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KÖZÉRDEKŰ ADATOK 
 
 
 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

II. 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre 
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és 
működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes 
szövege 

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét 
meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök 
 

- Magyarország Alaptörvénye 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,  
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény, 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, 
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos 

jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet, 
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet, 
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendelet, 
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről 

- 49/2004. (v. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 
- 26/1997.(IX.3) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról. 
- a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. 

(VIII. 4.) SzCsM rendelet, 
- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet, 
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet, 



- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet), 

- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról, 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény, 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, 
- a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a 

személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 

- a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint 
a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, 

- a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet, 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendelet. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
      
 
 

  

























































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 

Adatvédelmi Szabályzat 
 
 

  





























































II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal 
esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató 
magyar és angol nyelven 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
 
II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
 
II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és 
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör 
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi 
területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek 
(igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást 
megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés 
határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, 
időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az 
ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
 
II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 
közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, 
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 
 

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ által nyújtott közszolgáltatások 

a.) Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások:  
– szociális étkeztetés  
– házi segítségnyújtás  
– tanyagondnoki szolgáltatás (2 szolgálat)  
– nappali ellátás – idősek nappali ellátása  
 

b.) Gyermekjóléti alapellátások:  
• család-és gyermekjóléti szolgáltatás 

*megjegyzés: 2016. január 01-től a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy 
szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A 
család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdés 
szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatokat 

• bölcsődei ellátás 
• családi bölcsőde  

o Mazsola Családi Bölcsőde  
o Csillagvirág Családi Bölcsőde  

• mini bölcsőde 
o Bocskaikerti Mini Bölcsőde  



 
 c) Területi védőnői ellátás 

• védőnői szolgáltatás 
 
A közszolgáltatások tartalma, igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj 
mértéke, az abból adott kedvezmények 
 
 
Szociális étkeztetés 
 
A szociális étkezés az 1993. évi III. törvény 62. §-a és az 1/2000. SzCsM rendelet 20.-21 §-a 
előírásainak megfelelően a szociális alapszolgáltatás részét képezi.  
A szociális étkeztetést nyújtó szociális szolgáltató, intézmény  
a) az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint részt vesz a szociális rászorultság 
megállapításában,  
b) - külön jogszabály szerint - előkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt,  
c) vezeti a jogszabály szerinti igénybevételi naplót.  
 
Az ellátás célja, hogy azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről 
gondoskodik, akik koruk, egészégi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A jogosultsági feltételek részletes szabályait 
a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. 
 

A szolgáltatás feladata, hogy a fent megjelölt ellátottak részére biztosítsa a napi egyszeri meleg ételt 
helyben fogyasztással, elviteli lehetőséggel, lakásra történő szállítással.  
 
Ez az ellátási forma egész évben, minden munkanapon egyszeri meleg ebédet biztosít az arra 
rászorulóknak. 
 
Bocskaikertben az étkezés biztosítása a községben működő általános iskola főzőkonyhájáról (4241 
Bocskaikert, Baross G. út 19.) történik annak működtetőjével, a Sápex - DUETT Kft.-vel kötött 
szerződés alapján. A lakosság ellátási igényeihez igazodva a lakásra szállítják az ételt, vagy az 
ellátást igénybe vevő vagy segítője ételhordóban elviheti a meleg ebédet. 
 
A főzőkonyha kapacitása több száz fős, így megnövekedett szükséglet esetén is ki tudja elégíteni 
az igényeket. 
 
Az étkezés formái: 
- normál 
- diétás (orvosi javaslat szerint) 
 
Az étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés- jogosultság megállapítása, ebéd megrendelése, 
lemondása, térítési díj beszedése, nyilvántartás vezetése, észrevételek kezelése az ebéd 
mennyiségével és minőségével kapcsolatban, egyéb kérések-az intézmény feladata. 
 

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ jól kiépített jelzőrendszert működtet, ezért az igények 
jelzése történhet:  

• önkéntesen, maga a szolgáltatást igénybevevő kérelme által,  
• házi orvosok jelzése alapján,  
• más egészségügyi szolgáltatók által,  
• magánszemélyek, hozzátartozók,  
• civil szervezetek, családgondozók jelzése,  
• polgármesteri hivatal munkatársainak jelzése alapján.  



 
 

A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

• koruk, 
• egészségi állapotuk, 
• fogyatékosságuk, 
•  pszichiátriai betegségük, 
• szenvedélybetegségük, vagy 
• hajléktalanságuk miatt. 

 
A biztosított szolgáltatási elem megnevezése: étkeztetés 

 
Az ellátás igénybevételének módja 
 
A rászorultság részletes szabályait az önkormányzat rendelete tartalmazza. 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli 
kérelmére történik.  
Az ellátás biztosításáról a kérelem alapján az intézményvezető dönt. Az intézményvezető a döntésről 
értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés, írásban történik. 
Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben 
a fenntartó dönt az ellátás iránti kérelemről.  
A fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt 
az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. 
A megállapodás megkötéséhez az ellátást igénylő személy személyes jognyilatkozata szükséges, ha 
cselekvőképes vagy cselekvőképességében a szociális ellátások igénybevételével összefüggő 
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott. A cselekvőképességet teljesen korlátozó 
gondnokság alatt álló személyt a megállapodás megkötését megelőzően meg kell hallgatni és 
véleményét a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell venni. A megállapodás a jogszabályban 
meghatározott elemeket tartalmazza. 
 
A személyes gondoskodásban részesülő személyről, a szociális intézmény vezetője az Szt. 20.§-ban 
foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.  
 

Az ellátásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a 
fenntartó rendeletében határozza meg. A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. 
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő 
személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg 
a jövedelem 30%-át étkeztetés, 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezés is biztosítva van. 
 

A személyi térítési díjat havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell befizetni az önkormányzat 
által kiállított számla alapján az intézmény számlaszámára. Az önkormányzat rendeletében 
meghatározottak szerint az intézmény részt vesz a szociális rászorultság megállapításában. 
 
 

Házi segítségnyújtás 
 
Az ellátás célja az igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségleteinek kielégítése – saját 
környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő 
képességek fenntartásával, felhasználásával – biztosított legyen; az integrált működési rendnek 
megfelelően, szükség szerint a szolgáltatói központon belüli más részegységek közreműködésével. 



Az ellátás feladata az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése; az önálló életvitel fenntartásában, 
az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés; a 
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás. 
 
A házi segítségnyújtás a szolgáltatást igénybevevő személy részére saját lakókörnyezetében, az önálló 
életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátásokat biztosítja. 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ engedélyezett házi segítségnyújtás kapacitása 18 fő 
(személyi gondozásra jogosultak száma).  
 
A házi segítségnyújtás szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló- 
személyi gondozást biztosít az ellátást igénybevevők számára.  

 
Szociális segítés keretében biztosítja: 

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában történő segítségnyújtást, 
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

 
Személyi gondozás keretében biztosítja: 

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 
c) a szociális segítés keretében biztosított szolgáltatásokat. 
 

