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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 

100-122/2007. (V. 4.) MÖK határozatai 
 
 
100/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 
 
 
93/2006. (III. 24.) MÖK határozat, 136/2006. (V. 5.) MÖK határozat, 191/2006. (VI. 2.) 
MÖK határozat, 210/2006. (VI. 2.) MÖK határozat, 350/2006. (XI. 22.) MÖK határozat, 
379/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 2/2007. (II. 1.) MÖK határozat, 69/2007. (III. 30.) MÖK 
határozat, 20/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 28/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 29/2007. (II. 
23.) MÖK határozat, 30/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 31/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 
32/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 35/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 36/2007. (II. 23.) MÖK 
határozat, 37/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 38/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 39/2007. (II. 
23.) MÖK határozat, 42/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 43/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 
51/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 52/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 53/2007. (III. 30.) 
MÖK határozat, 54/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 55/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 
56/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 57/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 60/2007. (III. 30.) 
MÖK határozat, 61/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 62/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 
63/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 64/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 66/2007. (III. 30.) 
MÖK határozat, 67/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 68/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 
71/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 72/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 73/2007. (III. 30.) 
MÖK határozat, 74/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 75/2007. (III. 30.) MÖK határozat. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 
Határidı:    2007. május 4. 
 
 
 
101/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2007. május 4-ei ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról  

2. Tájékoztató a határrend, a határırizeti-helyzet és a határforgalom alakulásáról Hajdú-
Bihar megyében  

3. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletének módosítására, 
valamint az emlékéremre vonatkozó szabályozás módosítására 

4. Elıterjesztés a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet mőködését érintı kérdésekrıl 
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5. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 
6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletének módosítására  

6. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi 
gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról 

7. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei adatait összevontan 
tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2006. évi egyszerősített beszámoló és a 
könyvvizsgálói jelentés elfogadására 

8. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi 
ellenırzésének tapasztalatairól 

9. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények 
és az önkormányzat által alapított közhasznú társaságok 2006. évi szakmai 
tevékenységérıl 

10. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2006. évi gyermekvédelmi 
tevékenységének átfogó értékelésére 

11. Elıterjesztés ingatlanügyekben történı döntésekre 

12. Elıterjesztés a mikepércsi Idısek Otthonánál étkezési szolgáltatás ellátására 

13. Elıterjesztés együttmőködési megállapodás megkötésére  

14. Elıterjesztés Észak-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsba történı delegálásra 

15. Elıterjesztés pályázatok benyújtására 

 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2007. május 4. 
 
 
 
102/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a rendırségrıl szóló módosított  
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Hajdú-Bihar megye 
közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal 
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
A közgyőlés indokoltnak tartja: 
 
- a személy elleni és a közlekedéssel összefüggı jogsértések visszaszorítását a megelızési 

tevékenység elıtérbe helyezésével, 
 
- a megyében kevésbé jellemzı bőnözési formákkal szembeni további eredményes fellépés 

biztosítását térnyerésük megakadályozása érdekében, 
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- a közterületek rendıri lefedettségének javítását, az ehhez szükséges állományi létszám 
biztosítását, 

 
- a megyei rendır-fıkapitányság és szervei feladatai ellátásához szükséges technikai és 

pénzügyi háttér teljes körő biztosítását. 
 
A közgyőlés köszönetét fejezi ki a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság és szervei 
vezetıi és személyi állománya részére a 2006. évben végzett munkájukért. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 20., illetve folyamatos 
 
 
 
103/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a határırizetrıl és a Határırségrıl szóló 
módosított 1997. évi XXXII. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Hajdú-Bihar 
megye határrendjérıl, határırizeti helyzetérıl és határforgalmáról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 
 
A közgyőlés indokoltnak tartja: 
 
- a határellenırzés elért biztonságának megırzését, a személyi állomány létszámának és 

szakmai ismeretének további fejlesztését, a megfelelı szintő finanszírozás és a tárgyi 
feltételek biztosítását, 

 
- az együttmőködı szervezetekkel meglévı eredményes kapcsolatok továbbvitelét, újabb 

lehetséges együttmőködési-területek feltárását.  
 
A közgyőlés köszönetét fejezi ki az érintett szervezetek vezetıi és személyi állománya részére 
a 2006. évben végzett munkájukért. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 20., illetve folyamatos 
 
 
 
104/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy az egészségügyi 
szakellátási feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása érdekében készítse el és 
terjessze a közgyőlés elé a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet gazdasági társaság 
formájában történı mőködtetésére vonatkozó döntési javaslatot. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 31., a döntési javaslat elkészítésére 
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105/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet 
szervezeti és mőködési szabályzatának módosításáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 4. 
 
 
 
106/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Kenézy Gyula Kórház-
Rendelıintézetnek 200 millió Ft ideiglenesen átadott pénzeszközt biztosít, amellyel az 
intézmény legsürgetıbb szállítói tartozása rendezését kívánja elısegíteni. A 200 millió Ft 
fedezete rövid lejáratú hitel. 
 
A hitel visszafizetését a kórház szervezetének átalakításakor, a vagyonhasznosításból 
származó bevételbıl kell biztosítani 2007. december 31-ig. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, a legközelebbi rendelet 
módosításakor az elıirányzatok átvezetésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 

Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán, a kórház fıigazgatója  
Határidı:   2007. május 4. 
    2007. december 31., a hitel visszafizetésére. 
 
 
 
107/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletével a Kenézy Gyula 
Kórház-Rendelıintézet 2007. évre engedélyezett 2.028,10 álláshelyben megállapított 
létszámkeretét 2.080,53 álláshelyben állapítja meg. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, a költségvetési rendeletben 
a kórház módosított engedélyezett létszámkeretének átvezetésére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 

Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán, a kórház fıigazgatója  
Határidı:   2007. május 4. 
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108/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a Hajdúsági 
Nemzetközi Mővésztelep Alapítványnak 250.000 Ft támogatási összeget biztosít két fı svájci 
mővésznek a Hajdúsági Nemzetközi Mővésztelep 2007. évi nyári kurzusán való fogadása 
költségeihez. 
 
A támogatási összeg fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi 
költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 3/c. melléklete elnöki hatáskörben 
felhasználható kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatok kerete. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a további intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 31. 
 
 
 
109/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a következı tartalmú zártkörő 
pályázat kiírásával: 
 

„A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

a MEGYEGAZDA Hajdú- Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Kht-nál 
 

KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADAT ELLÁTÁSÁRA 
2007. június 1-tıl 

 
Pályázati feltételek: 
 
- Természetes személyek esetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett 

könyvvizsgálói névjegyzékben történı nyilvántartás. 
- Gazdasági társaság, szervezet esetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a 

társaságokról vezetett névjegyzékben való nyilvántartás. 
- A természetes személynek és a gazdasági társaságnak is felelısségbiztosítással kell 

rendelkeznie. 
 
A könyvvizsgáló feladatait a számvitelrıl szóló módosított 2000. évi C. törvény, a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrıl szóló módosított 1997. évi 
LV. törvény, továbbá a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 
tartalmazza.  
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által közzétett névjegyzékbe történı bejegyzés 

igazolását, 
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- természetes személyek esetében egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
részletes szakmai önéletrajzot,  

- szervezet esetében a szervezet és a könyvvizsgálatért felelıs személy bemutatását, 
- a feladat ellátására vonatkozóan a pályázó elképzelését, 
- a biztosítási kötvény másolatát,  
- a megbízási díj megjelölését. 

 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Elnökéhez (4024 
Debrecen, Piac u. 54.) kell benyújtani 3 példányban, zárt borítékban "MEGYEGAZDA 
könyvvizsgálat" jeligével ellátva a pályázati felhívás kézhezvételétıl számított 15. nap 10,00 
óráig. 
 
A pályázat benyújtásához információ kérhetı a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
Közgazdasági Fıosztályán (4024 Debrecen, Piac u. 54.), vagy az (52) 507-556-as 
telefonszámon.  
A beérkezett pályázatok elbírálására várhatóan a megyei közgyőlés 2007. májusi ülésén kerül 
sor. 
A könyvvizsgáló megbízatása 2011. május 31-ig szól. 
 
A közgyőlés fenntarthatja magának a jogot, hogy egyik pályázóval se kössön szerzıdést, és 
ilyen módon minısítse a pályázatot eredménytelennek. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 31. 
 
 
 
110/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi  XXXVIII. törvény 82. §-ában, és a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény  92/A. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 2006. évi 
költségvetési gazdálkodásáról szóló: 
 

- Egyszerősített mérleget az 1. számú,  
- Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentést a 2. számú,  
- Egyszerősített pénzmaradvány-kimutatást a 3. számú,  
- Egyszerősített eredmény-kimutatást a 4. számú táblázat, valamint a  
- Független könyvvizsgálói jelentés szerint elfogadja. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerősített beszámoló 
Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben való közzétételére, valamint a könyvvizsgálói 
jelentéssel együtt az Állami Számvevıszék részére történı megküldésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 31. 
 



5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 405. 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT                                                                                                                       1. sz. táblázat                                           

                        Egyszerősített mérleg                     
                          2006. éves beszámoló 

                                                                                                                                                                                                                           Ezer Ft 
  

ESZKÖZÖK 
Elızı év 

költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

 FORRÁSOK Elızı év 
költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 
záró adatai  

A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 516 872 12 002 408 D./ SAJÁT TİKE 11 028 743 13 594 943 
 I.     Immateriális javak 68 465 56 005  1. Induló tıke 2 486 888 2 449 949 
 II.   Tárgyi eszközök 7 523 029 8 984 411  2. Tıkeváltozások 8 541 855 11 144 994 
 III. Befektetett pénzügyi         

      eszközök 
116 501 1 139 310  3. Értékelési tartalék 0 0 

 IV. Üzemeltetésre, kezelésre  és     
      koncesszióba adott eszközök 

808 877 1 822 682 E./ TARTALÉKOK 659 331 1 046 729 

     I. Költségvetési  659 331 1 046 729 
B./ FORGÓESZKÖZÖK 6 342 937 6 785 589     tartalékok   
 I.    Készletek 289 476 229 754  II. Vállalkozási 0 0 
 II.   Követelések 3 517 849 4 207 448       tartalékok   
 III. Értékpapírok 639 398      
 IV. Pénzeszközök 1 645 240 2 102 139 F./ KÖTELEZETTSÉGEK 3 171 735 4 146 325 
 V.  Egyéb aktív pénzügyi  

      elszámolások 
250 974 246 248  I. Hosszú lejáratú 

   kötelezettségek 
665 387 438 113 

     II. Rövid lejáratú     
     kötelezettségek 

1 269 465 2 406 554 

     II. Egyéb passzív  1 236 883 1 301 658 
  

 
        pénzügyi  

     elszámolások  
  

 Eszközök összesen: 14 859 809 18 787 997  Források összesen: 14 859 809 18 787 997 

 
„A könyvvizsgálat során az önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati 
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot 
szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. 
Az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi  helyzetérıl megbízható és valós képet ad”. 

 
Debrecen, 2007. március 31. 
                                                                                                                                     Dr. Nagy László 
                       bejegyzett könyvvizsgáló, tagsági sz.: 002691  



406. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 
 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT                                                     2. sz. táblázat 

 
 

Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 
2006. éves beszámoló 

                                                                                             
 
 

                                                                                                                                                                                                                            Ezer Ft                     
Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 

  elıirányzat  
01 Személyi juttatások 9 523 920 9 451 123 9 256 007 
02 Munkaadót terhelı járulékok 3 058 985 3 035 489 2 960 015 
03 Dologi és egyéb folyó kiadások 6 036 695 8 016 784 7 523 461 
04 Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 476 658 435 378 388 679 
05 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 688 661 301 958 266 667 
06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 360 024 370 107 358 890 
07 Felújítás 46 250 128 285 110 379 
08 Felhalmozási kiadások 3 618 961 4 442 095 1 768 381 
09 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás  342 400 339 044 
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások  19 524 16 323 
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása  11 174 7 300 
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása    
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....+12) 23 810 154 26 554 317 22 995 146 
14 Hosszú lejáratú hitelek  91 140 91 140 91 140 
15 Rövid lejáratú hitelek     
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 500 724 000 700 000 
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 203 982   
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 295 622 815 140 791 140 
19 Pénzforgalmi kiadások  (13+18) 24 105 776 27 369 457 23 786 286 
20 Pénzforgalom nélküli kiadások 143 388 62 681  
21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások    
22 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen   -4 726 
23 Kiadások összesen (19+…+22) 24 249 164 27 432 138 23 781 560 



5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 407. 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT                                                      2. sz. táblázat 

Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 
2006. éves beszámoló 

                                                                                                                                                                                                                                       Ezer Ft                     
Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 

  elıirányzat elıirányzat  
24 Intézményi mőködési bevételek 1 383 871 2 121 049 2 120 834 
25 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 5 182 128 5 040 542 5 152 210 
26 Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás 10 795 084 11 005 071 11 176 415 
27 Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvétel  280 830 238 469 
28 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 792 250 1 830 543 1 711 179 
29 28-ból Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevételei 17 750 54 079 52 969 
30 Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás  344 141 293 707 
31 Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 1 221 737 749 121 551 955 
32 Támogatások, kiegészítések  3 246 625 4 200 824 2 599 553 
33 32-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 246 625 4 200 824 2 575 132 
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése  14 613 14 613 
35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése  6 668 6 668 
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 23 621 695 25 593 402 23 865 603 
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele    
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 400 000 400 000  
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei  585 018 308 081 
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei    
41 Finanszírozási bevételek  összesen (37+…+40) 400 000 985 018 308 081 
42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 24 021 695 26 578 420 24 173 684 
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 227 469 853 718 853 719 
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek    
45 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek    74 669 
46 Bevételek összesen (42+…+45) 21 718 002 24 729 851 23 242 933 
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) -104 378 -169 878 1 724 176 
48 Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) 104 378 169 878 -483 059 
49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)    
50 Aktív és passzívpénzügyi mőveletek eredménye (28-14)   79 395 

 
„A könyvvizsgálat során az önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban 
foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerősített éves költségvetési 
beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi  helyzetérıl megbízható és valós képet ad”. 
                                                                                                                              

Debrecen, 2007. március 31.                   Dr. Nagy László 
                         bejegyzett könyvvizsgáló, tagsági sz.: 002691  



408. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT   3. sz. táblázat 
 

Egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás 
2006. éves beszámoló 

 
 
                                                                                                                Ezer Ft 
 Megnevezés Elızı évi 

költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

1. Záró pénzkészlet 1 163 978 1 630 771 

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró 
egyenlege (+,-) 

-504 647 -584 042 

3. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)   

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)   

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1(+,-2)-3-4) 659 331 1 046 729 

6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) -55 110 -48 115 

7. Pénzmaradványt terhelı elvonások, módosító tételek(+,-)   

8. A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására 
felhasznált összeg 

  

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító 
tétel (+,-)  

  

10. Módosított pénzmaradvány  
(5+,-6+-7+8 +-9) 

604 221 998 614 

11. A 10. sorból  egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz 
maradványa 

  

12. A 10. sorból  kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 550 253 926 657 

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány  53 968 71 957 

 
 
 
 
 
 
„A könyvvizsgálat során az önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak 
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati 
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı 
bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a számviteli 
törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek 
szerint készítették el. Az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi  helyzetérıl megbízható és valós képet ad”. 

  
 
 
Debrecen, 2007. március 31. 
 
 
                                                                                        Dr. Nagy László 
        bejegyzett könyvvizsgáló, tagsági sz.:  002691 
 



5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 409. 

 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT   4. sz. táblázat 

 
 
 

Egyszerősített eredmény-kimutatás 
2006. éves beszámoló                                      

                                                                     
 

                                                                Ezer Ft 
 

    Megnevezés Elözı év 
ktsg.veté

si 
beszámo

ló 
záró 
adatai 

Auditálá
si 

eltérések 
/+,-/ 

Elızı év 
auditált 
egysz.be

sz 
záró 
adatai 

Tárgyévi 
ktsg.veté

si 
beszám. 
záró 
adatai 

Auditálá
si 

eltérések 
/+,-/ 

Tárgyévi 
auditált 
egysz.be
sz. záró 
adatai 

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton  
elszámolt bevételei 

0  0 0  0 

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton  
elszámolt kiadásai (-) 

0  0 0  0 

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi  
eredménye (1-2) 

0  0 0  0 

4. Vállalkozási tevékenységet terhelı  
értékcsökkenési leírás (-) 

0  0 0  0 

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált, 
felh. tervezett eredmény (-) 

0  0 0  0 

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály 
alapján módosító egyéb tétel 

0  0 0  0 

7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi  
eredménye (3-4-5+-6) 

0  0 0  0 

8. Vállalkozási tevékenységet terhelı 
befizetés (-) 

0  0 0  0 

9. Tartalékba helyezhetı összeg 0  0 0  0 

 
 
„A könyvvizsgálat során az önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak 
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati 
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı 
bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a számviteli 
törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek 
szerint készítették el. Az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi  helyzetérıl megbízható és valós képet ad”. 

  
 
 
 
Debrecen, 2007. március 31. 
 
 
                                                                                      Dr. Nagy László 
      bejegyzett könyvvizsgáló, tagsági sz.: 002691 



410. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 

 



5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 411. 

 



412. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 

 



5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 413. 

 



414. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 

 



5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 415. 

 



416. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 

 



5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 417. 

 



418. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 

 



5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 419. 

 



420. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 

 



5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 421. 

 
 
 
 



422. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 

 



5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 423. 

 



424. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 



5. szám ÖNKORMÁNYZAT HÍREK 425. 

 



426. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 

 
 
 



5. szám ÖNKORMÁNYZAT HÍREK 427. 

111/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján az önkormányzat és 
intézményei 2006. évi ellenırzésének tapasztalatairól szóló jelentést elfogadja. 
 

- A közgyőlés az ellenırzések tapasztalatai alapján megállapítja, hogy az önkormányzat 
és intézményei az önkormányzatokra vonatkozó forrásszabályozás szőkítı 
intézkedései miatt a korábbinál még takarékosabban gazdálkodtak, kihasználták a 
forrásbıvítı lehetıségeket. Az intézkedések biztosították a feladatok végrehajtásához 
szükséges forrásokat.  

 
- A közgyőlés felhívja az intézményvezetık figyelmét, hogy kiemelten gondoskodjanak 

a mőködési területükön jelentkezı hiányosságok megszüntetése, valamint a 
gazdálkodás folyamatossága és egyensúlya érdekében a folyamatba épített elızetes és 
utólagos vezetıi ellenırzések (FEUVE) rendszer minden elemének következetes 
kialakításáról. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásáért felelıs:  Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke 
     Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı 
     és az intézményvezetık 
Határidı:    folyamatos 
 
 
 
112/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt 
jogkörében eljárva a fenntartásában lévı személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények 2006. évi szakmai tevékenységérıl szóló értékelést és az önkormányzat által 
alapított közhasznú társaságok szakmai beszámolóját a határozat 1. és 2. számú melléklete 
szerint elfogadja. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 17. 



428. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 

a 112/2007. (V. 4.) MÖK határozat 1. számú melléklete 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában és alapításában lévı szociális 

intézmények 2006. évi szakmai munkájának értékelése 
 

Általános megállapítások 
 
Az intézményekbe történı felvétel gyakorlata, a megkötött megállapodások tartalmi 
vizsgálata, szakmai szempontú elemzése 
 
Minden intézményben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 12/2004. (VII. 1.) HBMÖK 
rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) alapján, a jogszabályoknak megfelelıen 
történik az intézményi felvétel. Az intézményekbe történı felvétel a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló módosított 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 
(továbbiakban: igénybevételrıl szóló rendelet) mellékletében szereplı kérelemre indul, 
amelyet az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıje tölt ki, és nyújt be a szociális 
intézmény vezetıjéhez. A kérelmet követıen az intézmény vezetıje a kérelem benyújtásakor 
a kérelmezıt tájékoztatja az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolc napos 
határidırıl, továbbá az annak elmulasztása esetén követendı eljárásról, az intézménybe való 
felvételhez, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról, személyes 
használati tárgyakról, hozzátartozói nyilatkozatokról, a személyes megjelenésre vonatkozó 
szabályokról és más, jogszabályban meghatározott feltételekrıl. 
 
Az elıgondozás keretében a szociális intézményi elhelyezést megelızıen az állami 
fenntartású intézménynél az intézményvezetı vagy az általa megbízott személy tájékozódik 
az intézményi ellátást igénybe vevı életkörülményeirıl, egészségi állapotáról, szociális 
helyzetérıl a megfelelı, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá 
felkészíti az ellátást igénybe vevıt az intézményi elhelyezésre. 
 
Minden alkalommal az intézménybe való felvételkor az intézmény vezetıje tájékoztatást ad a 
jogosult és hozzátartozója számára az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és 
feltételeirıl, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, a bentlakásos intézményi 
elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról. A tájékoztatás során 
külön kitérnek a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjére, a panaszjog gyakorlásának 
módjára, az intézményi jogviszony megszőnésének eseteire. Az ellátásra jelentkezı jogainak 
biztosítása érdekében, pontos tájékoztatást kap az intézmény házirendjérıl, amelybıl 
beköltözésekor 1 példányt átvesz, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselı társadalmi 
szervezetekrıl, ahova problémáival fordulhat. A személyes találkozás során a fizetendı 
térítési díjról, teljesítési feltételeirıl, továbbá a mulasztás következményeirıl is tájékoztatást 
kap az ellátásra várakozó, valamint törvényes képviselıje. 
A jogszabályok alapján a jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles 
nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételérıl, tiszteletben tartásáról, amely 
2006-ban is minden esetben megtörtént, a gondozási dokumentációban felvezetésre került. Az 
ellátott, valamint törvényes képviselıje nyilatkozatot tett minden esetben arról, hogy adatokat 
szolgáltat az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz, valamint arról, hogy a szociális 
ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója 
személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény 
vezetıjével. 
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Az intézmények vezetıi az ellátást igénylıvel, illetve törvényes képviselıjével megállapodást 
kötnek, amelyet tizenöt napon belül megküldenek a fenntartónak. Az intézmény és az ellátott, 
illetve annak törvényes képviselıje közötti megállapodás mintáját az önkormányzat 
rendeletének 3. számú melléklete tartalmazza. Az intézményi megállapodások tartalmazzák az 
ellátás idıtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a 
személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, az egyszeri 
hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak 
beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat. A megállapodás 
tartalma 2006. évben megfelelt a jogszabályi elıírásoknak. Az intézmények által kötött 
megállapodások az önkormányzati rendeletben elıírtakat tartalmazzák. 
 
Az intézmények feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulása 
 
Megállapítható, hogy a szociális intézmények szakmai programjai a jogszabályi feltételeknek 
megfelelnek. 2006. év során minden költségvetési intézmény szakmai programja, és a 
mellékletét képezı házirend - átruházott hatáskörben - a megyei közgyőlés elnöke által 
jóváhagyásra került. A szakmai programok összhangban vannak a kötelezı feladatok 
ellátásával, a megyei önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójával.  
 
Az intézmények mőködésének általános feltételei: a tárgyi, a személyi, a mőködési, 
illetve szakmai feltételek 
 
A Hajdú-Bihar megye területén mőködı bentlakásos intézmények mőködésének tárgyi 
feltételeit illetıen megállapítható, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények hosszabb 
ideje kedvezıtlen körülmények között végzik tevékenységüket. Magasabb színvonalú 
szociális ellátást elsısorban az egyházi fenntartású intézmények tudnak biztosítani a 
jövedelmi és vagyoni viszonyaik alapján kevésbé kiszolgáltatott igénylık részére. 
Tevékenységüket elsısorban az idıskorúak szociális ellátása terén fejtik ki. 
A megyei önkormányzati fenntartású intézmény-hálózatra vonatkozóan a következı általános 
megállapítások érvényesek: 
A feladat-ellátást szolgáló ingatlanok felépítményei az 1960-1970 közötti években épültek, 
vagy kúria, illetve kastély épületekbıl kerültek kialakításra. Tömegközlekedési eszközzel 
nehezen elérhetıek, nincs biztosítva az akadálymentes közlekedés, mőködtetésük 
gazdaságtalan, állapotuk leromlott.  
 
Az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatásra) szolgáló helyiségek lakóterülete nem éri el a 
rendelet 41. § (4) bekezdésében meghatározott 6 m2 alapterületet, illetve az ott elhelyezett 
gondozottak száma sok esetben meghaladja a fenti jogszabályban meghatározott 4 fıt.  
A személyi tisztálkodásra szolgáló helyiségek, illetve azok kialakításának módja nem felel 
meg az általában elvárható igényeknek. 
Az étkezésre szolgáló helyiségek alapvetıen megfelelnek a célnak, azonban azok általában 
felújítást igényelnének, és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása, illetve 
rekonstrukciója is szükséges. 
A régebben kialakított intézmények esetében hiányoznak a közösségi együttlétre, 
tevékenységre alkalmas terek, azok több funkciót is ellátnak (pl. étkezı, közösségi együttlétre 
alkalmas helyiség, foglalkoztató stb.). 
Az egészségügyi ellátás céljára kialakított helyiségek rendelkezésre állnak, azonban a 
betegszoba tényleges kialakítása több esetben elmaradt, egyes esetekben a betegszobát 
intézményi elhelyezésre használják. 



430. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 

A területen dolgozók szakmai képzettsége a régióban szervezett szakképzések eredményeként 
folyamatosan javul, de továbbra is problémákat okoz a speciális képzettséget igénylı 
munkakörök betöltése (pl. mozgásterapeuta, dietetikus, foglalkoztatás szervezı). 
 
A gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangja az intézményekben folyó 
ápolási-gondozási munkával 
 
A gondozási tervek, a rehabilitációs fejlesztési tervek, és az ápolási dokumentációk 
összhangban vannak az intézmény szakmai programjával, és a szakmai irányelvekkel, azok 
megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak. 
 
