eletviteliik 6nall6saganak megorzese mellett a lakason beliili specialis·segitsegnylijtas
biztositasa reven.
.
A tamogat6 szolgaltatas feladata a fogyatekossag jellegenek megfele16en kiil6n6sen
a)
az
alapveto
sziiksegletek
kielegiteset
segito
szolgaltatasokhoz,
k6zszolgaItatasokhoz val6 hozzajutas biztosltasa (specialis szemelyi szallitas, szallit6
szolgalat miik6dtetese),
b) az altalanos egeszsegi allapotnak es a fogyatekossag jellegenek megfelel6
egeszsegiigyi-szocialis elhitasokhoz, valamint a fejleszto tevekenyseghez val6
hozz:ijutas szemelyi es eszk6zfelteteleinek biztositasa,

c) informaci6nylijtas, iigyintezes, tanacsadas, a tanacsad:ist k6vetoen a tarsadalmi
beilleszkedest segito szolgaItatasokhoz val6 hozzajutas biztositasa,
d) ajelnyelvi tolmacsszolgalat elerhetosegenek biztositasa,
e) segitsegnylijtas a fogyatekos szemelyek kapcsolatkeszsegenek javitasahoz, csaladi
kapcsolatainak erositesehez specialis, 6nsegito csoportokban val6 reszveteliikhoz,
j) egyes szociaHs alapszolgaltat:isi reszfeladatok biztositasa a fogyatekos szemelyek
speci:ilis sziiksegleteihez igazod6an,
g)
segitsegnyujtas
a fogyatekos
emberek
tarsadalmi
integraci6j:inak
megvaI6sul:isahoz, valamint a csal:idi, a k6z6ssegi, a kulturalis, a szabadidos
kapcsolatokban val6 egyenrangti reszvetelhez sziikseges feltetelek biztositasa,
h) a fogyatekos szemely munkavegzeset, munkavallalasM
elerhet6segenek, igenybevetelenek elosegitese.

segit6 szolgaltatasok

2005. novembereben
kezdte meg miik6deset a tamogat6 szolgalat varosunkban,
melyet az Ertelmi Fogyatekosok es Segit6ik Orsz:igos Sz6vets~genek N'6gracl Megyei

iro.
kirendeltsege muk6dtet. Az ellatasi szerzodes
koncepci6 keszitesekor eppen folyamatban van.

megk6tese

a szolgaltatastervezesi

K6z6ssegiellatasok
A k6z6ssegi ellatasok celja a pszichiatriai vagy a szenvedelybetegek lak6k6rnyezetben
t6rteno gondozasa, tovabba gy6gyulasuk es rehabilitaci6juk elOsegitese.
A k6z6ssegi ellatasok kereteben biztositani kell
a) a lak6k6rnyezetben

t6rteno segitsegnylijtast az 6na1l6 eletvitel fenntartasaban,

b) a meglevo kepessegek megtartasat,

illetve fejleszteset,

c) a haziorvossal es a kezeloorvossal va16 kapcsolattartas
igenybe vevo allapotanak folyamatos figyelemmel kisereset,

reven a szolgaltatast

d) a pszicho-szocialis rehabilitaci6t, a szocialis es mentalis gondozast,
e) az orvosi vagy egyeb terapias
6szt6nzeset es figyelemmel kisereset,
f) megkereso
erdekeben.

programok

kezelesen,

szervezeset

szolgaltatasban

az ellatasra

va16 reszvetel

szoru16 szemelyek

elerese

A k6z6ssegi ellatasokat varosunk sajat intezmenye utjan nem latja el. A
szolgaltatastervezesi koncepci6 keszitesekor mar folynak a targyalasok egy ellatasi
szerzodes megk6teserol, mely a Dr. Kenessey Albert K6rhaz - RendelOintezet
keretein beliil muk6d6 Alkohol Ellenesek Klubja Egyesiilettel keriilne tnegk6tesre a
feladat tekinteteben.
• •
Atmeneti elhelyezes
Az atmeneti elhelyezest nylijt6 intezmenyek - a hajh~ktalan szemelyek atmeneti
szallasa es ejjeli menedekhelye kivetelevel - ideiglenes jelleggel legfeljebb egyevi
idotartamra teljes k6ru ellatast biztositanak.
Az atmeneti elhelyezes kiil6n6s meltanylast erdemlO esetben az intezmeny orvosa
szakvelemenyenek figyelembevetelevel egy alkalommal, egy evvel meghosszabbithat6.
Az atmeneti elhelyezest nyujt6 intezmenyek tipusai:
a) id6skoruak gondoz6haza;
b) fogyatekos szemelyek gondoz6haza;
c) pszichiatriai betegek atmeneti otthona;
d) szenvedelybetegek atmeneti otthona;
e) ejjeli menedekhely;
f) hajle1.1:alan szemelyek atmeneti szallasa.

Az idosek gondoz6hazaba azok az idoskornak, valamint azok a 18. eleteviiket betiiltiitt
beteg szemelyek vehetok fel, akik iinmagukr61 betegsegiik miatt vagy mas okhOl
otthonukban idolegesen nem kepesek gondoskodni.
A hajlektalan sza1l6t a Magyar Viiriiskereszt N6grad Megyei Teriileti Szervezetenek
Balassagyarmati Kirendeltsege mukiidteti. Az atmeneti szallason 20 fO szamara van
ferohely. Tekintettel arra, hogy az ellatasi teriilete Balassagyarmaton es kiirnyeken tlil
kiterjed N6grad megye mas telepiileseire is, a sza1l6 mindig teljes kihasznaltsaggal
mukiidik.
A vedett sza1l6n beliil a szenvedelybetegek - elsosorban az alkoholistak - gondozasat,
apolasat vegzik es 12 szemely szamara tudnak szallast, ellatast biztositani. A vedett
sza1l6 teljes kihasznaltsaggal mukiidik. Ezt bizonyitja az is, hogy 2004. deeembereben
a korabban 10 ferohelyr61 sz616 mukiidesi engedelyt 12 ferohelyre A vedett sza1l6t az
Alkoholellenesek Klubja Egyesiilet mukiidteti, a helyseget pedig a Dr. Kenessey Albert
K6rhaz - RendelOintezettol berlik.
A Magyar Maltai Szeretetszolgalat
1994. 6ta mukiidik Balassagyarmaton,
7
iinkentessel, heti egyszeri nyitva tartassal. 2004. julius elsejet61 nylijtanak nappali
ellatas kereteben elIatast feln6tt korn psziehiatriai betegek reszere.
243. Gyermekj6leti alapellatas
Gyermekj61eti szolgaIat
Noha a gyermekj61eti alapellatas nem a szocialis-, hanem a gyermekek vedelmer61 es
a gyamiigyi igazgatasr61 sz616 1997. evi XXXI. tiirveny rendelkezesei alapjan
mukiidik, megis fontos megemliteni a koneepci6ban, tekintettel arra, hogy
kiemelked6 reszet kepezi varosunk szoeialis ellM6 rendszerenek.
A gyermekj61eti szolgalat - a esaladsegiteshez hasonl6an - 2004. deeemberet61
tarulas formajaban mukiidik, Balassagyarmat es Patvare telepiilesek iisszefogasaval.
Tekintettel
arra, hogy a Balassagyarmati
Kisterseg Tiibbeelu Tarsulasa a
megalakulasakor felvallalta ezen feladat szervezeset, az Sztv. alapjan a feladat
reszletes ismertetese a kisterseg szoeialis szolgaltatastervezesi koneepci6jaban kap
helyet.
Bolcsodei ellatas
A gyermekek
valamint az
szinvonalon,
fenntartasa a

vedelmer61 es a gyamiigyi igazgatasr61 sz616 1997. e\i XXXI. ton"eny,
iranyad6 jogszabalyok rendelkezeseit
szem el6tt tartva, magas
kiiltsegtakan§kosan mukod6 j61 kihasznalt ellatasi forma kh§pitese es
eel.

