
Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2021. évre vonatkozó szakmai és 
pénzügyi beszámolója, az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat-ellátási 
szerződés teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 
a 2016. december 22-i ülésén döntött arról, hogy 5 évre a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesülettel (a továbbiakban: Egyesület) feladat-ellátási 
szerződést köt az Önkormányzat által önként vállalt alternatív napközbeni ellátás 
feladat ellátására.

A feladat-ellátási szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) az Egyesület vállalta, 
hogy az Önkormányzat „alternatív napközbeni ellátás játszótéri program keretében” 
vállalt feladatát a „Játszva megelőzni!- Máltai Játszótér Program” komplex 
módszertanának szakmai keretein belül ellátja.

A Szerződés 16. pontja szerint az Egyesület minden év február 15. napjáig részletes 
szakmai és pénzügyi beszámolóban tájékoztatja az Önkormányzatot az előző évben 
folytatott szakmai munkáról, valamint a támogatás felhasználásáról.

A Máltai Szeretetszolgálat 2022. évben határidőben benyújtotta a szakmai és a 
pénzügyi beszámolóját az önkormányzathoz.

A szakmai beszámolót az előterjesztés 1. számú mellékleteként beterjesztem, a 
pénzügyi beszámoló - terjedelme és a személyes adatok védelme miatt - az 
Orosházi Polgármesteri Hivatal Szociális, Gyámügyi és Egészségügyi Osztályán 
megtekinthető.

A beszámolók tartalmának megismerése alapján megállapítható, hogy a 
Szerződésben foglaltaknak a Máltai Szeretetszolgálat a 2021. évben eleget tett.

A pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető nyilatkozott a pénzügyi elszámolás 
elfogadásáról.

Tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a 125/2021 .(XI 1.21.) K.t. határozat 
alapján, a feladatot továbbra is az Egyesület látja el 2022. január 1. napjától 5 éves 
szerződés alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.



Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselö-testülete dönt arról, hogy a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesülettel, az önkormányzat által önként vállalt alternatív 
napközbeni ellátás feladat ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 2021. évi 
teljesítéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Klemmné Kalcsó Lilla osztályvezető a határozat közléséért.
Határidő: 15 nap

Orosháza, 2022. március 01.
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Megnevezés: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. „Játszva megelőzni" - Játszótér 

Program. 5900 Orosháza. Tas u. 1/a

Típus: Orosháza város közterületén többfunkciós sport-, játszó és rekreációs szabadidőpark 

Kapacitás: az év mintegy 360 napján (télen 10.00-18.00; nyáron 9.00-19.00) nyitva tartó 

játszótér 2021-ben 25.400 látogatást regisztrált.

A vírushelyzettel kapcsolatos kormányzati döntésekkel összhangban, 2021-ben az alábbi 

módon üzemelt a tér:

- 2021.01.02-2021.03.08.: a tér rendes nyitva tartás szerint, az ajánlott távolságtartással, 

csapatsportok mellőzésével és kihelyezett kézfertőtlenítők használata mellett üzemel, a faház 

mosdói használhatók, benti program nem tartható (kivételt képeznek a versenyszerűen 

sportoló) karai ékeik)

- 2021.03.08-2021.04.19-ig.: a tér rendes nyitva tartás szerint, az ajánlott távolsági óriással 

és kihelyezett kézfertőtlenítők használata mellett üzemel, a faház zárva van, benti program 

nem tartható.

- 2021.04.19-2021.05.23-ig: a tér rendes nyitva tartás szerint, az ajóinlott távolságtartással, 

csapatsportok mellőzésével és kihelyezett kézfertőtlenítők használata mellett üzemel, a faház 

mosdói használhatók, benti program nem tartható (kivételt képeznek a versenyszerűen 

sportoló) kara!ékeik)

- 2021.05.23-2021.11.20-ig: a faház és a tér megszokott rendben üzemel.