A) A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei személyi gondozás esetén: 
Szociális segítés keretében: 
a) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 
konyhában és illemhelyiségben) 

- mosás 
- vasalás 

b) A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 
- mosogatás 
- ruhajavítás 
- közkútról, fúrtkútról vízhordás 
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb 

szakmai kompetenciát igényel) 
- télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt 
- kísérés 

c) Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában. 

d) Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 
 
Személyi gondozás keretében: 
a) Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

b) Gondozási és ápolási feladatok körében: 
- mosdatás 
- fürdetés 



- öltöztetés 
- ágyazás, ágyneműcsere 
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 
- haj, arcszőrzet ápolás 
- száj, fog és protézis ápolása 
- körömápolás, bőrápolás 
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 
- mozgatás ágyban 
- decubitus megelőzés 
- felületi sebkezelés 
- sztómazsák cseréje 
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 
- vérnyomás és vércukor mérése 
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés 
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 

segítségnyújtás 
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig). 
 

B) A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei szociális segítés esetén: 
Szociális segítés keretében: 
a) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 
konyhában és illemhelyiségben) 

- mosás 
- vasalás 

b) A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 
- mosogatás 
- ruhajavítás 
- ágyazás, ágyneműcsere 
- közkútról, fúrtkútról vízhordás 
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb 

szakmai kompetenciát igényel) 
- télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt 
- kísérés 

c) Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában. 

d) Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 
 

A házi segítségnyújtást végző gondozó a gondozást az ellátott általános egészségi, mentális, fizikai 
állapotát komplexen figyelembe véve végzi, törekszik annak javítására, fenntartására. A házi 
segítségnyújtás során a gondozó rendszeresen látogatja az ellátottakat, melynek gyakorisága az 
ellátott gondozási szükségletéhez (egészségügyi állapotához, körülményeihez, igényeihez) 
igazodik. 
 
A biztosított szolgáltatási elemek 

 
A házi segítségnyújtás 
a) a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás, 
b) a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosít. 

 
 



Az ellátás igénybevételének módja 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére 
történik.  
A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. SZCSM Rendelet melléklete szerinti orvosi 
igazolást és jövedelemnyilatkozatot. Ha a fenntartó döntése alapján nem kell térítési díjat fizetni a 
jövedelemnyilatkozatot nem szükséges mellékelni  
 
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás 
iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A 
gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében 
szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. A megállapított gondozási szükségletet a működést 
engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja. 
 
Ha a gondozási szükséglet - az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott értékelő 
adatlap (a továbbiakban: értékelő adatlap) szerint - III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az 
intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben 
az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult. 
 
Amennyiben a házi segítségnyújtás során 

a) szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a 
gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni, 
b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy 
kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 

 
A települési önkormányzat az Szt 86. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladata keretében a 
megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról 
köteles gondoskodni. 
 
A gondozást végző személy szükség esetén felveszi a kapcsolatot 

a) az igénybe vevő szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító személlyel, 
b) az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a segélyezésre, 
a közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése végett, 
c) az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi 
gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából, 
d) a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal a cselekvőképességre vonatkozó adatok megismerése 
végett, 
e) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival. 

 
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve 
törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. A megállapodás megkötéséhez az ellátást igénylő 
személy személyes jognyilatkozata szükséges, ha cselekvőképes vagy cselekvőképességében a 
szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott. 
A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személyt a megállapodás megkötését 
megelőzően meg kell hallgatni és véleményét a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell venni. 
A megállapodás a jogszabályban meghatározott elemeket tartalmazza. 

 
A személyes gondoskodásban részesülő személyről, a szociális intézmény vezetője az Szt. 20.§-ban 
foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.  
 
Az ellátásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a 
fenntartó rendeletében határozza meg.  
A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. A szociális alapszolgáltatás személyi 
térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell 
figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 25%-át házi segítségnyújtás, 
30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is van biztosítva. 



A személyi térítési díjat havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell befizetni az önkormányzat 
által kiállított számla alapján az intézmény számlaszámára.  
 

A szolgáltatást az intézmény munkanapokon nyújtja: 
Hétfő: 7.30.-16.00. 
Kedd: 7.30-16.00. 
Szerda: 7.30- 16.00 
Csütörtök: 7.30.-16.00 
Péntek: 7.30.-13.30 
 
 
Idősek Nappali ellátása  
 
A nappali ellátást nyújtó intézményekről az 1993. évi III. törvény 65 F. §. rendelkezik. 
 
A nappali ellátást biztosító intézmény  

a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi 
életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,  
b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a 
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,  
c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt 
elérhető módon működjön.  

 
Az Idősek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítésére és a társas kapcsolatokra. 
 
Az idősek nappali ellátásának engedélyezett férőhelyszáma: 20 fő 
 
Intézményünk az ellátást igénybevevő számára az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben meghatározott 
szolgáltatáselem közül a következőket biztosítja szükség szerint: 
 

a) tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, 
kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási 
folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget 
igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos 
cselekvés, magatartás elkerülésére irányul.  
 
Az intézményünk a következő tanácsadási formákat nyújtja egyéni és csoportos formában: 

- Tanácsadás szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásra vonatkozóan. 
- Tanácsadás egészségügyi ellátásra vonatkozóan. 
- Életvitelre vonatkozó tanácsadás. 
- Munkavállalással kapcsolatos tanácsadás. 
- Tanácsadás képzésekre, oktatásra vonatkozóan. 
- Tanácsadás közüzemi szolgáltatókkal, pénzintézetekkel való kapcsolattartásra, 

ügyintézésre vonatkozóan. 
- Tanácsadás személyes okmányok ügyintézésével kapcsolatban. 
- Pszichológiai tanácsadás 

 
b) készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, 

egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák 
kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására.  
 
Az intézményünk a következő készségfejlesztési formákat nyújtja egyéni és csoportos formában: 



- Önálló életviteli készségek fejlesztése. 
- Stressz-kezelés, konfliktuskezelés, problémamegoldó készségek fejlesztése. 
- Munkavállalási, munkahely megtartási készségek fejlesztése. 
- Társas kapcsolatok kialakításához és fenntartásához szükséges készségek fejlesztése. 
- Mindennapi életvezetéshez szükséges készségek fejlesztése (pénzkezelés, higiéné, 

étkezés, szabadidő eltöltése). 
- Asszertivitás, kommunikációs készségek fejlesztése. 

 
 

c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi 
életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, 
valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök 
biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani. 
 
Az intézményünk a következő háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást végzi: 

- A személyi higiéné biztosításában való közreműködés, a szükséges eszközök, anyagok 
biztosítása. 

- Ruházat mosása, szárítása, szükség szerinti vasalása az igénybe vevő aktív 
részvételével. 

- Internet, telefon használat biztosítása. 
- Adomány biztosítása (ruházat, bútor élelmiszer, stb.) 
- Közüzemi ügyintézés 

 
 

d) esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, 
illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű 
segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és 
támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek 
bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. 
 
Az intézményünk az esetkezelésen belül a következő szolgáltatásokat végzi: 

- Állapotfelmérés, szükségletfelmérés. 
- Problémaelemzés, problémakezelés. 
- Reális rövid és hosszútávú célok meghatározásának segítése. 
- Pszichoedukáció. 
- Hivatalos ügyek intézésének segítése. 
- Társas, családi kapcsolatok támogatása. 

 
e) felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás 

helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, 
eszközökkel biztosított kontroll. 
 