Az intézmények szerepe a helyi szociális ellátó rendszerben, az ellátotti szükségletek 
alakulásának ismert tendenciái 
 
Az intézmények tartós bentlakást nyújtó szakosított szociális ellátást biztosítanak - Debrecen 
kivételével - a megyében élı lakosság számára, melynek jellemzıje, hogy a bekerülı 
ellátottak ritkán tudnak visszaintegrálódni a társadalomba. Országosan megfigyelhetı, hogy a 
fejlesztések és beruházások ellenére nem csökkent a tartós bentlakást nyújtó intézmények 
iránti igény. 

 
 

 
1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye, 

Hajdúszoboszló (2006. január 1-június 30.) 
 
Az intézménybe történı felvétel gyakorlata 
 
Az intézmény 240 férıhelyen, nyugdíj korhatárt betöltött idıskorúak ápolását, gondozását 
végzi. Az intézmény székhelyén (Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c.) 210 férıhelyen idıs 
korúak és 30 férıhelyen - külön részlegben - dementálodott idıskorú pszichiátriai betegek 
gondozása-ápolása történik.  
 
Az ellátottak nem és kor szerinti összetételére jellemzı, hogy az ellátottak 59%-a nı. Az 
ellátottak korának elıre haladtával egyre nagyobb arányba képviseltetik magukat a nık, 60 év 
felett az ellátottaknak már 67%-a nı. Országos tendencia, hogy az ellátottak egyre idısebb 
korban kerülnek be a tartós bentlakást nyújtó intézményekbe, a 60 felettiek aránya a 
hajdúszoboszlói intézményben 78%, az intézményben élık 30%-a egy éve lakik az 
intézményben. 2006 év elsı félévében az intézmény 78 esetben végzett elıgondozást, 
amelybıl 23 fı ellátottat helyeztek el. Az ellátásra várakozók száma 2006. június 30-án 38 fı 
volt.  
 
Módszertani feladatként az intézmény ellátja a megyei önkormányzat által fenntartott, illetve 
a megye területén lévı helyi önkormányzat által mőködtetett állami fenntartású szociális 
intézmények, esetlegesen civil szerveztek szakmai munkájának segítését, szakértıként 
közremőködik a szociális intézmények szakmai ellenırzésében. 
 
Az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulása 
 
Az intézmény megvalósítja a fenntartó által jóváhagyott szakmai programot, amely 2006. év 
során került módosításra, a hatályos jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében.  
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Az intézmény mőködésének általános feltételei, a tárgyi, a személyi, a mőködési, illetve a 
szakmai feltételek 
 
A közgyőlés 156/2006. (V. 5.) MÖK határozatával a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Idısek Otthona és Módszertani Intézménye megszüntetésre került 2006. június 30. napjával. 
Az önkormányzat az intézmény mőködési feltételeinek javítása érdekében az intézmény által 
ellátandó feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 86/2006. (III. 24.) 
MÖK határozatával alapított HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási 
Otthon Kht-val megkötésre kerülı együttmőködési megállapodásban adta át 2006. július 1. 
napjával.  
 
Az intézmény szakképzett dolgozói folyamatosan részt vesznek a szakminisztérium által 
kötelezıvé tett kredit pontos képzéseken, mely hozzájárul a minıségi ellátás biztosításához.  
 
 
A gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangja az intézményben folyó 
ápolási-gondozási munkával 
 
Az ápolási dokumentációk ellenırzése során 2006 elsı félévében megállapítható volt, hogy a 
jogszabályoknak megfelelıen történik a dokumentáció vezetése. Az átadó füzetek vezetése 
pontos, egységesen került kialakításra. Egységesen minden ellátottat az állapotának 
megfelelıen gondoznak, ápolnak, hiányosságok nem tapasztalhatóak az ápolási 
dokumentációban. Az intézményben élıkre vonatkozóan egyéni gondozási terv készül, 
melyet a mentálhigiénés csoport munkatársai készítenek el, és folyamatosan figyelemmel 
kísérik a gondozási tervek hatékonyságát, összhangját az ápolási munkával. Mivel az 
intézményben jórészt ápolásra szoruló, önellátásra képtelen idıs korúak élnek, az egyéni 
gondozási terv részét képezi az ápolási terv, amely az ellátott ápolási dokumentációjának felel 
meg. A gondozási tervek egyénre szabottan határozzák meg az ellátásban részesülı 
állapotának megfelelı gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának 
módszereit. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követıen egy hónapon belül az 
intézményben dolgozó mentálhigiénés munkatárs készíti el közösen az ápolási feladatokat 
ellátóval.  
 
A foglakoztatáson belül a fizikai jellegő tevékenység az elızı évekhez hasonlóan háttérbe 
szorult és többnyire az intézményen belül történı „ház körüli” tevékenységben nyilvánult 
meg.  
Továbbra is nagy volt az igény az ellátottak részérıl a szabadidıs tevékenységek, a csoportos 
foglakozások, kulturális rendezvények, kirándulások és csoportos üdülések iránt. A 
programokat heti ütemterv tartalmazta, melyet a hirdetıtáblán kifüggesztettek, így mindenki 
az érdeklıdésének és egészségi állapotának megfelelı programokból választhatott. 
 
Több program került megrendezésre az intézményben élı ellátottak számára (pl.: havi 
rendszerességgel filmnézés projektor segítségével, gipszöntı és festıcsoport, idıstorna, 
felolvasó kör). Az intézmény folyamatosan tartja a kapcsolatot civil és karitatív 
szervezetekkel, melyek különbözı adományokkal járulnak hozzá az intézmény mőködéséhez. 
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Az intézmény mőszaki-diszpécser központja 2005. évben 5 szakmai körzetben 26 településen 
221 db személyi segélykérı készülék, illetve 320 idıs személy 24 órás felügyeletét látta el. A 
diszpécser központ 2006. év elsı felében 3 új szakmai körzettel bıvült, így 8 szakmai 
körzetben 44 településen, 461 darab személyi segélykérı készüléket, valamint kb. 690 idıs 
személy 24 órás felügyeletét biztosítja.  
 
A mentálhigiénés csoport fı területe a pszichés gondozás és a foglalkoztatás – ezen belül – az 
ellátást kérık elıgondozása, az új ellátottak beilleszkedésének segítése, családi kapcsolatok 
ápolása, egyéni problémák megoldásához támasz nyújtása. 
 
Mindezek mellett a mentálhigiénés csoport egyéni beszélgetések, szobacsoportok, kis 
csoportos foglalkozások alkalmával tájékozódnak az ellátottak egyedi szociális problémáiról, 
és a szociális ügyek intézésével segítik az ellátottakat. 
 
Az Érdekképviseleti Fórum rendszeresen mőködött, és javaslatokat tehetett új programok 
beindítására és új feladatok megfogalmazására. Az Érdekképviseleti Fórum elnöke október 
hónaptól kéthetente azonos idıpontban fogadóórát tart az ellátottak részére. Észrevételüket, 
írásaikat a Sárguló Nyár címő folyóiratban rendszeresen publikálja az intézmény. 
 
Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben, az ellátotti szükségletek 
alakulásának ismert tendenciái 
 
Az intézmény kedvezı elhelyezkedése, a hajdúszoboszlói gyógyfürdı, további lehetıséget ad 
kiegészítı szolgáltatások bevezetésére (gyógyfürdıhasználat, gyógymasszázs, gyógytorna), 
amelyre egyre nagyobb igény mutatkozik. Az újabb szolgáltatások bevezetése lehetıséget ad 
a szociális ellátás színvonalának emelésére. 
 
 
Módszertani feladatokról szóló szakmai beszámoló 
 
A módszertani intézmény alap- és szakosított ellátást nyújtó állami, a helyi önkormányzati, 
egyházi, magán non-profit, valamint for-profit intézmények, szervezetek tevékenységét segíti. 
A módszertani intézmény szakmai munkatársa külön jogszabályban meghatározottak alapján 
jelen van a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal által végzett vizsgálatokon.  
 
Szakmai feladat ellátása 
 
A módszertani feladatok közé tartozik az információgyőjtés a megye, a régió és az ország 
ellátórendszerérıl, problémáiról, javaslattétel a hiányzó ellátásokra.  
A feladat ellátáshoz 2004. évtıl férıhelyfigyelı rendszert alakított ki a módszertani csoport, 
hogy ezzel is segítse a bentlakásos intézmények munkáját. Fontos feladata a módszertani 
intézménynek az új ellátások, módszerek bevezetése az alapellátásban, valamint annak 
segítése, hogy a helyi szervezetek minél több információt megszerezzenek.  
 
Az alap- és nappali ellátást végzı intézmények, szolgálatok munkájának segítése kapcsán 
2006-ban több alkalommal Szakmai Klubot szervezett az intézmény, ahol a megyében 
mőködı idısek klubjainak és gondozási központoknak vezetıi, dolgozói vettek részt. 



5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 433. 

Pályázatok 
 
„A szociális szolgáltatások keretein belül történı rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 
2005. évi modellezése” keretében a Kézben tartjuk II. elnevezéső projekten 4.686.000,- Ft 
támogatást nyert az intézmény. A projekt célja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek 
Otthona és Módszertani Intézményben élı aktív korú mozgássérültek és szenvedélybetegek, 
valamint a hajdúszoboszlói Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon aktív korú 
értelmi fogyatékos diákjai részére, meglévı és látens képességeikre, készségeire alapozva 
terápiás célú kézmőves foglalkozás biztosítása. 
 
 

2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, Mikepércs 
 
Az intézménybe történı felvétel gyakorlata 
 
Az intézmény jelenleg 195 fı idıskorú gondozását és ápolását végzi, amelybıl 8 fı magasabb 
szintő elhelyezési körülmények között, valamint 25 fı demencia kórképpel került 
elhelyezésre. Az intézménybe történı felvételkor a jogszabályoknak megfelelıen 
megállapodást köt az intézményvezetı az ellátottal, illetve annak törvényes képviselıjével. 
Az intézményi jogviszony 40 esetben szőnt meg, ebbıl 8 fı saját kérésére távozott, 32 fı 
elhalálozott. 2006. december 31-én az ellátásra várakozók száma 54 fı volt, amelybıl 34 fı 
kért soron kívüli elhelyezést.  

 

Az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulása 
 

Az intézmény szakmai programjának megfelelıen látja el feladatait, a szakmai programjában 
leírtak alapján végzi ápoló-gondozó, és szolgáltató tevékenységét. 
 

Az intézmény mőködésének általános feltételei, a tárgyi, a személyi, a mőködési, illetve a 
szakmai feltételek 
 
Az intézmény az ellátottak gondozását 4 különálló épületben látja el, amely 1953-ban épült 
katonai laktanyának, így a folyamatos átalakítása elengedhetetlen.  
 
2006. év során megtörtént a férfi osztály lakószobáinak burkolat cseréje, a linóleum burkolat 
helyett könnyen tisztítható járólap burkolat került fel, amelyet az intézményben 
foglalkoztatott karbantartók végeztek el. A 2006. évi pénzmaradvány terhére a fekvı osztály 
tetıszigetelésének javítására került sor. A közigazgatási hivatal mőködési engedélyében elıírt, 
az intézményre háruló feladatok ellátása 2005. és 2006. év elején megtörtént, így az 
intézmény 2007. december 31-ig szóló ideiglenes mőködési engedélyt kapott. A konyha 
mőködési engedélye 2008. június 30-ig van érvényben. 
  
A személyi tisztálkodás feltételei megfelelnek az ÁNTSZ elıírásainak. Az étkezési feltételek 
(ebédlık) megfelelnek a jogszabályban elıírtaknak.  
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A gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangja, az intézményben folyó 
ápolási-gondozási munkával 
 
A szociális és egészségügyi  ellátás a jogszabályban elıírtaknak megfelelıen történik az 
intézményben, a gyógyszer ellátás a törvényben elıírt, kidolgozott alaplista alapján áll az 
ellátottak rendelkezésére. Minden ellátottnak külön vezetik az ápolási-gondozási 
dokumentációt, a törvényi elıírásoknak megfelelıen, ezáltal biztosítja az intézmény ellátottjai 
számára az egyénre szabott ápolást-gondozást és bánásmódot.  
 

Az intézmény 2006. évben 101 dolgozóval, 53 fı szakmai létszámmal látta el az ellátottak 
ápolását, gondozását. Nyugdíjazás miatt 2 fı szakdolgozónak szőnt meg a munkaviszonya, 
ezen kívül 1 fı szociális és mentálhigiénés munkatárs szüntette meg jogviszonyát. Új dolgozó 
felvételére nem került sor. 
Az intézményben a szakképzettségi arány 100%, a dolgozók folyamatosan részt vesznek 
kredit pontos képzéseken, 2006-ban 10 fı szerezte meg a számára elıírt kredit pontokat. 
 
Az intézményben mőködı 4 fıs mentálhigiénés csoport feladatai közé tartozik az 
elıgondozás, az ellátottak fogadása, segítségnyújtás az új környezethez való 
alkalmazkodásban, az ellátottak külsı kapcsolatainak, valamint az intézet 
kapcsolatrendszerének ápolása, a foglalkoztatás szervezése. A mentálhigiénés csoport feladata 
a gondozási tervek készítése, és folyamatos felülvizsgálata, valamint az ellátott állapotának 
nyomon követése. Minden ellátottról külön vezetik az ápolási-gondozási dokumentációt, 
amely biztosítja az egyénre szabott ápolást-gondozást és bánásmódot. Az ápolási 
dokumentációk vezetése a jogszabályoknak megfelelıen történik. 2006. év során 32 esetben 
került sor elıgondozásra.  
 
Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben, az ellátotti szükségletek 
alakulásának ismert tendenciái 
 
Az intézménybe kérelmüket beadók ellátotti összetétele változó képet mutat. Egyre több az 
önellátásra képtelen idıs ember a várakozók között, valamint a mozgáskorlátozottak száma is 
emelkedik. A hosszú várakozási idı miatt az ellátottak rossz egészségi állapotban kerülnek be 
az intézménybe, amely megnehezíti az ellátásukat. Az intézmény vezetése a jövıben 20 
férıhelyen átmeneti elhelyezést biztosító ellátást tervez új szolgáltatásként bevezetni, amelyre 
Debrecen közelségébıl adódóan is igény mutatkozik.  
 
 

3. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok 
Rehabilitációs Intézete, Balmazújváros-Nagyhát 

 
Az intézménybe történı felvétel gyakorlata 
 
Az intézmény 50 férıhelyen idısek ápolását, gondozását, a rehabilitációs intézetben pedig - 2 
épületben - 147 nem tanköteles enyhe- vagy középsúlyos értelmi fogyatékos fiatal teljes körő 
ellátását, képzését, átképzését és rehabilitációs célú foglalkoztatását végzik. Az ápolási-
gondozási feladatok mellett a nevelésre, a mentálhigiénés ellátásra, a foglalkoztatásra, a 
szabadidı eltöltésének szervezésére, irányítására kiemelt hangsúlyt helyeznek. 
 
2006. évben az átlag ellátotti létszám 191 fı volt, ebbıl az idısek osztályán az átlaglétszám 
49 fı, a rehabilitációs intézetben pedig 142 fı volt, ami 97 %-os kihasználtságnak felel meg. 
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Az év folyamán 15 fınek szőnt meg az intézményi jogviszonya, ebbıl 10 fı elhalálozott, 2 fı 
rehabilitáció keretében önálló életet kezdett, 3 fı pedig más intézménybe került áthelyezésre.  
A beszámolási idıszakban 26 fı kérte intézményi elhelyezését. Az elıgondozás minden 
esetben megtörtént, a megállapodások megkötésre kerültek.  
 
2006. december 31-én az ellátásra várakozók száma 26 fı volt, az idısek otthonába 13, a 
rehabilitációs intézetbe 13 fı.  
 
 
Az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulása 
 
Az intézmény szakmai programjának megfelelıen látja el feladatait, a szakmai programjában 
leírtak alapján végzi ápoló-gondozó, és szolgáltató tevékenységét. 
 
Az intézmény mőködésének általános feltételei, a tárgyi, a személyi, a mőködési, illetve a 
szakmai feltételek 
 
A lakók három épületben kerültek elhelyezésre, - a régi kastély épületben az idısek, 2 
épületben az értelmi fogyatékkal élık - minden épületben biztosított a napi huszonnégy órás 
nıvérszolgálat. Épületenként ebédlıvel, társalgóval, nıvérszobával, a rehabilitációs 
intézetben orvosi szobával és betegszobával is rendelkezik az intézmény, valamint itt került 
kialakításra a fejlesztı központ.  
 
2006. évben az intézmény gazdálkodására a szoros takarékosság volt a jellemzı. A 
költségvetésben rendelkezésre álló fedezet az intézmény mőködıképességének megırzését, az 
ellátás szinten tartását biztosította. Komoly gondot jelentett továbbra is, hogy az épületek 
erısen lelakottá váltak és külsı–belsı felújításra szorulnak.  
 
 Az idısek otthona „kastély” épületének elektromos hálózata elavult, túlterhelt, a szobák 
padozatát borító parketták elhasználódtak.  
A bútorok, berendezések is erısen kopottak, cseréjük, javításuk szükséges. 
A konyhai gépek, mosodai gépek 0-ra amortizálódottak, így energiatakarékosabb 
berendezésekre történı cseréjük indokolt.  
 
Folytatni szeretnék a megkezdett felújítási munkálatokat, az ellátási körülmények javítását 
szolgáló, festést, mázolást. Valamint keresik annak a lehetıségét, hogy minél több ellátottat 
tudjanak 1-2 ágyas szobában elhelyezni. 
 
A szakmai munkakört betöltı dolgozók továbbképzésében megtorpanás következett be. Az 
állami normatíva a 2005. évben továbbképzési kötelezettségüket teljesített dolgozók egy havi 
juttatására sem nyújtott fedezetet, így a különbözı képzések, továbbképzések költségeit nem 
tudta az intézmény vállalni.  
2006. évben 4 fı közalkalmazotti jogviszonya szőnt meg, két fı – 1 mentálhigiénés 
munkatárs, 1 fı ápoló-gondozó – szakmai munkakörben dolgozó került felmentésre, mivel 
elırehozott öregségi, illetve öregségi nyugdíjat állapítottak meg részükre, munkaviszonyuk 
2007-ben szőnik meg.  
Az elkövetkezendı években egyre több dolgozó kerül a nyugdíjkorhatárhoz közel. 
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Az ellátásban részesülı személyekkel közvetlenül foglalkozó dolgozók 80 %-ának 
szakképzettnek kell lennie a rendelet alapján. Az intézmény vonatkozásában a szakmai 
munkakörben dolgozók esetében a szakképzettségi arány 83 %. 
 
A gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangja, az intézményben folyó 
ápolási-gondozási munkával 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 
igénybevevı, illetve törvényes képviselıjének kérelmére történik. Az idısek otthonába 
történı beutalás határozott, vagy határozatlan idıre szólhat, míg az értelmi fogyatékosok 
rehabilitációs intézetébe történı beutalás idıtartama 5 év, mely a szakértıi bizottság javaslata 
alapján legfeljebb 3 évvel meghosszabbítható. A rehabilitációs intézménybe kerülés feltétele 
továbbá, hogy a szakértıi bizottság az elızetes alapvizsgálat, valamint munka- és 
pályaalkalmassági vizsgálata alapján javasolja a rehabilitációs intézményi elhelyezést.  
 
Különösen nagy hangsúlyt helyez az intézmény az értelmi fogyatékosok mentálhigiénés 
tevékenységére. 2006. októberétıl 79 fı ellátott munkavégzési célú foglalkoztatását biztosítja 
fejlesztı, felkészítı foglalkoztatás keretében. 
A mentálhigiénés csoport készíti elı a foglalkoztatottak egyéni fejlesztési terveit, amely 
összhangban van az ellátott mentális és fizikai állapotával. Az ellátottak részére koruk, 
egészségi állapotuk figyelembevételével biztosítja az intézmény a személyre szabott 
bánásmódot, a szabadidı kulturált eltöltését, a foglalkoztatást. 
2006. szeptemberében az intézmény a jogszabályi változásokat követve munka-rehabilitációs 
foglalkoztatást szervezett - parkgondozás, dísznövény-termesztés, külsı-belsı takarítás, 
mosodai és konyhai kisegítı munkakörökben - további 57 fı számára. A munka-rehabilitációs 
foglalkoztatás az intézményi jogviszonyon alapul, az ebben résztvevık munka-rehabilitációs 
díjban részesülnek. A szociális foglalkoztatásban résztvevıkkel, illetve gondnokaikkal a 
munkaszerzıdések, valamint a megállapodások 2006. év során megkötésre kerültek.  
 
Az intézmény 2006. évi rehabilitációs célkitőzéseit az egyéni képességekre alapozott 
feladatok határozták meg. A foglalkoztatás és az egyéni fejlesztés alapjait pszichológiai 
vizsgálat adja. Az egyéni és a kiscsoportos foglalkoztatás keretén belül összességében 
valamennyi lakóra kiterjedt a mentálhigiénés csoport tevékenysége. 
A sport és a kulturális tevékenységen belül különösen nagy jelentıséggel bírnak az egyéni 
képességek. Mindkét területen arra törekszik az intézmény, hogy valamennyi ellátottnak 
széleskörő lehetıséget kínáljon a szabadidı hasznos eltöltésére. Az országos 
sportrendezvényeken való eredményes szerepléseknek köszönhetıen három ellátott került 
be a 2007. szeptember 28 és október 11 között Sanghajban megrendezésre kerülı 
világjátékokon résztvevı magyar csapatba, illetve egy fı a tartalék játékosok közé. 
/Pelbáth Gyula és Veres Mariann atlétika, Patai Lajos asztalitenisz, Csıke József asztalitenisz 
tartalék/. 
 
Az ellátottak egészségügyi ellátása, gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel történı ellátása 
biztosított. A jogszabály szerinti alapgyógyszer készlettel rendelkezik az intézmény. Az 
alaplistába nem tartozó gyógyszerszükséglet költségét az ellátásban részesülı fizeti. 
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Az intézményi konyha 2006-ban az ellátottak és a dolgozók részére azonos – nettó 330,- 
Ft/nap – élelmezési normát alkalmazott, mely 2002-tıl változatlan. Ebbıl a normából kell a 
napi háromszori étkezést biztosítani, melybıl minden esetben az ebéd meleg étel, de gyakori a 
meleg vacsora is. Orvosi javaslatra az orvos által elıirt diétát – epekímélı, diatetikus stb. – 
biztosítja az intézmény. 
 
A jogszabály által elıirt ágynemővel, tisztálkodást segítı textíliával rendelkezett az 
intézmény a 2006. évben. Az intézeti textília, gondozotti ruházat vásárlására tervezett 
összeget át kellett csoportosítani az energia /elektromos energia, főtés/ tételekre.  
Az ellátottak saját tulajdonukat képezı alsó, felsı ruházatukat használják. Azokat a 
jogszabály által elıirt váltásra intézeti ruházattal kiegészíteni alig szükséges. 
 
 
Pályázatok 
 
A túlzsúfoltság megszüntetése érdekében az „Önállóbb élet” címő pályázat keretén belül - 
amely az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztériumhoz került 
benyújtásra - az intézmény Balmazújváros területén lakóotthon vásárlását és kialakítását tőzte 
ki célul, ahol 8 fı önállóbb életre képes fiatal felnıtt enyhe értelmi fogyatékos kerül 
elhelyezésre. A közgyőlés a 136/2005. (IV. 29.) MÖK határozatával egyetértett az intézményi 
a pályázat benyújtásával, valamint az önkormányzat 2005. évi költségvetése saját forrása 
elıirányzat terhére 2.200 eFt támogatást biztosított.  
 
A pályázaton az intézmény 14.800 eFt támogatásban részesült, melyet a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat saját erıként költségvetési rendeletének 3/b. számú mellékletében további 
4.550 eForinttal egészített ki.  
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Gazdasági és Vagyongazdálkodási 
Bizottságának 25/2006. (II. 20.) GVBH határozata alapján Balmazújváros, Veres Péter u. 65. 
szám alatt egy 490 m2-es lakás minisztériumi pályázaton elnyert összegbıl került 
megvásárlásra. A pályázat célja értelmi fogyatékosok részére lakóotthon kialakítása volt. Az 
épület tetıterében további két lakószobát és vizes helyiségeket kell kialakítani, amely építési 
engedély köteles. Az építési engedélyeztetési eljárást lefolytatta az intézmény. Az építési, 
átadási munkák 2007. évben valósulnak meg. Ezt követıen 8 fı kihelyezésére nyílik 
lehetıség. 
 
Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben, az ellátotti szükségletek 
alakulásának ismert tendenciái 
 
Az intézményben a felnıtt korú értelmi fogyatékkal élık ellátása, rehabilitációja fontos 
szükségletet elégít ki Hajdú-Bihar megyében, mivel sok fiatal a tanköteles kor elérése után 
kikerül az iskolarendszerő képzésbıl, annak ellenére, hogy képességei fejleszthetıek. Az 
intézményi ellátottak cserélıdése alacsony, mivel az ellátottak biztonságban érzik magukat, és 
nem akarják az intézményt elhagyni. Megoldást jelenthet erre a problémára a lakóotthoni 
elhelyezés, ahol felügyelet mellett, biztonságban, önálló életet tudnak élni.  
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Ugyanakkor megállapítható, hogy a szociális törvény által elıírt rehabilitációs idı (5 év, mely 
a szakértıi bizottság javaslata alapján legfeljebb 3 évvel hosszabbítható meg) nem elegendı 
az enyhe értelmi fogyatékosok rehabilitációjához, hisz a társadalomba való 
visszailleszkedésük nehézkes. Egyik oka ennek a védett munkahelyek hiánya, a társadalmi 
tolerancia alacsony foka.  
 