- 2021.11.20 -: a faházban 6 éves kor felett kötelező a maszkhasználat, kivéve a sportolóknak

(karate foglalkozás)

Személyi feltételek:

2020-ban a játszótéren 3 főállású alkalmazott dolgozott 8 órában:

- Kiss-Birkás írén, végzettsége: főiskolai oklevél, beosztása: ifjúságsegítő

- Jochim Sándor Norbert, végzettsége: gépész, beosztása: asszisztens, GTNOP programból 

beemelve

- Frankó Attila, végzettsége: óvodapedagógus, beosztása: intézményvezető

Az éves programok során a munkánkat 2 fő sportoktató (karate), 1 fő drámapedagógus és 

önkénteseink segítették.
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Tárgyi feltételek:

A játszótér több mint 3300 m2-es, bekerített területén 32 db kihelyezett játszó- és sporteszköz, 

egy 24 x 12 m-es palánkozott, rekortán borítású kombinált sportpálya, ivókút, illetve a 

legkisebbek számára napernyővel ellátott homokozó található. A játékeszközök mellett 6 db 

„tini ücsörgő'’ és 8 pad szolgálja a kényelmet.

Kihelyezett játszóeszközök".

A téren 3 db tematikus játszószer, 1 db csúszda, 5 db rugós játék, kombinált játszóeszköz, 1 

db egyensúlyozó eszköz, 1 db forgó játék. 1 db mászó kombináció. 1 db körforgó. 1 db 

kötélpálya. 4 db dinamikus sporteszköz, 1 db mászórúd és 2 db ping-pong asztal található.

A játszótéren, a többi máltai típusú játszótérhez hasonlóan, helyet kapott egy „faház" is. 

melyben különböző foglalkozások szervezése, lebonyolítása stb. zajlik. A 200 m2-es 

épületben található iroda, férfi-, női-, gyerekmosdó/wc illetve mozgássérültek részére 

kialakított wc. öltöző, tusoló, pelenkázó és egy foglalkoztató szoba.

Felszereltség:

Nz. iroda számítógéppel, nyomtatóval, internet elérhetőséggel felszerelt. Az épületen belül 

mozgás- és füstérzékelők garantálják a biztonságot, az épületre kívülről felszerelt és a kerítés 

menten elhelyezett 16 db kamera több mint 90%-osan belátja a területet. A rendszer 

negyedévente karbantartáson esik át. A kamerák képet az irodán belül elhelyezett figyelő- és 

rögzítő készüléken keresztül lehet nyomon követni, emellett interneten keresztül 

távfelügyelet is látja.

Fejlesztések, karbantartás:
- A foglalkoztató szoba játékparkja adományozóink jóvoltából folyamatosan megújul

- Májusban, a pálya új burkolatának felülvizsgálata megtörtént, ennek megfelelően az 

előzetesen ígért kopóréteg felvitele elkészült

A játszóház takarítása valamint a tér tisztán tartása napi szinten történik, a kertrendezés 

általában önkéntesek bevonásával, évszaktól függően, heti szinten valósul meg. Egyesületünk 

felelősségbiztosítással rendelkezik, a vonatkozó jogszabályok, közegészségügyi előírások. 

4



tűzvédelmi, valamint munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásával végzi 

tevékenységét.

Célcsoport:

Az évi 25.000 látogatás természetesen nem arányosan történt, és nem ennyi különböző 

látogatót jelöl. Tavasztól őszig - a meghosszabbított nyitva tartás alatt - a város minden 

részéről sok esetben más városból is érkeznek látogatók. A reggeli órákban leginkább a 

kisgyermekes anyukák érkeznek, illetve a 6-12 évesek. 15.00-óra után minden korosztály 

képviselteti magát a téren. A 2021-es járványügyi intézkedésekkel összhangban az év elején 

és végén bizonyos korlátozó intézkedéseket kellett bevezessünk. A tér ugyan egész évben 

nyitva volt, de a faház vagy teljesen bezárt (2021.03.08-2021.04.19.) vagy csak a 

mosdóhelyiségeket lehetett használni. Ezen intézkedések végett, a megszokottnál még mindig 

jóval kevesebb látogatást regisztrálhattunk. A járvány terjedése eleve csökkentette a látogatási 

kedvet, a faház zárva tartása pedig lerövidítette a látogatások időtartamát. Emellett a 

korlátozások ideje alatt benti programok lebonyolítására nem volt lehetőség. A látogatottságot 

az iskolai csoportok téli időszakban történő rendszeres jelenléte növelte.