Az intézményünk a felügyelet szolgáltatási elemen belül a következő tevékenységet biztosítja: 

- Az igénybevevő tevékenységének figyelemmel kísérése, szükség esetén felügyelete 
(gondozó személyes jelenléte) a saját személyes biztonsága érdekében (intézményben 
rendezvények helyszínein). 

- Közösségi közlekedési szolgáltatás igénybevétele során a nappali ellátást nyújtó 
intézmény gondozójának jelenléte. 

- Önálló ügyintézés felügyelete. 
 

f) gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon 
tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá 
olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a 
körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban 
való megtartását, visszailleszkedését. 



 
Az intézményünk a gondozás keretén belül a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

- Személyi higiéné biztosításában való közreműködés. 
- Egészségi állapothoz és egyéni szükségleteihez igazodóan segítségnyújtás a 

tisztálkodásban, fürdés segítése, bőrápolás, kéz- és körömápolás, hajápolás 
biztosítása/segítése. 

- Vitális paraméterek figyelése. 
- Vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testhőmérséklet mérése. 
- Személyes szükségletek felmérése, ezek változásának nyomon követése. 
- Folyadékpótlás segítése, ellenőrzése. 
- Támogatás terápiakövetésben, gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységek: 

gyógyszerek kiadagolása, gyógyszerek szájon át történő beadása, gyógyszer 
bevételének ellenőrzése. 

- Testközeli és test távoli gyógyászati segédeszközök használatának segítése, 
gyakoroltatása, tisztántartásának segítése. 

- Fizikai aktivitás segítése, ösztönzése, passzív, aktív, vezetett vagy támogatott/irányított 
mozgás formájában. 

- Étkezésben történő segítségnyújtás 
- Öltözködés segítése 
- Egyéni segítő beszélgetések.  
- Életvezetési segítségnyújtás. 
- Krízisintervenció. 
- Pszichés, mentális, - segítő beszélgetések. 
- Szorongás feloldása. 
- Segítségnyújtás a veszteségek feldolgozásában. 
- Családdal való kapcsolattartás támogatása. 
- Társas kapcsolatok segítése. 
- Közösségi és szabadidős programok szervezése. 
- Klubprogramok szervezése. 
- Tematikus jellegű csoportok működtetése. 
- Játékfoglalkozás. 
- Konfliktuskezelési tréning. 
- Önismeretet fejlesztő tréning. 

 
g) közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs 

szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző 
célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi 
együttműködéseket valósít meg. 
 
Az intézmény a közösségi fejlesztés keretén belül a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

- Társasjátékok. 
- Nyílt napok szervezése. 
- Vetélkedők. 
- Kézműves foglalkozások. 
- Kirándulások, túrák. 
- Intézményi közösségi alkalmak: Farsang, Húsvét, Nőnap, Anyák napja, Mikulás, 

Karácsony. 
- Történelmi megemlékezések, évfordulók. 
- Települési rendezvények: Majális Mézfesztivál, Márton napi jótékonysági bál, Idősek 

Napja, Idősek Adventváró Ünnepsége. 
- Generációs együttműködések: Táncház, csigakészítés. 

 
 

Az ellátandó célcsoport megnevezése 
 



Elsősorban saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. 
Az intézmény fogadja a magasabb szükségletű személyeket is. Magasabb szükségletű személy: 

1. a fogyatékkal élő személy,  
2. a pszichiátria beteg, 
3. a szenvedélybeteg, 
4. a demens beteg,  
5. a rá irányadó nyugdíjkorhatárt elért személy, aki  

• egyedül él vagy napközben otthonában egyedül (segítség nélkül) van, és 
napközbeni étkezéséről, folyadék-fogyasztásáról önállóan nem tud 
gondoskodni vagy elfogyasztásához segítséget igényel, amit a szociális 
étkeztetés kiszállítással nem elégségesen old meg, vagy  

• a rendszeres tisztálkodás és a mosás lehetősége otthoni lakáskörülményei 
között nem biztosított, vagy 

• tisztálkodásához személyi segítséget és/vagy segédeszközt igényel, vagy 
• mentális funkciói miatt - esetlegesen azok csökkenése miatt - napközbeni 

felügyeletet, fokozott figyelmet igényel, vagy 
• érzékszervi funkciók (látás, hallás) csökkenése miatt segítséget vagy 

felügyeletet igényel, vagy 
• mozgásszervi funkciók csökkenése miatt hely- és helyzetváltoztatáshoz 

segítséget vagy felügyeletet igényel (pl. a gyakori elesések miatt), vagy 
• lakásában a közüzemi szolgáltatások (vezetékes víz, villany, fűtés) hiányosak• 

 
A magasabb szükségletű személyek ellátása előtt biztosítani szükséges a jogszabályban előírt tárgyi és 
személyi feltételeket. 
 
Az ellátás igénybevételének módja 

 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli 
kérelmére történik.  
Az ellátás igénybevételéhez az alábbi formanyomtatványok beadása szükséges: 

 Kérelem írásos formában 
 9/1999. SZCSM Rendelet melléklete szerinti orvosi igazolás és jövedelemnyilatkozat  
 Az igénybevevő jövedelmét igazoló szelvény 

Amennyiben a helyi rendelet alapján nem kell térítési díjat fizetni az ellátást igénybe vevőnek, nem 
szükséges a jövedelemnyilatkozatot és a jövedelemigazolást benyújtania. 
 
A fenntartó döntése alapján az idősek nappali ellátásának igénybevétele térítésmentes. 
 
Az ellátás biztosításáról az intézményvezető dönt. Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást 
igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Ha az ellátást 
igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a fenntartó dönt 
az ellátás iránti kérelemről. A fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető. Az ellátás 
igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes 
képviselőjével írásban megállapodást köt. A megállapodás megkötéséhez az ellátást igénylő személy 
személyes jognyilatkozata szükséges, ha cselekvőképes vagy cselekvőképességében a szociális 
ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott. A 
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személyt a megállapodás megkötését 
megelőzően meg kell hallgatni és véleményét a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell venni. A 
megállapodás a jogszabályban meghatározott elemeket tartalmazza. 
A személyes gondoskodásban részesülő személyről, a szociális intézmény vezetője az Szt. 20.§-ban 
foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.  
 



Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára: 
 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről; 
 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; 
 panaszjoguk gyakorlásának módjáról; 
 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; 
 az intézmény házirendjéről 
 a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 

következményeiről; 
 a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

 
A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles 

a) nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról 
b) adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz; 
c) nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, 

továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat 
haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 

 
A szolgáltatás az ellátottak számára személyesen, telefonon és levélben is elérhető. 
Az elérhetőségről, szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételének módjáról és feltételeiről, az 
ellátottakat megillető jogokról és azok érvényesítéséről minden érdeklődő és ellátott számára 
tájékoztatást ad az intézményvezető. 
 
Az idősek nappali ellátása elérhetősége: 
Humánszolgáltató Központ Telephely: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 118. 
Telefon/Fax: 06-52-384-512 
 
A nappali ellátás nyitva tartási ideje: 
Munkanapokon 
Hétfő: 8.00-17.00 
Kedd: 7.30-16.00. 
Szerda: 8.00- 16.00 
Csütörtök: 7.30.-16.00 
Péntek: 7.30.-13.30 

 
 
Tanyagondnoki szolgálat 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás az intézményben belül önálló szakmai egységként működik. 
 