 

4. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Komádi  
 
Az intézménybe történı felvétel gyakorlata 
 
A közgyőlés 241/2006. (VI. 30.) MÖK határozata alapján az intézmény feladata 100 fı 
részben oktatható, képezhetı, foglalkoztatható súlyos és középsúlyos értelmi vagy 
halmozottan fogyatékos személyek gondozása, akik folyamatos ápolást igényelnek.  
A szociális törvény 85/C. § (1) bekezdése alapján tiszta profilú intézményként mőködik, az 
intézmény kihasználtsága 100%. Az ellátottak rehabilitálására fizikai, fogyatékossági 
állapotuk miatt nincs lehetıség.  
Az ellátottak átlagéletkora 41 év, 82 %-a 50 év alatti, 75%-a férfi, a kórképek alapján 77%-a 
imbecilis, vagy idióta, tehát súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos. Az ellátottak nagy 
része (93 fı) önállóan mozog, ugyanakkor önellátásra képtelen, tevékenységeihez segítséget 
igényel.  
2006. decemberében a várakozók száma 10 fı volt. A várakozási idı 2-3 év között van. A 
beszámolási idıszakban 3 fı elhelyezésére volt lehetıség, mivel az elhunytak száma 2 fı volt, 
1 esetben pedig a hozzátartozó kérte az intézményi jogviszony megszüntetését. 
 
A várakozók esetében elmondható, hogy sok esetben – mivel a hozzátartozó az esetleges 
változásokról az intézményt nem tájékoztatja - az intézménynek nincs tudomása az 
intézménybe történı elhelyezési igény fennállásáról, így az elıgondozás II. szakaszában derül 
ki, hogy a sorban álló igényt tart-e az elhelyezésre. 
 
 
Az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulása 
 
Az intézmény szakmai programjának megfelelıen látja el feladatait, a szakmai programjában 
leírtak alapján végzi ápoló-gondozó, és szolgáltató tevékenységét. 
Az intézmény mőködésének általános feltételei, a tárgyi, a személyi, a mőködési, illetve a 
szakmai feltételek 
 
Az épület adottságai miatt az intézmény nem felel meg a rendelet elıírásainak, mivel a 
hálószobák zsúfoltak, nincs megfelelı számú vizes blokk, nincs közös helyiség, orvosi 
rendelı és nem áll rendelkezésre megfelelı helyiség a mentálhigiénés tevékenység 
végzéséhez, foglalkoztatáshoz. A berendezési, felszerelési tárgyak pótlása folyamatosan 
történt, a legszükségesebbek pótlására a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt. 
 
Az intézmény szakdolgozói létszáma megfelel a rendeletben elıírtaknak. A szakmai 
tevékenységet ellátó dolgozók közül 2006. évben összesen 17 fı vett részt képzésben. Az 
intézményben dolgozók szakképzettségi színvonalának emelése érdekében 5 fı folytat 
fıiskolai tanulmányt. 
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A gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangja, az intézményben folyó 
ápolási-gondozási munkával 
 
Az intézmény szakmai tevékenységét nehezíti az ellátást igénybe vevık egészségi, 
fogyatékossági összetétele. Az egyéni fejlesztési tervek keretében rehabilitációs fejlesztésre 
nincs lehetıség.  
Az intézmény szakmai tevékenységét úgy szervezi meg, hogy az ellátást igénybe vevık 
részére önállóságuk biztosítása mellett minden segítséget megadjon ahhoz, hogy az 
intézményben a lehetıségekhez mérten „otthon” érezzék magukat. A nap 24 órájában 
biztosítja az intézmény az arra rászorulók részére a teljes ellátást-gondozást. 
 
Az ellátottak foglalkoztatása 2006. év elején két formában történt: ház körüli tevékenységként 
(kertészkedés, parkgondozás, takarítás), és külsı munkáltatónál történı munkaviszony 
keretében (drótnyúzás, csupaszítás). 2006. év során a szociális foglalkoztatásra vonatkozó 
jogszabályok megváltozása miatt a külsı foglalkoztató nem vállalta tovább a korlátozó 
gondnokság alatt állók foglalkoztatását.  
2006. év során befejezıdött „A szociális szolgáltatások keretein belül történı rehabilitációs 
célú foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése” címő pályázat keretében 
végzett foglalkoztatás, melynek során cirokseprő készítést végeztek az otthon lakói. 
A szociális foglalkoztatás - munka-rehabilitációs foglalkoztatás - keretében, a fenti pályázat 
folytatásaként az intézmény 25 fı ellátottat cirokseprő készítésére alkalmaz.  
 
2006. évben az ellátottak több kulturális fesztiválon, találkozón, valamint az intézmény által 
szervezett különbözı rendezvényeken vettek részt. 
 
Pályázatok 
 
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatás rendszerétıl szóló módosított 1992. évi 
LXXXIX. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2005. 
áprilisban címzett támogatási pályázatot nyújtott be a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Fogyatékosok Otthona, Komádi fejlesztése érdekében, mely programmal a beruházás helye 
szerint illetékes Komádi település önkormányzatának képviselı-testülete is egyetértett. 
 
A szakminisztérium 970 millió forint összegben támogatta a következı pályázati programot:  
 
A Fogyatékosok Otthonában meglévı ellátási forma további mőködtetése új létesítmény 
megvalósításával (Komádi, Fı u. 222. sz. alatt) 148 férıhelyen, amely a beruházással 
megfelelne a rendeletben elıírtaknak. Az intézményi ellátottak száma 48 fıvel nıne, így 
csökkenne a Hajdú-Bihar megye területén élı intézményi elhelyezésre váró súlyos értelmi 
fogyatékosok száma.  
Az új létesítményben 50 fı súlyos, nem foglalkoztatható, állandó ápolást-gondozást igénylı 
értelmi fogyatékos, 50 fı terápiás munka-rehabilitációba bevonható középsúlyos értelmi 
fogyatékos, valamint 48 fı (4 x 12 fı) fejlesztı-felkészítı foglalkoztatásba bevonható közép 
és enyhén súlyos fogyatékos rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezésére kerül sor.  
A jelenlegi székhely ingatlana (Komádi, Külsıiszap 17.) a késıbbiekben intézményen kívüli 
foglalkoztató kialakítására, illetve újabb lakóotthonok építésére adna lehetıséget. 
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Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben, az ellátotti szükségletek 
alakulásának ismert tendenciái 
 
A társadalom még mindig nehezen fogadja el a fogyatékkal élıket, különösen az értelmi 
fogyatékosokat. Sokan félnek tılük, és elıítélettel vannak irántuk. Ugyanakkor az intézményi 
elhelyezésre várók száma magas, mivel a család sokszor - a szellemi állapotot kísérı 
jelenségként fellépı erıszakosság miatt - nem tudja az ellátást felvállalni. Az ellátottak 
mentális állapotából, és magatartási zavaraiból is adódik, hogy a berendezési tárgyak cseréjére 
folyamatosan szükség van.  
 
 

5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Értelmi 
Fogyatékosok Otthona Báránd 

 
Az intézmény személyes gondoskodást nyújtó, tartós bentlakásos szakosított intézményi 
ellátását biztosít pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és értelmi fogyatékos személyek 
részére. 
Az intézmény két telephellyel mőködik. A bárándi székhelyen szenvedélybetegek - 80%-ban 
alkohol betegek - ápolását, gondozását és foglalkoztatását végzik 100 férıhelyen.  
A hosszúháti telephelyen 125 fı felnıtt korú értelmi, halmozottan sérült fogyatékos személy 
és 35 fı pszichiátriai beteg ápolását, gondozását és foglalkoztatását látják el. Az intézményi 
ellátásra a várakozók száma magas 76 fı, amelybıl 20 fı szenvedélybeteg, 21 fı pszichiátriai 
beteg, 35 fı értelmi fogyatékos. 
 
Az intézményhez 2006. év folyamán 59 kérelem érkezett be, amelybıl 56 esetben történt 
elıgondozás. Az intézményi jogviszony megszőnése 12 esetben történt meg, amelybıl 5 
esetben haza, illetve 1 esetben más intézményben történt az elhelyezés.  
 
 
 
Bárándi székhelyen folyó gondozás értékelése 
 
Az intézménybe történı felvétel gyakorlata 
 
A bárándi székhelyen 100 fı szenvedélybeteg -80%-ban alkohol beteg - gondozása történik. 
A szenvedélybetegek 83%-a férfi, valamint 80%-a aktív korú, 18 és 65 év közötti. Az 
szenvedélybeteg ellátottak foglalkoztatásba való bevonása nehézkes, motivációjuk a 
munkajutalmon keresztül történik.  
 
Az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulása 
 
Az intézmény szakmai programjának megfelelıen látja el feladatait, a szakmai programjában 
leírtak alapján végzi ápoló-gondozó, és szolgáltató tevékenységét. 
 
Az intézmény mőködésének általános feltételei, a tárgyi, a személyi, a mőködési, illetve a 
szakmai feltételek 
 
A bárándi telephelyen a 2004. évi rekonstrukciós beruházás része volt a bútorzat vásárlása így 
a bútorok állapota megfelelı. Az ellátottak saját bútorzat vásárlásával az egyéni igényüknek 
megfelelıen alakították ki szobájuk berendezését. Az ápolási részleg a feladat ellátásához 
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szükséges kézi eszközökkel rendelkezik. A mosóház berendezései, gépei a rekonstrukcióval 
teljesen kicserélıdtek, a gépek a felmerülı igényeknek megfelelıen kerültek megtervezésre. 
Állapotuk kifogástalan. A konyha épület az érvényes HACCP elıírásoknak megfelelıen 
került kialakításra. A gépek állapota jó. Az intézmény higiénés állapotának megtartásához egy 
padlótisztító gép, valamint egy nagy teljesítményő porszívó áll rendelkezésre.  
 
Az intézmény székhelye 31 fı szakmai létszámmal mőködik, a székhelyen található épület 
minden szempontból megfelel a hatályos jogszabályi feltételeknek.  
 
A gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangja, az intézményben folyó 
ápolási-gondozási munkával 
 
A székhelyen elhelyezett 100 fı ellátottból, a mentálhigiénés csoport vezetésével 
munkavégzés célú, munka-rehabilitációs foglalkoztatásban 15 fı vesz részt. Az egyéni 
fejlesztési terveket folyamatosan frissítik, és az ellátottak aktuális egészségügyi és mentális 
állapotához igazítják. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében az ellátottak 
növénytermesztési szolgáltatást, takarítást, tisztítást, szennyezıdésmentesítést, mosást 
végeznek.  
 
 
Hosszúháti telephelyen folyó gondozás értékelése 
 
Az intézménybe történı felvétel gyakorlata 
 
A hosszúháti telephelyen 35 férıhelyen pszichiátriai betegek és 125 fı felnıtt korú értelmi, 
halmozottan sérült fogyatékos személy gondozása, ápolása történik. A pszichiátriai betegek 
68%-a, míg az értelmi fogyatékkal élık 85%-a aktív korú, 65 év alatti. Foglalkoztatásban a 
képességeiknek megfelelı mértékben vesznek részt az ellátottak. 
 
Az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulása 
 
Az intézmény szakmai programjának megfelelıen látja el feladatait, a szakmai programjában 
leírtak alapján végzi ápoló-gondozó, és szolgáltató tevékenységét. 
 
Az intézmény mőködésének általános feltételei, a tárgyi, a személyi, a mőködési, illetve a 
szakmai feltételek 
 
A hosszúháti telephelyen az ellátottak részére a bútorzat egyrészrıl intézményi, másrészrıl 
saját bútorzat vásárlásával megoldott, de állapotukat tekintve cserére szorulnak. Az ápolási 
részleg a feladat ellátásához szükséges eszközökkel rendelkezik 
A mosóházban a szükséges tárgyi feltételek, gépek biztosítva vannak, mőszaki állapotuk, 
mőködıképességük biztosítása azonban csak folyamatos karbantartással, javítással lehetséges. 
A felmerülı igények miatt a géppark teljes cseréje válik szükségessé. 
A konyha épület az 1994-es átalakítás alkalmával került berendezésre. Az eltelt 12 év alatt a 
gépek, berendezési tárgyak elhasználódtak, a jelenleg érvényes HACCP elıírásait nem 
elégítik ki. Folyamatos karbantartást, javítást igényelnek.  
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A telephely szakmai létszáma a rendelet elıírásainak részben megfelel (65 fı). Az intézmény 
szakképzett dolgozói folyamatosan részt vesznek a szakminisztérium által kötelezıvé tett 
kredit pontos képzéseken, mely hozzájárul a minıségi ellátás biztosításához. A szakdolgozók 
szakmai képzését tanulmányi szerzıdés alapján támogatja az intézmény. 
 
A gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangja, az intézményben folyó 
ápolási-gondozási munkával 
 
Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban - növénytermesztés, mosás, takarítás - 15 fı került 
bevonásra. A munka-rehabilitáció az intézmény területén történik. A munka-rehabilitációs 
tervek és a gondozási tervek összehangolása, felülvizsgálata folyamatos. 
 
Orvosi ellátás heti 6 órában, általános és pszichiátriai rendelés keretében történik. Az 
intézmény 2006-ban is nagy figyelmet fordított az ellátottak egészségi állapotának követésére, 
állapotváltozás esetén a kivizsgálásokra. A háziorvosi ellátás rendszeres, a szakrendeléseket 
nagy számban látogatták az ellátottak. A pszichiátriai szakorvosi rendelés helyben történik, 
szükség esetén több esetben osztályos felvétel történt. 
 
Az intézmény ellátottai a Magyar Speciális Mővészeti Mőhely Országos szervezésében 
Kulturális Fesztiválon, Alkotótáborban, valamint az értelmi fogyatékos személyek Színkottás 
Országos Zenei Táborban is részt vettek. 
 
Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben, az ellátotti szükségletek 
alakulásának ismert tendenciái 
 
Az intézményben egyre nagyobb számban vannak jelen az alkohol problémákkal küzdı 
ellátottak. Országos tendenciaként tapasztalható, hogy az intézményt olyan ellátottak is 
felkeresik, akik rehabilitációban szeretnének részt venni. Nagyon kevés a szenvedélybetegek 
rehabilitációját biztosító intézmény. Az intézmény egyik szakmai lehetısége a rehabilitáció 
felé való nyitás.  
 
 
Debrecen, 2007. május 4. 

 
 
 

a 112/2007. (V. 4.) MÖK határozat 2. számú melléklete 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése által alapított szociális 
ellátást nyújtó közhasznú társaságok szakmai beszámolója 

 
1. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 

 

A DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 2006. évi 
szakmai feladatait az ellátásban részesülık, a fenntartó és az ellenırzı szervek megállapításai 
alapján eredményesen végezte. 
Ezek a szakmai feladatok a kötelezı feladatokból, valamint a szociális ellátás területén 
végzett önként vállalt feladatokból álltak. Utóbbiak teljesítéséhez az érintett településekkel 
ellátási szerzıdést kötött a Kht.  
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Az 50 férıhelyes Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye megépítésével az elhelyezési 
feltételek jelentısen javultak, és a végzett munka színvonala is érezhetıen megváltozott. 
Változást jelentett az is, hogy lehetıséget teremtettek 5 szobában, 10 fı részére emelt szintő 
ellátás igénybevételére. 
Az intézmény a megváltozott viszonyoknak megfelelıen, a végleges mőködési engedélyt is 
megkapta. 
 
2006-ban tovább szélesítette kapcsolatát a Derecske – Létavértes Kistérségi Társulással. 
Szándéka, hogy a többcélú együttmőködés keretében valamennyi érintett fél megelégedésére 
minél szélesebb körben vállalja át a szociális gondoskodás szakmai tennivalóit. Ezért részt 
vett egyrészt a jelzırendszeres házi gondozás, másrészt a Támogató Szolgáltatás 
meghatározott feladatainak kiépítésében. Kapcsolata a kistérségi központtal, illetve a 
kistérséghez tartozó önkormányzatokkal folyamatos és elfogadható. 

 
Szakmai rendezvényei iránt (például a Megyei Szakmai Vetélkedı az ápoló személyzet 
részére) változatlanul nagy az érdeklıdés, mind megyei, mind régiós szinten.  
 
2006 tavaszán 1,1 millió Ft támogatást nyert a Kht. szakdolgozói továbbképzésére az 
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatán. A projekt során 4 tanfolyamon, és 1 
konfliktuskezelı tréningen vesznek részt az alap- és szakellátásban dolgozó munkatársak, 
összesen 45-en. A képzések egy része már sikeresen lezajlott, a program zárására 2008 
augusztusában kerül sor.  
 
Eredményesen pályázott a Kht. 2005-ben „A szociális szolgáltatás keretein belül történı 
rehabilitációs célú foglalkoztatási formák modellezése” címő projektre, melynek keretében 7 
millió forintot nyert a program megvalósítására. Ezáltal lehetıséget kapott a tárgyi feltételek 
javítása mellett a meglévı foglalkoztató épület egy részének felújítására, és egy mőhellyel 
történı bıvítésére is, valamint 13 fı lakó munka-rehabilitációs célú foglalkoztatására, illetve 
felkészítésük, betanításuk költségeinek fedezésére.  
A modellkísérlet sikeressége láttán megkezdıdött az intézményi foglalkoztatás beindítása. Az 
elıkészítı munkálatok, köztük a lakók szakértıi bizottság általi alkalmasságának vizsgálata 
megtörtént, így 13-13 fı ellátott vehet részt munka-rehabilitációs célú, illetve fejlesztı-
felkészítı foglalkoztatásban. A telepengedélyhez nem kötött foglalkoztatási formák 
mőködtetése már zajlik, az engedélyezett tevékenységek mőködési engedélyének kiadása 
azonban még a jövıben várható az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális 
és Gyámhivatala részérıl.  
 
A Kht. Felügyelı Bizottsága folyamatosan figyelemmel kísérte az intézmény tevékenységét. 
A szakmai programok eredményességének megállapítása mellett felhívták a figyelmet a 
likviditási helyzet javítására, valamint az átgondolt gazdálkodásra. A kötelezı 10 %-os 
tartalékalap képzésével az állami normatíva 90 %-ából kell megoldani mindazokat az 
intézmény mőködtetésével kapcsolatos feladatokat, melyet az önkormányzati fenntartású 
intézmények még további önkormányzati támogatással tudnak csak eredményesen teljesíteni. 
Ez a tény az intézményben folyó szakmai munkára is jelentıs hatással bír.  
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2. HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság 

 
A HAHUSZO Kht. dolgozóinak létszáma 94 fı. 
A Hajdúnánás, Magyar út 46. szám alatti telephelyén 50 fı értelmi fogyatékos, 42 fı 
pszichiátriai beteg ellátását végezi külön-külön ápolási egységben. Az ellátási forma ápolást-
gondozást nyújtó intézet. 
 
A 8 férıhelyes pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthonát 2006. január 1-tıl 
mőködteti. Az épület az intézet udvarán épült, pályázaton elnyert támogatás segítségével, így 
a pszichiátriai osztályon a zsúfoltságot sikerült csökkenteni. 
A rehabilitációs lakóotthonba az ellátottaknak rehabilitációs terv készül. A terv készítésben, 
megvalósításban megfelelı szakember team vesz részt. Szociálpedagógus, szociális munkás, 
pszichiátriai szakápoló, gyógypedagógiai asszisztens. Félévente történik az értékelés, és újabb 
terv készítése az ellátottak számára. 
 
A Magyar úti telephelyen 1998. január 1-tıl 20 férıhelyes felnıtt Értelmi Fogyatékos 
Napközi Otthon mőködik, jelenleg 12 fıvel. 
Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának ellátottjai a 29/1993. (II. 17.) Korm.rendelet 
15. § (1) bekezdése értelmében az élelmezési nyersanyagköltség és az étkezéssel kapcsolatban 
felmerült rezsiköltség összegét térítik meg. 
Napi kétszeri étkezés és szakszerő felügyelet van biztosítva a számukra reggel 700-1700 óráig. 
Részt vesznek az intézet kulturális életében; kirándulásokon, alkotótáborban, nyaralni viszi 
ıket az intézmény. 
Egyéni fejlesztési terv készül az ellátottak számára, mely félévente értékelésre kerül, és az 
értékelés eredményeként új fejlesztési terv kidolgozására kerül sor. 
A napközibe járó fiatalok fontosnak érzik magukat, közösségi szellemük erısödött. 
Barátságok kötıdnek, ragaszkodnak egymáshoz. 
 
2006. december 4-tıl engedélye van a Kht-nak szociális foglalkoztatás keretén belül munka-
rehabilitációs foglakoztatásra 15 fıvel. 
A munka-rehabilitációs foglalkoztatás résztvevıi a Pszichiátriai Betegek és Értelmi 
Fogyatékosok részlegérıl, a Rehabilitációs Lakóotthon részlegérıl és a Fogyatékosok 
Napközi Otthonából kerülnek ki. A foglalkoztatásban résztvevı minden ellátott rendelkezik a 
szakértıi bizottság által javasolt rehabilitációs alkalmassági vizsgálattal. 
Ezen ellátottakat 4 órában foglalkoztatják, munkájukért munkadíjat kapnak. Számukra 
foglalkoztatási terv készül, a szakértıi bizottság véleményét figyelembevéve.  
A munka-rehabilitáció keretében ház körüli tevékenységet végeznek (konyhai elıkészítés, 
kerti munka, takarítás, mosodai kisegítés). 
 
1999. május 1-tıl otthoni szakápolást végez a Kht. Hajdúnánás területén. A szakápolás 
kórházi ágyat kiváltó, illetve a kórházi kezelés idıtartamát lerövidítı feladatot lát el. Az 
otthoni szakápolás feltételeit a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szabályozza és az 
egészségpénztár finanszírozza, 2006-ban havonta 152 fı részesült ilyen ellátásban.  
 
2005. április 1-tıl engedélye van a Kht-nak a pszichiátriai közösségi ellátásra Hajdúdorog, 
Hajdúböszörmény, Görbeháza és Hajdúnánás területén. 
 
2006. január 1-tıl Hajdúnánás területén végez gondozást. Egy pszichiátriai közösségi 
koordinátor és két pszichiátriai közösségi gondozó vesz részt a programban. A szolgáltatást a 
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beteg önkéntesen és ingyenesen veheti igénybe, melyhez pszichiátriai javaslat szükséges. A 
szolgáltatás a beteg kérésére vagy a beteg halálával szőnik meg. Az ellátás illetve a 
kapcsolattartás a beteg igényei szerint rendszeresen történik. 
Cél a közösségbe való bevonás, melyet önsegítı csoportok létrehozásával lehet elérni, és a 
városi kulturális programokban való részvétellel a szabadidıs elfoglaltságot bıvíteni. 
 
A tervek között szerepel pszichológus bevonásával terápiás csoport létrehozása.  
Az eddigi tapasztalatok pozitívak, az ellátottak javasolják egymásnak a szolgáltatást, mivel 
ezáltal kevesebbet vannak kórházban. Szakorvosi felügyelet és rendszeres gyógyszerszedés 
mellett állapotuk karbantartható. A közösségi pszichiátriai ellátás iránt folyamatosan bıvül az 
igény, melyet az jelez, hogy egyre többen veszik igénybe a szolgáltatást. 
 
A Hajdúnánás, Fürdı út 1. sz. alatt lévı Idısek Otthonának mőködtetésére 109 férıhellyel 
2001. november 26-tól van engedélye a Kht-nak. Az otthon három emeleten 3 ágyas 
szobákban, 6 ápolási egységben látja el idıs lakóit. A második emeleten egy emeltszintő 
élettársi szoba, a fölszinten 6 darab 1 ágyas megvásárolható apartman áll az ellátottak 
szolgálatára. Az emeletek között lift közlekedik. 
 
Az ápolást-gondozást nyújtó intézetben teljes körő gondozás mellett, a lakók egészségügyi 
ellátásáról is gondoskodnak. Az intézet orvosa heti 4 órában vizitel az intézetben, napközben 
hívásra a sürgıs eseteket ellátja, éjszakai ügyelet mőködik. 
A pszichiáter havi 6 órában vizitel, probléma esetén telefonon elérhetı. Havonta két 
alkalommal bırgyógyász is rendel az ápolást-gondozást nyújtó intézetben. 
A betegek eljutnak az illetékes szakrendelésekre (szemészet, fül-orr-gégészet, belgyógyászat, 
sebészet, nıgyógyászat, ortopédia), részt vesznek különbözı szőréseken (tüdıszőrés, 
rákszőrés stb.). A gyógyászati segédeszközökhöz minden ellátott hozzájut, akinek erre 
szüksége van (gyógycipı, fürdetı kocsi, tolószék, bot, szemüveg stb.). 
Az ellátottak dokumentációja, ápolási-gondozási terve a jogszabályi elıírásoknak megfelelı. 
 
A lakók higiénés ellátása megfelelı, naponta fürödnek, tiszta ruhát kapnak. 
A gyógyszerelést és az adminisztrációjukat kijelölt gyógyszeres nıvér végzi. A 
gyógyszernyilvántartás számítógéppel történik, egyéni gyógyszerelı lapon, a gyógyszert az 
intézet biztosítja. 
Az ápolónık heti illetve napi munkarend szerint dolgoznak. Az ápolás-gondozás mellett 
munkájuk és feladatuk része a személyre szabott foglalkoztatás. A foglalkoztatás havi, heti, 
illetve napi program szerint történik. A fogyatékosok részére fejlesztési terv készül, mely 
félévente felülvizsgálatra kerül. 
 
 
Pályázatai forrás segítségével 2006. januárjában átadásra került a 20 férıhelyes demens 
osztály. A 20 férıhelybıl 4 férıhelyen (2x2 ágyas) emelt szintő ellátást biztosít a Kht. A 
részleg, az emelt szintő férıhelyek kivételével 2006. augusztusában már teljes létszámmal 
mőködött. Az ilyen típusú ellátásra nagy az igény, jelenleg a várakozók száma 10-15 fı között 
van. 
 
A szobák különbözı színőek, ez segítséget jelent az idıs demens embernek a tájékozódásban. 
Nemenként elkülönített WC, fürdıszoba, a mozgáskorlátozottaknak külön WC helyiség áll a 
rendelkezésükre. 
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A társalgó foglalkoztató helyiség lehetıséget biztosít az egyéni és a csoportos foglakozásokra. 
A foglakozásokat a demens részlegen foglalkoztató nıvér szervezi, és irányítja. A járni tudó 
demens betegek nıvéri kísérettel az ebédlıbe étkeznek. 
Az udvar felıli ajtó állandóan nyitva van, a belsı zárt udvarba bármikor kimehetnek az 
ellátottak, így az idıs ember bezártság érzése megszőnik. Az osztály soha nem marad 
felügyelet nélkül a nap 24 órájában. 
 