Helyzetelemzes
A biilcs5dei elhitasra vonatkoz6 jogszabalyi hatter
•
•

•

A gyermekek vedelmer61 es a gyamiigyi igazgatasr61 sz616 1997. evi XXXI.
t6rveny
A szemelyes
gondoskodast
nylijto
gyermekjoIeti,
gyermekvedelmi
intezmenyek,
valamint szemelyek szakmai feladatairol
es miik6desiik
felteteleirol szolo 15 / 1998 ( N.30.) NM rendelet
Balassagyarmat Varos Onkormanyzatanak iranyado rendeletei
A biilcs5dei ellatasra vonatkozo f6 rendelkezesek bemutatasa
•

A b6lcsode a csaladban nevelkedo 3 even aluli gyermekek napk6zbeni
ellatasat, szakszeru gondozasat es neveleset biztosito intezmeny. Ha a
gyermek a 3. evet bet6lt6tte, de testi vagy szellemi fejlettseg szintje
alapjan meg nem erett az ovodai nevelesre, a 4. evenek bet6lteset k6veto
augusztus 31-ig nevelhetO es gondozhato a b6lcsodeben
• A bOlcsodebe huszhetes kortollehet felvenni gyermekeket
• A b6lcsodebe t6rteno felvetelt kezdemenyezheti a sziil5, illetve a sziilo
hozzajarulasaval a k6rzeti vedono, a hazi gyermekorvos -va,gyhaziorvos,
a szocialis- illetve csaladgondozo, a gyermekjoleti szolgalat, illetve a
gyamhatosag. A b6lcsodei felvetel eseteben a szocialisan raszorult
gyermekeket e15nyben kell reszesiteni
• A b6lcsodeben 1 gyermek reszere 4m2 teriiletet kell biztositani
• Egy b6lcsodei csqportban - amennyiben nem fogyatekos gyermekekr61
van szo - 10 gyermtlk gondozhato
• Egy b6lcsodei csoportra ket fOszakkepzett gondozonot kell biztositani
• A b6lcsodek - alapfeladatuk veszelyeztetese nelkiil - b6lcsodei teritesi
dij elleneben kiil6n szolgaltataskent
az alabbi szolgaItatasokat
nylijthatjak: jatszocsoport, idoszakos gyermekfeliigyelet, gyermekhotel,
egyeb gyermekneveles segito szolgaltatas.

A b6lcsode helyzete Balassagyarmaton
1999 ota egy b6lcsode miik6dik varosunkban, 50 ferohellyel, mely 5 csoportot
jelent.
Az intezmeny gazdaIkodasat tekintve a GAMESZ-hoz integralt, reszben 6nallo
k61tsegvetesi szerv.
Elsosorban a balassagyarmati gyermekek ellatasat szolgalja, am lehetoseg van
arra, hogy - a Szocialis Bizottsag elozetes hozzajarulasat kikerve - videki
gyermekek keriiljenek felvetelre.
Emellett a b6lcsode kiil6n szolgaItataskent idoszakos gyermekfeliigyeletet
nyujt, melynek teritesi dijat kiiliin iinkormanyzati rendelet allapitja meg. Ez a
kiiliin szolgaltatas azonban csak az alapte\"ekenysegen feliil, a szabad
kapacitasok terhere vallalhato.
A b6lcsode miik6deset, a szocialisan raszorulok szamara, \'alamint az
idoszakos gyermekfeliigyeletet igenybeve\"oket a tajekoztato mellekletekent
olvashato tablazatok tartalmazzak.

A b6Ics6dek helyzete a kistersegben es a megyeben
A Balassagyarmati Kistersegben egyediiI Balassagyarmaton miik6dik b6Icsode,
meg a megyeben Szecsenyben ( az ovodahoz integraItan, 7 fos ), Batonyterenyen
valamint paszton. A SaIgotarjanban miik6do b6Ics6dek megsziintetesre keriiletek,
helyettiik csaIadi napk6zik miik6dnek.
2004. evi kimutatas
H6

Ferohely

I
50
II
50
III
50
IV
50
V
50
VI
50
VII
VIII 50
IX
50
X
50
XI
50
XII
50
Osszesen

Havi
nyitvatartasi nap

Lehetseges
gondozasi nap

Teljesitett
gondozasi nap

21
20
22
21
20
22

1050
1000
1100
1050
1000
1100

466
577
821
770
794
877

21
22
21
21
18
229

1050
1100
1050
1050
900
11450 ,

834
758
789
862
709
8247

2005. evi kimutatas
H6

Ferohely

I
50
II
50
III
50
IV
50
V
50
VI
50
VII
VIII 50
IX
50
X
50
XI 150
XII I 50
Osszesen

a biiIcsode miikiideseroll

Havi
nyitvatartasi nap

21
20
121
121
21
122
123
22
20
122
I 17
1230

Lehetseges
gondozasi nap
1050
1000
1050
1050
1050
11100

I
I

1150
1100
1000
1100
850
11500

alapellatas

Beiratott
gyermekek
szama
655
704
918
900
729
1093
SZUNET
1144
993
1012
1160
990
10498

Gondozott
gyermekre
viszonyitott
kihasznaltsag
%
44,38
57,7
74,63
73,33
79,4
79,72

Beiratott
gyerekekre
viszonyitott
kihasznaltsag
%
62,38
70,4
83,45
85,71
92,9
99,36

79,44
68,9
75,14
81,14
78,77
72,03

a bOIcsOde miikiideseroll
Beiratott
gyermekek
szama
867
1167
772
1113
761
1210
873
1107
893
1153
852
1188
SZUNET
1900
1255
1997
1138
854
1175
1893
1232
1609
I 884
9271
12.622

I

alapell:\tas

Teljesitett
gondozasi nap

Gondozott
gyermekre
viszonyitott
kihasznaltsag
%
82,67
77,2
72,48
83,14
85,04
77,45

I

78,26
90,63
85,4
81,18
71.64
80_61

-108,95
90,27
96,38
110,47
110
91,68
I
Beiratott
gyerekekre
viszonyitott
kihasznaltsag
%
111,14
111,30
115,24
105,42
109,8
108
109,13
103,45
117,5
112
104
1109,75 %

I
I
I
I

I

2004 evi kimutatas

a biilcsodeben ellatott szocialisan raszorul6
( az altaluk igenybevett etkeztetes alapjan )

gyermekekrol

2004. evben beiratkozott
gyermekek koziil 16 fo tartozott
raszorul6k koze es ok a fentiekben rogzitett tablazatban
alkalmakkor vettek igenybe az ingyenes etkeztetest

2005 evi kimutatas

a biilcsiideben elhltott szocialisan raszorul6
( az altaluk igenvbevett etkeztetes alapjan )

a szocialisan
meghatarozott

gyermekekrol

2005 evben beiratkozott
gyermekek koziil 13fo tartozott
raszorul6k koze es ok a fentiekben rogzitett tablazatban
alkalmakkor vettek igenybe az ingyenes etkeztetest

a szocialisan
meghatarozott

A videkrol bejar6 gyermekek szama 2004 es 2005 evben is egy - egy f6 volt, ugyanigy a
fogyatekkal elo gyermekek szama is egy - egy fo volt az emlitett 2 evben.
A 2004. evi szolgaltatasokra
vonatkozo kimutatas
( a szolgaltatas a kiitelezoen 'ellatott alapfeladaton
tul. a fenntarto engedelvevel es
rendeleteben
szabalvozott keretek kiiziitt miikiidii idiiszakos gyermekfeIiigveletet
jelenti)

Gondozasb61
befolyt
teritesi dij
Etkezetesbol
befolyt
teritesi dij
Osszesen

Letszam
Reggeli
Tizorai
Ebed
L'zsonna

Jan
Feb
Marc
36
43
41
460
570
670
Ft
Ft
Ft
16
19
22
162 236
548
Ft
Ft
Ft
52
60
66
622
806 218
Ft
Ft
Ft
110 129
123
68
94
80
I 68 80 94
I 83 101 118
120
115
15

Apr
45
240
Ft
20
630
Ft
65
870
Ft
127
80
80
109
27

Maj
33
690
Ft
18
000
Ft
51
690
Ft
120
66
66
102
2

Jun
Jul
48
040
Ft
23
888
Ft
71
928
Ft
154
61
61
143
6
1 -

-

-

-

Aug Szep
57
43
010
950
Ft
Ft
28
21
468
670
Ft
Ft
86
64
418
680
Ft
Ft
175 1134
86
68
86
68
163 1128
21
-

LelsZam: 1322
A gondozasb61 az elsa fel6"ben befol}1 osszeg 6sszesen: 248.670 FI
A gondozasb61 a masodik f6l6vben befolj,1 osszeg osszesen: 177.610 Ft
A gondozasb61 2004. e"ben befolj1 6sszeg 6sszesen: 426.280 Ft

Okt
33
840
Ft
16
156
Ft
49
996
Ft
96
68
68
89
I

Nov
29
420
Ft
14
478
F
43
898
Ft
101
64
64
79
-

Dec
13
390
Ft
7
182
Ft
20
572
Ft
53
126
126
146
1-

Az etkeztetesbal az elsa felevben befolyt asszeg asszesen: 120.464 Ft
Az etkeztetesb61 a masodik felevben befolyt osszeg osszesen: 87.954 Ft
Az etkeztetesbal 2004. evben befolyt osszeg osszesen: 208.418 Ft
2004. evben az idaszakos gyermekfeliigyeletbal

befolyt osszeg osszesen: 634.698 Ft

A 2005. evi szo1gii1tatiisokra vonatkoz6 kimutatiis
( a szolgiiltatiis a kiiteleziien elhitott alapfeladaton
tul, a fenntart6 engedeIvevel es
rendeleteben
szabiilvozott keretek kiiziitt miikiidii idiiszakos gyermekfeliigyeletet
jelenti)