A szolgáltatás Bocskaikert közigazgatási területéhez tartozó Rákóczikert és Monostordűlő 
külterületi településrészeken az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítja. A 2009. év 
második felétől a tanyagondnoki szolgáltatást két körzet létrehozásával biztosítjuk a külterületi 
lakosok számára. 
 
Ellátási területek: 
 

- Rákóczikert (Bocskaikert község külterületi része) 
- Monostordűlő ( Bocskaikert község külterületi része)  
 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi helyek intézményhiányából eredő hátrányainak 
enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint 
egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű 
szükségletek teljesítésének segítése. 
 



A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás alapfeladatai 
 
A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott 
közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül  

a) a közreműködés  
• az étkeztetésben,  
• a házi segítségnyújtásban,  
•  a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;  

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 
•  a háziorvosi rendelésre szállítás,  
• az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,  
• a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való 

hozzájutás biztosítása;  
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így  

• az óvodába, iskolába szállítás,  
•  az egyéb gyermekszállítás.  

 
A tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő feladatai 
 
A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott 
közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások: 

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése (pl. helyi 
rendezvények, környező települések rendezvényein a részvétel biztosítása , kirándulás, gyógy-és egyéb 
fürdőlátogatás, színház-és múzeumlátogatás, sporteseményre szállítás). 

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 
c) az egyéb lakossági szolgáltatások (pl. bevásárló utak szervezése, háztartási gépek, berendezések 

javításának intézése, táp-, terménybeszerzés, piacra, vásárra szállítás, temetésre szállítás, egyéni 
hivatalos ügyek intézése járási hivatalban, földhivatalban, közjegyzőnél, bíróságon, stb.) illetve egyéb 
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások (pl. védőnői szolgálat, idősek nappali ellátása, családi 
bölcsőde, mini bölcsőde) biztosításában való közreműködés. 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás közvetett szolgáltatásai 
 
A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a tanyagondnoki szolgáltatás számára 
meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül  

a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe, 
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 
c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása 
d) egyéb önkormányzati feladatokban való közreműködés, különösen 

− környezettanulmány készítésében való közreműködés 
− önkormányzati hivatalos ügyek intézése, segítése 
− önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok, 
− egyéb nem részletezett, szolgáltatási jellegű feladatok 

 
A közvetett feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki. 
 
A tanyagondnokoknak elsősorban a közvetlen, személyes szolgáltatások alap- és kiegészítő feladatait 
kell ellátnia.  
Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat úgy kell ellátnia, hogy az 
alap- és kiegészítő feladatok ellátásával ne ütközzön, azok megvalósulása ne legyen veszélyeztetve. 

 



A közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó ellátandó feladatok rangsorolását a 
tanyagondnokok végzik az intézményvezető iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében, 
amennyiben rangsorolni kell, az intézményvezető dönt. A rangsorolás szempontjait az önkormányzat 
rendeletének 7. melléklete tartalmazza. 
 
A tanyagondnoki szolgáltatást szóban lehet igényelni a tanyagondnoknál, vagy az intézményvezetőnél. 
 
Az ellátandó célcsoport megnevezése 
A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen célcsoportja Bocskaikert község közigazgatási területén élő 
teljes külterületi lakosság. 
 
A külterület területileg két részre tagozódik: Rákóczikert és Monostordűlő. 
 
A biztosított szolgáltatási elemek 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás által biztosított szolgáltatási elemek 

a) szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő 
eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi 
kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak 
meg, 

 
A tanyagondnok szállítási feladatai közé tartozik: 

- a külterületen élő lakosok szükség szerinti háziorvosi rendelésre szállítása, illetve az 
otthonukba történő vissza szállítása;  

- az egyéb egészségügyi intézménybe szállítása (pl. fogorvos, védőnői tanácsadó és 
otthonába történő szállítása);  

- a házisegítségnyújtást végző gondozó szállítása a külterületen élő ellátottakhoz;  
- a védőnő, a családsegítő szállítása a külterületen élő gondozottakhoz; 
- a család-és gyermekjóléti központ esetmenedzserének eljuttatása a külterületen élő 

családokhoz; 
- bevásárló utak szervezése; vásárra, piacra történő szállítás 
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiváltása és eljuttatása a klienshez; 
- óvodába és iskolába szállítás (szükség esetén); 
- egyéb gyermekszállítás (pl. gyermekek táborba szállítása); 
- idősek nappali ellátása szolgáltatás biztosításában történő közreműködés (idősek 

programokra történő szállítása); 
- szünidei gyermekétkeztetés biztosításában való közreműködés (étel házhoz szállítása 

szükség esetén); 
- egyéb lakossági szolgáltatások körében szállítási feladatok (pl. közjegyzőhöz, 

bíróságra, járási hivatal, stb.) 
- közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésén, segítésén belül 

(pl. helyi rendezvények, környező települések rendezvényein a részvétel biztosítása, 
kirándulás, gyógy-és egyéb fürdőlátogatás, színház-és múzeumlátogatás, 
sporteseményre szállítás); 

- részt vesz egyes önkormányzati feladat ellátásában (pl. vérszállítás a laborba) 
 

b) megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, 
illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való 
hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen 
okból elérni nem tudják, 
 
A tanyagondnok rendszeres tevékenysége közé tartozik a külterületi lakosok (elsősorban) 
személyes megkeresése, szükségleteik felmérése és a releváns szolgáltatásokhoz való 
hozzájutás segítése. Ennek elsődleges módja a közösségi és szociális információk nyújtása. 



Ezen kívül az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 
szintén feladata a megkeresés során. 
A tanyagondnok a megkeresés során önkormányzati információkat közvetít a lakosság 
részére, környezettanulmányt készít, tolmácsolja a lakosok igényeit a fenntartó felé. 
 

c) közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs 
szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző 
célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi 
együttműködéseket valósít meg. 

 
A tanyagondnok részt vesz a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek 
szervezésében, a települési rendezvények lebonyolításában (pl. Majális, Méz Fesztivál). 
Kirándulást, gyógy-és egyéb fürdőlátogatást, színház-és múzeumlátogatást szervez az ellátottak 
körében. 
A külterületen szükség szerint tájékoztató tanyagondnoki napot tart. 

 
Az ellátás igénybevételének módja 

 
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő szóbeli kérelmére történik.  
 
A szolgáltatások térítésmentesek. 
 
Az együttműködés a tanyagondnok és az ellátottak között addig áll fenn, míg az ellátottak igénylik 
a szolgáltatást. A tanyagondnok csak azokat a feladatokat láthatja el, melyek a tanyagondnoki 
szolgáltatás szakmai programjában meg vannak jelölve, vagy amelyre az intézményvezető engedélyt 
adott. 
 
A tanyagondnok és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja 
Az ellátást igénybe vevővel a tanyagondnoki szolgáltatás munkatársa folyamatosan kapcsolatot tart. 
Ennek módja: 

• személyes kapcsolattartás, amely az ellátott lakásán, vagy az intézmény irodahelységében 
történik, 

• telefon igénybevételével, 
• üzenethagyással, mely történhet a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ telephelyén. 

 
A szolgáltatások rendszeressége 
 
A tanyagondnok a külterületeket rendszeresen és folyamatosan látogatja. A látogatások során meg 
kell győződni az ott élők helyzetéről, és fel kell mérni a szolgáltatásokra vonatkozó igényeket. 
A szolgáltatások rendszeressége minden esetben az egyéni szükségletek, igények figyelembe 
vételével változik. 
 
