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Szociális ellátórendszer a Mátészalkai kistérségben 
 

( az előadásban arról szeretnék tájékoztatást adni, hogy hogyan alakultak a szociális ellátások 
kistérségi szerveződési, mi volt az oka, célja az önkormányzati társulásoknak, és mi a célja a 
társulások további fenntartásának)  
 Mielőtt azonban rátérnék a kistérségi társulások alakulására szóljunk néhány szót a  

1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban: 
 
Amikor szociálpolitikáról esik szó, akkor általában különböző segélyekre, pénzbeli ellátásokra 
gondolnak az emberek. Ritkán említik a különböző szolgáltatások jelentőségét. Ez érthető is, hiszen a 
szociálpolitikai kiadások túlnyomó hányadát a pénzbeli ellátások teszik ki. Ugyancsak magyarázza ezt 
a jelenséget az is, hogy a pénzbeli támogatás kézzelfoghatóan az ellátottakhoz jut, és mérése, 
adminisztrációja is átláthatóbb rövid távon. Ezzel ellentétben a szolgáltatás viszonylag drága, és 
hatékonysága is nehezen mérhető. 
 
Azonban ha feltesszük azt a kérdést, hogy mi a célunk a szociális segítségnyújtással, gyakran kell 
szembesülnünk azzal a ténnyel, hogy kizárólag pénzzel nem érjük el a kívánatos célt, és a pénzbeli 
segítség önmagában nem elégséges eszköz az egyén problémájának megoldására, társadalmi 
beilleszkedésének előmozdítására. Gondoljunk csak arra, hogy nem elég önmagában pénz adni a 
hajléktalanoknak, hanem hajléktalan szállót is kell működtetni. Ugyanígy hiába adunk pénz annak az 
idős embernek gyógyszerre, megélhetésre, aki egyedül él és fel sem tud kelni az agyból. Problémáját 
csak az oldja meg, ha szociális szolgáltatást, házi segítségnyújtást, esetleg intézményi ellátást tudunk 
biztosítani számára.  
 
Amikor a szociális beavatkozással nem csupán valamilyen szükséglet kielégítésének hiányát akarjuk 
pótolni, hanem a kliens életformáját,magatartási szokásait is befolyásolni akarjuk, akkor ezt a célt csak 
életvezetési tanácsadással, képzéssel, tréninggel, vagyis szociális szolgáltatás szervezéssel tudjuk 
elérni. (családsegítés)  
 
A szociális törvény 86. §-a szerint a települési önkormányzat lakosságszámától függetlenül köteles 
biztosítani a szociális étkeztetést, illetőleg a házi segítségnyújtást, valamint valamennyi szociális 
szolgáltatáshoz - különösen a családsegítéshez – való hozzáférést.  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a szociális 
törvényhez hasonlóan szintén megállapítja a települési önkormányzatok által ellátandó kötelező 
gyermekvédelmi feladatokat. Mind a két kötelezően ellátandó feladat alapvetően a települések 
lakosság számhoz igazodik. A gyermekvédelmi feladatok közül a gyermekjóléti szolgáltatás minden 
önkormányzat számára kötelezően biztosítandó feladat. 
 
Minden települési önkormányzatnak kötelező biztosítania a gyermekjóléti szolgáltatást, az étkeztetést 
és a házi segítségnyújtást, valamint biztosítani kell a fel nem sorolt szociális alapellátásokhoz – 
különös tekintettel a családsegítéshez - történő hozzájutást. A törvény értelmében a 2000 főnél több 
állandó lakossal rendelkező településnek biztosítani kell a családsegítést, a 3000 főnél több állandó 
lakossal rendelkező településnek pedig a felsoroltakon kívül az idősek nappali ellátását. A 10000 főnél 
több állandó lakosság számmal rendelkező településnek (egyedül Mátészalka) az idősek nappali ellátás 
kívüli nappali ellátást, valamint a bölcsődei ellátást.  
 
A mátészalkai kistérség területén minden kötelező szociális és gyermekjóléti ellátás biztosított. 
 