Gondozasb61
befolyt
teri tesi dij
Etkezetesb61
befolyt
teritesi dij
Osszesen

Letszam
Reggeli
Ebed
Uzsonna

Jan
22
870
Ft
9
100
Ft
31
970
Ft
80
22
52
1

Feb
17
010
Ft
5
474
Ft
22
482
Ft
58
21
29

Miirc
26
590
Ft
4
724
Ft
31
314
Ft
49

-

-

IS
26

Apr
58
830
Ft
12
708
Ft
71
538
Ft
82
32
72
1

Miij
61
190
Ft
14
286
Ft
75
476
Ft
81
57
75

-

Jun
50
810
Ft
10
866
Ft
61
676
Ft
63
42
57
2

Jul

-

-

-

Aug
40
290
Ft
7
458
Ft
47
748
Ft
53
28
39
3

Szep
29
360
Ft
6
878
Ft
36
238
Ft
39
31
35

-

Okt
8
760
Ft
1
212
Ft

2
972
Ft
14
6
6
-

Nov
5
920
Ft

Dec
6
760
Ft

I

I

010
Ft
6
930
Ft
9
5

5

616
Ft
8
376
Ft
8
8
8

-

-

Letszam: 536
A gondozasb61 az elsa felevben befolyt osszeg osszesen: 237.300 Ft
A gondozasb61 a masodik felevben befolyt osszeg osszesen: 91.090 Ft
A gondozasbOl 2005 evben befolyt osszeg osszesen: 328.390 Ft
Az etkeztetesb61 az elsa felevben befolyt osszeg osszesen: 57.158 Ft
Az etkeztetesbal a masodik felevben befolyt 6sszeg osszesen: 18.174 Ft
Az etkeztetesb61 2005. evben befolyt osszeg osszesen: 75.332 Ft
2005. evben az id6szakos gyermekfelligyeletb61

befolyt osszeg osszesen: 403.722 Ft

2.5. Elh\.tasi kotelezettsegen

tamogatasokr61

Ell3.tasi kotelezettsegen

feWI biztositott

feWI biztositott

tamogatasi

es ellatasokr61:

formakr61:

Az Sztv. 26. §-a alapjan " a telepiiIesi onkormanyzat
a rendeleteben
meghatarozott
m6don
es feltetelek
szerint
a szocialisan
raszorultak
reszere
az e torvem'ben
meghatarozott
penzbeli
ell3.tasokat
kiegeszjthe~il
.\"alamint
mas
pen'zbeli
tamogatasokat
is megallapithat".
'
.

4,3.
Ezen megengeda szabalyok alapjan a koteleza
tamogatasi
onkormanyzatunk az alabbi tamogatasokat ny(J.jtja a rendeletiinkben
jogosultaknak:

1.

formakon tUI
meghatarozott

ffitesi tamogatas

2. lakbertamogatas
3. tart6s atmeneti segely
4. felsafokU intezmenyekben tanulmanyokat

folytat6k szocialis tamogatasa

s. tanul6k kozlekedesi tamogatasa
6. tanszersegely
7. temetesisegely
8. koztemetes - szinten a koteleza termeszetbeni ellatasok korebe illesztheta
9. meltanyossagi kozgy6gyellatas
10. ad6ssagkezelesi szolgaltatas
Lakbertamogatas
A lakbertamogatas az onkormanyzati tulajdonu lakasban e16, szocialisan raszorul6
szemelyek tamogatasa.
Ez a tamogatasi forma 2003-ban lett bevezetve, amikor 14 fa, majd 2004-ben 8 fO
es 200s-ben pedig 7 fO resz~sij.lt ebbOl a segelyformab61.
.

2002-ben
osszesen

200 3-b an
osszesen

2004-ben
osszesen

20os-ben
iisszesen

Kiadasok
osszesen

-

299·26S-

142.923-

19°4°9·-

EbbOl a kozponti
koltsegvetesbOl
visszaigenyelheta

-

-

-

-

Onkormanyzati
koltsegvetesbOl
szarmaz6

-

299·26S·-

142.923.-

19°4°9.-

Tart6s atmeneti segely
Tart6s atmeneti segely az idaszakosan vagy tartosan letfenntartasi gondokkal kiizda
szemelyek reszere megallapithato tamogatasi forma, amenn}iben megfelelnek a hel~i
rendelerunkben elairt felteteleknek. 2002-ben 11 fO, 2003-ban 3 f6, 2004-ben 9 f6 es
200s-ben 24 f6 reszesiilt az ellatasban.

2002-ben
osszesen

2003-ban
osszesen

2004-ben
osszesen

2005-ben
osszesen

Kiadasok
osszesen

554·420.-

92.718.-

370.384·-

753·350.-

Ebb61 a kozponti
koltsegvetesb61
visszaigenyelheta

-

-

-

-

Onkormanyzati
koltsegvetesb61
szarmazo

554·420.-

92.718.-

370·384·-

753·350.-

Fels6fokli oktatasi intezmenyekben tanulmanyokat

folytat6k szocialis tamogatasa

A fels6fokU oktatasi intezmenyben tanul6k szociaIis tamogatasa az az elsa diplomat
szerz6 szemely, aki fels6fokU oktatasi intezmenyben tanulmanypkat
folytat es
megfelel a helyi rendeletben el6irt felteteleknek. Ebben a tamogatasi formaban 2002ben 140 f6 200 esetben, 2003-ban 183 f6 258 esetben, 2004-ben 161 f6 230 esetben,
mig 2005-ben 176 f6 reszesiilt.

2002-ben
osszesen

2003-ban
osszesen

2004-ben
osszesen

2005-ben
osszesen

Kiadasok
osszesen

2.961.760.-

5-474·704·-

4·735·906.-

5·000.000.-

Ebb61 a kozponti
k61tsegvetesb6l
visszaigenyelheta

-

-

-

-

Onkormanvzati
koltsegvettfsb61
szarmazo

2.961.760.-

5·474·704·-

4·735·906.-

5·000.000.-

Temetesi segely
A temetesi segely a helyi rendeletben foglalt feltetelek fennallta eseten azon szemeIy
reszere aIlapithato meg, aki a meghalt szemely eltemeteser6l gondoskodott, annak
ellenere, hogy arra nem volt koteles, vagy tartasra koteles hozzatartoz6 volt ugyan, de
a temetesi koltsegek viselese a sajat, illetve csaladja letfenntartasat veszelyezteti.
Ebben a tamogatasi formaban 2002-ben 160 f6, 2003-ban 154 f6, 2004-ben 144 f6
reszesiilt.

2002-ben
osszesen

2003-ban .,
osszesen

2004-ben
osszesen

20 os-ben
osszesen

Kiadasok
osszesen

2.097·480.-

2.026.358.-

2·34°·43°.-

2·589·650.-

Ebb61 a kozponti
k61tsegvetesb61
visszaigenyelheto

-

-

-

-

Onkormanyzati
k61tsegvetesb61
szarmazo

2.097·480.-

2.026·358.-

2·34°-43°·-

2·589·650.-

A koztemetes evente 5 - 6 esetben fordul elo.
Futesitamogatas
A ffitesi tamogatas annak a szemelynek vagy csaladnak aIlapfthato m~g; ahol a laMs
ffitesi koltsegenek
havi osszege eleri vagy meghaladja
a haztartas
havi
osszjovedelmenek 20%-at es a csaladjaban az egy fOre jut6 havi nett6 jovedelem,
valamint a laMsnagysag nem haladja meg a helyi rendeletben el6irt merteket. Ebben
a tamogatasi formaban 2002-ben 768 fo, 2003-ban 613 fo, 2004-ben 499 £0, mig
20 os-ben 507 fo reszesiilt.
•

2002-ben
osszesen

2003-ban
osszesen

2004-ben
osszesen

2005-ben
osszesen

Kiadasok
osszesen

9.23°.220.-

7·647·309.-

6.175·597.-

5·924-000.-

Ebb61 a kozponti
koltsegvetesb61
visszaigenyelheto

-

-

-

-

Onkormanyzati
koltsegvetesbOl
szarmaz6

9·23°·220.-

7.647·309·-

6.175·597·-

5.924.000.-

Tanszersegely (beiskol<izasi segely)
A tanszersegely aIlapithat6 meg azon aItalanos iskohis vagy k6zepiskolas tanul6
reszere, akinek csaladjaban az egy fore eso j6vedelem nem haladja meg a helyi
rendeletben e16irt merteket. 2002-ben 423, 2003-ban 344, 2004-ben 356 fo, mig
2005-ben 297 f6 reszesiilt a tamogatasb6l.