A tanyagondnoki szolgáltatást az intézmény munkanapokon nyújtja: 
 
Hétfő: 7.30.-17.00 
Kedd: 7.30-16.00. 
Szerda: 7.30- 16.00 
Csütörtök: 7.30.-16.00 
Péntek: 7.30.-12.30 
Rendkívüli helyzetekben (téli krízis időszak) és települési rendezvények alkalmával az 
intézményvezető döntése alapján munkanapokon kívül is nyújtja a szolgáltatást a tanyagondnoki 
szolgáltatás. 
 
 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  



 
A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § (2)–(4) bekezdése, 40. §-a, valamint az Szt. 
64. §-a szerinti feladatokat. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. 

 
A család –és gyermekjóléti szolgáltat célja 

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

b) a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás biztosítása. 

 
A család –és gyermekjóléti szolgáltat feladata 

1.)  A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése 
érdekében: 

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

b)  a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés 
és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való 
hozzájutás megszervezése, 

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

d)  a szabadidős programok szervezése, 
e)  a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

2.)  A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 
a) A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami 

szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző 
rendszerben. 

b) A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat 
készítése. 

c) Az együttműködés megszervezése, a tevékenységük összehangolása a következő 
személyekkel és intézményekkel: nem állami szervek; magánszemélyek; 
egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a 
háziorvos, a házi gyermekorvos; a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók; 
a köznevelési intézmények; a rendőrség, az ügyészség; a bíróság; a pártfogó 
felügyelői szolgálat; az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó 
szervezetek; a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása; 
az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek; a munkaügyi 
hatóság; a javítóintézet; a gyermekjogi képviselő. 

d) Tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve 
abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő 
elhelyezésének lehetőségéről. 

e) Szabad kapacitás esetén iskolai szociális munkát biztosít. 
3.)  A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

a) A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (szociális segítőmunka) 
elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési 
zavarok ellensúlyozását. 
b) A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. 
c) Kezdeményezni:  



 egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, 
  szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 
 egészségügyi ellátások igénybevételét, 
 pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 

4.) A jelzőrendszer valamelyik tagjától érkező jelzés - a segítségre szoruló családról, 
személyről veszélyeztetettség és krízishelyzet- alapján feltérképezi az ellátási területen 
élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és 
személyesen felkeresve tájékoztatja őket az igénybe vehető szolgáltatások céljáról, 
tartalmáról. 
5.) Szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek részére 
szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtása. 
6.) Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást megszervezése. 
7.) A családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának 
elősegítése érdekében szociális segítőmunka végzése. 
8.) Közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos 
készségfejlesztés. 
9.) A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, 
a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan 
rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása. 
10.) Kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások 
nyújtása. 
11.) Tevékenysége körében a fent leírtakon túl: 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét, 
b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a 
szükséges intézkedést, 

c) szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői 
hálózatot, 
d) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
e) felkérésre környezettanulmányt készít, 
f) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
g) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 
h) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
munkájában, 
i) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

 
 

Bölcsődei ellátás (családi bölcsőde, mini bölcsőde)  
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §. alapján 
bölcsődei ellátás, azon belül a 44/A. §. alapján családi bölcsődei, a 43/A. § szerinti mini bölcsődei 
feladatok ellátása. 
A bölcsődei ellátás keretében – ha a törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását kell biztosítani. 

 
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali 
felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek 
számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő 
programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról 
nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama 
lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. 

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani: 



• akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 
• akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban 

három vagy több gyermeket nevelnek,  
• akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 

gondoskodni. 
 
A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes. A fizetendő térítési díjat Bocskaikert Község 
Önkormányzata a helyi rendeletben szabályozza. 
 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, a gyermek szüleinek/törvényes képviselőjének írásbeli kérelmére 
történik. A felvétel a jelentkezési adatlap kitöltésével, a szülővel való személyes elbeszélgetés után 
történik. Egyes esetekben a szülő/törvényes képviselő hozzájárulásával a területileg illetékes védőnő, a 
házi gyermekorvos, a család- és gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság is kezdeményezheti a gyermek 
ellátását.  

Felvételi túljelentkezés esetén az intézményvezető dönt a felvehető gyermekekről.  

A gyermekek felvétele, minden év májusában történik az intézményvezető javaslata alapján a fenntartó 
által kijelölt időpontban, amelyen az intézményvezető vesz részt. 

Az a kisgyermek vehető fel, aki a jogszabályi feltételeknek és a mini bölcsőde felvételi szabályzatában 
foglalt feltételeknek megfelel. A bölcsődei ellátást nyújtó intézményünk, szolgáltató családbarát 
intézményként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek 
növeléséhez. 

A mini- és a családi bölcsőde a szolgáltatást a szülővel kötött megállapodás alapján nyújtja. Ez a 
megállapodás 30 nap határidővel bármikor felbontható, ha a szülő ezt írásban jelzi. A megállapodás 
megkötése előtt az intézményvezető tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt a házirendről, az igénybe 
vehető szolgáltatásokról, a fizetendő térítési díj összegéről és megállapításának módjáról, szabályairól, 
illetve a panaszkezelésről. Az ellátással kapcsolatos megállapodás tartalmazza a Gyvt. szerinti kötelező 
elemeket és a szolgáltatással kapcsolatos egyéb jogokat és kötelezettségeket. 

A beszoktatás mindig szülői jelenléttel kezdődik, és a gyermek igényei által meghatározott ideig tart. 
Általában 2 hét szükséges ahhoz, hogy a beszoktatás problémamentes legyen. Az első 2- 4 napon a 
szülővel együtt tölt a gyermek 1- 4 órát a bölcsődében. A gyermek ellátását fokozatosan a 
kisgyermeknevelő veszi át, ebben a szülő mind passzívabban vesz részt. A gyermek fokozatosan egyre 
több időt tölt a szülő nélkül a mini bölcsődében. A beszoktatás fő célja a gyermek fokozatos 
beilleszkedésének elősegítése és a szülő-gyermek- kisgyermeknevelő kapcsolatának kialakítása, építése. 

 

 
Területi Védőnői szolgálat  
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 40-41.§. alapján család és nővédelmi egészségügyi 
gondozás, védőnői feladatok ellátása. 
 
