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Alpolgarmester

A polgarmester szakapparatusanak szerkezeti felepitese szerint a

k6vetkez6 irodak, tevekenysegek megszervezese es vezetese tartozik

munkak6r6mbe:

- az anyakonyvvezeto iroda vezetese;

- az alabbi terGletek tevekenysegenek megszervezese es vezetese:

SZQciaJis szo!grutatasok, gyermekvedeiem, hatranyos helyzetu

szemelyek, id6s szemelyek, csaJadok es mas szoci3..lis segitsegre szorulo

szemelyek vagy csoportok tamogatasa;

- ifjusag;

- sport;

- surg6ssegi szolgruat;

- s20ciatis lakasok.

Ezen hataskor gyakorlasaban ininyitom, ellenorzom es tamogatom a Sport- es

Szabadid6k6zpontok Igazgatosagat, a Sepsiszentgyorgyi Polg8.rmeste~ Hivatal

Gyfunhatosagi Osztruyat, a K6z6ssegsegito Igazgat6sagot es a Zathureczky Berta

Id6sek Otthonat.

Zathureczky Berta Oregotthon

A Zathureczky Berta Oregotlhon legf6bb tevekenysege az id6sek szociaJis

segitesere, apolasara iranyuL Az otthon objektivai az id6sek szociaJis

reintegnil6dasat, a kiilonboz6 szolgrutatasokhoz val6 hozzaferesuk k6nnyiteset,

az eletkedv es remenyseg noveleset, az id6skori magatartas es hozzaallas

javitasat, valamint az id6sek problemainak es sZ\1ksegleteink felismereset

celozzak: meg.

A Zathureczky Berta Otthon a kovetkezo ket tipusu szolgrutatast biztositja

id6sek szamara:



- Bentlakasos rendszer

- Napkozi otthon

A 2012-es ev elejen 20 szemely szarmira nyiljtottunk segitseget a Bentlakasos

rendszer kereten beWI, illetve 17 szemely szamara a Napkozi otthon kereten

beW!. Az elhalaIozasok szama a a Bentlakasos rendszerben lev6k k6reben 1,

illetve a Napkozi otthont igenyl6k k6reben 2.

A 2012-es ev vegen 23 szemely szamara nyiljtottunk segitseget a Bentlakasos

rendszer kereten beWl, illetve II szemely szamara a Napkozi otthon kereten

beW!.

A 20 12-es evben megvalositott nagyobb tevekenvsegek:

- Befejez6d6tt a Zathurecky Berta Jd6sek Otthonanak korszerusitese, a 2007-

2013 RegionaJis Operativ Program aJapbol: a lakoszobak szama 21-rol 34-re

nott.

- a 2765j2012-es Rendelet alapjan benyu.jtottunk egy projektet a SzociaJis,

CsaJadiigyi es Munkaiigyi Miniszteriumhoz a napk6zi es bentlakasos otthonok

beruhazasi es aJtaJanos javitasi koltsegeinek finanszirozasara. A fent emlitett

projekt kereteben a Zathurecky Berta Otthon az idosek eletenek javitasat

ceiozza az otthonban, szocialis szolgaJtatasokat biztositva szamukra.

- a Zathurecky Berta Otthon akkreditaIasanak megszerzese, llj2012-es

sziunmaI a Napkozi Otthon es 31j2012-es szammaI a Bentlakasos rendszer

eseteben.

- letrejott a Zathurecky Berta Otthon honlapja, az intezmeny muk6desere

vonatkozo adatok folyamatos fossites alatt cillnak.

- Az Aktiv Idos6des es a Generaciok K6zotti Szolidaritas eur6pai evenek kereten

belOl egy iinnepseget szerveztiink, amelyen a kovetkezo eloadok vettek reszt:

Katai Judit es Orban Ferenc egy zenei szoloesttel, a "Meseauto" tancel6adas a

Varadi Jozsef I-VIII osztaIyos iskola III. osztaIyos gyerekei eloadasaban, az

otthon lakosainak eloadasa "Lattam a jovot, eppen javitjak" cimmel, valamint a

sepsiszentgyorgyi nyugdijasok "Oszirozsa" egy11ttese. Ket kiaIlitast is

szerveztiink: "Szorgos kezek" kezmuves kiaIlitas, a Camera Club Siculorum

fotok1ub ,.l>regseg" c. kiaIlitasa.