Néhány mondat a Mátészalkai Kistérségről:  
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A Mátészalkai kistérség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, az Észak-alföldi régióban. 
Állandó népességének száma 67 ezer fő volt 2010-ben (a 2. legmagasabb a megyében), ugyanakkor a 
népesség folyamatos csökkenést mutat: 1998 és 2008 között közel 10 százalékkal csökkent, mely 
elsősorban az elvándorlásoknak tudható be. A kistérség népessége összességében fiatal (20,6% a 18 
éven aluliak aránya), azonban a gyermekvállalási kedv csökkent: a 3-5 éves korosztály létszáma 550 
fővel meghaladja a 0-2 évesekét, azaz az elmúlt két évben jelentősen visszaesett az azt megelőző két 
évhez viszonyítva. A kistérség 26 településből áll, melyek közül 3 rendelkezik városi ranggal: 
Mátészalka, Nagyecsed és Vaja, ám a tényleges városi funkciókat teljes körűen ellátó központnak 
egyértelműen Mátészalka tekinthető. 
 
A Mátészalkai kistérség az országban a 26. legelmaradottabb: települései közül csak 
Mátészalka és Jármi azok, amelyek nem kedvezményezett települések, azaz amelyek nem 
tekinthetők társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak és ahol a 
munkanélküliség nem haladja meg az országos átlagot 1,75-szörös mértékben. A kistérség települései 
közül 17 esetében a szegénységi kockázati kód a legmagasabb, és még az imént említett Jármi 
esetében is nagyon magas. 
 
A kistérségben a 18 éven felüliek egynegyede rendelkezik legalább érettségivel, amely 13 
százalékpontos elmaradást mutat az országos arányhoz képest. A képzettségben megjelenő 
elmaradáshoz szorosan kapcsolódik a magas munkanélküliség: 2010-ben 23% a 18-59 éves 
korcsoportban, amely 1990-hez képest 19 százalékpontnyi emelkedést jelent. A munkanélküliség ilyen 
magas aránya a kistérségben működő vállalkozások alacsony foglalkoztatási potenciáljával is 
magyarázható: egyfelől kevés a működő vállalkozások száma (2009-ben 38 működő vállalkozás jutott 
1000 főre), és a működő vállalkozások kevés számú embert foglalkoztatnak (60,5%-uk foglalkoztatott 
nélküli). Nagyon komoly problémát jelent, hogy a 18 évesnél fiatalabb gyereket nevelő háztartások 
felében nincs foglalkoztatott a kistérségben. 
 
A kistérség feladat-ellátási kötelezettség jellemzői: 
 
A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások nyújtásához a szolgáltatások számára a  
fenntartóknak (önkormányzatoknak) működési engedélyt kellett kérni az engedélyező hatóságtól. A 
működési engedély kiadásának komoly szakmai és tárgyi feltételei voltak. Kisebb településeken 
különösen megterhelő volt a megfelelő szakmai létszám biztosítása, különösen a gyermekjóléti 
szolgáltatás vonatkozásában, ahol főiskolai végzettségű családgondozó alkalmazását írta elő a 
jogszabály. Talán nem véletlen, hogy a Mátészalkai kistérségben először – 2006.-ban – a 
gyermekjóléti szolgáltatások közös működtetésére alakultak meg az első önkormányzati társulások.  
 
A kötelezően ellátandó feladatok szakszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében - először a 
gyermekjóléti szolgáltatás területén – a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás területén 4 mikro 
társulás kezdte meg működését. A mikro társulások intézményfenntartó társulás formájában látták el 
feladatukat, amely azt jelentett, hogy a gesztor önkormányzatok a szolgáltatásokat tömörítő 
gesztorintézményeik útján vállalták a társult települések vonatkozásában is a társult feladatok ellátását. 
A 4 mikro térségi társulás gesztortelepülései: Nagyecsed, Vaja, Györtelek és Mátészalka. 
A 2006. ban a gyermekjóléti szolgáltatás működtetésére létrejövő intézményfenntartó társulások 
hatékony feladat ellátását bizonyítja, hogy folyamatosan egyre nagyobb igény jelentkezett a mikro 
tétségi társulások bővítésére. 2007-től több település is jelezte, hogy csatlakozni kívánnak a 
gyermekjóléti szolgáltatás társulási formában történő ellátásához. Ugyanakkor igény jelentkezett arra 
is, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás mellett a családsegítés feladatait is társulási formában lássák el a 
csatlakozó települések.  
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Nem véletlen, hogy ezen két szolgáltatás esetében jelentkezett először az igény arra, hogy a feladatot 
társult formában lássák el az önkormányzatok. Mind a két szolgáltatás esetében a családgondozói 
feladatokat felsőfokú végzettségű családgondozó alkalmazásával láthatja el a fenntartó. A települések 
jelentős részén nem volt megfelelő végzettséggel rendelkező szakember, ezért igény jelentkezett arra, 
hogy ezeket a feladatokat az amúgy is megfelelő végzettségű szakemberekkel rendelkező 
gesztorintézmények útján lássák el. Nem volt elhanyagolandó az a körülmény sem, hogy a 
jogszabályok preferálták a kistérségi társulások által ellátott feladatokat kiegészítő normatíva 
megállapításával. Egyébként is ismert, hogy a gyermekjóléti és szociális szolgáltatások működtetése 
nem biztosítható az állami normatívából, ezért a lehívható kiegészítő normatívák csökkentették az 
önkormányzatok által hozzáadott saját erőt.  
 