Az osztályon 3 mőszakban állandó ápolónık vannak beosztva, akik a kiégési szindróma 
kivédése érdekében félévente cserélıdnek. Az osztályon mőszakonként 2 ápolónı dolgozik. A 
szociális nıvér segít az egyéb szükségletek kielégítésében (gyümölcs, ivólé, édesség stb. 
vásárlása, a hozzátartozóval való kapcsolattartás.) 
 
A foglalkoztató ápoló az ellátott egészségügyi és mentális állapotát figyelembevéve végzi a 
foglalkoztatást. A gyógytornász az aktív és passzív tornában nyújt segítséget. 
 
Fontosabb kulturális rendezvényeik az intézetben: farsangi mulatság, nınapi ünnepség, Ki-
Mit-Tud?, közös éneklés, anyák napi ünnepség, hozzátartozó-gondozott találkozó, öregek 
hete, halottak napi megemlékezés, Mikulás nap, karácsonyi ünnepség, zenehallgatás, 
vetélkedık, irodalmi foglalkozás, felolvasás, torna gyógytornász bevonásával. 
 
A kreatív tevékenység a meglévı manuális készségfejlesztésbıl, illetve annak szinten 
tartásából áll (pl: rajz, festés, gyurmázás, gyöngyfőzés, bábkészítés, papírhajtogatás, varrás, 
hímzés, írás, számolás). 
 
 
A demens betegek részére készülı foglalkoztatási terv a következıket tartalmazza: 
 

• kézügyesség szinten tartása, 
• fejlesztésre irányuló tevékenységek (írásgyakorlás, kézimunka), 
• memóriajavító és fejlesztı játékok (számok, óra, képek felismerése), 
• finom mozgások szinten tartása gyógytornász bevonásával, 
• istentisztelet, 
• bibliai foglalkozások, közös imádkozás. 

 
Szórakoztató és szabadidıs tevékenység keretében múzeumlátogatásra, színházlátogatásra 
kerül sor. A lakók (30-40 fı alkalmanként) az ország különbözı területén egynapos 
kirándulásokon vehetnek részt. (Ez évben Lillafüreden voltak.) 
 
A halmozott fogyatékos lakókat kis csoportokban viszik kirándulni. Ezen kirándulások fıleg 
állatkerti és vadas-park látogatások (4-5 fıs csoportokban). 
 
2006. évben az alábbi programokon, kirándulásokon vettek részt pszichiátriai és értelemi 
fogyatékos lakóink: 

- sportnap Derecske rendezésében 4 fı részvételével (március), 
- szavalónap Püspökladányban 2 fı részvételével (április), 
- focibajnokság Gödön 7 fı részvételével (május), 
- Esélyek Háza majális Debrecenben a Vidámparkban (május), 
- Kihívás Napja Debrecenben 20 fı részvételével (május), 
- színdarab elıadása Hajdúnánáson (június), 
- kiscsoportos kirándulás Lillafüredre (június), 
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- kulturális Fesztivál Szegeden 11 fı részvételével (július), 
- nyaralás Gyulán 16 fı részvételével (augusztus), 
- fogyatékosok kirándulása Nyíregyháza, 
- Regionális Kulturális Fesztivál 7 fı részvételével (november), 
- ÉNO Segítséggel élık Világnapja 10 fı részvételével (december), 
- Mikulás ünnepség Derecskén 7 fı részvételével (december), 
- tehetségkutató verseny Hajdúnánáson 9 fı részvételével (december), 
- Esély Est Debrecenben 9 fı részvételével (december). 

 
Üdüléskor közösen takarítanak, fıznek, programokat szerveznek, étterembe, szórakozó 
helyekre mennek kísérettel. 
 
Intézeti elhelyezés során a szocializáció visszafejlıdése figyelhetı meg. Az ellátottak teljesen 
ki vannak szolgálva, elfelejtik azokat az alapvetı tevékenységeket, melyeket intézeten kívüli 
életük során elsajátítottak.  
 
A közhasznú társaság vezetése a gazdasági társasági forma adta lehetıséget kihasználva 
keresi a további forrásbıvítı lehetıségeket.  
A konyha kapacitását kihasználva ebédet ad el magán személyeknek és vállalatoknak is. 
2006-ban megközelítıleg 13386 ebédet, és 11582 reggelit és vacsorát. 
2004-tıl Hajdúnánás, Hajdúdorog és Görbeháza területén jelzırendszeres gondozást 
végeznek. 40 készülék van kihelyezve az arra rászorult idıs embereknél. Hajdúnánás Fürdı u. 
1. szám alatti idısek otthona a gesztor intézet, ide érkeznek be a jelzések, és innen történik az 
ügyeletes gondozónı értesítése. 
Bérmosást is végez a Kht. egészségügyi intézeteknek, mivel rendelkezik az ÁNTSZ által 
bevizsgált mosógépekkel, melyek garantálják a mosás minıségét.  
 
A szakmai munkájukat az esélyegyenlıségi törvény szellemében végezik. Minden embernek 
biztosítják az egészséghez, munkához, szabadsághoz, a mentális fejlıdéshez való jogot annak 
érdekében, hogy a mentálisan sérült ember hasonló eséllyel élhesse életét az épek 
társadalmának mintájára. 
 
 

3. NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthon Közhasznú Társaság 
 

Az intézmény a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alapításában Kht-ként mőködik és 
bentlakásos intézményi feladatot lát el. 
 
Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal a végleges mőködési engedélyben 150 
férıhelyen idıskorú demenciában szenvedı pszichiátriai beteg ellátását engedélyezte, 
amelybıl 8 férıhelyen emeltszintő ellátást biztosító apartmanok mőködnek. 
A demens betegek ápolása-gondozása odafigyelést követel valamennyi dolgozótól, amelyet az 
ellátottak állapota határoz meg. Az emlékezet gyengesége, a tájékozódás zavara, 
beszédprobléma, alvási nehézségek, a napszakok felcserélése, majd elmosódása jellemzı. A 
mindennapi élet egyszerő teendıinek elvégzése is túlzott igénybevételt jelent az ellátottak 
számára, mely végül teljesen megoldhatatlan és mindenben segítségre szorulnak. 
A speciális intézményi szakszerő ápolási-gondozási munkán túl az elhelyezési (külsı-belsı 
környezet) feltételek minıségi javítását, valamint a mentálhigiénés gondozást helyezte 
elıtérbe az intézmény. 
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2004. évben bevezetésre került a MSZ EN ISO 9001:2001 számú minıségbiztosítási rendszer, 
melynek a tanúsító audit elvégzése megtörtént. A tanúsított cégek jegyzékébe EQM/2004/140 
számon nyilvántartásba került az intézmény.  
 
A mőködési engedély alapján az intézmény számottevı pszichiátriai kezelést nem igénylı, 
nyugdíjkorhatárt betöltött 150 fı demens betegeket lát el. 
 
    2006.01.01-tıl 2006.12.31-ig 
 
Az ellátottak száma:   149 fı 
nı:    94 fı 
férfi:    47 fı 
apartman:     8 fı   / 4 nı + 4 férfi / 
 
Az ellátottak átlagéletkora:     
férfiaknál:    74 év 
nıknél:    77 év 
 
Teljes ellátásra szoruló állandó fekvıbeteg: 79 fı. 
2006-ben érkeztek:    58 fı. 
2006-ben elhunytak:    53 fı. 
Elhelyezésre várakozók száma:   23 fı. 
 
 
Orvosi ellátás:  1 fı belgyógyász háziorvos,  
   1 fı pszichiáter,             segítségével heti 6 órában  
 1 fı pszichológus     biztosított 
 
 
Az ellátottak magas életkora, egészségi állapota szükségessé tenné 1 fı fıállású belgyógyász 
állandó jelenlétét, mely nagymértékben javítaná az ellátottak hátralevı éveinek 
panaszmentessé, elviselhetıbbé tételét.  
 
A 100 fıt befogadó új épület elkészülte és használatba vétele már az Európai Uniós 
elvárásoknak megfelelı ellátási színvonal biztosítását tette lehetıvé. 
A két szinten 2 ágyas szobákban szintenként 50-50 férıhelyen történt meg  
2 részleg kialakítása. A részlegeken az ellátottak elhelyezése egészségi állapotuknak 
megfelelı csoportosítással történt. Az emeleten a teljes ellátásra-gondozásra szorulók, míg a 
földszinten a mozgásképes ellátottak élnek, akik a közösségi helyiségeket (ebédlı, társalgó, 
vizesblokk) önállóan, vagy viszonylag kis segítséggel tudják igénybe venni. 
A harmadik részlegen 4 ágyas szobákban, de megfelelı alapterületen nyernek elhelyezést az 
ellátottak. 
Az ápolói létszám az ellátási szint mértékének megfelelı, mind a 3 részleg vezetıje diplomás 
ápolói képesítéssel rendelkezik. 
A kastély épületben és a 6. sz. épületben 8 fı befogadására alkalmas apartmanok kerültek 
kialakításra, melynek értékesítése már megtörtént, valamint társalgó, TV szoba és imaterem is 
biztosított. 



5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 449. 

Ugyancsak a kastély épületben felújításra került a konyha, amely már a HACCP minısítésnek 
megfelelıen mőködik, hiszen ez az ellátási színvonal biztosításának a mérı eszköze, hogy 
házias, az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás 
követelményeinek megfelelı étkeztetést tudja biztosítani a Kht. 
Egy kivétellel minden épületben biztosítva van az akadálymentes közlekedés. 
 
Az ellátást igénybevevık lelki egészségének biztosítása érdekében 2000-óta 
mentálhigiénés csoport mőködik 5 fıvel. 
Sok ember életében kimondottan krízist okoz az öregség, nem ritkán már az öregedés is. Más 
okok is válsághoz vezethetnek, mint amikor az alkalmazkodó képesség, vagy az ellenálló 
képesség gyengül, amelynek a következménye a megváltozott reakció. 
A 2001. január 1-tıl bevezetésre került az elıgondozás, mely segítséget nyújt mind az ellátást 
igénybe vevık, mind az intézményi dolgozók részére. 
 
A mentálhigiénés tevékenységet egyénre szabottan és kiscsoportban végezi az intézmény 
egyre hatékonyabban. 
 
A kiscsoportos foglalkozások heti rendszerességgel mőködnek, melyek a „szellemi 
vetélkedık”, kézimunkakör, társasjáték, manuális tevékenységek, zenei kör és bibliai 
felolvasó kör. 
 
Havi rendszerességgel a katolikus és a református lelkipásztorok lelkigyakorlatot, 
istentiszteletet tartanak. A közös imába, éneklésbe a demencia fokától függetlenül bevonhatók 
az idısek, amelyek elveszettnek vélt érzéseket, gondolatokat idéznek fel bennük, és 
érzékelhetı megnyugvást jelentenek számukra.  
 
Vannak olyan foglalkozások, ahol az intézmény jellegébıl adódóan teljes létszámmal vesznek 
részt az ellátottak. Ilyen például: a farsang, az anyák napja, a szüreti bál, vagy a karácsonyi 
ünnepség. Ezeken a rendezvényeken az ellátottak adják a mősor nagy részét: versmondás, 
éneklés, zenélés. 
A csoportos foglalkozás lényege, hogy segít a lakóknak esetleges terheik elviselésében, 
legyen az fizikai fájdalom, vagy a magányosság érzete, amellyel szemben egyedül tehetetlen. 
Ezt a munkát koordinálja, segíti a Kht-nál alkalmazott pszichológus. 
 
Az egyéni beszélgetéseket, a csoportos foglalkoztatást és a fizikai foglalkoztatást sem lehet az 
ellátottak részére kötelezıvé tenni, de a dolgozók megpróbálják azokat úgy alakítani, hogy a 
lakók közül minél többen vegyenek részt képességeikhez, egészségi állapotukhoz mérten, 
mert ezzel a hasznosság érzését keltik fel bennük, mely nagy öröm számukra. A fizikai 
terápiás jellegő foglalkoztatásra teret biztosít az intézmény környezete, a park, a kert, a 
mosoda, takarítás. 
 
A foglalkozások megszervezésénél figyelembe veszik a fekvı betegek bevonását oly módon, 
hogy saját helyükön nyílik lehetıség zenehallgatásra, felolvasásra, vallásgyakorlatra. 
Már több éves hagyománya van a közös karácsonyi ünneplésnek, ahol az ellátottak 
hozzátartozóikkal és az intézmény dolgozóival együtt ünnepelhettek.  
 
Az elızıekben leírt feladatok végzésére az alábbi munkavállalói létszám áll rendelkezésre a 
Kht-ban: 
 
Az össz munkavállalói létszám: 73 fı (1-2 fı kivétellel nyíradonyi lakos) 
 Szakdolgozói létszám:   39 fı, 
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Az ellátottak közvetlen ápolását-gondozását végzı munkavállalók szakképzettségi aránya 90 
%-os. A dolgozók munka iránti elhivatottságát az is mutatja, hogy többen 10-20, illetve 30 
évet meghaladó intézményünkben eltöltött munkaviszonnyal rendelkeznek. 
 
Az intézmény profiljából adódóan egyre magasabb életkorú és legyengült állapotban lévı 
személyek kerülnek elhelyezésre és szorulnak teljes ellátásra. 
Ez természetesen meghatározza az ápolási-gondozási munka nehézségi fokát, mivel nagyobb 
odafigyelést és fizikai megterhelést jelent az ápoló-gondozó személyzetre és valamennyi 
munkavállalóra. 
Az intézmény a Kht. formában történı gazdálkodás óta elért eredményeit hasznosan forgatja 
vissza az alapfeladataira, amely az ellátottak komfort érzetének javítását is szolgálja. 
 
A 2006. évi célkitőzések megvalósítását jól összeszokott „munkacsapattal” éri el az 
intézmény, amely a nehézségek ellenére is segítette a vezetés munkáját, végrehajtotta a hozott 
döntéseket, illetve emelte az ápolási-gondozási munka hatékonyságát. 
 
Az, hogy a 2006 évet 480 e/Ft eredménnyel tudtuk zárni, csak egy megfeszített gazdálkodás 
és hatékonysági elv betartásával lehetett végrehajtani, hogy az ellátottak életkörülményei, 
gondozása és az intézmény ellátási színvonala semmilyen formában ne csökkenjen. 
 
Az intézmény rendelkezik egy magánszemélyek által létrehozott intézményi alapítvánnyal, 
melynek kiemelt célja az ellátottak életkörülményének javítása, szórakoztató jellegő 
foglalkoztatása, valamint a munkavállalók szakmai elımenetele finanszírozási költségének 
részbeni támogatása. 
 
 2007-re vonatkozó tervek: a Társaság további eredményes mőködtetése, az eddig elért 
intézményi ellátási színvonal megtartása, lehetıleg emelése az ellátást igénybe vevık és 
hozzátartozóik, valamint a munkavállalók megelégedésére. 
 
A beruházás befejezése kapcsán felszabaduló helyiségek felújítása után egy  
16 fı befogadására alkalmas demens átmeneti ellátást biztosító részleget alakítanak ki saját 
erıbıl 2.160.464 Ft ráfordítással, melybıl bevétel még nem származik, mivel a mőködési 
engedély megadására várnak. 
 
Az intézményi konyha kapacitása megfelelı a napi háromszori érkezés biztosítására, a 
meglévı étterem lehetıséget ad az étel kulturált elfogyasztására. 
A személyes ruházat és intézményi textília tisztítását az intézmény új mosodájában biztosítani 
tudja. 
 
A mentálhigiénés csoport ellátja az itt elhelyezettek mentális gondozását. 
Egészségügyi ellátásuk az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban álló háziorvos 
közremőködésével biztosított. 
A megfelelı képzettség megszerzése érdekében a dolgozók beiskolázása – továbbképzése 
folyamatosan biztosított, hogy mire a szolgáltatások feltételei megteremtıdnek, a dolgozók is 
megfelelıen képzettek legyenek. 
 
Összegezve a Kht. - közel 10 éves fennállása óta -, mint bentlakásos intézményi ellátást a 
jelenlegi feltételek mellett igyekezett jól teljesíteni, - melyet a hozzátartozók és ellátottak 
elismerése, köszönete is bizonyít. 
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A jó eredményt megfeszített, takarékos gazdálkodással lehetett fenntartani alapítói támogatás 
nélkül. 
 
A központi normatíva csökkenése, a fenntartási költségek növekedésének hatására 
nehézségek jelentkezhetnek a jövıt illetıen. 
Az elhelyezésre várakozók magas száma is azt bizonyítja, hogy van létjogosultsága az ilyen 
típusú bentlakásos intézménynek, mivel ma Magyarországon a demográfiai adatok a lakosság 
elöregedését mutatják. 
Ellátási színvonal emelkedést jelenti az, hogy a dolgozók szakképzettségi aránya magas, nincs 
fluktuáció, valamint a mentálhigiénés csoport egyre növekvı szakértelemmel végzi munkáját. 
 
 

4. HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató Közhasznú Társaság 
 
HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság 
2006. június 1. óta mőködik, ezt megelızıen intézményi formában látta el feladatait. 
   
Az intézmény 240 férıhelyén idıskorúak, mozgáskorlátozottak és dementálódott idıskorú 
pszichiátriai betegek teljes körő, bentlakásos ápolását, gondozását végzi. 

Elsıdleges feladatának tekinti, hogy a gyorsan változó ellátási feltételekhez rugalmasan 
igazodva, a lehetıségeket kihasználva emelje az intézményi ellátás színvonalát, és ezzel 
együtt biztosítsa a Kht. gazdaságos mőködését. Mindehhez szükséges: 

• a Kht. vezetési, irányítási munkájának további fejlesztése,  
• a szervezeti struktúra módosítása, amely lehetıvé teszi a Kht-nak új feladatok 

vállalását, magas színvonalú ellátását, 
• takarékos gazdálkodás, 
• további pénzügyi források felkutatása, 
• kapacitás felmérése, a lehetıségek kihasználása, 
• a kistérség szociális ellátásában való feladatvállalás. 

 
Az intézmény átlagos dolgozói statisztikai létszáma 2006. évben: 108 fı. Ebbıl közhasznú 
foglalkoztatás keretében 9 fı dolgozik az intézményben. Ilyen formájú foglalkoztatást a Kht. 
a jövıben is tervez, mivel így a bérköltségek a támogatások révén nagymértékben 
csökkenthetık.  
 
Az intézmény szakmai dolgozóinak továbbképzési lehetısége biztosítva van. 
A kredit pontok megszerzéséhez és a szakmai konferenciákon való részvételhez a feltételek 
adottak. 
 
2006 év novemberében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az általa  meghirdetett ’’Segítséggel 
a segítıkért’’ – Társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó 
szakemberek képzésével tárgyú HEFOP-2.2.1 pályázati anyagot támogatásra érdemesnek 
ítélte, így a Kht. 18.900 eFt –os támogatást nyert. 
 
A Kht. vezetése a pályázati lehetıségek mind teljesebb kihasználásával, az üzleti tevékenység 
kiszélesítésével kívánja biztosítani az intézmény stabil mőködését.  
 
Folyamatban van egy új speciális osztály kialakítása az alkoholbetegek számára, melynek 
költségeit az intézmény saját erıforrásból biztosítja. 
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A kialakuló versenyben jelentıs elınyt jelent a Kht. számára, hogy jól képzett 
szakemberekkel rendelkezik, a módszertani szerepébıl adódóan jól ismeri a lehetıségeket, 
ami magában hordozza új tevékenységek indításának lehetıségét is. Ilyen lehet például a 
szociális szolgáltatási területek pályázati tevékenységének segítése, pályázatok írása, 
menedzselése.  
 
A Kht. igyekszik kihasználni a lehetıségeket a mőködési, gazdasági feltételek javítása 
érdekében. A legfontosabb feladat, a kistérségi feladatellátásban való szerepvállalás, az 
ellátási szerzıdés megkötése a kistérségi társulással.  
Az alkalmazkodás egyik oldala a minıségi szolgáltatások nyújtása kell legyen. Fontos, hogy a 
szolgáltatás minısége vonzóvá tegye az intézményt, az ellátásra várók minél szélesebb 
körében. Az ellátási feltétek javítása nem minden esetben igényel beruházást, sokszor a 
különbözı ellátási igénynek megfelelı, elkülönült elhelyezés is jelentıs pozitív változást 
eredményezhet.  
 
A HAJDÚÁPO Kht ellátottai körében megnıtt a demencia kórképet mutató ellátottak száma, 
így a demens osztály férıhelye ma már kevésnek bizonyul. Lakóinak egy része -20-25 fı- 
alkohol problémákkal is terhelt. Az ı ellátásuk, gondozásuk külön odafigyelést igényel. 
Mindkét esetben lehetıség van egy magasabb normatíva igénybevételére, hiszen a 
pszichiátriai betegek ellátására – ide tartozik mind a demens, mind pedig a szenvedélybeteg 
ellátott – éves szinten 100.000.-Ft-al több a normatíva. Erre figyelemmel folyamatban van az 
intézmény mőködési engedélyének módosítása. 
 
A közhasznú tevékenységben rejlı lehetıségek kihasználása mellett fontos – a már említett 
pályázati tanácsadáson kívül – más vállalkozási lehetıségek felkutatása, elindítása is.  
A konyhai kapacitás még nem teljesen lefedett. Bár a lakosság felé szolgáltatást nyújtanak, 
meg kell keresni a lehetıségét az intézmények, panziók, fizetı vendéghelyek felé való 
nyitásnak. A lakosság körébıl kikerülı egyéni vevık ugyanis nem jelentenek biztos, állandó 
piacot. 
Új lehetıségként fog megjelenni a mosodai szolgáltatás. Várhatóan az év közepére az elavult 
gépeket lecserélik, a mosodát átalakítják, hogy alkalmas legyen a kívülrıl érkezı textíliák 
elkülönült kezelésére és a mosodai szolgáltatás indítására. 
 
A dolgozók képzettségének, szakmai hozzáértésének növelése fontos feladat. Képzési 
tervekben a saját képzéseiket részesítik elınyben, de lehetıséget biztosítanak mások 
képzésein való részvételre is. Mint módszertani intézmény, képzéseket is szerveznek. Jelenleg 
6 akkreditált képzést tudnak indítani, valamint a HEFOP 2.2. pályázati program keretén belül 
elnyert  18.900.000.-Ft-ból, egy 30 fıs, ingyenes képzés szervezését kezdték el. Képzéseik 
nyitottak más intézmények munkatársai számára is. Az akkreditált, pontszerzı képzéseken 
kívül belsı önképzések szervezését kezdték el, a mindennapi gyakorlatból kiindulva, az 
ápolási gondozási munka minıségének megırzése érdekében. 
 
Az elkülönült ápolási, gondozási igények szerinti átszervezés jelentıs változást eredményez 
az ellátottak életminıségében. Ennek érdekében kialakításra került a szenvedélybeteg 
ellátottak számára a speciális ellátási csoport, valamint tervezik egy újabb demens részleg 
indítását is. A speciális csoportban az ellátottak fokozott odafigyelés mellett a szabadidejüket 
is szervezettebben tudják eltölteni, így saját magukra és környezetükre is jobban figyelnek. 
Ezzel csökken a konfliktusok száma, nyugodtabbá válnak az intézmény mindennapjai.  
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A bevételi források legjelentısebb részét az állami normatíva jelenti. Ezért arra kell törekedni, 
hogy maximális férıhely kihasználással mőködjön az intézmény. Ezt a jelentkezıkkel, sorban 
állókkal való folyamatos kapcsolattartással, a tervszerő elıgondozással tudjuk segíteni. 
Ugyanakkor a mőködési engedélyben szereplı ellátás és férıhely pontos meghatározásával 
segíthetik, hogy az intézmény mindig 100%-os kihasználtsággal mőködjön.  
 
Az intézmény mellett található park, üres telek hasznosításával is bevételre számítanak. 
Elsısorban a terület bérbeadása jelenthet bevételi forrást. 
A mosoda és a konyha kapacitásának teljes körő kihasználásával is újabb bevételi források 
teremthetık. 
 
Deb r e c e n , 2007. május 4. 
 
 
 
113/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló módosított 1997. XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt 
kötelezettsége alapján a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények 2006. évi 
tevékenységérıl szóló értékelést a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az értékelést küldje meg az Észak-alföldi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 31. 
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a 113/2007. (V. 4.) MÖK határozat melléklete 

 
 
A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást 

nyújtó intézmények 2006. évi tevékenységének értékelése 
 

I. 
 
 
A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete 

 
A 2005. évi CLIII. törvény 104. § (2) bekezdése a nagy létszámú gyermekotthonok 
átalakításának végsı határidejét 2007. december 31. napjában állapította meg. 
A megyei közgyőlés 2006. évben a speciális gyermekotthon kialakítására, mint kiemelt 
beruházásra különített el jelentıs forrásokat, ezért a nagylétszámú komádi Óvoda, Általános 
Iskola és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ és a hajdúböszörményi Óvoda, Általános és 
Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat kiváltásának 
megkezdését 2007-re tervezi. 
Fenti gyermekotthonok kivételével a megyei önkormányzat lakásotthonokban és 
nevelıszülıknél biztosítja a gyermekek teljes körő ellátását. (2005-ben befejezıdött a 
Hajdúszoboszlói gyermekvédelmi intézmény teljes kiváltása, valamint az Arany János 
Gyermekotthon lakásotthonokká történı átalakítása). 
A Hajdúsági Lakásotthonok Fürdı u. 6. szám alatti lakásotthonának bezárásával az intézmény 
férıhelyszáma csökkent, jelenleg 111 fı számára biztosítanak ellátást. 
A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok Hajdúsámson Bethlen u. 9. szám alatti korszerőtlen 
lakásotthonának megszüntetésével az intézményi férıhelyszámot a megyei közgyőlés 112 
fıben maximálta. 
Az intézmény Nyíradony Kölcsey u. 15 szám alatt mőködı lakásotthoni egysége nem felelt 
meg a hatályos jogszabályoknak, ezért a közgyőlés 119/2006. (III. 24.) MÖK határozatával 
döntött egy új lakásotthon építésérıl. A lakásotthonban nevelkedı 8 fı gyermek 
elhelyezésérıl az intézmény más telephelyein gondoskodnak.  
   