- Az unnepek alkalmaval (Jdosek Napja, Karacsony) fiatal onkentes csoportok es

idosebb szemeiyek vallasi temaju eloadasokat szerveztek. Karacsony alkalmaval

a kovetkez6 el6adasokra ken1lt sor; december 9 - az illyefalvi N6egylet el6adasa,

december 10 - a baptista parokia unnepsege, december 11 - a Maltai

Szeretetszolgruat el6adasa, december 14, 17, 18, 21 - ovodas es iskolas

gyerekcsoportok el6adasai, december 17 - a katolikus piebania "Szent Csalad"

c. eloadasa, december 21 - Tompos Dezso cukrasz meglepetese, december 22 -

egy csematoni onkentes csoport eloadasa, december 24 - Maria Logofatu

konnyUzenei eloadasa es Katai Istvan es Geese Noemi meglepetes koneertje,

december 25 - katolikus mise.

- az otthonban Istentiszteletet es Szentmiset is szerveztink, amin a bentlakok

igenyeik szerint vesznek reszt.

- partnerszerzodest kot6ttunk a Voroskereszttel, a Kovaszna Megyei

KozegezsegQgyi Igazgatosaggal, a Bod Peter Megyei Konyvtarral illetve a

Constantin Brancu~i Szakkozepiskoiaval.

KozossegfeUesztesi Igazgatosag

A Koz6ssegfejlesztesi Igazgat6sag a Sepsiszentgyorgyi Polgannesteri Hivatal

hatasan belul muk6d6 jogi hatosag, amely az 149/2001 szamu Varosi Tanacs

hatarozattal lett letrehozva.

Feladatai es hataskore:

- kialakitja a k6z6ssegi szocialis szolgrutatasok tervet a varos szintjen

valamennyi intezrneny es tenyezo bevonasaval, amelyek erinthetik a munka

vagy a szociatis segitseget es vedelmet;

- koveti a k6z6ssegi szoeialis tervek alkalmazasat azokon a ten1leteken, ahol az

alkalmazasa kapcsol6dik a szolgrutatasi tevekenysegekkel;

- kidolgozza a szolgrutatas k6Itsegvetes-tervezetet;

- kidolgozza a joghatosaga ala tartozo jogszabaIyok es egyeb szabatyozasok

terveit;

hozzajarul a joghatosaga ala tartoz6k fejlesztesere es vegrehajtasara



vonatkoz6 politikilk, strategiak es programok kidolgozasahoz nemzeti, regionaJis

es helyi szinten;

- elkesziti a ceIcsoportokra vonatkoz6 tanulmanyokat, elemzeseket es

statisztikakat es a tevekenysegi koroket;

ertekeli az emberek tarsadalmi-gazdasagi helyzetet, azonositja

szOksegleteiket, azonositja a kockazati helyzeteket es intezkedeseket aIlapithat

meg a megel6zesr61 es a tarsadalmi reintegraci6rol;

- stb.

Ezek a feladatok az alabbi statisztikai adatokhoz vezettek:

1. Jovedelemtamogatas a 416/2001 torvenyertelmeben:

Regisztrrut esetek osszesen: 124

Aktiv doszarok: 241

2. Temetkezesi segely:

J6vahagyott kerelmek: 3

Kifizetesek: 1.200 lej

3. Fix osszegii gyorssegeIy:

Regisztrrut esetek: 89

J6vahagyott kerelmek: 86

Kifizetesek: 135.5731ej

4. Termeszetbeni siirg6ssegi segely:

Regisztr.ilt esetek: -

J6vahagyott kerelmek:

5. Szociruis Etkezde:

Adag etel: 44744

6. Sulyos fogyatekos szemelyek torveny szerinti tamogatasa:

Egyseg: 1586 / ev



Osszeg: 840465 lej

7. Csaladi p6t1ek:

Bejegyzett keres: 66

J6vahagyott kerelem: 66

8. FUtespoth!kra leadott keresek:

Leadott keresek [oldgazra: 2798

Leadott keresek fa- es szen tamogatasra: 418

SzociaJis otthoo. Ejszakai szaIl6.