A területi védőnői ellátás feladata: 

 
a) nővédelem, ezen belül: 
- a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, 
- az anyaságra való felkészülés segítése, 
- a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel; 



- a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint; 
- a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi 

állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel 
kapcsolatban; 

 
b) a 0-6 éves korú gyermekek gondozása, ennek során: 
- a családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében folyamatos, célzott és 

szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-
gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és a 
szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan 
az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása, 

- az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az 
egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek 
pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és 
segítése, 

- a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az 
anyatejjel való táplálás szorgalmazása különösen az első 6 hónapban, az 
anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának 
és fenntartásának módjaira, 

- a törvényszerinti szűrővizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások 
alapján és az észlelt eltérésről a házi gyermekorvos, illetve a háziorvos (a 
továbbiakban: háziorvos) írásban történő értesítése, 

- a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, 
illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a 
veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele, 

- a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására, 
- az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal 
élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja 
életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttműködve a háziorvossal 
és szükség esetén más illetékes szakemberekkel, 

- a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, 
a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön 
jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint; 

- az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a 
tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint; 

- az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú 
gyermek gondozása; 

 
c) családgondozás keretében: 
- a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti 

veszélyeztetettség megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a 
helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető családi környezet 
kialakításához, 

- soron kívüli családlátogatás végzése az iskolavédőnő írásbeli jelzése 
alapján, 

- a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás 
kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a 
gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy 
egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén, 

- figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés 
fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott 
szűrővizsgálatokról, 



- tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és 
lehetőségekről; 

-  
a) az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok 

tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel. 
 
b) A területi védőnő részt vesz a helyi nevelési- oktatási intézményben az 

iskola-egészségügyi ellátásban a 26/1997.(IX.3) NM rendelet alapján. 
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 
II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások 
leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek 
köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az 
adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti 
azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - 
gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 
 
 
A fenti adatokat a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ ADATVÉDELMI 
SZABÁLYZATA tartalmazza. 
 
  





























































 
II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés 
módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 
 

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
 
II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés 
(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá 
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv 
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 
 

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó 
dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére 
benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
 
II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
 
II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok 
eredményei és indokolásuk 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
 
II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos 
vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 
 

1) Ellenőrzést végző szerv: Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztály 
Ügyiratszám: HB/11-SZGY/0758-5/2021. 
Ellenőrzés tárgya: Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ által működtetett Csillagvirág 
Családi Bölcsőde (4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.sz.) elnevezésű engedélyes 
működésének ellenőrzése 
Ellenőrzés időpontja: 2021.06.07-2021.08.10. 
Jegyzőkönyv kelte: 2021.08.10. 
Jegyzőkönyv összefoglaló megállapítása 8. oldal: „Megállapítható, hogy a személyi és tárgyi 
feltételek megfelelnek az előírásoknak, erre tekintettel tájékoztatom a fenntartót, hogy a 
rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján további intézkedések megtételét nem tartom 
szükségesnek.” 
 

2) Ellenőrzést végző szerv: Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztály 
Ügyiratszám: HB/11-SZGY/0759-5/2021. 



Ellenőrzés tárgya: Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ által működtetett Mazsola 
Családi Bölcsőde (4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.sz.) elnevezésű engedélyes 
működésének ellenőrzése 
Ellenőrzés időpontja: 2021.06.07-2021.08.10. 
Jegyzőkönyv kelte: 2021.08.10. 
Jegyzőkönyv összefoglaló megállapítása 8. oldal: „Megállapítható, hogy a személyi és tárgyi 
feltételek megfelelnek az előírásoknak, erre tekintettel tájékoztatom a fenntartót, hogy a 
rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján további intézkedések megtételét nem tartom 
szükségesnek.” 

 
3) Ellenőrzést végző szerv: Magyar Államkincstár Hajdú – Bihar Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Iroda 
Iktatószám: HAJ-ÁHI/1550-8/2021. 
Ellenőrzés tárgya: Az önkormányzatok központi központi költségvetésből származó 
támogatásai 2020. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása 
jogszerűségének hatósági ellenőrzése  
Ellenőrzött költségvetési szerv: Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 
Ellenőrzött jogcím: Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 
Jegyzőkönyv kelte: 2021.11.16. 
Jegyzőkönyv összefoglaló megállapítása 9. oldal: „Az Igazgatóság a jelen jegyzőkönyvben 
részletezett jogcímeket érintően az Áht. 59.§-a szerinti hatósági ellenőrzést elvégezte, 
melynek során az Önkormányzat 2020. évi elszámolásában foglaltakhoz képest eltérést nem 
állapított meg” 
 

4) Ellenőrzést végző szerv: Magyar Államkincstár Hajdú – Bihar Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda 
Iktatószám: HAJ-ÁHI/1550/9/2021. 
Ellenőrzés tárgya: Az önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai 
2020. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének 
hatósági ellenőrzése –dokumentum alapú felülvizsgálat 
Ellenőrzött költségvetési szervek: Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ, Bocskaikerti 
Napsugár Óvoda 
Jegyzőkönyv kelte: 2021.11.21. 
Jegyzőkönyv összefoglaló megállapítása 2. oldal: „Az Igazgatóság a jelen jegyzőkönyv 1. 
számú mellékletében részletezett jogcímeket érintően az Áht. 59.§-a szerinti hatósági 
ellenőrzést elvégezte, melynek során az Önkormányzat 2020. évi elszámolásában 
foglaltakhoz képest eltérést nem állapított meg” 
 
 
 

 
 
II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az 
illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó 
személy neve 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ Közérdekű adatok megismerésére irányuló 
kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának 
szabályzata tartalmazza. 
 
  

























































 
II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló 
statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott 
szervre vonatkozó adatai 
 
Lásd. a lentiekben OSAP adatszolgáltatás adatai. 
  





























Hajdú-Bihar megye

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Törzsszám: 760665 Adószám: 15760669

BOCSKAIKERTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)

 0  0  0  0

 1  417  0  0

 0  0  0  0

 1  236  0  0

 0  0  0  0

 196  0  0

 2  849  0  0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0  0

 0  0

 0

 0  0

 0

 0  0

 0

 0

 152

 88

 0

 0

 0

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére    kötelezettek 
teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben   foglalkoztatottak teljesített 
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Teljesített túlórák száma összesen

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)

Megnevezés

Teljes munkaidős fizikai

Átlagos
állományi
létszám 

fő

Munkaviszonyból 
származó

 összes kereset
1000 Ft

a b c d

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft 

Prémium, jutalom
és

13.havi fizetés
1000 Ft

Teljes munkaidős szellemi

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi

Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak

Egyéb, állományba nem tartozók

Összesen:

Ebből 25 év alatti és 55 év feletti

- teljes munkaidős fizikai

- teljes munkaidős szellemi
Ebből
Közfoglal-
koztatott

Teljesített munkaórák száma, óra

 - nem teljes munkaidős 
   fizikai
 - nem teljes munkaidős 
   szellemi

 - havonta 60 munkaóránál 
   rövidebb munkaidőben
   foglalkoztatott

Ebből külföldi (nem magyar állampolgárságú) 
munkavállalók
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Nyilvántartási szám:2266 Készült:

Havi munkaügyi jelentés
202106 .hónap
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Hajdú-Bihar megye

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Törzsszám: 760665 Adószám: 15760669

BOCSKAIKERTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)

 8  1 837  34  0

 10  3 016  5  0

 0  0  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0

 18  4 853  39  0

 3

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0  0

 0  0

 0

 0  0

 0

 0  0

 0

 1 072

 1 320

 0

 0

 0

 0

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére    kötelezettek 
teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben   foglalkoztatottak teljesített 
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Teljesített túlórák száma összesen

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)

Megnevezés

Teljes munkaidős fizikai

Átlagos
állományi
létszám 

fő

Munkaviszonyból 
származó

 összes kereset
1000 Ft

a b c d

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft 

Prémium, jutalom
és

13.havi fizetés
1000 Ft

Teljes munkaidős szellemi

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi

Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak

Egyéb, állományba nem tartozók

Összesen:

Ebből 25 év alatti és 55 év feletti

- teljes munkaidős fizikai

- teljes munkaidős szellemi
Ebből
Közfoglal-
koztatott

Teljesített munkaórák száma, óra

 - nem teljes munkaidős 
   fizikai
 - nem teljes munkaidős 
   szellemi

 - havonta 60 munkaóránál 
   rövidebb munkaidőben
   foglalkoztatott

Ebből külföldi (nem magyar állampolgárságú) 
munkavállalók
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Törzsszám: 760665 Adószám: 15760669

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

BOCSKAIKERTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Nyilvántartási szám:2266 Készült: 2021.07.07.

