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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. február 17-i ülésére 

Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai 
beszámolójának elfogadása 

 
Iktatószám: LMKOH/90/5/2017. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (IX.24.) határozatával a 
hajléktalan személyek nappali ellátásának biztosítására feladat-ellátási szerződést kötött - 
határozatlan időre - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, amelyért a szerződés 
értelmében 2016. évben 250.000.- Ft-ot fizettünk. Az Egyesület 2017. február 01. napján 
megküldte, a 2016. január 1. – 2016. december 31. időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolót.   

A szerződés 12.) pontja alapján: „A Szoltálató köteles évente írásban beszámolni a tárgyév 
december 31. napjáig a támogatás felhasználásáról (pénzügy elszámolás), a tárgyévet követő 
január 31. napjáig a feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységéről (szakmai 
beszámoló).”  
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Utcai Gondozó Szolgálat 2016. évről szóló 
szakai beszámolója az előterjesztés 1. melléklete, amelyet kérek megtárgyalni.    

A szolgálat szorosan együttműködve végzi tevékenységét a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Családsegítő 
Központjával.  A beszámoló tartalmazza ellátott feladatokat, a klienskört, a szolgálat 
működési helyét.   

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezett terjesztem T. Képviselő-testület elé: 

Határozat-tervezet 
……../2017.(…….) ÖH. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának 

elfogadása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület - előterjesztés melléklete szerinti - 2016. évről szóló szakmai 
beszámolóját elfogadja. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 17. 

 
Lajosmizse, 2017. február 1. 

       Basky András sk. 
   polgármester  
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előterjesztés melléklete 

 

„A hit védelme és a szegények szolgálata” 

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT,  

KECSKEMÉTI CSOPORT 

 

Utcai Gondozó Szolgálat 

Lajosmizse 

2016. január 1.-2016. december 31. 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
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I. Általános adatok 
Az intézmény fenntartójának  

neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió  

székhelye: 6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 11. 

Képviselőjének neve: Rigóné Kiss Éva ügyvezető 

Az intézmény  

neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  

Utcai Gondozó Szolgálat 

székhelye: 6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 11. 

elérhetőségei: Tel./fax: 76/506-124 

 E-mail: rigo.eva@maltai.hu 

Szociális Munkások: Szabóné Csertő Mária 

 Adamik Istvánné 

II. Feladat ellátási szerződés 
Szerződő felek:  Lajosmizse Város Önkormányzata 
  és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
Szerződés azonosító: LMKOH/634/11/2015.sz. 

Érvényesség: határozatlan 

A szolgálat szorosan együttműködve végzi tevékenységét a Lajosmizsei Családsegítő 

Központtal. 
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III. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Utcai Szolgálat klienskörébe taroznak: 

 Hajléktalanok: Az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok, akik éjszakáikat 

közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyen töltik, a szakellátás 

intézményrendszerével szemben bizalmatlanok, hajléktalanság veszélyében élők 

(szívességi befogadottak, lakásfoglalók) 

 Sokgyermekes családok 

 Egyedül élő idős emberek 

 Mozgáskorlátozottak 

 Idős, betegek 
 

IV. Az utcai gondozó szolgálat feladata az utcán élők segítése:  

 az utcán élő személyek, csoportok felkutatása, 

 intézményi elhelyezés kezdeményezése, 

 tájékoztatás, információk biztosítása, 

 ügyintézésben segítségnyújtás, 

 szolgáltatások nyújtása, 

 szociális munka egyénekkel, csoportokkal, 

 utcai szolgáltatási pontok működtetése, 

 téli krízis segítségnyújtás. 
 

V. Szolgálat működési helye 

Lajosmizsei Egészségházban ügyeletet tart az Utcai Szociális Szolgálat. 

Ügyelet idő: péntekenként 12-14 óráig 

 

Rendelkeznek egy felszerelt személygépkocsival: 

- élelem, meleg tea 

- ruhanemű 

- takaró 

- kötszer 

- fájdalomcsillapító 

- vérnyomásmérő 

- vércukorszint mérő. 
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Az Egészségházban biztosítottak irodát a szolgáltatás nyújtásához.  

Az iroda felszereltsége: 

- telefon, 

- fénymásoló, 

- számítógép, 

- internet. 
A szolgálat a 2016-os évben jelzést kapott: 

- Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

- Lakosság, 

- Kórházi szociális munkás. 

A szolgáltatást két szociális munkás látja el. Figyelemmel kísérik az utcán tartózkodó hajléktalan 

személyek életkörülményeit, szükség esetén pedig kezdeményezik intézményi ellátásukat. 

A szolgálat tevékenységét az irodában és terepen végezte. 2016. évben 25 esettel 

találkoztak és nyújtottak segítséget az utcai szociális gondozó szolgálat szakdolgozói. 

Több mint 50 órát töltöttek (kül)területen felderítéssel, a fennmaradó időben ügyeletet 

tartottak és gondozási feladatokat láttak el. A hajléktalanság veszélyében, 

veszélyzónájában élők, éppúgy a rászorulók körébe tartoznak, mint a ténylegesen az 

utcán élők.  Sokszor lakhatásra alkalmatlan tanyákban, kalyibákban, valamint a Telepi 

úton húzódnak meg, amely helyek és személyek felderítését és szükség esetén ellátásba 

vonásukat a Szeretetszolgálat elvégzi. 
 

Ellátottak típusai: 

- fogyatékkal élők, kerekes székes emberek 

- rászoruló családok  

- szállításra szoruló emberek (orvos, hajléktalanszálló, kórházból otthonába) 

- hajléktalanok 

- rászoruló egyének. 
Leggyakrabban előforduló problémák, segítségkérések típusa: 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelzésére, személyek felkutatása, ellátása; 
- szállításban (kórház, hajléktalan ellátó intézmény elérése) segítségnyújtás; 

- családlátogatás (élelmiszer adománnyal); 

- segítségnyújtás villanyszámla tartozás rendezésének ügyintézésében; 

- lakhatási kérdés megoldásában segítségnyújtás; intézményben elhelyezés. 
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A szolgáltató vezeti a jogszabály szerinti gondozási lapot, napi eseménynaplót. A munkatársak az 

utcai szociális munka végzéséhez szükséges speciális képzéssel rendelkeznek. Esetmegbeszélésre 

szakmai műhelymunkák keretében kerül sor. A Máltai Szeretetszolgálat diszpécserszolgálatot 

működtet a krízishelyzetek kezelése érdekében, amelynek keretében természetesen Lajosmizse 

területéről is fogadják a jelzéseket, együttműködve a Dél-alföldi Régióban szociális szolgáltatást 

nyújtó intézményekkel, szolgáltatókkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