A Mátészalkai mikro társulásban Mátészalka Város valamint Jármi Község önkormányzata a 
gyermekjóléti szolgáltatás szakszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében 2006. január 1-től létrehozta 
a Szatmári Kistérségi Gyermekjóléti Társulást Mátészalkai székhellyel. A Szatmári Többcélú 
Kistérségi Társuláshoz tartozó települések körében igény jelentkezett a Társulási Megállapodás 
bővítésére, ezért a gyermekjóléti szolgálat működtetésére létrehozott intézményfenntartói társulás 
módosítására került sor 2007. április 1-vel.    
A módosítás egyrészt a szolgáltatás bővülését (családsegítés mikrokörzetben történő ellátása), 
másrészt az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok számának növekedését 
jelentette. 2007. április 1. napjától Ópályi és Nagydobos is csatlakozott a társuláshoz, mind a két 
közösen ellátott szolgáltatás vonatkozásában.  
 
Ugyanakkor a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
bölcsődei ellátás, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában Mátészalka Város 
Önkormányzata a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulással külön megállapodást kötött. A külön 
megállapodás értelmében Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában lévő bölcsőde az ellátást a 
kistérség 21 települése, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást pedig a kistérség 9 települése 
vonatkozásában biztosítja. Ugyanezen 21 település vonatkozásában látja el a Mátészalka Város 
Önkormányzatának fenntartásában lévő Egészségügyi Alapellátási Intézmény a háziorvosi központi 
ügyeleti feladatokat a 2006. március 29-én megkötött Külön Megállapodás alapján.  
 
Ilyen előzmények után felvetődött az a gondolat, hogy a már eddig is közösen ellátott feladatok még 
szakszerűbb és költséghatékonyabb ellátására célszerű lenne intézményfenntartó társulást létrehozni, 
és a közösen vállalt feladatokat egy közös fenntartású intézmény útján ellátni. Az egyeztetéseket 
követően jöttek létre a Szatmári Többcélú Kistérségi Társuláson belül a mikro körzeti 
intézményfenntartó társulások.  
 
Négy ilyen mikró-társulás jött létre 2008. január 1 napjától: 

1. ) a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 
Mátészalka, 

2. A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Társulás Nagyecsed, 
3. a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja, és  
4. a Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás Györtelek.  

 
Az intézményfenntartó társulások valamennyi mikro-térségben hasonló elv alapján működnek, ezért én 
a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás által 
ellátott feladatokkal szeretnék bővebben foglalkozni.  
 
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 
Mátészalka:  
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Kétségtelen, hogy a legtöbb települést magába foglaló intézményfenntartói társulás. A Szatmári 
Többcélú Kistérségi Társulás 26 települése közül 21 települése tartozik ide. 
A társult önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1190 évi  LXV. Törvény 41.§-a, valamint 
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8.§.(1) 
bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egészségügyről szóló 
1997. évi CXIV. Törvény alapján a hatékonyabb, szakszerűbb és költséghatékonyabb működés 
érdekében a gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok közös megszervezésében 
állapodtak meg és ebből a célból létrehozták az intézményi társulást, és a feladat ellátását biztosító 
intézmény ( Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények ) közös 
fenntartásában állapodtak meg.  
Az intézmény ellátási területe az egyes szolgáltatások vonatkozásában más és más.  
 
Röviden bemutatom az intézmény által ellátott szociális és gyermekjóléti alapellátásokat, 
szakfeladatonként. 
 
1. Családsegítés: ezzel a szakfeladattal nem kívánok foglalkozni, tekintettel arra, hogy a következő 
előadás témája lesz a családsegítés bemutatása.  
 
2. Étkeztetés 
 
1993. évi III. törvény 62§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább 
napi egyszeri meleg étkeztetéséről 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. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a település önkormányzat 
rendeletben határozza meg.  
Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. 
- Az igénybe vevők 2012 évben: 34 fő.               
Az ügyfelek túlnyomó többsége kiszállítással kérte az ebédet. 
Az étkeztetés ellátási területe: Mátészalka, a társuláshoz tartozó valamennyi önkormányzata biztosítja 
a saját települése vonatkozásában.  
 