Kiadasok
osszesen
Ebb61
kozponti
Onkormanyzati
koltsegvetesb61

2002-ben
osszesen

2003-ban
osszesen

2004-ben
osszesen

2005-ben
osszesen

4.°57.83°.-

3.954.926.-

4.228.619.-

2.245·000.-

-

-

-

3·954·926.-

4.228.619.-

2.245·000.-

a -

4·°57·43°·-

Tanul6k kozlekedesi tamogatasa
Tanul6k kozlekedesi tamogatasa allapithat6 meg azon altalanos iskolas, vagy
kozepiskolai tanulmanyokat folytat6 szemelyek reszere, akik megfelelnek a helyi
rendeletben e16irt felteteleknek. 2005 evben 279 fo reszesiilt ebben a tamogatasi
formaban, 2.037.682.- forint ertekben.

Egyes 6nkent vallalt ellatasi formak reszletezese:
A 2.4.1. pontban felsorolt, k6teleza ellat:isi formakon feliil varosunkban
szociaIis alap- es szakellatasi intezmenyek miik6dnek:

meg az alabbi

- utcai szocialis munkaszolgalat
- idasek otthona
Ezen ellatasi formak reszletezese:
Utcai szocialis munkaszolgalat
Az utcai szocialis munka kereteben biztositani kell az utcan tart6zkod6 hajlektalan
szemely helyzetenek, eletk6riilmenyeinek figyelemmel kisereset, sziikseg eseten
ellatasanak kezdemenyezeset, illetve az ellatas biztositasahoz kapcsol6d6 intezkedes
megtetelet.
Az utcai szocialis munkaszolgalat csak az 50.000 fa feletti lakossagsza.m~ telepiilesek
eseteben k6teleza. Varosunkban a Magyar V6r6skereszt N6grad Megyei Teriileti
Szervezetenek Balassagyarmati Kirendeltsege latja el ezt a feladatot, am, a feladat
jellegere tekintettel nemcsak Balassagyarmaton, hanem N6grad megyei nyugati
teriiletenek teljes egeszen.
Idasek Otthona
Az 6nmaguk ellatasara nem, vagy csak folyamatos segitseggel kepes szemelyek napi
legalabb haromszori etkezteteser61, sziikseg szerint ruhazattal, illetve textiliaval val6
ellatasar61,
mentalis
gondozasar61,
a kiil6n jogszabalyban
meghatarozott
egeszsegiigyi ellatasar61, valamint lakhatasar61 (a tovabbiakban: teljes k6rii ellatas) az
apolast, gondozast nylijt6 intezmenyben kell gondoskodni, feIteve, hogy ellatasuk
mas m6don nem oldhat6 meg.
Az idasek otthonaban elsasorban azoknak a nyugdijkorhatart bet6lt6tt szemelyeknek
(a tovabbiakban: idaskoruak) apolasat, gondozasat vegzik, akiknek egeszsegi allapota
rendszeres gy6gyintezeti kezelest nem igenyel.
Az idasek otthonaba az a 18. eletevet bet6lt6tt szemely is felveheta, aki betegsege
miatt nem tud 6nmagar61 gondoskodni,
aki azonban
pszichiatriai
vagy
szenvedelybetegsegben
szenved, ellatasar61 mas intezmeny
kereteben
kell
elkiil6nitetten gondoskodni.
Ha az idasek otthona ellatasat igenybe veva szemely eseteben demencia kiirebe
tartoz6 k6rkep keriilt mega.llapitasra, ellatasar6l az intezmenyen beliil intenzlY
gondozast biztosit6 reszleg vagy gondozasi csoport kialakitasaval, kiiliina1l6an kell
gondoskodni. Emellett azonban meg kell jegyezni azt is, hogy az ilyen tipusu
ellatasert lenyegesen magasabb normativa jar.

Varosunkban az Idosek Otthona az egyetlen olyan nem k6telezo ellatasi forma, melyet
az 6nkormanyzat felvallalt. A:z Idosek Otthonaba nemesak Balassagyarmatr61, hanem
a megye, a kisterseg teljes teriileter61 erkeznek a gondozottak. A:z intezmeny 113,25
fot foglalkoztat, ebbe azonban mar beleszamit a hazi segitsegnytijtast, idosek klubj8.t,
valamint az etkeztetes feladatellatasanak biztositasa is. Itt eelszerli megjegyezni, hogy
a jelenlegi szemelyi keretet nem tartalmazza az etkeztetesre biztositott fot. (a 0,25
fot a nem foaIlasban foglalkoztatott, k6telezoen foglalkoztatott pszichol6gus adja ). A
miik6desi engedely alapjan az engedelyezet ferohelyek szama 220, melybOl 50 f6
fogyatekos es 170 fo az idoskorU. A varakozasi listan mintegy 80 - 90 f6 szerepel.
Nagyon fontos feladat lenne az akadaIymentesites teljes k6rli megoldasa, mivel ezen
intezmeny ellatotti k6reben talalhat6ak
meg a legmagasabb letszamban a
mozgasseriiltek es mozgasukban korl8.tozottak.
Jelenlegi allapot szerint ajogszabalyokban
biztositott.

r6gzitett 6m2/ fo 13 szemely eseteben nem

A:z Idosek Otthonanak

epiilete t6bb okb61 is felujitasra szorul. Noha a tetoszigeteles
kerdese - mely hosszu ideje hUz6dott - megold6dott, tovabbi felujitasok valnak
sziiksegesse. Ezek k6ziil kiemelendok az alabbiak: a 2. pavilon eseteben nines felujitva
a fiirdoszoba, az epiilet nem rendelkezik a jogszabalyi eloirasok k6z6tt r6gzitett
kapolnaval, imateremmel es betegszobaval.
2.6. Egyiittmiik6des mas, nem 6nkormanyzati intezmenyekkel

..
A szocialis ellat6rendszer minel teljesebb kiepitesehez, ell8.tasahoz sziiksegszerli es
elengedhetetlen a szoeiaIis teriileten miik6do szervezetekkel, nem 6nkormanyzati
intezmenyekkel val6 egyiittmiik6des is.
A varosban miik6do Magyar V6r6skereszt N6grad Megyei Szervezetenek helyi
kirendeltsege
vegzi a hajlektalanok
megsegitesevel,
apolasaval kapesolatos
feladatokat, igy kiil6n6sen a nepkonyha iizemelteteset, a nappali melegedot, a
hajlektalan szaIl6t es az uteai szocialis munkaszolgaIatot. Tekintettel arra, hogy ezen
feladatok k6zt akad olyan is, mely egy k6ze118.000 fos yaros szamara az Sztv. alapjan
nem k6telezo, az ellatas erinti a kisterseg, illetve a megye jelentos reszet.
Fontos tovabba, hogy varosunkban Vedett Sza1l6 miik6dik, mely egy 8.tmeneti
elhelyezest nytijt a szenvedelybetegek szamara. A Vedett Sza1l6t az Alkohol Ellenesek
Klubja Egyesiilet miik6dteti, a Dr. Kenessey Albert K6rhaz - Rendel6intezet
epiileteben.
2005. novembere 6ta miik6dik varosunkban tamogat6 szolgalat, melyet az Ertelmi
Fogyatekosok es Segit6ik Orszagos Szervezetenek N6grad Megyei kirendeltsege tart
fenn.
Itt kell megemliteni to\'abba a Magy,:r Maltai Szeretetszolgalatot, akik 1994. 6ta
miik6dnek varosunkban. Tovabba az Eletert Egyesiilet, mely lelkisegely szolgalatot
muk6dtet.

Elengedhetetlen
az egyiittmuk5des
a varosban muk5do, szocialis ternleten
tevekenykedo
egyesiiletekkel,
k5zhasznu
szervezetekkel,
k5ztestiiletekkel
es
egyhazakkal is.
Helyi Szocialpolitikai Kerekasztal
Balassagyarmat
Varos
Onkormanyzata,
eleget teve az Sztv.-ben
foglalt
k5telezettsegeinek, helyi szocialpolitikai kerekasztalt muk5dtet, melynek celja, hogy
folyamatosan
figyelemmel kiserje a szolgaltatastervezesi
koncepci6t
erinto
valtozasokat es a vegrehajtasat. Az iilest a polgarmester hivja 5ssze es a varunkban
szocialis teriileten muk5do valamennyi szervezet szerepet kap benne.
2.7. Informaci6k
ellat6rendszerr61

a megyei szintU es a kistersegi

tarsulas

altaI muk5dtetett

A megyei szintU ellat6rendszert
a Balassagyarmat Varos Onkormanyzatanak
fenntartasaban
ellatott intezmenyek k5ziil a Varosi Idosek OtthoI1a erinti, mely
k5telezo megyei feladat.
.
Emellett szinten megyei, illetve 50.000 fonel nagyobb telepiilesek szamara k5telezo
feladat az utcai szocialis munkaszolgalat
megszervezese, melyet a Magyar
V5r5skereszt N6grad Megyei Szervezetenek Balassagyarmati kirendeltsege lit el.
A Balassagyarmati Kisterseg T5bbcelu Tarsulasa szervezeseben kernl ellatasra a
szocialis alapellatasi feladatok k5ziil a csaladsegites, valamint a gyermekj6let, mely
feladatok
vonatkozasaban
a kisterseg
elkesziti
sajit
szolgaltatastervezesi
koncepci6jat.