2012-ben a szociaJis bizottsag tagjai a szocialis jeUegu. int<~zm€myek hitogatasa

alkalmaval felmertek ezen intezmenyek muk6desi kondici6it. Arra a

k6vetkeztetesre jutottunk, hog}' a $zociatis otthont a lehetO legr6videbb iden

belul rei kell szarnolni. mivel az ottlak6k embertelen konilrnenyek k6z6tt elik

napjaikat.

2012. szeptemher 27.-en j6vahagytuk a szociaJis otthon atszervezeset es a lak6k

atk61t6zteteset az Oltmez6 uteai ingatlanba. Ezidaig 113 szemelyt k61t6ztettunk

at,S szemely eseteben az oregotthon szolgrutatasait vettOk igenybe, 5 csalad a

civil szervezetekkel k6z6s projektlink kereten bellil kerult uj otthonba.

Szochilis Otthon es Ejszakai Sza.ll6~ Romulus Cioflec utca, 144~es tho /2012

2012 A szociaJis otthonban Az ejszakai szcill6t

nyilvantartott szemelyek igenybe vev6 szemelyek

szama szama

Januar 456 50

Februar 456 50

Marcius 456 50

Aprilis 456 50

Majus 456 50



Junius 456 50

Julius 456 50

Augusztus 456 50

Szeptember 456 50

Okt6ber 456 50

November 340 50

December 324 50

SzodaJis Otthon- Oltmez6 utca, 13-15. szam/2012

2012

Januar

Februar

Mar-dus

Aprilis

Majus

Junius

Julius

Augusztus

Szeptember

Oktober

November 113

December 113

Szocialis surgossegi kozpont- Oltmezo utca. 9-11. szam I 2012

Februar

194

2012 Surg6ssegi kozpont

Januar

194



Marcius 194

Aprilis 194

Majus 194

Junius 194

Julius 194

Augusztus 194

Szeptember 194

Okt6ber 194

November 194

December 194

A SzociaIis Igazgat6sag egisze alatt mukQdik tovabba a Dalia utca-i, napi

renddel muk6d6 b6lcs6de fejlesztese is.

Bolcsode / 2012

2012/ H6nap Gyerekletszam

Januar 491

Februar 286

Marcius 497

Aprilis 377

Majus 599

Junius 612

Julius 556

Augusztus

Szeptember 471

Okt6ber 513

November 439

December 356

Gyamhat6sagi Osmly

A gyamhat6sag legf6bb tevekenysegei koze tartozik:



1. ElIen6rizni, hogy a sZl116k vagy g)'amok hogyan gondozzak. kiskorU

gyermekeiket es minden esetben egy·egy k6myezettanulmanyt kesziteni az

adott heiyzetr61. Ez az un. szociaIis anket, aminek tartalmaznla kell:

· az eset azonositasat, felismereset;

· helyszini kivizsgaIast;

· szemelyi es csaladi adatokat;

· egeszsegi atlapotot;

· anyagi heiyzetet;

· vegk6vetkeztetest, javaslatot.

A helyszini kivizsgruas soran kidenil, hog)' a gyenneknek vagy a felnott

betegnek, raswrulcnak, milyen nevelesi vagy gondozasi formara van sztiksege.

Javaslatainkat a neveles formwt illet6en a rendcrseg, bircsag, swciatis

intezmenyek fele tovabbitjuk vagy polgannesteri rendeletet keszitunk elc r61a.

Konkretan azt k6vetjilk, hogy a szul6k, gyamok, ilgygondnokok hogyan

biztositjB.k a neveleshez szOkseges optimruis felteteleket. Azokban az esetekben

amikor ezek a feltetelek nem megfelel6ek, k6zbelepunk es a legr6videbb ida alatt

a szemely elelkoranak es helyzetenek megfeJelaen nevelesi formavrutoztatast

javasolunk.