3. Házi segítségnyújtás: 
 
A gondozást 14 főállású gondozónő látja el, végeznek gondozást. A házi gondozás miatti igény a 
falvakban a fiatalok elköltözése és a falvak elöregedése miatt növekedett meg az utóbbi időben. 
A gondozónők december havi statisztikai zárással 102 fő gondozottat láttak el. Az év folyamán. 
A gondozottak több mint 80%-a nő és özvegy. Gondozások megszűnése elsősorban elhalálozás és 
idősotthoni elhelyezés miatt történt. 
A gondozásért Ópályi, Kocsord, Szamoskér, Mátészalka településen térítési díjat fizetnek a 
gondozottak. 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének 
fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 
A területi szociális gondozó feladatainak ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy kliensének fizikai, 
mentális és szociális szükséglete biztosított legyen. 
A területi szociális gondozást a kliens saját környezetében, korának, élethelyzetének és egészségi 
állapotának megfelelően, a meglévő képességek fenntartásával és fejlesztésével kell biztosítani. 
A házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk: 
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- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és 
róluk nem gondoskodnak 
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, 
- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő 
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához 
- azoknak az alapvető gondozási, ápolási feladatoknak, az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és 
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, sőt, a veszélyhelyzetek 
kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás is. 
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Jelenleg a 
gondozási szükséglet vizsgálata az előgondozással azonos időben történik és a Házi Segítségnyújtás 
vezetője végzi, és erről igazolást állít ki.  
A Házi Segítségnyújtás szakfeladatot az intézmény a következő településeken biztosítja 2009 óta: 
Mátészalka, Jármi, Kocsord, Nagydobos, Nyírcsaholy,Nyírmeggyes, Ópályi, Szamoskér,
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4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Célja: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt szociálisan 
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, fogyatékos, ill. 
pszichiátriai betegek részére, az önálló életvitelük fenntartása érdekében, a krízishelyzetek 
elhárításában vagy megoldásában gyors segítséget nyújtson. 
A 2006. november 30. –al, kapcsolódott az alábbi szolgáltatásba Mátészalka és a hozzá 
tartozó 9 mikro-települése, összesen 95 db készülékkel.  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak az ellátási területe: Mátészalka, Jármi, Kocsord, 
Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi, Szamoskér, Szamosszeg.  
A készülékek telepítésére akkor úgy került sor, hogy Mátészalkán 50 db, míg a kis 
településeken összesen 45 db (településenként 5 db) lett elhelyezve. 
2009. január 01. –től, végleg kivált a társulásból Nyírkáta település. 
2009. január 28. –án készülékbővítésre került sor, 51 db készülék lett telepítve a hozzánk 
tartozó kistelepüléseken, ezáltal a várakozó igénybevevők igényei kielégítésre kerültek. 
2009. június 10. –én Nyírkáta település készülékei leszerelésre kerültek, amit szintén a 
környező települések között osztottunk szét, az igények figyelembevételével. 
A kihelyezett jelzőkészülékek száma összesen: 146 db. 
Mátészalkán 3 fő tevékenykedik a szolgáltatásban, ebből 1 fő koordinátor, 2 fő szociális 
gondozó. 
A kistelepülések mindegyikénél 2 fő szociális gondozó végzi a szolgáltatást. 
Minden munkatársunkat megbízási szerződéssel foglalkoztatnak. 
2012. évben összesen 276 db riasztás történt. 
A szolgáltatás 2010. január 1. napjától kikerült az állami normatíva rendszerből, ettől az 
időponttól pályázat útján lehet bekerülni az állami finanszírozási rendszerbe. 2010.január1. 
napjától 2012. december 31. napjáig a szolgáltatásunk az állami finanszírozási rendszerbe 
befogadást nyert, majd a finanszírozás hasonló feltételekkel 2013. június 30. napjáig 
meghosszabbításra került. 2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
állami fenntartásba került. A fenntartói feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság látja el az eddigi szolgáltatóval kötött megállapodás alapján.  
 
5. Támogató Szolgálat 
 
A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 
Támogató Szolgáltatása 2005. februárjában kezdte meg működését.  
 