3. FELADATOK,
BIZfOSiTAsANAK

FEJLESZfESI lAANYOK
EGYES SZINTJEIN

A

SZOLGALTATAsoK

3.1. Az iinkormanyzat szaMlyozasi hataskiireben:
•

A szocialis

rendelet
megfeleltetese

folyamatos frissitese,

jogszaMlyi

valtozasoknak

•

A szocialis teriiletet erint6, teritesi dijakat szabalyoz6 iinkormanyzati

val6

rendelet

folyamatos aktualizalasa
•

.A.gazati es intezmenykiizi egyiittmukiidesek megkiitese a szolgaltatastervezesi
koncepci6 kitUziitt celjainak elerese erdekeben

•

Az

•

Intezmenyi es ellatas fejlesztesi programok kialakitasa

•

Ellatasi szerz6desek megk6tese, folyamatos frissitese, feliigyelete .

•

A lakossagi tajekoztatas folyamatos frissitese, korszerusitese

•

A helyzetelemzesben

intezmenyvezet6k
es agazati vezet6k kiiziis konzultaci6s es tervez6
f6rumanak letrehozasa, ennek szakmai es tartalmi elemeinek kidolgozasa

..

foglalt adatok alapjan szocialis terkep keszitese
iisszefiiggesek keresese, k6vetkeztetesek levonasa

es

3.2.Az 6nkormanvzat ellatasi hatask6reben:
A meglev6 ellatasok fejlesztese teren:

KOTELEZ6 ELL.A.T.A.SI
FORMA.!<:KERETEBEN:
Hazi segitsegnytijtas
A szemelyes

gondoskodast nyujt6 szocialis intezmenyek szakmai feladatair6l es
muk6desiik felteteleirol sz6l6 1 / 2000. ( 1.7.) SzCsM rendelet 28.§ (2) bekezdese
szerint a telepiilesi 6nkormanyzatok
a lakossagszam
alapjtm rendeletiikben
szabalyozzak a hazi gondozasi k6rzeteket, megpedig oly m6don, hogy egy gondozasi
k6rzetbe 800 lakos tartozzon, egy gondoz6 pedig 5 - 6 fat lasson el.

Ez varosunk tekinteteben azt jelenti, hogy a teriiletet 22 gondozasi korzetre kellene
felosztani. Tekintettel azonban arra, hogy ezt az ellMasi format mintegy 30 fa igenyli
varosunkban, az a ellatasukra elegenda 5 fa gondozo.
Ez azonban mindenkeppen egy favel t6rt€ma k6zalkalmazotti letszamn6vekedest
jelent, melynek k61tsegvonzata az alkalmazni kivant szemely korMol, iskolai
vegzettsegeto1 fiigg, az azonban mindenkeppen
jogszabalyi e16iras, hogy a
gondozonak legalabb szocialis asszisztensi, egeszsegiigyi gyermekotthoni gondozoi,
eseesema- es gyermekgondozoi vegzettsege legyen, de legoptimalisabb esetben
szakiranyli szakkepezettseggel rendelkezzen.
Csaladsegites
A esaladsegites a szemelyes gondoskodast nylijto szocialis intezmenyek szakmai
feladatairol es muk6desuk felteteleiral szolo 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 2. szamu
melleklete szerint a telepUlest - a telepUles teljes terUletenek lefedesevel - gondozasi
k6rzetekre kell osztani. Egy gondozasi k6rzetbe 2500 - 4000 fa tartozik, egy
gondozotti k6rzetet pedig egy fa gondozo latja el.
Balassagyarmatot lakossagszama alapjan mllllmum 4 k6rzetre szukseges osztani.
Tekintettel arra, hogy a esaladsegita szolgalat latja el az adossagkezelesi feladatokat
is, indokolt ajelenlegi letszamot minimum 1 favel bOviteni .

..

Ezt tamasztja ala az is ,hogy a balassagyarmati Gyermekjoleti es Csaladsegita
Szolgalat munkatarsai - mint a kisterseg vezeta, szekhely telepUlesen dolgozok gyakran szembesUlnek a kisterseghez tartozo telepUleseken esaladsegito feladatokat
ellMo kollegaiktol
erkeza szakmai segitsegkeresekkel,
esetmegbeszeles
irant
igenyiikkel. Ennek felvallalasara sines realis lehetaseg ezen - jelenlegi 3 fos dolgozoi letszam mellett.
A esaladsegito feladatot ellato gondozo k6telezo alapvegzettsege: pedag6gus,
gyogypedag6gus, nepmuvela, szoeiol6gus, teologus, vedona, szoci6Jis asszisztens,
pedagogiai asszisztens, de legoptimalisabb esetben felsafoku szoeialis alapvegzettseg,
pszichol6gus, pszichopedag6gus, mentalhigienes szupervizor vagy szoeialis igazgatas
szakiranyli vegzettseggel rendelkezo pedagogus, gy6gypedagogus,
szoeiol6gus,
teol6gus vagy veda no.
B6lesade
A csaladtamogatasi

rendszerben bek6vetkezett t6n"enyi valtozasok, melyek szerint az

egy e\"es kort bet6lt6tt gyermekek edesanyja munkat vaIlalhat, valamint a b6lcsode
folyamatos

100%-OS

kihasznaltsagi mutat6ja elare\·etiti az esetleges bo\ites kerdeset.

Ezt tamasztja ala az az Eur6pai Uni6s ajanlas is, miszerint a sziiletesek szamahoz
viszonyitva mintegy 14%-nyi legyen azon gyermekek aranya, akik igenybe veszik a
bolcsadei ellatast. Ez Magyarorszagon hosszu ideig 7% koriil mozgott, mig napjainkra
mar eleri a lO%-ot, tehat a tendencia novekeda.
A Varosi Bolcsade

kiizeptavu. feladatainak

meghatarozasahoz

az alabbi tenyek

megismerese sziikseges:

•

A Varosi BiilesOde jelenlegi epiileteben nines lehetaseg ujabb esoport szamara
ferahely kialakitasara

•

Egy ujabb esoport inditasa ertelemszeruen

legalabb ujabb

2

fa, fOallasu,

kozalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott gondoz6no felvetelet jelentene
•

A telepiilesi

onkormanyzat

nem kiiteles a gyermekek

napkozbeni

ellatast

biilcsodei formaban biztositani, megteheti ezt mas m6don is: esaladi napkiizi
iizemeltetesevel,

maganvallalkoz6

altaI

mukiidtetett

intezmennyel

kiitiitt

ellatasi szerzodes kereteben is.
Miutan a fentiekben vazolt torvenyi lehetosegek es tarsadalmi valtozasok sziiksegesse
tehetik a biilcsadei ferahelyek ~zamanak niiveleset, ezert felmereseket es intezkedesi
tervet kell kesziteni az alabbi kerdesek tekinteteben:
bOlcsade

kibOvitesere

maganvallalkozasok

az

epiilet

kibovitesevel,

milyen lehetosegek vannak a
UJ

bevonasaval, esetlegesen az alapfeladaton

epiilet

bevonasaval,

feliil vallalt ellatasok

kiiliin epiiletbe helyezesevel.
Nappali ellatas
A nappali ellatas hajlektalan szemelyek es elsosorban a sajat otthonukban elo,
a) tizennyoleadik eleteviiket betoltott, egeszsegi allapotuk vagy idas koruk miatt
szocialis es mentalis tamogatasra szorul6, iinmaguk ellatasara reszben kepes
szemelyek,
b) tizennyolcadik eleteviiket betiiltott, fekv6'beteg-gy6gyintezeti
igeny16 psziehiatriai betegek, illetve szenvedelybetegek,

kezelest

nem

c) harmadik eleteviiket betoltott, onkiszolgalasra reszben kepes vagy onellatasra
nem kepes, de feHigyeletre szorul6 fogyatekos, illetve autista szemelyek
reszere biztosit lehetoseget a napkiizbeni tart6zkodasra,
valamint az alapv'eto higieniai sziiksegleteik kielegitesere,
megszervezi az ellatottak napkiizbeni etkezteteset.