2. Esettanulmanyt kesziteni vruasok saran a gyermekelhelyezes szabaJyozasa

erdekeben. Ezekben javaslatot teszOnk a gyermek egyik sziilanel vale

elhelyezesere, gyermeklatogatasi ida meghatarozasara, lakhely

meghatarozasra stb. A hazassagok felbomlasanak leggyakoribb okai:

- a nagyfokU alkohol fogyasztas (attalaban a ferj reszerol)

· munkanelkUliseg

- csaladon kivilli uj kapcsolat letrehozasa

- csaladi felei6ssegek, k6teiessegek fel nem vrulalasa

· a sziil6k kUlroldon valo munkavaJialasa.

3. Ellen6rizni a gyamokat, akik a gyamsag ala helyezett szemelyek gondjat

viseiik, javaikat kezelik.



A gyam koteles a gyamhat6sagnak evi beszamol6t leadni a beteg aIlapotar61,

anyagi helyzeter61 a gyamra bizott anyagi javak kezeleserol, valamint azokr6l a

koltsegekr61 amelyeket a gyamsag ala helyezett szemely szUksegleteire forditott.

4. Figyelmet szentelni azokra az id6s szemelyekre, akik betegseglik vagy

oregseglik folytan nem kepesek sajat maguk ellatasara.

A 17/ 2000 t6rveny alapjan az ides szemely sajat keresere vagy hivatalb6l a

gyamhat6sag jelenletet elvezve eltartasi szerz6dest kothet. A 2012 evben 49

eltartasi szerz6dest kotott id6s szemely van a nyilvantartasunkban, akiket evi

rendszeresseggel meglatogatunk, esetenkent az id6s szemely vagy eltart6ja

keresere annyiszor ahanyszor igeny van ra.

A 2012. ev szamokban:

- 187 esetben tovabbitottunk kornyezettanulmcinyt, valamint atiratokat a

torvenyszek es birosag fete (gyermekelhelyezes, lakhely meg8..llapitas,

li.jraelhelyezesi kerelmekre) ebb61 7 esetben a tanacsadasunk es segit6

munkank soran sikeriilt a csaladot megmenteni a vruas folyamatat61;

- 12 polgarmesteri rendelkezes szUletett ugygondnoksag kinevezessel kiskoruak

szamara;

- 9 kiskoru es 71 id6skorU gyamsag alatt lev6 szemelyt vettunk nyilvantartasba.

A 80 emlitett esetben egyenenkent evi elszamolast keszitettunk, helyszinen

meglatogattuk es nehany esetben egesz evben tanacsadassal valamint

ugyintezesben segitettuk a gyamokat;

1 esetben polgarmesteri rendelkezest bocsatottunk ki ugygondnok

kinevezessel nagykorU szamara, erdekkepviseletre;

- 3 polgarmesteri rendelkezes sztiletett gyamsag alatt lev6 feln6tt szemelynek;

- 4 kornyezettanulmany a rend6rseg fele, 10 mas esetekeben, 67 iskolak fele;

- 8 id6s szemely keresere javasoltunk oregotthonba val6 beutalast;

- 3 esetben igenyeltek k6rnyezettanulmanyt, gyamhat6sagi reszvetelt eltartasi

szerz6des megkotesehez;

- 10 esetben a Megyei Gyermekvedelmi Kozpont keresere, 6 esetben szemelyi

keresre, 5 esetben elitelt szemely szamara keszitettunk kornyezettanulmanyt;



Tovabba a beerkez6 hatarozatok alapjan vezetjuk a kiskoru fogyatekosok,

valamint azon kiskoruak nyilvantartasat akik valamilyen nevelesi fOITUaban

reszesulnek.

Szeptember-okt6ber folyaman egy szemely az irodab61 reszt vett egy

swci<ilis projekt kidolgozasaban.

Egy szemely az irodab6i megbizatast kapott egy iskolai projektben val6

reszvetelre, amely 70 iskolaskoru gyerrneket celoz, az iskolakerules megel6zese

celjab61. Ez a patyazat 2013 nyaran veglegesit6dik

A 2012-es ev augusztusaban a Megyei Jfjusagi es Sportigazgat6sag

feiajanlasaval szervezett szoci<ilisan hatranyos helyzetben el6 14 fiatalt volt

lehet6segilnk egy hetes Costinesti-i taborba javasolni. A decemberi h6nap

folyaman 34 szociaJisan hatranyos helyzetu gyerrneket javasoltunk karacsonyi

csomagra a sepsiszentgyorgyi Voroskereszt felkeresere.