A Támogató szolgáltatás célját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 65/C. §. (1) bekezdése határozza meg, így a szolgálat működtetésével hozzá 
szeretnénk járulni a fogyatékos személyek önálló életvitelének megkönnyítéséhez a lakáson 
kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a 
lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosításával.  
Támogató Szolgáltatásban, ebben az évben összesen:  44 fő részesült. 
Ellátásra várakozó személy nincs. 
A támogató szolgáltatás szolgáltatásai közül a személyi segítségnyújtás illetve a 
személyszállítás térítésköteles. A támogató szolgáltatás valamennyi munkatársa rendelkezik a 
munkaköréhez szükséges speciális képzéssel. A dolgozók munkaidejét tekintve többségében 8 
órás munkakörben végzik a tevékenységüket, egy fő személyi segítő heti 35 órás 
munkakörben lett alkalmazva.  
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A szolgáltatásunk egy fehér színű, kilencszemélyes, 2010. –es évjáratú személygépkocsival 
végzi a szállítást, melynek típusa Ford Transit. A gépjárművünk, egy kétsínes mobilrámpával 
rendelkezik, valamint alkalmas kerekesszék rögzítésére, szállítására. 
Ellátási területe Mátészalka város területe, ahol a szociálisan rászorult valamennyi súlyosan 
fogyatékkal élő személyek (mozgás, – látás, –hallás, - értelmi fogyatékos, illetve autista) 
számára biztosítjuk szolgáltatásainkat. 
A támogató szolgáltatás 2009. január 1.- napjától szintén kikerült az állami normatíva 
rendszerből, pályázat útján 2009. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig első körben, 
majd ismételt pályázati kiírás alapján 2012. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig 
ismételten bekerült az állami finanszírozási rendszerbe.  
  
6. Fogyatékosok nappali intézete 
 
Az ellátottak köre 
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában illetve a működési engedélyben 
meghatározott alapfeladata szerint ellátja azoknak a 3. életévüket betöltött és felnőtt enyhe 
vagy középsúlyos értelmi valamint halmozottan fogyatékos, és autista személyek ápolását, 
gondozását és terápiás célú foglalkoztatását 25 férőhelyen, akik nem vagy csak részben 
oktathatók, képezhetők és ellátásukra foglalkoztatásukra intézményi keretek között van 
lehetőség, és gyógyintézeti kezelést nem igényelnek 
Ellátási területe 16 település közigazgatási területére terjed ki.  
A fogyatékosok nappali ellátása 32 férőhelyes. 
A szociális foglalkoztatás biztosítására 2012. december 31-ig van finanszírozási szerződése a 
fenntartónak. A foglalkoztatás keretén belül a foglalkoztatottak egészségi állapotától függően 
munka rehabilitációs és fejlesztő felkészítő foglalkoztatás biztosítására van lehetőség.  
 
7. A hajléktalan személyek átmeneti szállása: 
Azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű 
szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. 
A hajléktalanok átmeneti szállásán az a mátészalkai és környékbeli 18. - ik életévét betöltött 
nő vagy férfi helyezhető el, aki lakhatással nem rendelkezik. 
A szálló 2004. év óta van ezen a helyen kialakítva, négy hálóhelyiséggel, összesen 20 
férőhellyel. Ezen kívül betegszoba, két vizes blokk, orvosi szoba, társalgó, ebédlő, 
foglalkoztató, konyha, mentálhigiénés szoba, valamint kettő raktárhelyiség áll rendelkezésre a 
feladatok ellátásához. 
A szálló munkatársai a hajléktalan személyek számára szociális és mentális ellátást, az 
átmeneti szállóról való továbblépéshez, személyre szabott segítséget nyújtanak 
Az átmeneti szálló ellátási területe: Mátészalka közigazgatási területe. 
 
8.  Gyermekjóléti Szolgálat  
 
Mátészalkán 1997. november 1-től- több mint 15 éve működik és folytat önálló szakmai 
tevékenységet a Gyermekjóléti Szolgálat az 1997. évi XXXI. számú  
„ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló törvény alapján.   
A gyermekjóléti alapellátás célja az 1997. évi XXXI. Tv. 38 § értelmében, hogy az 
alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermekek testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődésének, 
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 
megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 
családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 
A Gyermekjóléti Szolgáltatás ellátási területe kibővült, 2004-ben alakult meg a Szatmári 
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Többcélú Kistérségi Társulás, melynek célja a hatékonyabb, magasabb szakmai színvonalú 
ellátás biztosítása a kisebb településeken is.  2006. febr. 1.-én Jármi település Önkormányzata 
igényelte a szolgáltatás biztosítását, majd 2007 április1.- től csatlakozott Nagydobos és Ópályi 
települések is. 2008. január1.-én az intézmény neve is megváltozott, Szatmári Kistérségi 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények és csatlakozott Nyírmeggyes, 
Nyírkáta, Szamosszeg- Szamoskér, majd 2009- január 1. –én csatlakozott új település 
Nyírcsaholy. 2012 évben is ez volt a megoszlás.   
2014. január 1. napjával Szamosszeg község a gyermekjóléti szolgálat kistérségi feladat 
ellátásából kiválik.  
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata nagyon szerteágazó, csak felsorolás szerűen említek 
néhányat:  