tars as kapcsolatokra,
tovabba igeny szerint

Rendkiviil indokolt esetben nappali elhltas olyan fogyatekos szemelyek reszere is
biztosithat6,
akire nezve sziiloje vagy mas hozzatartoz6ja
gyermekgondozasi
segelyben, gyermeknevelesi tamogatasban vagy apolasi dijban reszesii1.
A nappali ellatas alapvetoen egy nyitott, a sziiksegletekre gyorsan reaga16, integra16
szerepet bet61to ellatasi forma, amely hatteret
ad telepiilesi
szinten az
alapszolgaltatasok
6sszekapcsolasanak
es ezaltal intezmenyi formakent t6rteno
megjelenesenek.
A fentiekben felsorolt nappali ellatasok mindegyiMt meg kell oldania valamilyen
formaban a varosnak. Ez termeszetesen nem feltetleniil jelenti azt, hogy minden
esetben intezmenyt k6teles fenntartani az 6nkormanyzat. Megoldhat6 a feladat egy
ellatasi szerzodes megk6tesevel is. Ebben az esetekben a fenntart6 hatarozza meg,
hogy az adott intezmeny a fentiekben felsorolt feladatok k6ziil mit lat e1.
Varosunkban a nappali ellatas ezidaig az alabbi formaban keriil biztositasra:
A Magyar V6r6skereszt N6grad Megyei Teriileti Szervezetenek Balassagyarmati
kirendeltsege gondoskodik a nappali ellatasr61 a hajlektalan szemelyek· szamara. A
nappali melegedo a miik6desi engedely alapjan 80 fovel iizeme1. Az 'ellatas teljes
k6riien kihasznalt.
Az idoskoruak nappali ellatas& a. Varosi Idosek Otthonahoz integralt Idosek Klubja
vegzi, mely a miik6desi engedely szerint 45 ferohelyes, azonban nem teljesen
kihasznalt, altalaban 34 - 35 fovel miik6dik. A feladatot 4 fo latja el, koziiliik 3 fo
gondoz6 ( 1vezeto gondoz6 ), valamint 1fo takarit6i minosegben.
A fentiekben b.) es c.) pontban megjel6lt nappali ellatasi forma varosunkban
megoldott. Ennek ellatasa, az ellat6rendszer kiepitese jogszabalyi k6telezettseg.

nem

NEM KOTELEZ6 ELLATASI FORMAK ESETEN
Idosek Otthona
Az Idosek Otthonanak intezmenye t6bb teriileten fejlesztesre szoru1.
Egyreszt a meglevo epiilet allaga rossz, a teto szigetelese nem megfele16, igy sziikseges
lenne a teljes epiilet felujitasa, korszerusitese, masreszt pedig mind a 2 fejezetben
vazolt felmeresek, mind pedig a jogszabalyi rendelkezesek azt vetitik elore, hogy
amennyiben az 6nkormanyzat tovabbra is el kivanja latni ezt a szamara nem k6telezo
feladatot, sziikseges az ellatasi teren is a M\ites,
korszeriisites, jogszabalyi.
megfeleIes.

Az epillet korszerusitese,

felujitasa eseten celszeru megvizsgalni, hogy milyen targyi
feItetelek sziiksegesek az intezmeny muk6desehez, illetve milyen feladatok ellatast
kell megszervezni. Ezek az alabbiak:
A szakositott ellatast nylijto intezmenyben, igy az Idosek Otthonaba is, gondozasi
egysegeket es gondozasi csoportokat kell kialakitani. Ez a gondozasi egyseg a
szemelyes gondoskodast
nylijto szocialis intezmenyben
elhelyezett szemelyek
ellatasanak szervezesi alapegysege. A szocialis intezmenyben
husz-6tven fOs
gondozasi egyseget kell kialakitani.
A szocialis intezmenyben az elhelyezest igenybe vevok egyeni gondozasat tiz-husz fos
gondozasi csoportok kialakitasaval vegzik.
Ha egy intezmeny kereteben t6bb szakositott ellatasi forma muk6dik, ellatasi
formankent kii16n-kii16n kell biztositani az ellatas jellegenek megfele16 szemelyi,
targyi es szakmai felteteleket. Hiszen az idosek otthonaban is ellatasra keriilnek mind
az idoskorU, mind pedig a fogyatekos szemelyek.
A bentlakasos intezmeny alapfeladatat meghalado egyeb szolgaltatasokat is nylijthat.
E szolgaltatasokat intezmenyi jogviszonyban nem allo szemely is igenybe veheti. Ezek
teritesi dijait az 6nkormanyzat kill6n rendeletben szabalyozza.
Az intezmenyben

muk6deshez
alakitani

biztositani kelI.a napi huszonnegy oras szolgalatot, a folyamatos
sziikseges szemelyi es targyi felteteleket. Az intezmenyben ki kell

a) az ejszakai es nappali tartozkodasra Oakhatas),
b) a szemelyi tisztalkodasra,
c) az etkezesre,
d) az intezmeny jellege szerinti k6zi:issegi egyiittletre, tevekenysegre (pI. tarsalgo,
ki:inyvtar, foglalkoztato, kapolna, imaterem), valamint mentalis gondozasra,
e) az egeszsegiigyi ellatas celjara (pI. orvosi szoba, betegszoba),
j) gondozasi
egyiittletre,

egysegenkent

legalabb husz negyzetmeter

alapteriileru

ki:iz6ssegi

g) a latogatok fogadasara

szolgalo helyiseget.
Amennyiben az ellatast igenybe vevo az intezmeny altaI biztositott etkeztetest nem
veszi igenybe, a vasarolt elelmiszer intezmenyen beliili elfogyasztasanak kulturalt
felteteleit biztositani kell.

Az

intezmeny akkor alkalmas gondozasi feladatok ellatasara, ha

a) a lakoszobaban

egy ellatottra

legalabb hat negyzetm~tern)i lakoterulet,

b) tiz ellatottra
illemhely

legalabb

egy rnrdokad

vagy zuhanyz6,

valamint

nemenkenti

jut es biztositott a folyamatos fiites- es melegviz-szolgaltatas.
Foszabaly szerint a lak6szoMban legfeljebb negy szemely helyezheto eI. Negynel t6bb
szemelyt egy lak6szoMban csak kivetelesen indokolt esetben lehet elhelyezni.
Hazasparok (elettarsak) elhelyezesere kiil6n lak6szoMt kell biztositani.
A:z atlagotj6val

meghalad6 minosegli elhelyezesi k6riilmenynek minosiil

a) az olyan 6na1l6, egy- vagy ketszemelyes

lakresz, amely lak6szobiit, konyhiit es
fiirdoszoMt, esetleg egyeb helyiseget foglal magiiba; es egy elliitottra legalabb tiz
negyzetmeter nagysiigli lak6teriilet jut, vagy
b) az olyan egy- vagy ketszemelyes lak6szoba, amelyhez 6nii1l6 fiirdoszoba tartozik,
es epiilete korszeruen kialakitott
hUtoszekreny, mos6gep stb.).

es berendezese

teljes mertekben

felszerelt (tv,

A:z intezmenyben

foly6 gondoziisi tevekenyseg alatt az intezmeny ~zolgiiltatiisiit
igenybe vevo szemely reszere nylijtott olyan fizikai, mentiilis es eletvezetesi segitseget
kell erteni, amelynek soran az igenybe vevo szociiilis, testi es szellemi aIlapotiinak
megfele16 egyeni Mniism6dban val6 reszesitese kereteben a hiiinyz6, vagy csak
korliitozottan meglevo testi-szellemi funkci6inak helyreiillitiisiira keriil sor.

..

A:z intezmenyben

foly6 apoliisi tevekenyseg alatt a szemelyes gondoskodiist nylijt6
szocialis intezmeny altaI biztositott gondoziisi feladatok elliitiisa soran k6zvetleniil
felmerii16 es a szociiilis intezmeny keretei k6z6tt biztosithat6 egeszsegi iillapot
helyreallitasiit celz6 tevekenyseget kell erteni.
A:z intezmeny az etkezest a bentlak6k eletkori sajatossagainak,

valamint az egeszseges
taplalkozas k6vetelmenyeinek megfele16en nylijtja, a szociiilis etkeztetesre vonatkoz6
szabalyok figyelembeveteleveI. A:z ellatottak etkeztetese kereteben legaliibb napi
hiiromszori etkezest - ebb61legalabb egy alkalommal meleg etelt - kell biztositani. Ha
az ellfltast igenybe vevo egeszsegi allapota indokolja, reszere - orvosi javaslatra - az
orvos eloirasainak megfele16 etkezesi lehetoseget (pI. dieta, gyakoribb etkezes) kell
biztositani.
A fekv6betegek elliitiisa soriin gondoskodni
kell a rendszeres
folyadekbevitelr61.
A:z elliitiist igenybe vevo az intezmenyben sajiit ruhiizatiit es textiliajat haszniilja. Ha
az elliitiist igenybe vevo megfelelo mennyisegli es minosegli sajiit ruhiizattal nem
rendelkezik, a teljes k6rii elliitiis reszekent nylijtott ruhiizat legaliibb hiirom viiltiis
fehernemut es hiil6ruhiit, valamint az evszaknak megfelelo legaliibb ket viiltiis felso
ruMzatot es utcai cipot - sziikseg szerint mas labbelit - tartalmaz.
A cselekvokeptelen, valamint a korliitozottan csele1:yokepes szemelyek reszere kiadott
ruhazatr6l a gondozasi egyseg vezetoje leltart vezet. A:z intezmeny a textIliaval val6
ellatas kereteben, valamint a szemelyi higiene biztositiisa erdekeben ellatottankent

a) luirom yaMs agynemut,
b) a tisztalkodast segitoluirom valtas textHiat, valamint a tisztalkodishoz
anyagokat, eszk6z6ket,

sziikseges

c) az incontinens betegek ellatasahoz sziikseges anyagokat, eszk6z6ket
sziikseg szerint biztositja.
A:z intezmeny biztositja az ellatast igenybe vevok egeszsegiigyi ellitasit.
A:z egeszsegiigyi ellatas kereteben a szemelyes
intezmeny k6teles gondoskodni az igenybe vevo

gondoskodast

nylijt6

szoeialis

a) egeszsegmegorzeset szolgal6 felvilagositasar61,
b) rendszeres orvosi feliigyeleterol,
c) sziikseg szerinti apolasar61,
d) szakorvosi ellitasahoz val6 hozzajutasar61,
e) k6rhazi kezelesehez val6 hozzajutasar61,
f) e rendeletben meghatarozott gy6gyszerellitasar61,
g) gy6gyaszati segedeszk6zeinek biztositasar61.