A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok befogadó otthonnal is rendelkezı intézmény, ahol az 
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeket fogadják. A személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
mőködésük feltételeirıl szóló módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 124. § (8) bekezdésére figyelemmel az otthon átalakítása szükséges, mivel a 
helyiségek nem felelnek meg a Rendeletben foglaltaknak. 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kiváltott lakásotthonai 
 
- A hajdúszoboszlói Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai 

Szakszolgálat 9 lakásotthonában nevelnek különleges szükséglető gyermekeket. 
 
- A berettyóújfalui Arany János Gyermekotthonban 8 lakásotthon biztosítja az otthont 

nyújtó ellátást. Továbbá a 2007. évben megépülı 24 fıre tervezett speciális 
gyermekotthon átadásával valósulhat meg az intézmény teljes kiváltása. 

 
 
- A Hajdúsági Lakásotthonokban 10 lakásotthon mőködik. 

 
- A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonokban szintén 10 lakásotthonban nyújtanak teljes 

körő ellátást. 
 
 
A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat koordinálja a gyermekek elhelyezését, mőködteti a 
megyei szakértıi bizottságot, a gyermekek érdekeinek és állapotának megfelelı szakértıi 
véleményeket készít. Ellátja Hajdú-Bihar megye és Debrecen Megyei Jogú Város számára 
szükséges szakszolgáltatási feladatokat. 
A nevelıszülıi hálózatban jelenleg 697 gyermeket nevelnek.  
 
A gyermekvédelemben 2006-ban az állami gondoskodásból 1998. elıtt nagykorúságuk miatt 
kikerült fiatalok lakáshoz jutását támogató pályázat, melyhez a szakminisztérium 4.672.000,- 
Ft támogatást, a megyei önkormányzat 2.516.000,- Ft saját forrást biztosított.  
 
A gyermekek érdekei szerint történı teljes körő ellátás szervezése folyamatos, ugyanakkor a 
személyi és tárgyi feltételek bıvítésére, korszerősítésére, valamint a mőködı lakásotthonok 
karbantartására a szőkülı források ellenére is megoldást kell találni.  
 
 
 
Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi   
 
Nagy létszámú gyermekotthon, kiváltása 2007-ben kezdıdik el. A lakásotthonok 
kialakításával az egyetlen  nagy létszámú gyermekotthoni szolgáltatást nyújtó intézményként 
mőködik, ahol a különbözı életkorú és különféle személyiségproblémával küzdı gyermekek 
és fiatalok nevelhetık. Kiváltását úgy célszerő megtervezni, hogy egy 36 személyes 
gyermekotthon is létesüljön az egyes szakellátási formák között. 
 
 
Engedélyezetett gyermeklétszám 160 fı 
Kihasználtság     92 % 
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Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként: 
 

Ideiglenes 
hatállyal 
elhelyezett 

Átmeneti 
nevelésbe vett 

Tartós nevelésbe 
vett 

Utógondozói 
ellátásban 
részesült 

összes 
ebbıl 
leány 

összes 
ebbıl 
leány 

összes 
ebbıl 
leány 

összes 
ebbıl 
leány 

Ösz- 
szesen 
(a+c+ 
e+g) 

Ebbıl 
leány 
(b+d+ 
f+h) 

Betöltött 
életkor 

a b c d e f g h i j 

18 év -       11 4 11 4 

17 év   9 1 1    10 1 

16 év 1 1 18 7 1 1   20 9 

15 év   16 8 1    17 8 

14 év 1  9 4     10 4 

13 év 1  14 5     15 5 

12 év   12 7     12 7 

11 év 1  2 2     3 2 

10 év 1  12 4     13 4 

9 év 1 1 9 3     10 4 

8 év   4 1     4 1 

7 év   10 5     10 5 

6 év   5 1     5 1 

5 év 1 1 2 1     3 2 

4 év   3      3 0 

3 év         0 0 

2 év   2 1     2 1 

Összesen: 7 3 127 50 3 1 11 4 148 58 
 
 
A fiúk és a lányok aránya évek óta alig változik. 2006-ban a nemenkénti létszám százalékos 
megoszlása a következı: kb. 65 % fiú, 35 % lány, itt az elmúlt évekhez képest 5%-kal 
növekedett a létszámba vett lányok száma.  
Általánosságban elmondható, hogy a gyermeklétszám szeptember hónaptól csökkenı 
tendenciát mutatott. Valószínősíthetı, hogy az alapellátás színvonala javult, valamint a 
gyámhatóságok ellenırzése fokozottabb, mielıtt kiemelik a családból a gyermekeket. 
 
 
Szakmai létszámok 
 
A Rendelet a nagy létszámú gyermekotthonok szakmai létszám minimumairól nem 
rendelkezik. A kiváltást követıen, azonban biztosítani kell a Rendelet szerinti szakmai 
létszámot, mely attól függ, hogy a kiváltás milyen intézményi formában, illetve milyen 
engedélyezett gyermeklétszám mellett fog megvalósulni.  
 
A továbbképzési terv szerint folyamatosan szervezik a dolgozók továbbképzését. 
2006-ban 22 gyermekvédelmi asszisztens szerzett képesítést. 
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Problémát okoz a pszichológus álláshelyek betöltése. Jelenleg egy fı pszichológus dolgozik a 
gyermekotthonban, heti egy napon. Folyamatban van egy másik pszichológus álláshely 
betöltése, ezzel az évek óta fennálló létszámhiány csökkenthetı.  
 
 
Tendenciák 
 
Az ideiglenes hatályú elhelyezettek száma évrıl évre magas. Az ideiglenes elhelyezés 
idıtartama meghaladta esetenként a 30-60 napot. Az ı elhelyezésük után nem biztosított a 
normatív támogatás, ugyanakkor az elhelyezéssel járó kiadások terhelik az intézmény 
költségvetését. 
A szökések száma 2006-ban sem csökkent, 151 alkalommal fordult elı, melybıl a lányok 
által elkövetett szökések száma 66 volt. 
A középfokú intézményekben továbbtanulók száma 34 fı, a gyermekotthon segíti, ösztönzi a 
8 általános iskolát végzettek továbbtanulását. 
 
 
Változások a személyi, tárgyi feltételekben 
 
A kiváltás megkezdéséig a múlt évben folytatódtak az állagmegóvási munkák. Tisztasági 
festést végeztek a folyosókon, a mosdókban, fürdıszobákban, és a volt varroda helyiségeiben. 
Az egészségügyi ellátást az elmúlt évben is részfoglalkoztatású gyermekorvos és fogorvos 
biztosította. A szakellátást továbbra is a megye különbözı egészségügyi intézményeiben 
vették igénybe (Berettyóújfalu és Debrecen). 
Kialakítottak egy mentálhigiénés termet, két fejlesztıpedagógusi, valamint egy pszichológusi 
szobát. 
A gyermekotthon játszóterét fel kellett számolni, mert nem felelt meg a jogszabályi 
elıírásoknak. Saját költségvetésbıl nem tudtak új játékokat vásárolni, de keresik a pályázati 
lehetıségeket. 
 
Kiemelten nagy problémaként jelentkezett az elmúlt évben az ivóvíz rendszer elöregedése, 
jelentıs kiadásokat okoztak a csıtörések és az azt követı helyreállítás. Ehhez kapcsolódik, 
hogy szükség lenne az esıvíz és a szennyvízrendszer különválasztására is.  
A város önkormányzata a Közháló Program keretében ingyenes szélessávú internet elérést 
biztosított az intézmény számára.  
Három nevelı fejlesztıpedagógia szakon végzett és egyben a pedagógus szakvizsgát is 
megszerezte. 
 
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzés tapasztalatai 
 
A megyei gyámhivatal ellenırzése folyamán elsısorban a „Gyermekeink védelmében” 
elnevezéső adatlap rendszer vezetésével kapcsolatban merültek fel problémák. 
2007. április 1-tıl új adatlapok kerültek bevezetésre. Az intézmény szakmai értekezleten 
külsı szakember segítségét igénybe véve készíti fel a dolgozókat azok alkalmazására. 
Figyelemmel kell kísérni, hogy a gyerekek iratanyagában évente szerepeljenek a 
felülvizsgálati határozatok. 
Az egyéni gondozási-nevelési tervekben a kiegészítéseket, az új feladatokat az adatlapokon 
meg kell jeleníteni. 
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A Fejlıdés és feladatok korcsoportos munkafüzetben található „Összefoglalás az elvégzendı 
feladatokról” címő részben a gyermeket érintı mind a hét fejlıdési területre vonatkozóan 
összegezni kell a kijelölt feladatokat, a felelısöket és a határidıket. 
 
Az ellenırzések szerint, a gyermekotthonban a személyi és tárgyi feltételekhez képest 
megfelelı színvonalú szakmai munka folyik. Szükséges azonban az intézmény kiváltásának 
folyamatát mielıbb elindítani. 
 
 
A jövıre vonatkozó célok, javaslatok 
 
Cél az intézmény kiváltására történı felkészülés, megfelelı ütemterv készítése.  
A pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása a fenntartó önkormányzat támogatásával 
valósulhat meg. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „nagy létszámú 
gyermekotthonok lakásotthonokká történı átalakítása” elnevezéső pályázat két lakásotthon 
vásárlására vagy építésére biztosít 15-15 millió Ft támogatást, melyhez a fenntartónak 
minimálisan 35% önrészt kell vállalnia.  
A gyermekotthon kiváltásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

1. A gyermekek ellátása illeszkedjen mind az egyéni igényeikhez, mind a megye 
gyermekvédelmi szakellátásában jelentkezı  elhelyezési igényekhez. 

2. A kiváltás után az új gondozási helyeken a szakmai szabályok magasabb szinten 
érvényesüljenek. 

3. A kiváltás a szakmai szempontok figyelembevétele mellett minél racionálisabb és 
költséghatékonyabb legyen. 

 
 
Civil szervezetekkel történı együttmőködés 
 
Kapcsolataikat folyamatosan bıvítik, ezzel lehetıséget biztosítanak a szabadidı hasznos 
eltöltésére is. Az intézmény a következı szervezetekkel alakított ki szoros együttmőködést: 

1. FICE - Nevelıotthonok Nemzetközi Szervezete, 
2. MAGYISZ – Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség,  
3. LOSZE – Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete,  
4. Bodaszılıért Egyesület,  
5. Hajdú-Bihar Megyei Szabadidı Szövetség, 
6. Jövıdért Alapítvány, 
7. Alapítvány a Jövı Nemzedékéért, 
8. ÁGOTA Alapítvány. 

 
Az egyetlen külföldi kapcsolatot a hollandiai Putten Református Egyházközség képviseli, 
mely a gyermekotthont évek óta támogatja. Adományaik igen sokrétőek: játékok, ruházat, 
tanfelszerelés, bútorok, hangszerek, edények, textíliák, munkaeszközök illetve készpénz.  
További adományként egy automata mosógépet és egy kombi hőtıszekrényt is kapott az 
intézmény. 
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Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 
 
Az intézmény lakásotthoni átalakítása 2005. év végén megvalósult, továbbá a 2006. év 
legfontosabb célkitőzése a 3 x 8 férıhelyes – disszociális tüneteket mutató fiatalokat fogadó  
speciális gyermekotthon létrehozása. Az eredeti tervekkel ellentétben az építkezést csak 
ısszel tudták megkezdeni. Az átadásra várhatóan 2007. júliusában kerül sor. A speciális 
gyermekotthon mőködésével az intézmény teljes átalakítása megtörténik, valamint Hajdú-
Bihar megye új szakellátási formával bıvül.  
 
Engedélyezett férıhelyszám  120 fı 
(lakásotthonban elhelyezettek)   96 fı 
Kihasználtság      80 % 
 
 
Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként 
 

Ideiglenes 
Átmeneti 
nevelt 

Tartós 
nevelt 

Utógond. ellátott 
Korcso-
port Össz

. 

eb- 
bıl 
lány 

Össz. 
ebbıl 
lány 

Össz. 
ebbıl 
lány 

Össz. 
Ebbıl 
lány 

 
Ösz-
sze-
sen 

Ebbıl 
lány 

3-6 éves   5 2     5 2 
6-10 éves   15 5     15 5 
10-14 éves   23 8     23 8 
14-18 éves 1 1 36 14 2 -   39 15 
18 év felett       8 3 8 3 
Összesen 1 1 79 29 2 - 8 3 90 33 

 
       Fiú       Lány 
Különleges szükséglető      11          6 
Speciális szükséglető        2          1 
 
 
Tendenciák: 
 
Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma 1 fıre csökkent. Az utógondozói 
ellátásban részesülı fiatal felnıttek száma 2 fıvel emelkedett (így összesen 8 fı). 
Utógondozásban 1 fiatal felnıtt részesül. 2006-ban 25 gyermek érkezett az intézménybe, 
családjába visszatért 17, más gyermekotthonba távozott 3, javítóintézetbe, illetve börtönbe 
került 3 fiatal.  
 
A szökések száma még mindig elég magas, a beilleszkedési nehézségek elsıdleges oka a 
szakellátásba való késıi bekerülés, amellyel az utóbbi idıben a kapcsolatot tartó családok 
rendkívül káros életmódmintája, szocializálatlansága párosul.  
A 8 lakásotthon tárgyi és személyi feltételrendszere megfelel a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek. A szakmai munka színvonala emelkedésével, a lakásotthonok önállósága is 
arányosan nıtt. Ez rendkívül nagy eredménye annak a tervszerő és folyamatosan ellenırzött 
tevékenységnek, amelynek hatása érzékelhetı a lakásotthonok egyéni arculatának 
kialakulásában, az igényes környezet formálásában, a teljes körő ellátás optimális 
megvalósulásában. Ez a feltételrendszer a szakemberek irányításával elısegítette a gondozott 
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gyermekek harmonikusabb személyiségfejlıdését, fejlesztette igényességüket, 
alkalmazkodóképességüket, magabiztosságukat. 
Hosszú távon a szökések, a magatartási zavarok számát is csökkenteni fogja a gyermekek 
lakásotthonban történı családi életet modellezı nevelése.   
 
 
Szakmai létszámok 
 
A lakásotthonokban a Rendelet szerint biztosítják a mőködéshez szükséges szakmai 
létszámokat. A speciális gyermekotthon mőködéséhez 2007-ben további 19 fı szakmai 
álláshely létesítése szükséges.  
 
 
Változások a személyi, tárgyi feltételekben 
 
A speciális fiúotthon létesítésére indított beruházás 100,5 millió forintba került, amelybıl a 
fenntartó 83 millió forint saját forrást biztosított, kiegészítve 20 millió forint 
szakminisztériumi pályázati támogatással. 
 
Kiemelt feladat a speciális gyermekotthon szakemberekkel történı ellátása. 
A hatékonyság alapfeltétele a Rendelet szerinti személyi állomány biztosítása (a tárgyi 
feltételek mellett). A meglévı álláshelyeken kívül 19 álláshely szükséges ahhoz, hogy a 
jogszabályokban meghatározottak szerint tudják megvalósítani a megye szakellátásának eddig 
hiányzó ellátási formáját. Az új feladatok speciális felkészülést igényelnek, ezért fontos, hogy 
a fenntartó a kért létszámot lehetıleg 2 hónappal a gyermekotthon megnyitása elıtt biztosítsa. 
A dolgozóknak határozott koncepcióval kell rendelkezniük, ismerniük kell egymás erısségeit, 
gyengeségeit, a fejlıdés irányát, képessé kell tenni ıket a nevelési célok, módszerek, 
alapelvek egységes értelmezésére, a személyiségükbıl következı egyedi feladatvállalások 
fontosságának felismerésére. Ez a munka komoly kihívást jelent a vezetés számára is. 
 
A hagyományos formában mőködı két egységes lakásotthon bezárásával valamennyi 
gyermek korszerő, az elvárásoknak mindenben megfelelı körülmények között él.  
A 8 mőködı lakásotthonból kettıben történt változás a lakásotthon vezetı személyében. Az új 
vezetık megfelelı szakképesítéssel rendelkeznek.  
A tárgyi feltételek javultak. A házak berendezési és felszerelési tárgyai gyarapodtak. Az 
otthonosság érzését erısítik azok a változások, amelyek a nappalik, konyhák és hálószobák 
összképében érzékelhetık, az ügyesen kiválasztott formák és színek harmóniájában (lambéria, 
beépített szekrény, faliszınyeg, képek, virágok, redınyök stb.) 
A házak udvara fajátékokkal, szalonnasütıkkel, padokkal gazdagodott. A gyümölcsfák, 
cserjék, virágok meghálálták a folyamatos gondozást, igazi „belakott” környezetet sikerült a 
házak köré varázsolni.  
Kiemelt figyelmet fordítanak az állagmegóvásra. A javítási, festési munkálatokat szükség 
szerint végezték.   
Nagyobb karbantartást a Napsugár lakásotthon fürdıszobájának szigetelése, felújítása 
igényelt.  
A furtai Gyöngyvirág lakásotthon bejárati ajtóinak cseréje a gazdaságosabb hı felhasználás 
érdekében történt.  
A gyermekek, fiatalok teljes körő ellátásáról az elızı évihez hasonló odafigyeléssel 
gondoskodtak. Az étkezés „háziasabb”, változatosabb lett, mint a nagy otthonban volt. Az 
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ünnepek, név- és születésnapok hangulatát fokozta az alkalomhoz illı ebéd, vacsoraválasztás, 
az ízléses terítés, a közös munkavégzés öröme.  
A higiénés követelmények elsajátításának igénye minden lakásotthonban érzékelhetı.  
 
Összességében elmondható, hogy a környezet a mőködési feltételek és a személyi ellátottság 
olyan feltételrendszert biztosított a szakmai munka végzéséhez, amely lehetıvé tette a 
gyermekek, fiatalok szükségleteihez igazodó ellátást, szeretetteljes gondoskodást.  
 
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai 
 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérıl, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrıl szóló módosított 259/2002. 
(XII.18.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti éves ellenırzést a Hajdú-Bihar Megyei 
Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatala 2006. októberében végezte.  
Az elıírások szerinti részletes vizsgálat pozitív eredménnyel zárult.  
Az intézmény számára kijelölt feladat: 
a speciális gyermekotthon mőködésének szakszerő elıkészítése (dokumentumok, tárgyi, 
személyi, szakmai feltételrendszer), valamint a három szakmai egység megszervezése.   
 
 
Jövıre vonatkozó célok, javaslatok 
 
A 2007. év legfontosabb célkitőzése a teljes kiváltás megvalósulása: a 3 x 8 férıhelyes 
speciális gyermekotthon mőködésével, a végleges szakmai egységek létrehozásával.  
Hosszú távú cél az Arany János Gyermekotthon biztonságos és hatékony szakmai és 
gazdasági mőködtetése.  
 
 
Civil kapcsolatok 
 
Elsısorban adományokat fogadtak civil kapcsolataik révén. Tervezik továbbá a külföldi 
partnerekkel történı kapcsolatfelvételt is. 
 
 
 
Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat, 
Hajdúszoboszló 
 
Többcélú, közös igazgatású intézmény, különleges gyermekotthonában, 9 lakásotthonban, 88 
férıhelyen biztosítják az otthont nyújtó ellátást átmeneti és tartós nevelt, különleges 
szükséglető gyermekvédelmi gondoskodásba vett kiskorúak és utógondozói ellátásban 
részesülı fiatalok számára. 
A különleges gyermekotthon átalakítása, kiváltása 2006 márciusában befejezıdött.  A 
lakásotthonokban biztosítják a családias nevelés életkörülményeihez igazodó nevelést és 
gondozást. 
 
Engedélyezett gyermeklétszám 88 fı 
Kihasználtság   91 % 
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Korcsoportonkénti megoszlás, nemenként 
 
 

Ideiglenes 
hatállyal 
elhelyezett 

Átmeneti 
nevelésbe vett 

Tartós 
nevelésbe vett 

Utógondozói 
ellátásba vett 

Összesen Születési 
év 

összes ebbıl 
leány 

összes ebbıl 
leány 

összes ebbıl 
leány 

összes ebbıl 
leány 

ebbıl 
fiú 

ebbıl 
leány 

1983       1  1  
1984       3  3  
1985       4 2 2 2 
1986       1  1  
1987       3  3  
1988       3 1 2 1 
1989   3  5 1 1  8 1 
1990   7 2 1    6 2 
1991   10 6     4 6 
1992   10 1     9 1 
1993 1  4 1 1    4 1 
1994   3      3  
1995   3 1     2 1 
1996   6 3     3 3 
1997   3 1     2 1 
1998   2 1     1 1 
1999           
2000   1      1  
2001   2 1     1 1 
2002   1 1      1 
2003   1      1  
2004   1 1      1 
2005           
Összesen 1  57 19 7 1 16 3 58 23 
 
 
Szakmai létszámok 
 
Két, szociális szakvizsgával rendelkezı szakmai vezetı irányítja a 4, illetve 5 lakásotthonból 
álló szakmai egységet. A személyi feltételek megfelelnek a hatályos törvényi 
rendelkezéseknek. 
A lakásotthonokban gyógypedagógiai asszisztensek segítik a nevelık munkáját, azonban a 
kiváltás harmadik ütemében létrehozott három lakásotthon esetében, gyógypedagógiai 
asszisztensek alkalmazására nem kerülhetett sor, ugyanis a szakmai létszámot belsı munkaerı 
átcsoportosításával kellett megoldani (mosodai dolgozók átképzése). 
Mindkét szakmai egység munkáját segíti pszichológus, fejlesztı pedagógus, család és 
utógondozó, illetve gyermekvédelmi ügyintézı. 
Egy lakásotthon vezetı kivételével, aki utolsó éves szociálpedagógus hallgató, valamennyien 
rendelkeznek megfelelı szakképesítéssel. 
Az táppénzes idıszak és a szabadságolások idején is folyamatos feladatellátáshoz, 
lakásotthononként még egy fél gyermekfelügyelıi állásra lenne szükség. Ez azért is 
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szükséges, mivel a hatékonyabb gondozást és nevelést igénylı, enyhe fokban sérült 
gyermekek ellátása több szakember bevonását igényli a feladatellátásba. 
A magatartási zavarok, a gyakori diszlexia és beilleszkedési zavarok sok esetben indokolják a 
magántanulói jogviszony létesítését, azonban a szakember hiány miatt ezt nem tudják vállalni.  
 
 
Tendenciák 
 
Az utógondozói ellátottak száma folyamatosan magas, mivel az értelmileg akadályozott 
fiatalok társadalomba való beilleszkedése hosszú távú pedagógiai munka eredménye lehet. 
Fogadják az ép értelmő gyermekeket is, akiket együtt nevelnek különleges szükséglető 
testvéreikkel. İk Hajdúszoboszló város különbözı oktatási intézményeiben tanulnak. 
Továbbra sem megoldott a nagykorú fiatalok elhelyezése a megye különbözı szociális 
intézményeibe, mivel a várakozási idı hosszú. İket emiatt továbbra is utógondozói ellátásban 
részesítik. 
A Szakértıi Bizottság 4 gyermekrıl állapította meg a speciális igényt, azonban állapotuknak 
megfelelı gondozási helyre hely hiányában nem tett javaslatot. Ezek a gyermekek a 
különleges lakásotthonokban élnek, veszélyeztetve az enyhe fokban sérült gyermekeket. 
A speciális gyermekotthon mőködésével a disszociális és antiszociális magatartású 
gyermekek nyerhetnek majd elhelyezést, azok akik súlyos pszichés tünetet mutatnak, 
továbbra sem részesülhetnek állapotuknak megfelelı ellátásban. A súlyos pszichés vezetı 
tünetet mutató gyermekek számára jelenleg az ország egyetlen speciális intézménye sem 
képes megfelelı színtő ellátást biztosítani.  
 
 
Változások a személyi, tárgyi és elhelyezési feltételekben 
 
A Hajdúszoboszló Bajcsy Zs. u. 4., 4/a., 6., 6/a. alatt mőködı négy lakásotthon (I. szakmai 
egység), ikerházas elhelyezésben került kialakításra. A lakásotthonok 2004-ben épültek az 
intézmény területén, 2006. december 31-ig karbantartásra-javításra nem szorultak. 
A tárgyi feltételrendszer javítása érdekében 2006-ban a négy lakásotthon részére tároló 
lehetıséget biztosítottak 900.000 Ft értékben. 
Az utógondozói ellátásban részesülık közül 3 fiatal nappali tagozaton, szakképzı 
intézményben tanul, egy fiatal a PIREMON Kisvállalat alkalmazásában áll, hét fiatal jelenleg 
regisztrált munkanélküli, akik közül öten álláskeresıi támogatásban részesülnek. 
A II. szakmai egység lakásotthonai Hajdúszoboszló városában, 2002-ben, illetve 2005-ben 
vásárolt családi házakban kerültek kialakításra. 
2002-ben kezdték meg mőködésüket: a Bartók B. u. 21. és a Nádudvari út 49. szám alatti 
lakásotthon. 
2006-ban a Hajdú u. 29/a., az Ék u. 40., és a Széchenyi u. 16. szám alatti lakásotthonok 
fogadták a gyermekeket. 
A lakásotthonok alapterülete, felszereltsége és egyéb paraméterei ugyan eltérıek, de 
alkalmasak a törvényi elıírásoknak megfelelı feladatok ellátására. 
Annak ellenére, hogy az ingatlanok nagy körültekintéssel kerültek kiválasztásra és 
megvásárlásra, számos olyan épületszerkezeti, hıszigetelési, főtéskorszerősítési probléma 
adódott, adódik, amelyek egy intézményi ütemterv elkészítését tették szükségessé, mely 
rangsorolja az elvégzendı munkálatokat, figyelemmel az intézményi költségvetés 
szőkösségére. 
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2006-ban is folyamatosan végeztek felújításokat:  
- a Nádudvari út 49. szám alatti lakásotthon tetıterének födém szigetelése, az emelet 

konzol részeinek külsı szigetelése, 
- a Nádudvari út 49., a Bartók B. u. 21., a Széchenyi u. 16. és a Hajdú u. 29/a. alatti 

lakásotthonok nyílászáróinak szigetelése, 
- a Bartók B. u. 21. és a Széchenyi u. 16. alatti lakásotthonok főtés korszerősítésének elsı 

ütemében új kazánok, radiátorok és szerelvények beszerzése. 
A főtéskorszerősítést a gázenergiára fordított kiadások mérséklése tette indokolttá. 
 