Felkeszliltscgilnkhez merten, minden hozzank kerul6 esetben (663 esetben)

pr6baJtunk megoidast talatni, segitseget nytijtani, ezaJtal enyhitve a csaladban

kialakult krizis vagy konfliktus helyzeten. Tobb esetben csupan segit6

beszelgetest alkalmazva sikerult csaladi krizis helyzeteket megoldani.

A 2012-es ev folyaman sikerult az intezmenyekkel akik keresere

k6myezettanulmanyt, bizonylatot vagy javaslatot tababbitottunk, egy megfelel6

egyOttmuk6d6 kapcsolatot fenntartani, ameJy nagymertekben segiti a

problemamegoldas hatekony kiviteiezeset.

Sport- es Szabadidokozpontok Igazgatosaga

A polgannesleri hivatal kereten beWI muk6d6 Sport- es Szabadid6k6zpontok

Igazgat6saganak tevekenysege har~m nagy tertuletre terjed ki: Uszoda es

Szabadid6kozpont, Varosi Sportcsarnok, SugasfUrd6-i Kezelokozpont.

Az Uszoda es Szabadidokozpont nepszenisitese erdekeben egy uj

beleptetorendszert vezetto.nk be, a berlet-rendszert. 2012-ben osszesen 46104

belepot arusitottunk Celunk a varos sporteletenek es szOrakozasanak

tamogatasa. Ezt szem elatt tartva az Uszoda- es Szabadid6kozpont kUlonb6z6

usz6- es egyeb versenyeknek adotl helyet:

- Usz6verseny: Gyennekek Palotaja, aprilis 5.



Oszoverseny: K6z6ssegert Alapitvfu1y, szeptember 29.

Sprint Kupa: Ciprian Sport KJub, oktober 14.

Mikulas Kupa: Tn-Aluta Kiub, December 8.

A k6z6nseg szolgaIataban a Varosi Sportcsarnok szinten rengeteg esemenynek

adou heJyet a 2012. evben:

Koncert: Kovaszna Megye Tanacsa, januar 9.;

Berde Kupa: januar 28;

KisaIlat-kiaIlitas: februar 8-14.;

Fotbal Kupa: marcius 18;

Divatbemutat6: marcius 10-13.;

Hockey verseny: marcius 16-18.;

Allasb6rze: aprilis 20.;

Szent Gyorgy Napok- KiaIlitas: aprilis 24-28.;

Tavaszi lzek: aprilis 28.;

Orszagos Ping-Pong verseny: majus 6.;

KolbaszfesztivaI: majus 18-20.;

Sport Napok: majus;

Kick-box: junius 9.;

Gyermekkoncert: december 6.;

Roman nepzene bemutato: december.

A 2012. ev SugasfUrdo fejleszteseben es modemizaIasaban is fontos szerepet

jatszou. Az egyik legfontosabb lepes, amit az elorehaladas erdekeben sikeriilt

eiemiink, az uj beleptet6rendszer felszerelese es muk6dtetese, ami 6sszesen

17000 Eur6ba keriilt. 6sszesen 25725 betep6t adtunk el.

Fogadoorak

2012. augusztus 22. es 2013. januar 23. kozott 6sszesen 19 alkalommal

tartottam fogad66rat. A fogadoorakon megjelent szemelyek szama 6sszesen 220.

A leggyakrabban el6fordul6 problemak, melyekkel hozzank fordultak:

1. SzociaIis takas kerelmezese: 130 szemely;



2. A polgarmesteri hivatal tamogatasanak kerese kulonboz6, szemelyes

problemakban: 66 szemely;

3. Csaladon beh11i gondok: 22 szemely;

4. Sport· es ifjusagi esemenyek szervezesevel kapcsolatos problemak: 2 eset.
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