A:z intezmeny a rendszeres ort'osi feliigyelet kereteben biztositja az ellit~st igenybe
vevo egeszsegi aHapotanak folyamatos ellenorzeset, az egeszsegiigyi tanaesadast, a
szurest, az orvos altaI elrendelt vizsgalat elvegzeset - ha az intezmeny keretei k6z6tt
megoldhat6 -, gy6gykezeleset.
A:z intezmenynek a k6telezoen biztositand6 gy6gyszercsoportokb61 rendelkeznie kell
az ellitasban reszesiilok rendszeres, illetve eseti gy6gyszersziiksegletehez igazod6
megfelelo mennyisegii keszlettel. A:z alapgy6gyszerkeszletet havonta az intezmeny
orvosa allitja ossze az intezmeny vezetO apol6janak, illetve osztalyvezeto apol6janak
javaslata alapjan. A:z alapgy6gyszerkeszlet 6sszeallitasanal figyelemmel kell lenni az
ellatast igenybe vevok egeszsegi aHapotara, valamint az esetleg e16fordul6 siirgos
ellatas esetere is.
A bentlakasos intezmeny a fentiekben felsorolt gy6gyszeresoportba, valamint a
rendszeres es eseti egyeni gy6gyszersziikseglet kon\be tartoz6 gy6gyszerek, tovabba a
gy6gyaszati segedeszk6z6k k6ziil elsosorban a k6zgy6gyellatasi igazolvanyra felirhat6,
illetve a tarsadalombiztosltas altaI tamogatott gy6gyszert es gy6gyaszati segedeszk6zt
biztositja, kiveve, ha az adott gy6gyszeresoporton beliil nines k6zgy6gyellitasi
igazolvan}Ta felirhat6 gy6gyszer, vagy nines olyan k6zgy6gyellatasi igazolvanyTa
felirhat6 gy6gyszer, amely az adott betegseg kezelesehez megfelelo.

A fentiek szerint i.isszeaI1itott alapgyogyszerkeszlet ki.irebe tartozo gyogyszereken
tu.lmenoen felmerii16 egyeni gyogyszersziikseglet ki.iltseget foszabaly szerint az
ellatast igenybe vevo viseli. Kivetelt kepeznek ez alol az alabbi esetek:
intezmeny viseli az
gyogyszersziiksegletenek

A:z

ellatast

igenybe

vevo

rendszeres

es

eseti

egyeni

a) teljes ki.iltseget, ha
aa) az ellatast igenybe vevonek a szemelyi teritesi dij megfizetese utan fennmarado
havi j6vedelme nem haladja meg az 6regsegi nyugdij mindenkori legkisebb
6sszegenek (a tovabbiakban: nyugdijminimum) husz szazalekat, vagy
ab) az ellatast igenybe vevo reszere a k61topenzt az intezmeny biztositja;
b) reszleges k6ltseget, ha az ellatast igenybe vevonek a szemelyi teritesi dij
megfizetese utan fennmarado havi j6vedelme meghaladja a nyugdijminimum husz
szazalekat, azonban ez a j6vedelem nem fedezi az ellatast igenybe vevo egyeni
gyogyszersziiksegletenek k61tseget. Ebben az esetben a bentlakasos intezmeny az
ellatast igenybe vevo j6vedelmenek a k6ltopenz 6sszeget meghalado reszet az egyeni
gyogyszersziikseglet mertekeig kiegesziti.
Ezektol elteroen az intezmeny nem k6teles az egyeni gyogyszersziikseglet k6ltsegenek
a viselesere, ha
. .
a) az ellatast igenybe vevo jelentos keszpenzvagyonnal rendelkezik, vagy
b) az ellatast igenybe vevo olyan jelentos ingatlanvagyon tulajdonosa"amely felett
rendelkezesi jogat mas szemelynek az ingatlan-nyilvantartasba
bejegyzett joga nem
korlatozza, vagy
c) az ellatast igenybe vevonek tartasra k6teles es kepes hozzatartozoja van, vagy
d) az ellatast igenybe vevo a gy6gyszerk6ltseg rea eso reszet nem fizeti meg.
A gyogyaszati segedeszk6z ellatasa k6reben az intezmeny feladata a testtavoli
eszk6znek az intezmeny k6ltsegen, a testk6zeli segedeszk6znek az ellatott k6ltsegen
t6rteno biztositasa. Ha a testk6zeli segedeszk6z k6ltsegeinek viselesere az ellatott
j6vedelmi helyzete alapjan nem kepes, a k6ltsegviseles tekinteteben a fentiekben
leirtak szerint kell eljarni.
A:z intezmeny

feladatk6reben gondoskodik az ellatast igenybe vevo mentalhigienes
ellatasar61. Ennek kereteben biztositja
a) a szemelyre szabott banasm6dot,

b) a konfliktushelyzetek
megbeszelest,

kialakulasanak megelOzese erdekeben az egyeni, csoportos

c) a szabadido h..ulturalt elt61tesenek felteteleit,
d) a sziikseg szerinti pszichoterapias foglalkozast,
e) az ellatottak csaladi es tarsadalmi kapcsolatai fenntartasanak
f) a gondozasi, illetve rehabilitaci6s tervek megval6sitasat,

felteteleit,

g) a hitelet gyakorlasanak felteteleit, es

h) segiti, tamogatja az intezmenyen
kialakulasat es muk6deset.

beliili kis kozossegek,

tarsas kapcsolatok

A:z. intezmenynek mindent meg kell tennie az ellatast
aktivitasa fenntartasanak, megorzesenek erdekeben.

igenybe vevo testi-Ielki

A:z.ellatast igenybe vevo koranak, egeszsegi allapotanak,
adottsagainak figyelembevetelevel sziikseges szervezni

kepessegeinek

a) az aktivitast segito fizikai tevekenysegeket (seta, sporttevekenyseg,
levegoztetese, agytorna stb.),

es egyeni

fekvo'betegek

b) a szellemi es szorakoztato tevekenysegeket (pI. e16adasok, olvasas, felolvasas,
radiohallgatas, tevenezes, kartya- es tarsasjatekok, vetelkedok, zenehallgatas stb.),

c) a kulturalis tevekenysegeket (pI. rendezvenyek, iinnepsegek, nevnapok, szinhaz-,
mozi-, mlizeumlatogatasok, kirandulasok, kiallitasok stb.).
A:z.intezmeny szervezi a munkavegzesre kepes ellatottak foglalkoztat:~'-sat, valamint a
meglevo kepessegek fejleszteset, szinten tartasat. A:z.ellatast igenybe vevo eletkoranak
es egeszsegi aIlapotanak megfele16en a foglalkoztatas lehet
a) munkavegzesi celli,
b) terapias celli, kepessegfejMszto,

c) kepzesi celli.
A munkavegzesi celli foglalkoztatas formai kiil6n6sen
a) az intezmeny muk6desi k6ren beliil szervezett munkavegzes,
b) az intezmeny kOzremuk6desevel mas gazdalkodo szervezet
munka vagy az intezmeny altaI vegzett vallalkozasi tevekenyseg,

reszere vegzett

c) az a) es b) pont ala nem tartozo, mas jogviszony kereteben t6rteno munkavegzes.
Ezen alapfeIteteleken
k6rvonalazodnak:

illl az alabbi,

elsosorban

ellatasi

jellegu

iranyvonalak

1. A:z.Sztv. alapjan
ha az idosek otthona ellatasat igenybe vevo szemely eseteben
demencia k6rebe tartozo korkep keriilt megallapitasra, ellatasarol az intezmenyen
beliil intenziv gondozast biztosito reszleg vagy gondozasi csoport kialakitasaval,
hiil6nalloan kell gondoskodni. A demens reszleg kialakitasara nagy igeny mutatkozik,
am igen k61tseges. Sziikseges terfigyelo rendszerek kialakitasa, valamint a t6bbi
gondozottol valo teljes elkiil6nites - meg az udvaron, illetve a szabad lewgon valo
tartozkodas eseteben is, szigorubb feliigyelet, mely nagyobb gondozoi letszamot is
magaval hordoz.

s-A.
2. Az Idosek otthomlban az idoskoruakon tlil ellatasra keriilnek a fogyatl~kosok is, 50
ferohely erejeig, am az epiilet kialakitasa nem felel meg az akadalymentesites
szabalyainak, szelesebb folyos6kra, ajt6kra, kapaszkod6kra lenne sziikseg azokon a
teriiletek, ahol a fogyatekosok ellatasa zajlik.