A különleges és speciális szükséglető gyermekek rendszeresen tanulnak az oktatási 
intézményi egységben, ahol szabályfokuknak megfelelı fejlesztésben is részesülnek.  
A gyógypedagógusok és az iskolában tanító pedagógusok nagy része szakmai felkészültségük 
alapján, sajátos szemléletükbıl fakadóan toleráns és elfogadó, magas színvonalú 
nevelımunkát végez. 
A gyermekotthonban dolgozó fejlesztı pedagógusok az alábbi területeken a 
leghatékonyabbak: 
- szakmunkásképzı intézményben tanuló fiatalok segítése, 
- általános iskolában tanuló gyermekek korrepetálása. 

A különleges gyermekotthonban 7 fiatal tanul nappali tagozaton debreceni és berettyóújfalui 
szakképzı intézményekben. Közülük öten még az idén szakmunkás képesítést szereznek. 
Kevés az esélye annak, hogy munkahelyet találjanak számukra. 
A megváltozott munkaképességőeket foglalkoztató PIREMON Kisvállalat a törvényi 
változások miatt megyeszerte közel 400 dolgozót, többek között az intézmény fiataljait is,  
kénytelen volt elbocsátani. Ezek a fiatalok munka nélkül maradtak. A tervek szerint 2007 
nyarától újraindul a foglalkoztatás. 
A Minıségbiztosítási Program keretén belül célzottan a gyermekvédelmi szakellátás 
területére vonatkozó kérdıívek összeállítására és kitöltésére került sor 2006 decemberében. 
A kérdıívek eredménye korrektül tükrözi az egyes lakásotthonok pozitívumait, illetve 
hiányosságait. 
  
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzés tapasztalatai 
 
Az ellenırzésekben foglaltak alapján a csoportgazdálkodás bevezetését szervezték meg 2006. 
szeptember 1-tıl folyamatosan, valamint a fenntartó által megalakított Érdekképviseleti 
Fórum szabályait beépítették a gyermekvédelmi feladatellátásba és a lakásotthonok 
házirendjébe is.   
 
 
A jövıre vonatkozó javaslatok 
 
A 2007. évi költségvetés függvényében át kell tekinteni, szükség esetén át kell dolgozni az 
állagmegóvásra vonatkozó ütemtervet. 
A Bartók B. u. 21. és a Széchenyi u. 16. szám alatti lakásotthonok főtés korszerősítésének 
befejezésével, a födémszigetelés megvalósításával kell tervezni. 
A Nádudvari út 49. szám alatti lakásotthon emeleti szintjének belsı szigetelése indokolt. 
Négy lakásotthonban esedékes nyílászáró cseréjének ütemezése szükséges.  
A lakásotthonok számára udvari játékok beszerzését tervezik. 
A szakmai továbbképzéseken való részvétel folyamatosan indokolt. 
A közoktatási intézményegységgel történı kiegyensúlyozott együttmőködés napi feladat. 
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Civil kapcsolatok 
 
Rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a hajdúszoboszlói Vöröskereszttel, és a Humanitás a 
Sérült Gyermekekért Alapítvánnyal. 
 
 
 
Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat 
Hajdúböszörmény 
 
Többcélú intézmény, gyermekotthoni egységében értelmileg akadályozott gyermekeket 
nevelnek, valamint különleges gyermekvédelmi ellátást biztosítanak. 
 
Engedélyezett gyermeklétszám     40 fı 
Kihasználtság   90,40 % 
 
 
Korcsoportok szerinti megoszlás nemenként 
 

Átmeneti 
nevelt 

Tartós nevelt 
Ideiglenesen 
elhelyezett 

Utógondozói 
ellátott Korosztály 

Fiú lány Fiú lány fiú Lány fiú lány 
Összesen 

0-3 év          
4-6 év 1        1 
7-10 év 5 1       6 
11-14 év 4 3       7 
15-18 év 4 12 2      18 
Utógondozói ellátott       1 2 3 
Összesen 14 16 2    1 2 35 
Összesenbıl lány - 16 -    - 2 18 
Összesenbıl fiú 14 - 2    1 - 17 
 
 
Szakmai létszámok:   28,5 fı  94,2% 
 
1 fı gyermekfelügyelıi státusz hiányában, az egyik gyermekcsoportban nem tudják 
biztosítani a szakmai létszámminimumot, illetve a családgondozót a Rendeletben 
meghatározott heti 40 óra helyett, heti 20 órában foglalkoztatják. A családgondozói státusz a 
Rendeletben meghatározott 1,25 fıre történı kiegészítése az utógondozói ellátottak 
létszámának emelkedése miatt különösen indokolt lenne, mivel az utógondozói feladatokat a 
családgondozó látja el. 
 
A szakmai vezetı óvoda és szociálpedagógus végzettséggel, valamint pedagógus és szociális 
szakvizsgával rendelkezik. A gyermekfelügyelık dajka, illetve gyermek és ifjúsági felügyelı, 
a gyermekvédelmi asszisztensek felsıfokú gyógypedagógiai asszisztens végzettségőek. A 
nevelık pedagógus (tanító, óvodapedagógus), illetve szociálpedagógus alapdiplomával 
rendelkeznek. 
A gyermekotthon saját egészségügyi ellátást nem biztosít, a kollégium szolgáltatását veszik 
igénybe. 
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Tendenciák 
 
A gondozottak életkorából látható, hogy a 11-14 éves és a 15-18 éves korosztály, összesen 25 
fı teszi ki a gyermekotthoni létszám 71%-át. A táblázatban feltüntetett 3 fı utógondozói 
létszám 2007. év során 10 fıvel, majd 2008-ban újabb 7 fıvel fog növekedni, vagyis 2 év 
múlva az utógondozói ellátottak létszáma az összlétszám 54%-át fogja jelenteni. 
A gyerekek tankötelezettségük teljesítését, illetve szakiskolai tanulmányaik befejezését 
követıen más szociális bentlakásos intézménybe kerülhetnek elhelyezésre, mivel értelmi 
képességeik miatt önálló életvitel folytatására nem képesek, családba történı 
„hazagondozásuk” pedig csak kivételesen ritka esetben eredményes. A szociális bentlakásos 
intézmények rendszerint üres férıhely hiányában nem tudják fogadni a gyerekeket, illetve 
fiatal felnıtteket, gyakran még évek múltán sem. 
Mindezek következtében a korábbi évekhez hasonlóan várhatóan tovább emelkedik majd a 
tanulmányait befejezett, és 18. életévét betöltött fiatal felnıttek száma, akik utógondozói 
ellátást igénybe véve, a Gyvt. értelmében legfeljebb 24 éves korukig tartózkodhatnak a 
gyermekotthonban. 
Az intézeti létszám mozgása ellen hat az a tény, hogy a gyermekotthonban 6 fı képzési 
kötelezett gyermek várja évek óta jogerıs gyámhivatali határozat birtokában elhelyezését 
Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézményébe, akik közül öten 2007-ben 
betöltik 18. életévüket, valamint a bentlakásos szociális intézménybe elhelyezett utógondozói 
ellátottak helyére olyan életkorú gyerekek érkeznek, akik hamarosan nagykorúak lesznek, 
ezért az utógondozói ellátottak létszámát növelik. 
 
A középsúlyos fogyatékkal élık számára biztosított utógondozói ellátás sajátos problémái: 
• a gyermekotthonban utógondozói ellátást igénylı fiatalok értelmi képességeik miatt 

korlátozott cselekvıképességőek, a gyámság megszőnését követıen rendszerint 
gondnokság alá kerülnek. Az eljárás idıtartama, valamint a lehetséges jövedelmek, 
ellátások megigénylésének és folyósításának elhúzódása miatt gyakran éves utógondozói 
térítési díj, és zsebpénz hátralékok halmozódnak fel, 

• készségfejlesztı szakiskola elvégzését követıen szintén mentális sérülésükbıl adódóan 
további tanulmányok (OKJ képzések, felsıoktatás, stb.) folytatására alkalmatlanok, ennek 
következtében egész napos foglalkoztatásuk, felügyeletükrıl való gondoskodás munkaerı 
problémát vet fel a gyermekotthonban, 

• munka vállalásuk védett munkahelyek hiányában, illetve munkára való alkalmatlanságuk 
miatt rendkívül nehéz, valamint az érvényben lévı jogszabályok értelmében a 
cselekvıképességet kizáró gondnokság alá helyezett személyek munkát nem vállalhatnak. 

 
Az utógondozói ellátással kapcsolatban felvetıdı problémák megoldása érdekében több civil 
szervezettel (Gyermekeinkért Egyesület, Fény Felé Alapítvány, SOFT Alapítvány, 
Segítséggel Élık Otthona) tartják fenn a kapcsolatot annak érdekében, hogy lehetıség szerint 
új lakóotthon, vagy szociális intézmény létesítése során együttmőködési megállapodás révén a 
fiatalok nagyobb eséllyel kerüljenek elhelyezésre az újonnan alakuló intézményekbe.  
Az utóbbi években sikeres pályázatok hiányában az együttmőködés a Segítséggel Élık 
Otthona kivételével nem hozott eredményt.  
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Változások a személyi, tárgyi és elhelyezési feltételekben 
 
A gyermekotthon tárgyi feltételei a 2006-os év során dinamikus ütemben fejlıdtek. 
A lakásotthonok felszereltsége bıvült 2 db automata mosógéppel, 1 db szárítógéppel, illetve 
konyhai eszközökkel, mely révén a háztartási munkák feltételei lényegesen javultak. 
 2006. januárjától a gyerekek ruházatát, ágynemőjét, illetve más textíliák mosását teljes 
mértékben a gyerekek végzik, természetesen felnıtt irányításával. A házimunkákat a 
gyerekekkel közösen készített beosztás alapján látják el a fiatalok, mely egyéni képességeik 
fejlıdésére rendkívül jó hatással van (pl. önállóság, szocializáció, eszközhasználat, kitartás, 
belsı igényesség, motivációk kialakulása).  
A korszerő, esztétikus konyhai eszközök minden feltételt biztosítanak a hétvégi 
„fızıcskézéshez”, egy-egy gyermek már önállóan is képes egyszerő ételeket elkészíteni. Az 
udvaron kialakított szabadtüző fızıhelyet rendszeresen használják bográcsozáshoz, gyakran a 
gyermekotthoni szinten elhelyezett gyerekekkel és kollégákkal együtt. Mindez jó alkalmat 
kínál a gyermekotthoni kollektíva, és a gyermekcsoportok közösségi megerısítéséhez.  
 
2006 második negyedévében mindkét lakásotthon közös helyiségeinek (nappali, folyosók, 
részben konyhák) lambériával történı burkolása megtörtént, valamint a tanév végeztével a 
Budapest Bank támogatásával a 2. csoport nappalijának lambériázása és festése is 
befejezıdött. Az év második felében a karbantartási munkák tovább folytatódtak, ennek révén 
a gyermekotthoni szint teljes festése megtörtént. 
A bútorok, berendezések felújítására ebben az évben is gondot fordítottak. 
A 2006-os év elsı felében került sor az intézmény főtés és világítás korszerősítésére. 
Az elızı évhez hasonlóan 20.000 Ft/fı volt a gyerekek éves ruházatára és a textíliával történı 
ellátásukra fordítható összeg, így a Rendeletben elıírt minimális ruha és textília mennyiséget 
csak belsı megtakarításból tudták biztosítani a gyerekek számára. A régi, elhasználódott 
falvédık, ágytakarók, ágynemők, törölközık, szınyegek folyamatos cseréje szükséges lenne. 
 
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzés tapasztalatai  
 
A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Gyámhivatala által lefolytatott éves 
ellenırzés megállapításai alapján a következı intézkedéseket tették meg: 
• a szakmai programba beépítésre került a gyermekotthon dokumentumai használatára 

vonatkozó eljárási rend, 
• az érdekképviseleti fórum intézményi szabályait a fenntartó által meghatározott 

érdekképviseleti szabályzatnak megfelelıen átdolgozták, 
• a „Gyermekeink védelmében” elnevezéső adatlap gyermekjóléti szolgálat felé történı 

továbbküldésére gondot fordítottak, a szakmai kapcsolatok és az együttmőködés 
kialakítására törekedtek. 

Az ellenırzés során megállapítást nyert, hogy a gyermekotthon önálló szakmai egységként 
való mőködése nyomán egyre családiasabb légkörben nevelkednek a gyerekek, az intézményi 
és a gyermekekkel összefüggı dokumentáció tudatos átgondolt. 
A lakásotthonok új lehetıségeket nyitottak meg a gyermekek fejlıdése szempontjából, így a 
gyermekotthon teljes kiváltása a gyermekek személyiségének szélesebb körő kibontakoztatása 
érdekében szükséges. 
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A jövıre vonatkozó célok, javaslatok 
 
Alapvetı céljuk a gyermekotthon teljes kiváltása, illetve a  gyermekotthoni szinten elhelyezett 
gyerekek körülményeinek folyamatos javítása, harmonikus személyiségfejlıdésük elérése 
érdekében a szükséges feltételek biztosítása. 
A pedagógiai program és az integráció minél szélesebb körben történı megvalósítása. 2006. 
év során konstruktív kapcsolatot alakítottak ki a helyi természetvédı körrel. A gyerekek 
egészségtudatos magatartásának kialakítására, fejlesztésére megírt nyertes pályázatuk 
bonyolításában aktív együttmőködésükre, szakmai tudásukra egyaránt lehetett számítani. A 
programba bár kis létszámban, de ép gyerekeket is sikerült bevonni. A természetvédı körrel a 
sikeres együttmőködést szeretnék új programok kidolgozása révén folytatni. 
Továbbra is jó kapcsolatban vannak a helyi Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonával, éves 
programterv alapján zajlik az együttmőködés.  
További terv a külföldi partnerkapcsolat kiépítése szakmai tapasztalatszerzés, és kölcsönös 
gyermeküdültetés céljából. 
 
 
Civil kapcsolatok 
 
Az utóbbi években több civil szervezettel (SOFT Alapítvány, Fény Felé Alapítvány, 
Gyermekeinkért Egyesület) alakítottak ki jól mőködı kapcsolatot. 
Az együttmőködés alapja egyrészt az intézményben utógondozói ellátásban részesülı 
gondozottak további elhelyezése, másrészt viszont egyfajta szakmai kapcsolat is 
kibontakozott a gyermekotthon és a civil szervezetek között. 
A SOFT Alapítvány Liget lakóotthonának gondozottjait rendszeresen fogadják saját 
rendezvényeiken, valamint jubileumi gálájukon fellépıként a gyermekotthon lakói is részt 
vettek. 
A Gyermekeinkért Egyesület rendezvényein rendszeresen részt vettek, továbbá közös nyári 
üdüléseket szerveznek. 
A hajdúböszörményi ORTOMOBIL Kht-val továbbra is kiemelt az együttmőködés, a képzési 
kötelezett gyerekek délelıtti 1-1,5 órás szabadidıs foglalkoztatását látják el saját 
telephelyükön, mely a város központjában található, így maga az utazás is nagy élmény a 
gyerekek számára. 
 
 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok 
 
Kiváltott intézmény, lakásotthoni elhelyezést biztosítanak neveltjeik számára, továbbá 
befogadó otthont mőködtetnek. 
 
Engedélyezett gyermeklétszám 104 fı 
Kihasználtság    93,27 % 
 
A Nyíradony Kölcsey u. 15. szám alatti lakásotthon bezárása miatt a férıhelyszám 104 fıre 
csökkent. 
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Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként 
 

Születési 
év 

Ideiglenes 
hatállyal 
elhelyezett 

Átmeneti nevelt Tartós nevelt 
Utógondozói 

ellátott 
Összesen: 

 
Ösz-
szesen 

Lány 
Ösz-
szesen 

Lány 
Ösz-
szesen 

Lány 
Ösz-
szesen 

Lány 
Ösz-
szesen 

Lány 

1988. v. 
korábban 

      14 8 14 8 

1989 1 1 9 3 1 -   11 4 
1990 4 4 9 3 1 -   14 7 
1991   12 5     12 5 
1992 2 1 11 5     13 6 
1993   11 6     11 6 
1994   4 2     4 2 
1995   5 3     5 3 
1996   1      1 - 
1997           
1998   4 2     4 2 
1999           
2000   2      2 - 
2001   2 1     2 1 
2002           
2003           
2004           
2005           
2006           
Összesen: 7 6 70 30 2 - 14 8 93 44 

 
 
Befogadó otthonban elhelyezettek korcsoportonként  2006. december 31-i állapot szerint 
 
Születési év Fiú Lány Összesen 
1989 - 1 1 
1990 - 4 4 
1991 1 - 1 
1992 1 - 1 
Összesen: 2 5 7 
 
Gondozási napok alapján az éves teljesítés  87,3 %  
(az elızı idıszak 112 férıhelyéhez viszonyítva) 
 
a tényleges gondozási napok szerinti teljesítés 90, 8 % 
ezen belül a befogadó otthon kihasználtsága  89,5 %   
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Szakmai létszámok 
 
Kötelezı szakmai létszám 76 fı, a jelenlegi, engedélyezett szakmai létszám 79 fı, mivel a 
befogadó otthonban 3 fı a fenntartó által engedélyezett létszámnövekedés volt 2004-ben.  
A Munkaügyi Bíróság által visszahelyezett 1 fı szakmai vezetıként jelenleg is az 
intézményben van, bírósági eljárás van folyamatban.  
Egy gyermekfelügyelınek a munkaviszonyát meg kellett szüntetni, mivel a jogszabályban 
elıírt határideig nem tett eleget a szakképesítés megszerzésére vonatkozó kötelezettségének. 
 
 
Tendenciák 
 
2006-ban alacsonyabb létszámban vettek gondozásba  gyermekeket, azonban a befogadó 
otthonban a kihasználtság 90 %-os volt. Tehát fontos feladat a befogadó otthon végleges, 
jogszabályok szerinti kialakítása, tekintettel a szökött gyermekek magas létszámára, az ı 
elkülönített elhelyezésükre is gondot kell fordítani. Szakmailag kifogásolható az ideiglenes 
elhelyezettek és a szököttek együttes elhelyezése, mivel utóbbiak magatartása negatív példa a 
többiek számára. 
 
 
Változások a személyi, tárgyi és elhelyezési feltételekben 
 
A tárgyi feltételek javítására 2006-ban is minimális lehetıség volt.  
Az Oázis Alapítvány 1.490.000 Ft értékő tárgyi adományokkal támogatta az intézményt, 
melybıl a lakásotthonokból hiányzó tárgyakat berendezéseket bıvítették.  
A dolgozók a nyár folyamán festési, karbantartási munkákat végezetek. 
A Nyíracsádon lévı két lakásotthonban illetve Nyírmártonfalván volt legjelentısebb a 
felújítás (lambériázás, járólapozás, lépcsıburkolás, korlát cseréje). 
 
A Názáreti egyház támogatta az intézmény dolgozói által létrehozott alapítványt, így sikerült 
a Téglás, Május 1. utcai lakásotthonunkban a villanyvezeték teljes korszerősítését, a redınyök 
cseréjét, a gázkazán javítását, illetve a festést elvégezni, ping-pong asztalt, dvd-t vásárolni, és 
a Kossuth utcai lakásotthonba egy szárító gépet biztosítani. 
A bezárt lakásotthonok használható tárgyait más lakásotthonok gyermekei számára 
hasznosították. 
A Békés utcai lakásotthon fürdıszobájában EU szabványnak megfelelı szellızı berendezés 
került építésre. A poroltó készülékek soros ellenırzése is megvalósult. 
A Békés utcai lakásotthonba 10 fotelágyat, a nyíracsádi házba 12, a nyíradonyi lakásotthonba 
2 db heverıt vásároltak.  
A Nyírmártonfalván lévı lakásotthon udvarán lévı játszóteret - mely nem felelt meg az 
elıírásoknak, illetve balesetveszélyes volt, megszüntették. A Téglás, Malom utcai 
lakásotthonban kicserélték az emeletes ágyakat, nıtt a komfort fokozat. 
A központi irányítás elhelyezése 2007. februárjában megtörtént. Ezzel az intézmény 
igazgatási egységének és a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat elhelyezési gondjai 
megoldást nyertek. 
 
A továbbképzési tervet teljesítették, egy tanfolyamot és egy tréninget szerveztek a 
gyermekfelügyelık számára. 
2006-ban 1 fı tett szociális alapvizsgát és szakvizsgát.  
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5 alkalommal szerveztek külsı elıadókkal gyámi mőhelyet a megyében dolgozó gyámok 
számára.  
A fenntartó megalkotta az egységes Érdekképviseleti Fórum mőködési szabályzatát is, mely 
beépítésre került az intézményben élı gyermekek érdekeinek biztosítására. 
A kapcsolattartások rendszeresen, a határozatokban rögzíttek szerint történnek.  
 
Külsı szakemberek segítségét is igénybe vették – logopédus, nevelési tanácsadó, 
gyermekpszichiátria, drogambulancia, szakértıi bizottság – melynek révén a gyermekek 
megkapják a szükséges ellátást. 
Az I. sz. gyermekotthonban kiemelt feladat volt az identitáskonfliktus kezelése, a kisebbségi 
önazonosság megırzésének támogatása. Az identitás és a hitélet kérdéseit törvényes keretek 
között biztosítja az intézmény. 
Az intézmény elıkészítette a LOSZE Hajdú-Bihar megyei tagozatának szervezését, melynek 
vezetı tisztségét az intézmény igazgatója látja el. 
Az intézmény munkatársai létrehozták a Hajdú-Bihar Megyei Csigaház Alapítványt, melynek 
többek között célja a gyermekek szabadidıs tevékenységének támogatása, valamint a 
pályázati hozzáférési lehetıségek növelése.  
Vízi táborra, egy földesi és egy nagyváradi kirándulásra eredményesen pályáztak.  
A DMJV Önkormányzatának Reménysugár Otthonával közösen nyújtottak be pályázatot a 
HEFOP által kiírt pályázaton, ennek eredménye még nem ismert. 
 
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai 
 
2006-ban a fenntartó külsı szakértı általi vizsgálatot rendelt el az intézményben, mely a 
vezetıi szintekre valamint az egyes szakmai egységek átvilágítására irányult. 
A szakértıi vizsgálat megállapításai között megfogalmazásra került, hogy az intézményben 
gyermekközpontú ellátás valósul meg.  
Szakmai feladat volt az intézményi alapdokumentumok aktualizálása, melyet végrehajtottak. 
Megtörtént az alapító okirat és a mőködési engedély módosítása, majd ezt követıen az 
SZMSZ minıségbiztosítási alapokon nyugvó módosítása.  
A munkaköri leírások módosítására csak részben került sor. Az SZMSZ-ben elkülönítették az 
egyes feladatokat az ellenırzési kompetenciáktól. 
Az ellenırzési ütemtervek szerinti ellenırzés és a spontán ellenırzés egyaránt elıfordult. Az 
ellenırzések megállapításai alapján a szükséges intézkedések megtételére sor került.  
 
 
A jövıre vonatkozó célok, javaslatok 
 
− lakásotthonok érintésvédelmi felújítása, 
− karbantartási alap létrehozása, állagmegırzés, 
− mőszaki cikkek cseréje, 
− teljes körő ellátás minıségének emelése, ehhez szükséges feltételek biztosítása, 
− szakmai munka minıségi színvonalának emelése, 
− szakmai programok, SZMSZ, munkaköri leírások koherens, minıségbiztosítási alapokon 

nyugvó rendszerbe foglalása, 
− civil szervezetekkel, társintézményekkel kapcsolat bıvítése, az együttmőködés 

hatékonyságának növelése, 
− megyei és régiós szinten a társintézményekkel történı együttmőködés lehetıségeinek 

keresése a tapasztalatok hasznosítására, 
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− Európai Uniós és egyéb pályázati lehetıségek figyelése, pályázatok készítése, 
− törvényi változások nyomon követése. 
 
 
Civil kapcsolatok 
 
Jelentısen bıvült külsı kapcsolataik köre, amelyek közül a következık emelhetık ki: 
 
− Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Dr. Kenézy Gyula Kórház Rendelıintézet 

Lelkigondozó Szolgálata 
− Magyar Református Egyház Zsinati Iroda Cigány Missziója 
− Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Debrecen 
− Üdvhadsereg Debreceni Hadosztály 
− Magyar Kékkereszt Egyesület Hajdúsámsoni Csoport 
− Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
− egyházi felekezetek a különbözı településeken 
− Oázis Alapítvány 
− Autóközlekedési Tanintézet Kft 
− Magyar Református Egyház Kórház Misszió 
− Debreceni Baptista Gyülekezet 
− Rádiósklub Debrecen 
− Csat Alapítvány 
− Pacsi Alapítvány 
− Spoken Valley Nazareth Church USA 
− Hajdúhadház Názáreti Egyház 
− HBM Nevelési Tanácsadó 
− Harangi Imre Rendezvénycsarnok Nyíradony 
− ISZCSM Debreceni Javítóintézete 
− Debrecen város gyermekotthonai 
 
 
 
Hajdúsági Lakásotthonok 
 
 
A megyei szakellátás kiváltott intézménye, 10 lakásotthonban nyújtanak teljes körő ellátást. 
 