Bár a játszótér továbbra is betölti közösségépítö funkcióját, a kamasz korosztály egy részének 

a jelenlegi korlátozások mellett nem tudunk megfelelő teret nyújtani. Normál esetben ez a 

közösség, a rendszeres foglalkozásokra járó gyerekek és szülők mellett, a téli időszakban is 

látogatja a teret. A munkatársak napi szintű adminisztrációt vezetnek, melyben feljegyzik a 

dolgozók nevét, az aznap segítő önkénteseket, a forgalmi adatokat, ill. bármely a 

megszokottól eltérő eseményt. Emellett az egyesülethez érkező adományokról is részletes 

nyilvántartást készítenek. Az egyesület - jellegéből adódóan - kiemelten foglalkozik a 

hátrányos helyzetű gyerekekkel, családokkal. Programjaink között természetesen (pl. 

kirándulások) akad, melyre elsősorban őket várjuk, ám célunk nem a szegregáció. 

Rendezvényeink zöme mindenki számára nyitott, az ilyen ingyenes családi programok (illetve 

a mindennapi játék) során gördülékenyebben valósul meg az integráció.

Programok:

Munkatársaink, amellett, hogy a játszótér házirendjét betartatják, és ügyelnek az 

eszközök rendeltetésszerű használatára, számos ingyenes programot szerveznek, minden 
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korosztály számára. Ezek között vannak rendszeres és alkalmi programok, ünnepek. Ez 

utóbbiakba, a hátrányos helyzetű gyereket könnyebb bevonni, hiszen a rendszeres 

programokon való részvételük, leginkább a szülői kontroll hiányában nem biztosított. A nehéz 

anyagi vagy esaládi körülmények között élő gyerekekkel, kamaszokkal a mindennapos közös 

játék ad lehetőséget az ismerkedésre.

Külön öröm számunkra, hogy a programok előkészületeiben, lebonyolításában is segítenek 

kamasz, középiskolás fiatalok, akik egyrészt a játszótéri közösségből másrészt az 50 órás 

közösségi szolgálatot letöltendő ifjak közül kerülnek ki.

Rendszeres és alkalmi programok 2021-ben:

Január - Április

A 2020. november 11-én életbe lépett kormányzati döntéssel összhangban a téli és kora 

tavaszi, jellemzően zárt térben zajló foglalkozásainkat nem tarthattuk meg, azokat online 

térbe helyeztük át. Ebben az időszakban leginkább iskolás csoportok látogatták a teret. 

Kivételt képeztek a versenyszerűen sportoló, igazolt karatékák. Az egyéni látogatások az 

időjárás és a faház részleges lezárása miatt megrövidültek illetve csökkentek. Az általunk 

kiemelt figyelemmel kísért kamaszokkal a kapcsolattartás folyamatos volt, kinti 

munkálatokba igyekeztünk őket bevonni.

1. táblázat: Május

Tevékenység Dátum A bevont 

személyek száma 

(fő)

Ebből hátrányos 

helyzetű (fő)

karaié (4 alkalom) 2021.05. 35 0

Gyereknap 2021.05.30. 70 40
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2. táblázat: Június

Tevékenység Dátum A bevont 
személyek száma 

(fő)

Ebből hátrányos 
helyzetű (fő)

karate (8 alkalom) 2021.06. 45 0

foci 2021.06.10. 11 8

beszélgetés szociális munkással 2021.06.11. 8 7

sporttábor, sorverseny 2021.06.23. 40 0

labdajátékok 2021.06.28 10 6

3. táblázat: Július

Tevékenység Dátum A bevont 
személy ek száma 

(fő)

Ebből hátrányos 

helyzetű (fő)

karate (7 alkalom) 2021.07. 42 0

sport, labdajátékok 2021.07.02. 17 6

foci 2021.07.03. 10 4

sport, foci, ping-pong 2021.07.07. 11 5

„ luft-buli ” 2021.07.11. 8 4
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foci 2021.07.14. 8 4

foci 2021.07.21. 10 6

drámajáték 2021.07.26. 19 3

„ életmentő " előadás 2021.07.26. 19 3

Barangoló - Gyopárosfürdő 2021.07.27. 19 0

Barangoló - Pást elek 2021.07.28 20 0

Barangoló - ('saha Park 2021.07.28. 20 0

Barangoló Körös-torok 2021.07.29. 20 2

Barangoló — Gellértegyháza 2021.07.30. 22 3

4. táblázat: Augusztus

Tevékenység Dátum A bevont 
személyek száma 

(fő)

Ebből hátrányos 

helyzetű (fő)

karate (4 akalom) 2021.08. 34 0

babatorna (minden hétfőn és 

kedden - 6 alkalom)