3. Tekintettel arra, hogy Magyarorszag valamennyi megyeje k6ziil az 6sszlakossaghoz
viszonyitva N6grad megyeben a legmagasabb az idoskoruak aranya, valamint
tekintettel arra is, hogy eppen ezzel ellentetben Magyarorszagon N6grad megyeben a
legalacsonyabb az idosek otthonaban kialakitott ferohelyek szama, celszerii lenne az
intezmeny kib6vitese. A b6vites alapja lehet a differencialt ellatas is, igy lehetoseg
lenne, nemcsak szocialis alapu, hanem iizleti alapon emeltebb szinru ellatas
biztositasa is. Erre a kereslet igen magas, am ezt mindenkeppen sziiksegszeriien
mege16zi az epiilet korszeriisitese, felujitasa iranyul6 beruhazas.
Az Sztv. alapjan
megszervezese:

k6telezo,

de Balassagyarmaton

meg hianvz6

ellatasi

formak

Jelzorendszeres hazi segitsegnylijtas
Ajelzorendszeres

hazi segitsegnylijtas olyan gondozasi forma, amely biztositja

a) az ellatott szemely segelyhivasa eseten az iigyeletes gondoz6nak
t6rteno haladektalan megjeleneseJ;,

a helyszinen

b) a segelyhivas oMul szolgal6 problema megoldasa erdekeben sziikseges azonnali
intezkedesek megtetelet,
c) sziikseg eseten tovabbi, az egeszsegiigyi es szocialis alap- es szakellatas k6rebe
tartoz6 ellatas kezdemenyezeset.
A jelzorendszeres
hazi segitsegnylijtas szociaIis szolgaltataskent megszervezhet6
6nall6 szervezeti formaban, vagy a hazi segitsegnylijtas kiegeszit6 szolgaltatasakent, a
mar muk6d6 hazi segitsegnylijtast vegz6 szervezet kereteben.
Ajelz6rendszeres

hazi segitsegnylijtas megszervezesehez biztositani kell

a) a segelyhivasokat fogad6 diszpecserk6zpontot,
b) a segitsegnylijtast vegz6 gondoz6kat foglalkoztat6 szakmai k6zpontot.
Egy szakmai k6zpont kereteben legalabb 40, legfeljebb 70 id6skorU vagy fogyatekos
szemely otthonaban kell segelyhh'6 kesziileket elhelyezni. A diszpecserk6zpontot ugy
kell kialakitani, hogy annak folyamatos muk6dese es elerhet6sege biztositott legyen.
Ajelz6rendszeres

hazi segitsegnyujtas megszervezesehez biztositani kell

a) a mUszaki rendszer
koreben
az ellatottnal
elhelyezett
szemelyi
riasztaberendezest,
atjatsza
berendezest,
a jelzes
fogadasara
alkalmas
vevaoerendezest, szemelyhiva kiskozpontot, tovabM iigyeleti szemelyi szamit6gepet
iigyeleti szoftverrel,
b) a gondoz6 sajat felszerelese k6reben mobiltelefont, keszenleti taskat, tovabM a
gyors helyszinre erkezeshez sziikseges kozlekedesi eszkozt.

A jelzorendszeres hazi segitsegnylijtas folyamatos keszenleti rendszerben mlik6dik. A
diszpecserkozpont segelyhivas eseten - a segitseget kero nevenek, cimenek, egyeb
elerhetosegenek es a jelzett problemanak a k6z1esevel - ertesiti a keszenletben levo
gondoz6t.
Ha a jelzorendszeres
hazi segitsegnylijtas 6nkormanyzati
tarsulas kereteben
muk6dik, a szakmai k6zpontot - koz6s diszpecserkozpont mukodtetese mellett - a
gesztor 6nkormanyzat teriileten kell kijel6lni.
Az ellatasi forma jellegere, esszeru a jelzorendszeres segitsegnylijtas kistersegi szinten
megszervezni.
K6z6ssegi ellatasok

..

A szenvedelybetegek koz6ssegi ellatasa olyan 6nkentesen igenybe veheto, hosszu
taw, kozossegi alapu, az ellatott otthonaban, illetve lak6k6rnyezeteben t6rteno
gondozas, amelynek celja az eletm6dvaltozas elinditasa, segitese es folyamatos
nyomon kovetese.
A szenvedelybetegek k6z6ssegi ellatasa a kovetkezo szolgaItatasokat biztositja:
a) problemaelemzes, problemamegoldas: a szemelyes celok meghatarozasanak
segitese, a valtoztatasra motivala t€myezok feltarasa, a szerhasznalat, illetve -fiigges
jarulekos artalmainak, karos k6vetkezmenyeinek csokkentese, azonnali tanacsadas es
segitsegnylijtas a szolgaltatast csak eseti jelleggel igenybe vevok reszere,
b) keszsegfejlesztes: eletvitellel kapcsolatos treningek szervezese vagy k6zvetitese,
az onellatasra vala kepesseg javitasa es fenntartasa,
c) pszicho-szocialis rehabilitacia: a munkahoz vala hozzajutas, a
szervezett eltoltesenek segitese, szabadidos, 6nsegito csoportok, tamogat6
szervezOdesenek segitese, tanacsadas, informacianylijtas az egeszsegiigyi,
gyermekvedelmi ellatasok es szolgaltatasok, valamint a foglalkoztatasi,
lakhatasi lehetosegek igenybeveteler61.

szabadido
Ml6zatok
szocialis,
ok-tatasi,

A szenvedelybetegek k6z6ssegi ellatasa soran az ellatast igenybeve\"o ki§resere
biztositani kell az anonimitast. Ebben az esetben a szemelves adatokat nem kell
megadni, igazolni es nyilvantartani, illetve egyeni gondozasi tei,"et nem kell kesziteni.

A szenvedelybetegek
k6z6ssegi ellatasara egyebekben e rendelet k6z6ssegi
pszichiatriai ellatasra vonatkoz6 szabalyait kell megfele16en alkalmazni azzal az
elteressel, hogy a k6z6ssegi gondoz6knak, illetve koordinatoroknak nem kell specialis
kepzesen reszt vennL
A k6z6ssegi ellatas megszervezesehez megt6rtent a kapcsolatfelvetel a Dr. Kenessey
Albert K6rhaz - Rende16intezettel,
valamint az Alkohol Ellenesek Klubja
Egyesiilettel.
Egyeb fejlesztesi feladatok
Akadalymentesites
A jogszabalyi e16irasoknak es az Eur6pai Uni6s feltetelrendszernek va16 megfeleles,
valamint a raszoru16k erdekeinek ervenyesitese es az eselyegyen16seg megteremtese
erdekeben sziikseges az akadalymentesites
mind szelesebb k6rben t6rten6
megva16sitasa.
Nyari taborozas
Evr61 eYre felmerii16 igeny a szocialis alapon szervez6d6 nyari taboroztatas, melynek
feltetelrendszeret,
palyazati
lehet6segeit,
pedag6gusgardajat,
feliigye16it,
igenyfelmereseit sziiksegszenllfegvizsgalni,
elemezni.
3.3.Id6rendi megva16sulasa
A 3.1. pontban meghatarozott feladatok tekinteteben folyamatosan.
A 3.2 pontban megje161t k6telez6 es 6nkent vallalt ellatasi formak eseten a
megva16sulas ideje 2008 ev, illetve legkes6bb a jogszabalyban meghatarozott
id6pontban. Az akadalymentesites teljes k6ru megszervezese legkes6'bb 2015-ig,
illetve legkes6'bb ajogszabalyban meghatarozott id6pontig.
A nyari taborozas megszervezesenek hatarideje 2006. nyara. Az id6sek otthona
fejlesztese folyamatos, azzal a kiegeszitessel, hogy kiil6nosen hangsulyos terliletkent a
jelentkezik demens reszleg kialakitasanak kerdese.
Balassagyarmat
Varas
Onkarm{myzatanak
szocialis
koncepcioj6t a Kepviselo-testillet
a
.j2oo6.(III.30.)
jovahagyta.

Tatar-Kis Sandorne dr.
cimzetes f6jegyzo

szolgaltatastervezesi
szamu hatarozataval