Engedélyezett gyermeklétszám  111 fı 
Kihasználtság      97,44 % 
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Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként 
 

Korcsoport Fı ebbıl lány ebbıl fiú 

0-3 év 3 2 1 

3-6 év 11 6 5 

6-10 év 15 11 4 

10-14 év 27 13 14 

14-18 év 44 24 20 

18 év feletti 19 11 8 

Összesen: 119 67 52 

    

Különleges szükséglető 32 18 14 

Speciális szükséglető 1 0 1 

Utógondozói ellátott 19 11 8 

 
 

  Fı ebbıl lány ebbıl fiú 

Utógondozói ellátott: 21 12 9 

Átmeneti nevelt: 92 51 41 

Tartós nevelt: 4 2 2 

Ideiglenesen elhelyezett: 1 1 0 

Összesen: 118 66 52 
 
 
Szakmai létszámok 
 
A szakmai létszám megfelel a Rendeletben foglaltaknak. 
Engedélyezett dolgozói létszám: 78, 5 fı 
 
 
Tendenciák 
 
Az utóbbi években folyamatosan csökken az alacsonyabb életkorú gyermekek létszáma.  
2006-ban 53 % volt a 14 éven felüli gondozott. Az utógondozói ellátottak létszáma évek óta 
18-24 fı között van. 
2006-ban 10 gyermeket helyeztek vissza családjaikba, ez alapján minısíthetı a 
családgondozói tevékenység. A gyermekek haza kerülése gondos és rendszeres 
kapcsolattartást igényel, valamint más gyermekvédelmi intézményekkel kialakított rendszeres 
kapcsolatot feltételez. A szakmai egységekben dolgozó család - és utógondozók nagy gondot 
fordítanak a gyermekek haza kerülésére.  

• Eredményeket értek el abban, hogy az iskolai tanulmányaikat folytatók körében nem 
volt lemorzsolódás. 

• Team munka eredményeként 7 fı fiatal felnıtt kezdte meg önálló életét. 
• Önálló életét 14 fı utógondozói ellátott kezdte meg 
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Változások a személyi, tárgyi és elhelyezési feltételekben 
 
− Minden lakásotthonban bevonják a dolgozók a gyerekeket is a gazdálkodásba, - közösen 

beszélik meg a kiadásokat, a napi bevásárlásokat a gyerekek végzik el. Megfontolt 
takarékos gazdálkodás jellemzı valamennyi lakásotthonra. A megtakarításaikat 
tervezetten költik el (lakásszépítés, kirándulás, táborozás).  

− A lakásotthonokban önálló gazdálkodás folyik a pénzügyi gazdasági szabályok 
betartásával. Az egy gyermekre jutó ellátmány összege a mindenkori költségvetés 
függvénye. 

− A csoportgazdálkodás szabályait belsı szabályzat tartalmazza. A csoportgazdálkodás 
pedagógiai célja: a családi háztartás vezetésének modellezése, annak érdekében, hogy a 
gondozott gyermek képessé váljon majdan a saját háztartása vezetésére. 

− 2006. június 19-én a Fürdı u. 6. lakásotthon bezárásra került, tekintettel arra, hogy a közel 
300 m2 -es elavult, salétromos épületben gazdaságtalan volt a mőködés. Ezen kívül a 
gyermekek egészségének védelmében is szükség volt bezárására. 

− A lakásotthonok háztartási gépei (automata mosógép, keverıtárcsás mosógép, centrifuga, 
mikrohullámú sütı, fagyasztóláda, hőtık, vasaló, porszívó stb) a helyiség bútorzata 
(textíliák, szınyegek,) cserére, felújításra szorulnak. Szándékos rongálás nincs, a napi 
elhasználódás, amortizáció nagyobb mértékő 8-12 gyermek használatában, mint egy 4-5 
fıs családban. 

− Kiemelt gondot fordítanak a lakásotthonok állagmegóvására, a külsı homlokzat, csatorna, 
nyílászárók, valamint a főtésrendszer karbantartására. 

− A lakásotthonok részére 2006-ban is tervezetten pótolták a hiányokat, szépítették a 
gyermekek otthonait. 

− Nyári szünidıben az ügyeletes nevelı heti tervet készített, mely lehetıvé tette új játékok 
tanulását, fejlesztı foglalkozások beiktatását. 

 
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzés tapasztalatai 
 
A megyei gyámhivatali ellenırzés minden esetben korrekt, segítı szándékú,  az elismerés a 
tantestület valamennyi tagját a becsületes, következetes, egyenletes munkára motiválja. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal 2006. évben a vizsgálat összegzésében a 
következıket állapította meg:  
− az intézmény mőködése a jogszabályokban foglaltaknak megfelel,  
− a tárgyi feltételek évrıl-évre jobbak, a nagyfokú igénybevétel miatti folyamatos 

karbantartási munkálatok, felújítások, eszközök, bútorok cseréje megfelelı ütemben 
zajlik, 

− a dolgozók kreativitása meglátszik a lakásotthonokban a szabadidıs és egyéb 
tevékenységek terén is.  

 
 
Jövıre vonatkozó célok, javaslatok 
 
Az interperszonális kapcsolatok körében zajló együttmőködés hatékonysága a munkatársak 
motiváltságától, beállítottságától, elméleti és gyakorlati tapasztalataitól függ. 
Cél továbbra is a közös értékrend megtartása, - fejlesztése. A szakmai tevékenység minden 
esetben csoportmunkában történik, az egyéni tevékenység is csak erıs háttértámogatással 
valósítható meg. Ehhez szükséges a folyamatos, mindenre kiterjedı és mindent átfogó: 
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szupervízió, esetmegbeszélés, tanácsadás rendszere, aminek célja a folyamatos tanulás és 
fejlıdés, a megújulás lehetıségeinek biztosítása, a korai szakmai kifáradás megelızése. 
 
Gondot fordítanak a folyamatos továbbképzésekre. Minden dolgozó rendelkezik szakirányú 
végzettséggel. 21 fı pedagógus közül 11 fınek van szociális szakvizsgája. 44 fı 
gyermekfelügyelı közül 22 fınek van felsıfokú szakirányú szakképesítése. 
Nevelıtestületi értekezleten pszichológus szakember tartott elıadást a „Kiégés jelensége a 
segítı szakmában” címmel, aminek a célja az volt, hogy a dolgozók saját magukon is 
felismerjék a kiégés pszichés, fizikai és viselkedési tüneteit. 
A jövıre vonatkozó feladataik megoldását csak úgy tudják hatékonyan végezni, ha mentálisan 
is felkészülnek a gyermekekkel történı feladatellátásra. 
A vezetés támogatja a továbbképzéseket is.  
 
Mivel a Fürdı u. 6. sz. alatti lakásotthon bezárásával a férıhely 10 fıvel csökkent, szükséges 
lenne egy megfelelı családi házat vásárolni.  
Céljuk továbbá, a fokozott takarékosság minden területen, valamint a nagy és kis értékő tárgyi 
eszközök folyamatos karbantartása, cserélése. 
 
 
Civil kapcsolatok 
 
Az intézmény tagja a Nevelıotthonok Nemzetközi Szervezetének (FICE), a Magyar Gyermek 
és Ifjúságvédelmi Szövetségnek (MAGYISZ), a Lakásotthonok Országos Szakmai 
Egyesületének (LOSZE). 
Részt vettek Hajdúnánás Város Önkormányzata által szervezett kulturális programokon, mint 
fellépık is. 
Jó kapcsolatot ápolnak a helyi televízióval, gyakran mutatják be a város lakosságának a 
gyermekotthon életének egy-egy epizódját, fontos eseményeket, információkat. 
 
 
 
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
 
Megyei szakszolgáltatást végzı intézmény, nevelıszülıi hálózatot, valamint, a Szakértıi 
Bizottságot is mőködteti, mely a gyermekek elhelyezését meghatározó szakértıi javaslatokat 
készíti el. 
 
Engedélyezett gyermeklétszám 749 fı 
Kihasználtság    93% 

697 fı (ebbıl 88 fı utógondozói ellátott) 
 
A megye gyermekvédelmi gondoskodásában élık száma 1292 fı 
A lezárult örökbefogadások száma        38 fı 
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Korcsoportonkénti megoszlás, nemenként 
 

Ideiglenes 
elhelyezett 

Átmeneti 
nevelt 

Tartós nevelt Összesen 
Korcso-
portok 

mind 
ebbıl 
lány 

mind 
ebbıl 
lány 

mind 
ebbıl 
lány 

mind 
ebbıl 
lány 

0-1 7 6 38 13 3 2 48 21 

1-3 4  70 33 1 1 75 34 

3-6 5 2 117 55 3 1 125 58 

6-10 3 1 144 64 7 4 154 69 

10-16 1  169 94 16 10 186 104 

16-18   16 5 5 4 21 9 

Összesen: 20 9 554 264 35 22 609 295 

         

Utógond. ell.   64 31 24 12 88 43 

         

Mind-
összesen: 

20 9 618 295 59 34 697 338 

 
 
A megye területén gyermekvédelmi gondoskodásban élık korcsoportonkénti, 
nemenkénti megoszlása 
 
 

Korcsoportok Befogadó  
 mind ebbıl lány Mind ebbıl 

lány 
Összesen ebbıl lány 

0-1 38 15   38 15 
1-3 86 42   86 42 
3-6 164 74   164 74 
6-10 260 119   260 119 
10-16 535 254 3  538 254 
16-18 201 84 5 5 206 89 
összesen: 1284 588 8 5 1292 593 
utógond. ell. 171 82   171 82 
mindösszesen: 1455 670 8 5 1463 675 
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2006. évben lezárt örökbefogadások életkor szerinti megoszlása 
 

Életkor szerint: Fı: 

 0 -  1 év: 12 
 1 -  3 év: 10 (2 külföldi) 
 3 -  6 év: 9 (6 külföldi) 
 6 -10 év: 6 (5 külföldi, közülük 4 tartós beteg) 
10 -14 év: 1 
14 felett: ---- 
Összesen: 38 
 
 
Szakmai létszámok 
 
2006-ban 2 fıvel növekedett a gyámi-gondozói tanácsadói osztály létszáma. 
A fenntartó a törvényi elıírásoknak megfelelıen a pszichológusok kiemelkedıen magas 
esetszáma miatt 2006. októberétıl további 1 fı pszichológus állás létesítését tette lehetıvé. Az 
intézmény határozatlan idejő mőködési engedélyének megszerzéséhez a fenntartó a törvényi 
elıírásoknak megfelelı esetszámok min. 80%-os beállását biztosította a Hajdú-Bihar Megyei 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál.  
A 2006. év végén 104,5 fı volt a szakmai létszám. 
 
A múlt évben is figyelmet fordítottak a képzési, továbbképzési tevékenységre, több munkatárs 
másod-, harmad diplomát is szerez önerıbıl.  
2006-ban több, a szakemberek részére akkreditált képzésen vettek részt. A hivatásos 
nevelıszülık részére szupervíziót szerveztek, ahol 9 nevelıszülı teljesítette képzési 
kötelezettségét ezáltal, de elsısorban leterheltségük, problémáik csökkentése, a kiégés 
megelızése volt a cél. 
2006-ban 20 fı teljesítette az 5 évre érvényes credit-pontokat.  
A szakszolgálatok közül elıször az országban a Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat kapta meg a tereptanár képzési lehetıséget 2006-ban, amely 
már márciusban kezdıdik az NCSSZI Képzési Központ 1.000.000 Ft-os pályázati 
támogatásának  segítségével. A képzést nem csak saját dolgozóknak, hanem a megye más 
gyermekvédelmi intézményeinek is felajánlva, teljes létszámmal indítják.  
A nevelıszülık és örökbe fogadni szándékozók képzése folyamatosan zajlik, önköltséges 
alapon.  
 
Jelenleg 19 nevelıszülı tanácsadó dolgozik, mőködési engedéllyel 252 nevelıszülı 
rendelkezik, ebbıl az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is 27 a hivatásos nevelıszülık 
száma.  
A krízisszülık 14-en vannak, ık közvetlenül a szülészeti osztályokról kapják a gyermekeket 
és az örökbefogadásig gondozzák ıket.  
2006. január 1. után 5 új nevelıszülı kapott mőködési engedélyt. Nevelıszülık döntés-
elıkészítı tréningjének indítására volt lehetıség. A nevelıszülıi hálózatban 20 
nevelıszülınek szőnt meg a jogviszonya különbözı okok miatt. 
 
A gyámi feladatok átadásával a nevelıszülık jelenleg 240 gyermek gyámságát és 102 
gyermek vagyonkezelı eseti gondnokságát látják el, a hivatásos gyámi létszám 7 fı. 
Hivatásos gyámi feladatokat a megye egész területén ellátnak.  
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Tárgyi feltételek 
 
2005. év végén a Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok átadta az addig használatában lévı  
III. emeleti nagytermet és két másik irodahelyiséget, ahol a nevelıszülıi osztály került 
elhelyezésre. Ennek következtében a többi iroda átszervezése is megtörtént; gyermekváró 
kialakítása a II. emeleten, új kapcsolattartó szoba kialakítása a földszinten. Régi elhelyezési 
gond oldódik meg azzal, hogy a fenntartó a Vármegyeháza u. 9.szám alatti épületbıl 
elhelyezte a Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok igazgatási egységét, ezzel a szakszolgálat a  
kizárólagos használója  lett az épületnek. A személyi és tárgyi feltételek biztosításával 
lehetıség nyílt a határozatlan idejő mőködési engedély megkérésére. 
 
 
Tendenciák 
 
Jelenleg a nevelıszülıi hálózat engedélyezett férıhely száma 749 fı.  
2006-ban 680-ról 697-re nıtt a nevelıcsaládban elhelyezett gyermekek száma, így a hálózat 
kihasználtsága az év végén 93%-os volt. Ebbıl nagykorú utógondozottként 88-an élnek a 
családokban. A számokból kitőnik, hogy zsúfolt a hálózat, egyre nehezebb megtalálni a 
gyermekek számára a legmegfelelıbb családot. Már nem csak a 4-5-6 tagú testvérsorok 
együttes elhelyezése okoz gondot, hanem a 2-3-as testvérpároké is.  
A múlt évben 119 gyermek kihelyezése történt a nevelıszülıi hálózatba, ebbıl 77 esetben 
ideiglenes hatályú beutalt gyermek került a családokba. A nevelıszülıknek egyre gyakrabban 
fel kell készülni arra, hogy bemutatás nélkül, közvetlenül a vérszerinti családból, 
lakóhelyükrıl kerülnek hozzájuk a gyerekek.  
2006-ban 34 gyermeket „gondoztak haza”, ami valamivel kevesebb a tavalyinál, a hálózatban 
elhelyezett gyermekek számához viszonyítva pedig nagyon alacsony szám. Cél, hogy a 
jövıben ennél több gyereknek legyen hazavezetı útja, rendszeresek legyenek a 
kapcsolattartások és a nevelıcsalád tényleg egy átmeneti gondozási hely legyen. Ehhez 
viszont nagyban hozzájárulna az alapellátás megerısítése.  
A nevelıszülıs hálózatból 29 gyermek került örökbefogadó családba. 
 
A család- és utógondozó 20 súlyosan sérült gyermek esetében lát el családgondozói 
feladatokat. 2006-ban összesen 58 utógondozottja volt, ebbıl 25 fiatal utógondozása már 
befejezıdött, 33 fiatalé még folyamatban van. 
Folyamatosan végzi a nagykorú fiatalok lakáshoz jutási pályázatának bonyolítását. 
A nevelıszülı tanácsadók által utógondozott, nagykorú fiatalok közül az év során 7-en 
kezdték meg önálló életüket. 
 
Az Észak-alföldi Regionális Gyámhivatalnak készített kimutatás szerint 433 gyereknek volt 
kapcsolata a vérszerinti családjával, vagy rokonával. A kapcsolattartások helyszíne még 
mindig a Szakszolgálat az esetek többségében, de a nevelıszülık lakóhelyén lévı 
Gyermekjóléti Szolgálatok is több esetben segítenek. Évrıl évre egyre több nevelıszülı járul 
hozzá, hogy a szülı az ı lakásán látogassa meg gyermekét, illetve a gyerekek utaznak haza 
egy-egy hétvégére. Egyre gyakoribb a börtönökben történı kapcsolattartás, ezek 
lebonyolításában a nevelıszülı szintén partner. 
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Változások a személyi, tárgyi és elhelyezési feltételekben  
 
Mőködik a 24 órás diszpécserszolgálat (mobiltelefonon), valamint munkaidıben az intézmény 
telefonszámain is kérhetnek tájékoztatást a beutaló szervek az ideiglenes elhelyezéshez. 
A gyógypedagógus fejlesztı foglakozások keretében végezte az arra rászoruló gyerekek 
felzárkóztatását, tanácsadással segítette a gyerekek otthoni fejlesztését. Az iskolakezdés elıtt 
álló gyerekek körében iskolaérettségi felmérést végzett.  
 
2006-ban 27 házaspár és 3 egyedülálló személy nyújtott be örökbefogadási kérelmet. Négy 
csoportban, 51 fı vett részt örökbefogadásra való felkészítı tanfolyamon.  
Jelenleg 136-an várakoznak örökbefogadásra, közülük 54 házaspár és 12 egyedülálló személy 
rendelkezik alkalmassági határozattal, 16 személynek folyamatban van az alkalmasság 
megállapítása. 
A tavalyi évben 40 gyermek bemutatása történt meg örökbefogadó szülıknek, közülük 9 volt 
a sikertelen.  
A sikeresen lezárult örökbefogadások száma: 38.  
 
A helyiség problémák megoldásával az irattár átszervezése is megvalósulhat. 
 
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai 
 
A megyei gyámhivatal az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek javításától tette függıvé 
a határozatlan idejő mőködési engedély kiadását. Mivel a fenntartó és az intézmény a fenti 
okok megszüntetésére törekedett, lehetıség nyílik a határozatlan idejő mőködési engedély 
megkérésére. Az azóta eltelt idıszakban az intézmény megkapta a határozatlan idejő 
mőködési engedélyt. 
Nevelıszülıi hálózat számára külön szakmai programot kell kidolgozni, mely a nevelıszülıi 
osztály szakmai programjának részét képezi. Az elıkészítésbe és az elfogadásba, 
megismertetésbe be kell vonni a nevelıszülıket. 
Az év során visszatértek az otthont nyújtó ellátásban részesülı gyermekek ellátási 
színvonalának folyamatos nyomon követésére, a tavalyi osztályok közötti együttes ellenırzés 
tapasztalatai alapján.  
Törekedni kell arra, hogy a kiskorúak és utógondozói ellátásban részesülı fiatalok lakcíme ne 
a nevelıszülı lakása legyen, hanem lehetıség szerint a vérszerinti szülıével egyezzen meg. A 
Vármegyeháza u. 9. megjelölést még mindig gyakran állandó lakcímként jelölik meg. 
 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Szakérıi Bizottság 
 
 
Az elmúlt évhez képest a bizottság lényegesen jobb tárgyi és személyi feltételek mellett 
teljesíthette feladatait. Az elhelyezési feltételek javulásával ebben az évben már két irodát, 
továbbá eggyel több vizsgáló szobát használhattak.  
2006 májusától fıállásban, a bizottsági vizsgálatok elvégzésére 1 pszichológus bizottság tag 
állt munkába, majd novembertıl – a már két éve GYED-en lévı másik pszichológus 
helyettesítése is megoldottá vált. 
Ezzel összefüggésben az Elhelyezési Osztály pszichológus bizottsági tagjainak ez irányú 
feladatai lecsökkentek, megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott pszichológusok igénybe 
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vételére pedig május óta nem volt szükség (bizottsági tagságuk fenntartása ugyanakkor 
fontos, hogy szükség esetén a folyamatos munkavégzés biztosítva legyen).  
 
Összességében elmondható, hogy a múlt évihez képest jobb feltételekkel, kevesebb 
vizsgálatot kellett elvégezniük, bár a mostani számadatok is jelentısek és folyamatos 
feladatellátást, nagyon komoly, koncentrált munkavégzést követeltek meg a bizottság 
tagjaitól.  
Több megyében mőködı szakértıi bizottság elismerését is kiváltották azzal, hogy a 
feladatellátásuk ellenırizhetıbbé tétele érdekében az egyes esetek ún. kísérılapjain is 
változtatásokat eszközöltek.  
Cél volt a munkafolyamatok nyomon követésének egyszerőbbé válása, valamint, hogy az 
esetek szakmai - módszertani szempontú feldolgozására, akár tudományos igényő kutatások 
elvégzésére is lehetıség nyíljon anélkül, hogy az egyes gyermekügyek dokumentációiba, 
vagy akár az elkészült szakvéleményekbe be kelljen tekinteni. 
 
Vizsgálati adatok 
 
Az elvégzett vizsgálatok száma: 900 
− esetfelmérı vizsgálat: 332 
− pszichológiai: 282 
− gyermekorvosi: 247 
− gyermekpszichiátriai: 18 
− gyógypedagógiai: 21 
 
A szakvéleményekkel kapcsolatos adatok, jellemzık 
 
Elkészített szakvélemények száma: 297  
 
2006. december 31-én szakellátásban részesülı speciális ellátási igényő gyermekek, illetve 
fiatalok száma a megyében:  

Összesen: 20 fı 
Fiú:  14 fı 
Lány:    6 fı 

 
Vezetı tünetek fiúk esetében (csak a „fıtünet”):  

Súlyos pszichés tünet összesen: 6 fı 
ebbıl: 

− személyiségfejlıdési zavar:  0 fı 
− súlyos pszichotikus tünet:  1 fı 
− súlyos neurotikus tünet:  1 fı 
− pszichiátriai vezetı tünet:  4 fı 

 
Súlyos disszociális tünet összesen: 8 fı 
ebbıl: 
− súlyos beilleszkedési zavar: 2 fı 
− antiszociális magatartás : 2 fı 
− gyermekkorú elkövetı:  4 fı 

 
Pszichoaktív szer használata összesen: 0 fı  
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Kettı vagy annál több tünet (súlyos pszichés– és súlyos disszociális tünet és pszichoaktív szer 
használata) együttes fennállása is diagnosztizálható volt: 12 fı 
 
Pszichiátriai tünet (akár vezetı tünet, akár járulékos) is fennáll, de a gyermek nem részesül 
adekvát speciális ellátásban: 5 fı 
Drogabúzus megléte (akár vezetı tünet, akár járulékos) is fennáll, de a gyermek nem részesül 
adekvát speciális ellátásban: 2 fı 
A szakvéleményekben különleges szükségletet állapítottak meg 174 esetben, valamint annak 
megszőnését 3 esetben.  
A gyermekbántalmazással, illetve bőncselekmények elkövetésében érintett gyermekkel és 
fiatalokkal kapcsolatos adatok a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértıi Bizottság 
2006-ben készített szakvéleményei alapján (297 fı): 
 
Gyermekbántalmazással érintett gyermekek száma: 133 fı 
− fiú:  73 fı 
− lány: 60 fı 
 
A bántalmazás formája: 
− súlyos elhanyagolás:    85 fı 
− fizikai abúzus:     37 fı 
− érzelmi abúzus:     49 fı 
− szexuális abúzus:       5 fı 
 
Intézkedések történtek-e: 
− rendırségi feljelentés:    23 fı 
− pszichológiai kezelés:      8 fı 
− pszichiátriai kezelés:      1 fı 
− egyéb:        5 fı 

� ebbıl orvosi vizsgálat   3 fı 
� kórházi kezelés   1 fı 
� eü-i pszich. szakértıi vizsgálat: 1 fı 

 
Összegzés: 
 
A beszámoló tükrözi a megyei önkormányzat és intézményei azon erıfeszítéseit, hogy a 
hatályos jogszabályoknak és a gyermekek érdekeinek megfelelıen, magas szakmai 
színvonalon nyújtsák a gyermekvédelmi szakellátást. A gyermekvédelmi intézmények 
megfelelı ellátási színvonala biztosította a gyermekek állapotának megfelelı, egyéni 
fejlesztésükhöz szükséges nevelési eszközöket.  
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2006-ban is rendelt forrásokat a gyermekvédelmi 
intézményrendszer átalakításához. 
Berettyóújfaluban a speciális gyermekotthon megépítéséhez 83 millió Ft-ot biztosított, 
valamint Hajdúszoboszlón a kiváltott lakásotthonok berendezéséhez és mőködésük 
megkezdéséhez biztosította a saját forrást.  
 
A fenntartó a gyermekvédelmi törvény szellemében törekszik a teljes körő ellátás 
biztosítására, a kiváltás folytatására, ezért az egyre szőkülı önkormányzati források ellenére is 
tervezi a nagy létszámú komádi gyermekotthon kiváltását. 
 
Debrecen, 2007. május 4. 
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Gyermeklétszám a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi 
intézményekben (fı, 2006. december 31. állapot szerinti gyermeklétszám.) 

 

Gyermeklétszám intézményenkénti megoszlása

Komádi

12%
B.újfalu

7%

H.bösz.

3%
H.szob.

8%

TGYSZ

55%
Debreceni és 

Nyírségi

8%

Hajdúsági

9%

 
 

 

Intézmény megnevezése 
Gyermeklétszám 

(fı) 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen 100 
Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás 119 
Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ, Komádi 148 
Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu 90 
Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai 
Szakszolgálat, Hajdúszoboszló 

81 

Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai 
Szakszolgálat, Hajdúböszörmény 

35 

Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Debrecen 697 
Összes Intézmény: 1270 

Szolgáltatások megoszlása

422

167

697

Lakásotthonok

Gyermekotthonok

Nevelıszülıi hálózat
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114/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény 97. § (3) bekezdése alapján a megyei önkormányzat ingatlan-nyilvántartáson 
kívüli tulajdonát képezı debreceni 8402/4 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Kálvin tér 2/A. 
szám alatti irodaház megnevezéső ingatlanon lévı felülépítményhez tartozó földterület 
vonatkozásában fennálló elıvásárlási joga gyakorlására a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 
1959. évi IV. törvény 373. § (4) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát kijelöli. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2007. május 15. 
 