2021.08. 24 0

drámajáték 2021.08.02. 18 0

Barangoló - Gyopárosfürdő 2021.08.03. 19 0
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Barangoló - Pást elek 2021.08.04. 22 3

Barangoló) - Csaba Park 2021.08.04. 22 3

Barangoló - Gellértegyháza 2021.08.05. 23 3

Barangoló) — Szeged 2021.08.06. 15 0

foci 2021.08.08. 11 2

Kirándulás- Western falu 2021.08.16. 6 6

labdajátékok 2021.08.19. 19 5

Impromaraton 2021.08.21. 20 0

kézilabda 2021.08.25. 10 9

asztalitenisz verseny 2021.08.28. 18 7

Kecskemét repülé) nap 2021.08.29. 6 6

5. táblázat: Szeptember

Tevékenység Dátum A bevont 
személy ek száma 

(fő)

Ebből hátrány os 
helyzetű (fő)

karate (óalkalom) 2021.09. 40 0

babatorna (6 alkalom) 2021.09. 12 0
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Csodavilág 2021.09.02. 70 25

foci 2021.09.12. 9 9

lesi óra 2021.09.16. 21 0

szülinapi készülődés 2021. 09 24. 9 9

/ /. születésnapi rendezvény 2021.09.25. 180 54

6. táblázat: Október

Tevékenység Dátum A bevont 
személyek száma 

(fő)

Ebből hátrányos 

helyzetű (fő)

karate (8 alkalom) 2021.10. 52 0

hab a tor na (4 alkalom) 2021.10. 6 0

72 óra a közösségért 2021.10.08. 14 0

Kézműves fogi 2021.10.28. 9 8

Novembertől visszatért a maszkhasználat a zárt terekben. A tér normál nyitvatartással 
üzemelt, a foglalkoztató kihasználtságát azonban a maszkhasználat rontotta. 
Sportolóink továbbra is használhatták a termet. A pályán mindennapos a sportolás.
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7. táblázat: November

Tevékenység Dátum A bevont 
személyek száma 

(fő)

Ebből hátrányos 
helyzetű (fő)

karate (5 alkalom) 2021.11. 36 0

foci (7 alkalom) 2021.11. 46 16

kosárlabda (3 alkalom) 2021.11. 18 4

8. táblázat: December

Tevékenység Dátum A bevont 

személyek száma 

(fő)

Ebből hátrányos 

helyzetű (fő)

karate (6 alkalom) 2021.10. 42 0

Mikulásfoci 2021.12.05. 12 12

kosárlabda 2021.12.14. 9 0

A fenti táblázat számadatai tájékoztató jellegűek, a nagy létszámú programok esetében a 

résztvevők pontos számát csak hozzávetőlegesen lehet megállapítani. A táblázat alapján az 51 

szervezett programon 1316 fő vett részt ebből 282 esetben hátrányos helyzetű embert értünk 

el. A programok és a résztvevők száma közel azonos a tavalyi adatokkal, a hátrányos helyzetű 

emberek száma azonban közel százzal kevesebb. Ennek hátterében a járványügyi 

korlátozások miatt elmaradt - főként a téli időszakra eső - programok, illetve a faház részleges 
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vagy teljes bezárása állhat. A táblázatból kimaradt az eleinte kéthetente péntekenként, de 

ebben az évben szórványosan működő „Hurci babaklub"', illetve az év eleji online 

foglalkozások során elért résztvevők száma.

Karitatív munka

A játszótéri kollektívából és az a köré épülő közösségből, 2013-ban megalakult a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Orosházi Csoportja. A csoport munkájának bázisa a játszótér, ám 

célcsoportja szélesebb rétegeket érint. A mintegy 18 rendes tagból álló csoport még legalább 

ugyanennyi, tagsággal nem rendelkező önkéntessel végzi tevékenységét. A csoport vezetője 

Frankó Attila, helyettese Pusztai Ágnes, lelki vezetője Iványi László. Orosháza plébánosa. Az 

adománygyűjtés - osztás helyben is zajlik, egyre több adományozó keresi fel csoportunkat 

különböző felajánlásokkal. Emellett a régióközpontból érkező nagy mennyiségű adományt is 

hatékonyan osztjuk szét orosházi és kistérségi rászorulók között.