-a gyermekek családban maradásának érdekében végzett munkájuk,  
-a veszélyeztetettség megszüntetése, elhárítása érdekében végzett tevékenységük, 
-észlelő, jelző-rendszer működtetése, 
- családlátogatás, segítő beszélgetés, környezettanulmányok készítése, 
- megfelelő programok szervezése a gyermekek, fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése 

érdekében,  
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatait Mátészalkán a 2012- es évben 6 fő családgondozó, 
vidéken 7 fő látta el. 
 
Gyermekek átmeneti gondozása: 
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 
elősegítő az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő 
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, 
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (teljes körű ellátásáról) kell gondoskodni. A 
gyermekek átmeneti gondozása megszervezhető helyettes szülőnél, gyermekek átmenti 
otthonában, vagy családok átmeneti otthonában.   
Mátészalka Város Önkormányzata a gyermekek átmeneti gondozását önálló helyettes szülő 
alkalmazásával biztosítja. 
 
A helyettes szülő ellátási területe: Mátészalka város közigazgatási területe.  
Helyettes szülőhöz ez ideig gyermek elhelyezése nem történt.  
  
Bölcsődei ellátás:  
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét 
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, 
a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 
Bölcsődei ellátásban azok a gyermekek részesülhetnek, akik már a húsz hetes kort 
betöltötték, de a három évet még nem. A bölcsőde férőhelyeinek száma 2011. november 11-
től 102 fő, 1 (fogyatékos gyermekeket is ellátó) csoport 10 fő, 3 csoport 12 fő és 4 csoport 14 
fő férőhellyel került kialakításra.  
Bölcsődénk 2006. évtől kistérségi feladatot is ellát. Az elmúlt évben a térségből 29 fő 
részesült bölcsődei ellátásban.  
A bölcsődei gondozó-nevelő munkát 18 fő gondozónő látja el, valamennyien megfelelő 
szakképzettséggel rendelkeznek.  
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Intézményfenntartói társulások felülvizsgálata:  
 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködési megállapodásairól szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény 2013. január.1. napjától hatályát vesztette, helyette a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) IV. fejezete rendelkezik az 
önkormányzatok társulásának szabályairól. 
 
A jelenleg hatályos társulási megállapodásokra a Mötv. átmeneti rendelkezései irányadóak: 
146.§ (1) „Az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat 
a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e 
törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.” 
A Mötv. hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat az 
önkormányzatok képviselő - testületei legkésőbb 2013. június 30-ig kötelesek felülvizsgálni, 
és a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítani. 
 
Az intézményfenntartói társulások felülvizsgálatát követően a korábban jogi személyiséggel 
nem rendelkező társulások jogi személyiségű társulásokká váltak.  
 
A Szatmári Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó intézményfenntartó társulások közül a 
felülvizsgálat során a Vajai Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás nem 
újította meg az új jogszabályoknak megfelelően a társulásukat. A korábban hozzájuk tartozó 
települések közül Őr, Nyírparasznya és Papos csatlakoztak a Mátészalkai székhelyű Szatmári 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társuláshoz. 
 
Az intézményfenntartói társulások a jogszabályi előírásoknak megfelelő felülvizsgálat után is 
azzal a céllal végzik a munkájukat: 

- hogy a kistérséghez tartozó valamennyi településen azonos minőségű szolgáltatás álljon 
a rászorulók rendelkezésére, 

-  a kistérség lakói számára magas színvonalú, igényes szociális szolgáltatások álljanak 
rendelkezésre, 

- a különböző szolgáltatási formák összehangolása lehetővé teszi az erőforrások optimális 
kihasználását és a hiányok pótlását. 
 

A társulásban részt vevő helyi önkormányzatok természetesen a lehetőségeikhez és 
szükségleteikhez mérten ellátják a szociális törvényben meghatározott alapszolgáltatásokat a 
társulásban foglalt tevékenységük mellett.  
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