 
 
115/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése - a Magyar Köztársaság Legfelsıbb 
Bíróságának Pfv. XI. 21.677/2006/7. számú közbensı jogerıs ítéletére figyelemmel - a 
hajdúszoboszlói 6475/13 hrsz-ú, Hajdúszoboszló József A. u. 2. szám alatti ingatlan 
földhasználati joga ellenértékének és kamata megfizetésére vonatkozó kötelezettségének 
teljesítéseként, a tulajdonában lévı hajdúszoboszlói 3337/13 hrsz-ú, a Hajdúszoboszló, 
Debreceni úton lévı, 6846 m2 alapterülető, ipartelep megnevezéső ingatlan tulajdonjogát 
átruházza Hajdúszoboszló Város Önkormányzatára azzal, hogy Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a megyei önkormányzat tulajdonában lévı 
4948 és 4949 hrsz-ú, Hajdúszoboszló, Hıforrás utcán lévı ingatlanok jelenlegi „közpark” 
besorolását akként módosítja, hogy a megyei önkormányzat érintett ingatlanokkal kapcsolatos 
azon hasznosítási szándékát meg tudja valósítani, amely nem ellentétes a települési 
önkormányzat érdekeivel. 
A közgyőlés kezdeményezi, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az érintett 
ingatlanokat beépítésre szánt területként minısítse, besorolásukat településközponti vegyes 
területként határozza meg a Helyi Építési Szabályzatban. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a 
megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 31. 
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116/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Közgyőlés és Szervei Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. § o) pontja 
alapján a Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség részére a Megyeháza épületében 1 db 
helyiség ingyenes használatát biztosítja 2010. december 31-ig. 

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, az ingyenes használatot 
biztosító megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2007. május 15. 
 
 
 
117/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló módosított 1997. évi CXXXV. törvény 7. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva, jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, valamint 
Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között a mikepércsi Idısek 
Otthonánál étkeztetési szolgáltatás biztosítására irányuló - a határozat mellékletét képezı - 
társulási megállapodást. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2007. május 15. 
 
 

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 
megbízásos társulás létrehozásához 

 
A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdése, 
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló módosított 1997. 
évi CXXXV. törvény 2. § és 7. § alapján 
 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése (4024 Debrecen, Piac u. 54., 
képviseletében: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke), mint Megbízó önkormányzat (a 
továbbiakban: Megbízó), valamint 
 
Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (4271 Mikepércs, Kossuth u. 
1., képviseletében: Timár Zoltán polgármester), mint Megbízott önkormányzat (a 
továbbiakban: Megbízott)  
 
önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával megbízásos 
társulást hoznak létre alulírott helyen és napon, a következı feltételek szerint: 
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1. A társulás célja, hogy a társult önkormányzatok összefogásával a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 67. §-ban meghatározott, a 
Megbízó kötelezı feladatai közé tartozó - a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek 
Otthonában (székhelye: Mikepércs, Forrás tanya 42., továbbiakban: intézmény) nyújtott - 
szociális szakellátás magas szakmai és ellátási színvonalon történjen. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott cél érdekében - figyelemmel a Megbízó által az 

intézményben mőködtetett konyha elavultságára és leromlott mőszaki állapotára - 
Megbízó megbízza Megbízottat az intézményben élı ellátottak, valamint az intézmény 
közalkalmazottai részére étkeztetés biztosításával. 

 
3. Megbízott a 2. pontban megjelölt szolgáltatást a Mikepércs Önkormányzat Hunyadi János 

KKI Étkezı-konyháján (továbbiakban: szolgáltató) keresztül a következık szerint nyújtja: 
 

− Az intézményben lakó 195 fı ellátott részére az év minden napján napi háromszori 
étkezés biztosítása. 

− A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak 
megfelelıen az ellátottaknak az általánoson kívül speciális (diabétesz, gyomor és 
epekímélı, valamint folyékony, pépes) menü biztosítása. 
Az ellátottak részére hetente legalább 4 alkalommal meleg vacsora biztosítása. 

− Étkezési idıpontok: reggeli  7.30 – 8.30 
         ebéd  12.00 – 13.00 
         vacsora  17.30 – 18.30 

− Az intézmény 91 fı - az intézmény belsı szabályzatában foglaltak szerint arra jogosult 
- közalkalmazottjának az év minden napján igény szerinti étkeztetés biztosítása, amely 
2007-ben 3.978, éves szinten pedig 10.220 élelmezési napot jelent. 

 
− A szolgáltató az ellátottak számára napi 80 liter teát, valamint külön igény esetén az 

intézmény által megjelölt napi étel adagon túlmenı élelmet biztosít, külön elszámolás 
alapján, térítés ellenében. 

 
4. A szolgáltató feladata: 

− az étel igény szerinti elkészítése, 
− az ételnek az intézménybe történı eljuttatása,  
− az étel adagolása, 
− az ételszállító edények, valamint az étkezés során használt eszközök elmosogatása. 
 

5. Az intézmény feladata: 
− az ételadagok tálalása az ellátottak és a közalkalmazottak részére, valamint az arra 

szoruló ellátottak megetetése, a szolgáltató által a tálaló-konyhában személyre 
szabottan elıkészített adagokból, 

− a tálaló helyiségek tisztán tartása,  
− a tálaló helyiségeket érintı karbantartási munkák elvégzése. 

 
6. A Megbízott köteles tárgyhét hétfıjét megelızıen két héttel korábban megküldeni az 

intézménynek az ételválasztékot. Az intézmény köteles tárgyhét hétfıjét megelızıen egy 
héttel korábban - napokra és ételfajtákra lebontva - megadni a Megbízottnak, a következı 
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hétre igényelt ételmenük szerint pontosan meghatározott adagmennyiséget, külön 
feltüntetve a speciális menük mennyiségét is.  
A megadott adagmennyiség korrigálására legkésıbb a tárgynapot megelızı 3. nap 16.00 
óráig van lehetıség. Ezen határidı után lemondott ételadagok ellenértékét a Megbízónak 
ki kell fizetnie. 

 
7. A 2. pontban meghatározott szolgáltatás teljesítéséhez a tálaló helyiségeket az intézmény 

a szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A helyiségek használatával kapcsolatosan felmerülı 
mőködési költségek az intézményt terhelik. 

 
8. Az intézmény konyhájában megtalálható konyhai felszerelések és eszközök az intézmény 

használatában maradnak, azok pótlásáról az intézmény gondoskodik. Ez alól kivételt 
képez az intézmény fızıkonyhájában található 2 db (1 db 250 literes és 1 db 150 literes) 
fızıüst, amelyek térítésmentesen a szolgáltató használatába kerülnek, ezek 
karbantartásáról, pótlásáról a szolgáltató köteles gondoskodni. 

 
9. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott saját költségén az intézménybe 

beszállított étel szabályszerő adagolásának biztosítása érdekében a fızıkonyhához 
kapcsolódó tálalóból 2008. június 30-ig tálaló-konyhát alakít ki úgy, hogy az megfeleljen 
minden érintett szakhatóság jogszabályon alapuló elıírásának.  

 
10. Megbízott a szolgáltatást 890 Ft/nap/fı összegért nyújtja, függetlenül attól, hogy általános 

vagy speciális (diabétesz, gyomor és epekímélı, valamint folyékony, pépes) ételrıl van-e 
szó. 
Az egy napi ételre fordított összeg a következık szerint oszlik meg: 

reggeli   az egész napi összeg 25%-a (222 Ft) 
ebéd   az egész napi összeg 45%-a (401 Ft) 
vacsora  az egész napi összeg 30%-a (267 Ft) 

A szolgáltatás díja minden év március 1. napjával a KSH által közzétett elızı évi 
fogyasztói árindexnek megfelelı mértékben módosul. 

11. Az intézmény minden tárgy hónapról napi részletességő elszámolást készít a Megbízott 
által az intézmény ellátottainak és munkavállalóinak – megrendelés szerint – beszállított 
ételadag mennyiségérıl, feltüntetve az igénybe vett ételadagok mennyiségét is, amelyet 
havi szinten összesít és a tárgyhónapot követı 3. napig megküld a Megbízónak.  

 
12. A Megbízott köteles havi elszámolást készíteni az intézmény ellátottainak és 

munkavállalóinak – megrendelés szerint – beszállított ételadag mennyiségérıl, amelyet a 
tárgyhónapot követı 5. napig megküld a Megbízónak.  

 
13. A teljesítés igazolása az intézmény által beküldött összesítés és a Megbízott 

elszámolásának összevetése alapján történik. Amennyiben az intézmény és a megbízó 
által beküldött elszámolás eltér, a felek kötelesek az eltérés okáról egyeztetni.  

 
14. A szolgáltatás díját havi pénzeszköz átadással tárgyhónapot követı 10. napig teljesíti a 

Megbízó. 
 
15. A megállapodás 2007. augusztus 1. napjától határozatlan idıre jön létre. 
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16. A Megbízó kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 2. pontban megjelölt szolgáltatást abban 
az esetben is a Megbízott útján kívánja biztosítani, ha a szakellátást más intézménye 
szerve, illetve szervezete útján nyújtja. 

 
17. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 

módosított 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló módosított 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
18. Társuló képviselı-testületek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredı 

vitás kérdéseiket elsıdlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánják 
rendezni. 

 
A megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését követıen a társult 
önkormányzatok képviselı-testületei nevében a képviseletre jogosult tisztségviselık, mint az 
önkormányzati akarattal egyezıt saját kezőleg aláírták. 
 
Debrecen, 2007. ……………….. 
 
 
  Rácz Róbert             Timár Zoltán 

a megyei közgyőlés elnöke    Mikepércs Község polgármestere 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
 
 Nagy László     _____________________ 
HBM Önkormányzat Hivatala  Mikepércs Község Önkormányzatának Hivatala 
    Közgazdasági Fıosztály 
 
 
 
118/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (1) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
hatáskörében eljárva a mikepércsi Idısek Otthonánál, 10 álláshely (1 élelmezésvezetıi, 5 
szakács, 4 kisegítı) megszüntetésével járó, 7 fı közalkalmazottat (3 szakács, 4 kisegítı) 
érintı létszámcsökkentést rendel el. 
 
A közgyőlés a mikepércsi Idısek Otthonának engedélyezett létszámkeretét 91 álláshelyben 
állapítja meg. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmény vezetıjét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Vargáné Budai Magdolna intézményvezetı 
Határidı:   2007. május 15.  
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119/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 6. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján egyetért a határozati javaslat melléklete szerinti Együttmőködési Megállapodás 
megkötésével a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a debreceni Tourinform Iroda között a megyei Tourinform Iroda 
tevékenységének ellátására, a megye vonzerıinek bemutatása és az ügyfél tájékoztatás 
folyamatossága érdekében. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 15. 
 
 

melléklet 
 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, 
Piac u. 54.) képviseletében: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, (a továbbiakban: 
megyei önkormányzat), 
másrészrıl Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4025 Debrecen, Piac u. 20.) 
képviseletében: Kósa Lajos, polgármester (a továbbiakban: debreceni önkormányzat), 
harmadrészrıl a debreceni Tourinform Iroda (4025 Debrecen, Piac u. 20.) képviseletében: 
Danyi Zoltán, irodavezetı (a továbbiakban együtt: Felek) között a következı feltételek 
szerint: 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 23/2006. (XII.15.) HBMÖK 

rendeletében döntött a Hajdú-Bihar Megyei Tourinform Iroda (Debrecen,  
Kálvin tér 2/A.) (a továbbiakban: megyei Tourinform Iroda) 2007. január 1. napjával 
történı megszüntetésérıl, illetve a megyei önkormányzat idegenforgalmi feladatai egy 
részének - Hajdú-Bihar megye vonzerıinek bemutatása, turisztikai adatgyőjtési, adatbázis 
karbantartási, valamint ügyfél tájékoztatási feladatok - a debreceni önkormányzat által 
üzemeltetett Tourinform Iroda részére történı átadásáról. 

 
2. A debreceni önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt.-vel kötött névhasználati szerzıdésben 

foglaltak szerint üzemelteti városi Tourinform irodáját a Debrecen, Piac u. 20. szám alatti 
ingatlan területén. 

 
3. A megyei Tourinform Iroda vonatkozásában a Magyar Turizmus Zrt.-vel kötött 

névhasználati szerzıdés mellékletében rögzítésre került a megyére vonatkozó adatgyőjtési 
terület, így az iroda megszőnése miatt szükségessé vált az adatgyőjtési terület módosítása, 
ezáltal a kapcsolódó feladatok ellátásának biztosítása. 
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4. Felek a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény  

6. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (1) bekezdés c) pontja alapján megállapodnak abban, 
hogy a megyei önkormányzattól a debreceni Tourinform Iroda együttmőködés keretében 
átveszi a megyei idegenforgalmi feladatok egy részét, Hajdú-Bihar megye vonzerıinek 
bemutatása, turisztikai adatgyőjtési, adatbázis karbantartási, valamint ügyfél tájékoztatási 
feladatokat a következı részletezés szerint: 

 
• adatgyőjtı, adatgondozó, adatfrissítési tevékenység ellátása a megye idegenforgalmi, 

turisztikai szolgáltatóira, szolgáltatásaira, turisztikai kínálatára vonatkozóan, 
 

• a Magyar Turizmus Zrt. által üzemeltetett ONTIR (Online Turisztikai Információs 
Rendszer) adatainak megyére vonatkozó feltöltése, illetve frissítése, 

 

• információ szolgáltatása a debreceni Tourinform Irodában Hajdú-Bihar megye 
turisztikai kínálatáról, vonzerıirıl, illetve turisztikai szolgáltatóiról, szolgáltatásairól. 

 
5. Jelen megállapodás aláírásától a fentiekben részletezett szakmai feladatellátás idejére, 

határozatlan idıtartamra szól. 
Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás módosítását vagy felmondását 
bármelyik Fél a tárgyév végére szólóan kezdeményezheti. A módosító vagy felmondó 
nyilatkozatot - közgyőlési jóváhagyás mellett - tárgyév június 30. napjáig a másik fél 
képviselıjéhez (a megyei közgyőlés elnöke, illetve a megyei jogú város polgármestere) 
írásban kell eljuttatni. 

 
6. Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a debreceni Tourinform Iroda a megyei 

idegenforgalmi feladatok ellátásában való részvételéhez a megyei önkormányzat a 
mindenkori éves költségvetésében - a fentiekben részletezett tevékenység elvégzéséért - 
évi 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összeget biztosít. Az elızıekben meghatározott 
összeget a megyei önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetésének elfogadásától 
számított 30 napon belül, a tárgyévre vonatkozóan elıre, egy összegben utalja át a 
debreceni Tourinform Iroda részére. 

 
7. A debreceni Tourinform Iroda vezetıje a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés Idegenforgalmi 

Bizottságának évente köteles beszámolni a megállapodás szerinti feladatok ellátásának 
teljesülésérıl, a beszámoló a megyei közgyőlésnek a megye idegenforgalmi helyzetérıl 
szóló éves tájékoztatójának részét képezi. Az irodavezetı szükség szerint, illetve 
felkérésre tájékoztatja a megyei közgyőlés elnökét az összegyőjtött és feldolgozott megyei 
szintő idegenforgalmi adatokról, valamint a megyei feladatellátásban felmerült új 
körülményekrıl, illetve feltételekrıl. 

 
8. A megállapodás szerinti feladatok nem teljesítése, valamint a feladatellátásra biztosított 

összeg meg nem fizetése jelen megállapodás megszegésének minısül. A megállapodás 
teljesítésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket - a Felek közötti 
elızetes egyeztetés eredménytelensége esetén - Felek a 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyőlése Egyeztetı Bizottsága útján rendezik.  
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9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 
 
 
Jelen megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt helybenhagyólag aláírják.   
 
Debrecen, 2007. május 
 
 
   

Rácz Róbert  Kósa Lajos 
a megyei közgyőlés elnöke  polgármester 

   
 Danyi Zoltán  

irodavezetı 
 
 
 
120/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 149/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Észak-alföldi 
Regionális Egészségügyi Tanácsba Hajdú-Bihar megye képviseletével 
 

Rácz Róbertet,  
 

a megyei közgyőlés elnökét bízza meg. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, és egyidejőleg hatályon 
kívül helyezi a 387/2006. (XII. 15.) MÖK határozatát. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 15. 
 
 
 
121/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a biharkeresztesi Bocskai István, 
Gimnázium Szakképzı Iskola és Diákotthon pedagógiai tevékenysége fejlesztése céljából 
pályázatot nyújt be a közoktatási intézményekben a mérés, értékelés, ellenırzés támogatására 
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú 
melléklete alapján kiírt pályázatra. 
 
Biztosítandó saját erı: 6.000 Ft, a pályázat elkészítéséhez szakértıi költség, valamint a  
    támogatás igényléséhez a lebonyolítás költsége 
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A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtásához a szükséges önerıt a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a pályázatok saját forrása 
elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Szabó András, igazgató 
Határidı:   2007. május 15. 
 
 
 
122/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Komádi; Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek 
Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Balmazújváros-Nagyhát; 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, Mikepércs által az egyes szociális 
szolgáltatások 2007. évi kiegészítı támogatására irányuló pályázatok benyújtásával. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. május 4. 
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 
E L N Ö K E 

 
 

J E L E N T É S 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 

a közgyőlés 2007. május 4-ei ülésére 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen a két képviselı-testületi ülés között lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a következık szerint terjesztem elı:  
 
 
93/2006. (III. 24.) MÖK határozat 
A közgyőlés bizottságai részére meghatározott keretek a 2006. évi költségvetés 3/c. 
mellékletében átvezetésre kerültek, valamennyi bizottság a rendelkezésére álló keretet 
felhasználta.  
 
136/2006. (V. 5.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2005. évi ellenırzéseinek 
tapasztalatairól a közgyőlés elfogadta a beszámolót. 
A 2006. évi rendszer ellenırzések során a FEUVE rendszer mőködésének és hatékonyságának 
ellenırzése a vizsgálati programban foglaltaknak megfelelıen megtörtént. 
 
191/2006. (VI. 2.) MÖK határozat 
A Wagner-Liszt Alapítvány a támogatási szerzıdés aláírta, a IV. Wagner-Liszt Fesztivál 
megrendezésre került és az alapítvány határidıre a támogatási összeggel elszámolt. 
 
210/2006. (VI. 2.) MÖK határozat 
A Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi 
Informatikai Kht-ban alapító tagként való részvételéhez való hozzájárulásról szóló határozat 
megküldésre került, a cégbírósági bejegyzési kérelem benyújtása megtörtént. 
 
350/2006. (IX. 22.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az 
önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt mőködı gazdasági és közhasznú 
társaságok 2007. évi belsı ellenırzési tervének végrehajtása folyamatban van. 
Az ellenırzések ütemezésérıl az intézmények vezetıinek értesítése megtörtént. 
 
379/2006. (XII. 15.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 
határozat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének megküldésre 
került. A megyei bíróság a közalapítvány adataiban történı változás átvezetésérıl jogerıs 
végzést hozott. 
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2/2007. (II. 1.) MÖK határozat és a  
69/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézetnél történı létszámcsökkentésre vonatkozó 
közgyőlési határozat és az egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez szükséges 
nyilatkozatot tartalmazó határozat megküldésre került a kórház fıigazgatója részére.  
 
20/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Hivatalánál 16 álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentést rendelt el. A közgyőlés 
döntésérıl az érintett köztisztviselık, valamint az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi 
Központ tájékoztatása megtörtént. Hét munkatárs, a prémiumévek program valamennyi 
lehetséges résztvevıje vállalta a program keretében történı foglalkoztatást, további hét fı 
felmentése már megtörtént, 2 munkatárs jogviszonyának megszüntetésére pedig a felmentési 
tilalom lejártát követıen kerülhet sor. 
 
28/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítására vonatkozó 
határozat az intézményvezetı részére átadásra került. 
 
29/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A határozat megküldésre került az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális 
és Gyámhivatalához, az intézmény mőködési engedélyének kiadása céljából.  
 
30/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A HAJDÚÁPO Kht. alapító okiratának módosítására vonatkozó határozat a közhasznú 
társaság ügyvezetıje és jogi képviselıje részére megküldésre került. 
 
31/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
NYÍRÁPO Kht-nál társasházi ingatlan tulajdont alapító okiratának elfogadására vonatkozó 
határozat a közhasznú társaság ügyvezetıje és jogi képviselıje részére megküldésre került.  
 
32/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A megyei önkormányzat és a HAHUSZO Kht. között létrejött együttmőködési megállapodás 
módosítására vonatkozó okirat aláírása a felek részérıl megtörtént. 
 
35/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A szociális intézmények vezetıi és ügyvezetıi a szociális intézmények integrációjával 
kapcsolatos egyeztetéseket lefolytatták. Az integrációról várhatóan a közgyőlés júniusi ülésén 
hozható döntés.  
 
36/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A DERMÁK Kht. alapító okiratának módosítására vonatkozó határozat megküldésre került a 
közhasznúsági társaság ügyvezetıjének, valamint a társaság jogi képviselıjének, aki 
gondoskodott a cégbírósági eljárás lefolytatásáról. 
 
37/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A pályázati kiírás megjelent a Hajdú-Bihari Napló 2007. március 3-ai számában, valamint a 
www.hbmo.hu honlapon. A pályázat lejárati határideje 2007. március 23. 
A 2007. március 30-ai közgyőlés döntött a DERMÁK közhasznú társaság ügyvezetıjének 
személyérıl. 



494. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. szám 

 
38/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A megyei önkormányzat és Hajdúnánás Város Önkormányzata által kötött – pedagógiai 
szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló – együttmőködési megállapodás módosítása 
aláírásra került. 
 
39/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A megyei önkormányzat és Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által kötött – pedagógiai 
szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló – együttmőködési megállapodás módosítása 
aláírásra került. 
 
42/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar megyében mőködı többcélú kistérségi társulások illetékeseivel a pedagógiai 
szakszolgálati feladatellátás kistérségi keretekben történı biztosításának lehetıségeirıl az 
egyeztetés megtörtént. 
 
43/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A Kölcsey Ferenc Megyei Közmővelıdési Intézet közösségi színtereinek technikai, mőszaki 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó pályázat határidıre 
benyújtásra került. 
 
51/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó 
határozat megküldésre került a tájékoztató elıkészítésében közremőködı szervezetek részére. 
Folyamatos szakmai együttmőködés kerül kialakításra a debreceni Tourinform irodával, az 
idegenforgalmi feladatok teljesítésében résztvevı szervezetekkel, valamint a megye 
termálvíz-kincsének további hasznosítása érdekében a Termál Klaszter Egyesülettel.  
 
52/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A megyei hulladékgazdálkodási program további eredményes megvalósítása céljából a 
tájékoztató és a határozat megküldésre került a megye települési önkormányzatai részére. 
 
53/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2006. évi nemzetközi és európai uniós partnerségi 
kapcsolatairól és a Hajdú-Bihar – Bihor Eurorégió tevékenységérıl szóló beszámoló és a 
határozat megküldésre került a megye települési önkormányzatai részére, ezzel ráirányítva 
figyelmüket az európai uniós partnerségi kapcsolatok kiépítésének jelentıségére. 
 
54/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatáról, az Országos Területrendezési Tervrıl 
szóló 2003. évi XXVI. törvény módosító javaslata véleményezésével kapcsolatos határozat az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Tervezési Fıosztálya 
részére megküldésre került. 
 
55/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2006. évi tevékenységérıl készült 
beszámoló elfogadásáról szóló határozat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
polgármesterének, valamint a közalapítvány kuratóriuma elnökének megküldésre került. 
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56/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
Az Önzetlenség, Hajdú-Bihar Megye Fejlıdéséért Közalapítvány 2006. évi beszámolójának 
elfogadásáról szóló határozat a kuratórium elnöke részére átadásra került. 
 
57/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a közgyőlés a „Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány 2006. évi 
beszámolóját elfogadta, megküldésre került a kuratórium elnöke részére. 
 
60/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálati helyiség a határozatban foglaltaknak megfelelıen a 
Megyeháza épületében biztosításra került. A helyiség ingyenes használatára vonatkozó 
megállapodás aláírásra megküldésre került az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelısége és a Fogyasztóvédık Magyarországi Egyesülete részére. 
 
61/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A falugazdász-hálózat további mőködtetésével kapcsolatos felterjesztésrıl szóló határozat 
megküldésre került a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére, valamint tájékoztatásként 
a kezdeményezı Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke részére. 
 
62/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A Debreceni és Nyírségi Lakásotthon alapító okiratának módosításáról szóló határozat az 
intézmény, valamint az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatala részére megküldésre került. 
 
63/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A határozat alapján a Nyíradony, Kölcsey u. 15. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó 
felhívás a Hajdú-Bihari Napló 2007. április 21-i számában közzétételre került, a pályázat 
beadási határideje 2007. május 7. napjában került meghatározásra.  
 
64/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A megyei önkormányzat és a DERMÁK Kht. között létrejött együttmőködési megállapodás 
módosítása (Esélyek Háza) aláírásra megküldésre került a Kht. ügyvezetıje részére. 
 
66/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A Debrecen, Piac u. 11/A. szám alatti ingatlan értékesítésével összefüggı ajánlat az 
elıvásárlási jog gyakorlása céljából megküldésre került az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium részére. 
 
67/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a közgyőlés a Megyegazda Kht. alapító okiratának módosításáról 
döntött, megküldésre került a Kht. ügyvezetıje részére. 
 
68/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A „Back to Nature” elnevezéső nemzetközi természetvédelmi tábor megrendezéséhez a 
pályázat benyújtásra került a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálathoz. 
 
71/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen Hidvégi Lászlónak, az Óvoda és Gyermekotthon, 
Hasznosidı Központ (Komádi) igazgatójának magasabb vezetıi megbízásával kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések megtörténtek. 
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72/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati felhívás megküldése a Kulturális 
Közlöny részére megtörtént. 
 
73/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
Vezendiné Szarvas Ibolya, a DERMÁK Kht. ügyvezetıjének visszahívására vonatkozó 
határozat megküldésre került az érintettnek, valamint a Kht. jogi képviselıjének. Az 
ügyvezetı munkakörének átadása megtörtént. 
 
74/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
Prek Sándorné megbízására vonatkozó határozat az érintettnek, valamint a DERMÁK Kht. 
jogi képviselıjének megküldésre került. 
 
75/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
Vasas Lászlóné dr. címadományozásának felterjesztésére vonatkozó határozat az Észak-
alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıje részére megküldésre került. 
 
 
 
 
Debrecen, 2007. április 23. 
 
 
 
 
          Rácz Róbert 
 