9. táblázat:

A helyi csoport által nyújtott lakossági támogatások

Adományozás

Az adomány fajtája
Kiosztott adomány 

mennyisége
Támogatott személyek 

száma
A segélyek 

értéke eFt
Ruhanemű (kg) 687 412

Lábbeli (pár) 47 92

Élelmiszer (kg) 973 639

Bútor (db) 3 50

Gyógyszer (db) 30 45

Tankönyv, tanszer (db) 35 103

Játék (db) 60 70

Egyéb eszköz (db) 78 27

Pénzbeli (alk) 1 100

Összesen: 600 1 538

12



10. táblázat:

Intézmények támogatása adományokkal

Az adomány neme
Támogatott 
intézmények 

száma

Az adomány 
mennyisége

db db kg érték (eFt)

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

Ruhanemű, lábbeli 2 75 45

Élelmiszer 1 45 138

Játék 1 35 13

Összesen 2 35 75 196

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK

Élelmiszer 1 55 135

Egyéb 3 129 70

Összesen 3 129 55 205

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Iskolai eszköz (tábla, stb.) 2 255 39

Ruhanemű 1 56 26

Élelmiszer 2 32 18

Egyéb 3 184 87

Összesen 5 495 32 170

Tartós élelmiszer adományaink nagy része 2021-ben régiós forrásból, az „Adni Öröm" 

akcióból, a GLS Hungary és az MMSZ Egyesület közös gyűjtéséből illetve szervezetek 

közötti együttműködésből származik. Csak decemberben mintegy 60. közvetlen 

klienskörünkből kikerülő családnak osztottunk élelmiszer csomagot. Az idei évben az „Adni 

öröm" gyűjtést személyes jelenléttel bonyolíthattuk, a régióközponttól érkezett adományokat 

a saját gyűjtéssel kiegészítve, nagy mennyiségű és változatos összetételű egységcsomagokat 

készíthettünk. Az adományok jelentős része Orosházán került kiosztásra, de élelmiszert és 

ruhaneműt és bútort juttattunk Csorvásra, Gerendásra, Medgyesbodzásra, Gábortelepre, 

Medgyesegyházára, Magyarbánhegyesre, Tótkomlósra, Mezőhegyesre és Battonyára is.
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Szociális intézmények közül az orosházi CSÁO-val évek óta ápolunk jó kapcsolatot, emellett 

a Csorvási Gyermekjóléti Szolgálatot támogattuk bébiétellel, ruhával, játékkal. Oktatási 

intézmények közül a rákóczitelepi, a csorvási. a nagymágocsi, az orosházi Czina Sándor és a 

szintén orosházi Wesley iskolát támogattuk élelmiszerrel, ruhaneművel, higiéniai- és tisztító 

szerekkel illetve tanszerrel. Egészségügyi intézmények közül az orosházi és a 

medgyesbodzási védőnői szolgálathoz juttatunk el bébiételt és babaruhát, illetve a Békés 

Megyei Központi Kórház Mezőhegyes! Ápolási Részlegébe kisebb mennyiségű 

kézfertőtlenítőt.

Összegzés:

Az elmúlt 11 évben számos rendezvényt, hosszabb-rövidebb ideig tartó rendszeres programot 

szerveztünk a játszótérre. Ahogy mindenki hívja, a „Máltai'’, ez idő alatt Orosháza egyik 

leglátogatottabb közösségi terévé nőtte ki magát és kialakult egy olyan közösség, mely a 

környéken lakó, nap, mint nap a játszótérre járó gyerekekből, szülőkből alakult ki. Közöttük 

sok olyan gyerek, kamasz és fiatal felnőtt is van, akik családi hátterüknél fogva hátrányos 

helyzetűek. Munkatársainkkal és önkénteseinkkel a kezdetektől fogva kiemelt figyelemmel 

kísérjük e fiatalok sorsát, lehetőségeinkhez mérten segítjük családjukat, és - tapasztalataink 

szerint - sikerrel integráljuk be őket a közösségbe. 2021-re az első, általunk éveken keresztül 

gondozott generáció felnőtt. Közülük sokan visszatérnek, olykor önkéntesként is segítik 

munkánkat. Reméljük, hogy a vírushelyzet végeztével mihamarabb teljes gőzzel 

üzemelhetünk, és hozzájárulhatunk egy következő, önkéntes lelkületű csapat kineveléséhez. 

Továbbra is hisszük, hogy személyes példánk hozzájárul a fiatalok értékrendszerének 

kialakulásához, tágabb környezetükre pedig ösztönzőleg hat az elfogadás terén.
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