.hónap
Havi munkaügyi jelentés

202106

Megnevezés

a b c d
 8

 11

 0

 1

 0

 3

 0

 0

 0

 0

 1 837

 3 433

 0

 236

 0

 196

 5 702 20

 0

 0

 0

 0

 0  0

 0  0

 34

 5

 0

 0

 0

 0

 39

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1 072

 1 472

 88

 0

 0

 0

 21

Átlagos
állományi
létszám 

fő

Munkaviszonyból 
származó

 összes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft 

Prémium, 
jutalom

és
13.havi fizetés

Teljes munkaidős fizikai

Teljes munkaidős szellemi

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai
Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi
Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak

Egyéb, állományba nem tartozók

Ebből 25 év alatti és 55 év feletti

Összesen:

Ebből külföldi (nem magyar állampolgárságú) 
munkavállalók

Ebből
Közfoglal-
koztatott

-teljes munkaidős fizikai

-teljes munkaidős szellemi

- nem teljes munkaidős fizikai

- nem teljes munkaidős szellemi

- havonta 60 munkaóránál 
  rövidebb munkaidőben
  foglalkoztatott

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére    kötelezettek 
teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben   foglalkoztatottak teljesített 
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Teljesített túlórák száma összesen

Ebből: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma összesen (beleértve a túlórákat is)

Teljesített munkaórák száma, óra

Jogviszonyok összesen 

 3 /

Munkajogi létszám, fő

 3



Hajdú-Bihar megye

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Törzsszám: 760665 Adószám: 15760669

BOCSKAIKERTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)

 0  0  0  0

 1  417  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0  0

 196  0  0

 1  613  0  0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0  0

 0  0

 0

 0  0

 0

 0  0

 0

 0

 144

 0

 0

 0

 0

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére    kötelezettek 
teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben   foglalkoztatottak teljesített 
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Teljesített túlórák száma összesen

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)

Megnevezés

Teljes munkaidős fizikai

Átlagos
állományi
létszám 

fő

Munkaviszonyból 
származó

 összes kereset
1000 Ft

a b c d

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft 

Prémium, jutalom
és

13.havi fizetés
1000 Ft

Teljes munkaidős szellemi

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi

Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak

Egyéb, állományba nem tartozók

Összesen:

Ebből 25 év alatti és 55 év feletti

- teljes munkaidős fizikai

- teljes munkaidős szellemi
Ebből
Közfoglal-
koztatott

Teljesített munkaórák száma, óra

 - nem teljes munkaidős 
   fizikai
 - nem teljes munkaidős 
   szellemi

 - havonta 60 munkaóránál 
   rövidebb munkaidőben
   foglalkoztatott

Ebből külföldi (nem magyar állampolgárságú) 
munkavállalók
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Havi munkaügyi jelentés
202107 .hónap
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Területi - egészségügyi szolgálati jogviszony

 1 /

Munkajogi létszám, fő

 3



Hajdú-Bihar megye

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Törzsszám: 760665 Adószám: 15760669

BOCSKAIKERTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)

 7  1 644  0  0

 11  3 255  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0

 18  4 899  0  0

 3

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0  0

 0  0

 0

 0  0

 0

 0  0

 0

 1 072

 1 472

 0

 0

 0

 0

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére    kötelezettek 
teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben   foglalkoztatottak teljesített 
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Teljesített túlórák száma összesen

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)

Megnevezés

Teljes munkaidős fizikai

Átlagos
állományi
létszám 

fő

Munkaviszonyból 
származó

 összes kereset
1000 Ft

a b c d

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft 

Prémium, jutalom
és

13.havi fizetés
1000 Ft

Teljes munkaidős szellemi

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi

Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak

Egyéb, állományba nem tartozók

Összesen:

Ebből 25 év alatti és 55 év feletti

- teljes munkaidős fizikai

- teljes munkaidős szellemi
Ebből
Közfoglal-
koztatott

Teljesített munkaórák száma, óra

 - nem teljes munkaidős 
   fizikai
 - nem teljes munkaidős 
   szellemi

 - havonta 60 munkaóránál 
   rövidebb munkaidőben
   foglalkoztatott

Ebből külföldi (nem magyar állampolgárságú) 
munkavállalók
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Törzsszám: 760665 Adószám: 15760669

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

BOCSKAIKERTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Nyilvántartási szám:2266 Készült: 2021.08.06.

.hónap
Havi munkaügyi jelentés

202107

Megnevezés

a b c d
 7

 12

 0

 0

 0

 3

 0

 0

 0

 0

 1 644

 3 672

 0

 0

 0

 196

 5 512 19

 0

 0

 0

 0

 0  0

 0  0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1 072

 1 616

 0

 0

 0

 0

 20

Átlagos
állományi
létszám 

fő

Munkaviszonyból 
származó

 összes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft 

Prémium, 
jutalom

és
13.havi fizetés

Teljes munkaidős fizikai

Teljes munkaidős szellemi

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai
Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi
Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak

Egyéb, állományba nem tartozók

Ebből 25 év alatti és 55 év feletti

Összesen:

Ebből külföldi (nem magyar állampolgárságú) 
munkavállalók

Ebből
Közfoglal-
koztatott

-teljes munkaidős fizikai

-teljes munkaidős szellemi

- nem teljes munkaidős fizikai

- nem teljes munkaidős szellemi

- havonta 60 munkaóránál 
  rövidebb munkaidőben
  foglalkoztatott

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére    kötelezettek 
teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben   foglalkoztatottak teljesített 
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Teljesített túlórák száma összesen

Ebből: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma összesen (beleértve a túlórákat is)

Teljesített munkaórák száma, óra

Jogviszonyok összesen 
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Munkajogi létszám, fő

 3















Hajdú-Bihar megye

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Törzsszám: 760665 Adószám: 15760669

BOCSKAIKERTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)

 0  0  0  0

 1  417  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0  0

 196  0  0

 1  613  0  0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0  0

 0  0

 0

 0  0

 0

 0  0

 0

 0

 176

 0

 0

 0

 0

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére    kötelezettek 
teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben   foglalkoztatottak teljesített 
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Teljesített túlórák száma összesen

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)

Megnevezés

Teljes munkaidős fizikai

Átlagos
állományi
létszám 

fő

Munkaviszonyból 
származó

 összes kereset
1000 Ft

a b c d

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft 

Prémium, jutalom
és

13.havi fizetés
1000 Ft

Teljes munkaidős szellemi

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi

Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak

Egyéb, állományba nem tartozók

Összesen:

Ebből 25 év alatti és 55 év feletti

- teljes munkaidős fizikai

- teljes munkaidős szellemi
Ebből
Közfoglal-
koztatott

Teljesített munkaórák száma, óra

 - nem teljes munkaidős 
   fizikai
 - nem teljes munkaidős 
   szellemi

 - havonta 60 munkaóránál 
   rövidebb munkaidőben
   foglalkoztatott

Ebből külföldi (nem magyar állampolgárságú) 
munkavállalók
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Nyilvántartási szám:2266 Készült:

Havi munkaügyi jelentés
202109 .hónap

2021.10.13.

Területi - egészségügyi szolgálati jogviszony
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Hajdú-Bihar megye

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Törzsszám: 760665 Adószám: 15760669

BOCSKAIKERTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)

 0  0  0  0

 2  443  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0

 2  443  0  0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0  0

 0  0

 0

 0  0

 0

 0  0

 0

 0

 312

 0

 0

 0

 0

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére    kötelezettek 
teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben   foglalkoztatottak teljesített 
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Teljesített túlórák száma összesen

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)

Megnevezés

Teljes munkaidős fizikai

Átlagos
állományi
létszám 

fő

Munkaviszonyból 
származó

 összes kereset
1000 Ft

a b c d

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft 

Prémium, jutalom
és

13.havi fizetés
1000 Ft

Teljes munkaidős szellemi

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi

Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak

Egyéb, állományba nem tartozók

Összesen:

Ebből 25 év alatti és 55 év feletti

- teljes munkaidős fizikai

- teljes munkaidős szellemi
Ebből
Közfoglal-
koztatott

Teljesített munkaórák száma, óra

 - nem teljes munkaidős 
   fizikai
 - nem teljes munkaidős 
   szellemi

 - havonta 60 munkaóránál 
   rövidebb munkaidőben
   foglalkoztatott

Ebből külföldi (nem magyar állampolgárságú) 
munkavállalók

 2

Nyilvántartási szám:2266 Készült:

Havi munkaügyi jelentés
202109 .hónap

2021.10.13.

Területi - egyebek

 2 /

Munkajogi létszám, fő

 4



Hajdú-Bihar megye

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Törzsszám: 760665 Adószám: 15760669

BOCSKAIKERTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)

 7  1 461  0  35

 11  3 179  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0  0

 0  0  0

 18  4 640  0  35

 3

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0  0

 0  0

 0

 0  0

 0

 0  0

 0

 984

 1 864

 0

 0

 0

 0

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére    kötelezettek 
teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben   foglalkoztatottak teljesített 
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Teljesített túlórák száma összesen

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)

Megnevezés

Teljes munkaidős fizikai

Átlagos
állományi
létszám 

fő

Munkaviszonyból 
származó

 összes kereset
1000 Ft

a b c d

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft 

Prémium, jutalom
és

13.havi fizetés
1000 Ft

Teljes munkaidős szellemi

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi

Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak

Egyéb, állományba nem tartozók

Összesen:

Ebből 25 év alatti és 55 év feletti

- teljes munkaidős fizikai

- teljes munkaidős szellemi
Ebből
Közfoglal-
koztatott

Teljesített munkaórák száma, óra

 - nem teljes munkaidős 
   fizikai
 - nem teljes munkaidős 
   szellemi

 - havonta 60 munkaóránál 
   rövidebb munkaidőben
   foglalkoztatott

Ebből külföldi (nem magyar állampolgárságú) 
munkavállalók

 18

Nyilvántartási szám:2266 Készült:

Havi munkaügyi jelentés
202109 .hónap

2021.10.13.

Területi - közalkalmazottak
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Munkajogi létszám, fő

 4



Törzsszám: 760665 Adószám: 15760669

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

BOCSKAIKERTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Nyilvántartási szám:2266 Készült: 2021.10.13.

.hónap
Havi munkaügyi jelentés

202109

Megnevezés

a b c d
 7

 14

 0

 0

 0

 3

 0

 0

 0

 0

 1 461

 4 039

 0

 0

 0

 196

 5 696 21

 0

 0

 0

 0

 0  0

 0  0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 35

 0

 0

 0

 0

 0

 35

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 984

 2 352

 0

 0

 0

 0

 22

Átlagos
állományi
létszám 

fő

Munkaviszonyból 
származó

 összes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft 

Prémium, 
jutalom

és
13.havi fizetés

Teljes munkaidős fizikai

Teljes munkaidős szellemi

Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai
Nem teljes munkaidős  (havi átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi
Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak

Egyéb, állományba nem tartozók

Ebből 25 év alatti és 55 év feletti

Összesen:

Ebből külföldi (nem magyar állampolgárságú) 
munkavállalók

Ebből
Közfoglal-
koztatott

-teljes munkaidős fizikai

-teljes munkaidős szellemi

- nem teljes munkaidős fizikai

- nem teljes munkaidős szellemi

- havonta 60 munkaóránál 
  rövidebb munkaidőben
  foglalkoztatott

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére    kötelezettek 
teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben   foglalkoztatottak teljesített 
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebből: Teljesített túlórák száma összesen

Ebből: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma összesen (beleértve a túlórákat is)

Teljesített munkaórák száma, óra

Jogviszonyok összesen 

 4 /

Munkajogi létszám, fő

 4



























 
II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben 
a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, 
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról 
szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a 
rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv 
kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 
újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló 
formátumok megjelölésével 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
II.20. A 19. pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására 
vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
II.21. A 19. pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából 
történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás 
alapját képező tényezőkkel együttesen 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
 
II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 
II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról 
szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő 
feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a 
megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése 
 
II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló 
törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító 
megállapodások szövege 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 



II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi 
szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró 
dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az 
újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, 
feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből 
való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére 
 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 



Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 
4241 Bocskaikert, Debreceni út 85. 

Adószám: 15760669-2-09 
 
 

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK 
 

III. Gazdálkodási adatok 

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint 
beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója  

Közzétéve Bocskaikert Községi Önkormányzat honlapján 

Elérési útvonal: www.bocskaikert.hu  - Önkormányzat- Testületi ülések- Rendeletek 

http://bocskaikert.hu/rendeletek 

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira 
vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők 
illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb 
alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  

2021. évre vonatkozó összesített adatok 

  

Átlagos állományi létszám 
Átlagos 

statisztikai 
létszám 

Alapilletmény Helyettesítési díj 

vezető 1 1 7 114 816   

egyéb alkalmazottak 18,5 18,5 55 073 546 2 352 000 

 összesen: 19,5 19,5 62 188 362 2 352 000 
 

  

Béren kívüli 
juttatás közlekedési 

költségtérítés 
Egyéb 

költségtérítés 
szemüveg 

költségtérítés Jutalom 

vezető 
             60 000   12 000   

                1 000 000 

egyéb alkalmazottak 
1 060 000 242 079 213 000 60 000 

3 000 000 

 összesen 
1 120 000 242 079 225 000 60 000 

                 4 000 000 
 

  

betegszabadság bérkompenzáció összesen 

vezető 
    8 186 816 

egyéb alkalmazottak 
783 194 159 700 62 943 519 

 összesen: 
783 194 159 700 71 130 335 



 

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti 
költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, 
továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a 
közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett 
lemond  

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó 
értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, 
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a 
szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében 
annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú 
beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként 
kötött szerződések adatai kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért 
kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes 
ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell 
figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - 
szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét 
kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos 
tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani  

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati 
kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen 
egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti 
szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és 
sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal 
összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 

III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra 
vonatkozó szerződések  

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
 



III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a 
megkötött szerződésekről)  

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központra vonatkozóan nem releváns. 
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