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I. 

Tárgy és tényállás ismertetése 

 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

A Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata minden évben 

beszámolót készít az előző évben elvégzett munkájáról és ismerteti a következő időszakban előtte álló 

feladatokat. 

 

I. Beszámoló a 2020. évről 

 

Működési létszáma, formája  

A Szolgálat önálló szakmai részként működik. 2007.-től intézményes keretek között működik a 

szolgáltatás. 

A 2016. 01. 01. napjától hatályos 2015. évi CXXXIII törvény értelmében szolgálatunk Taktaharkányi 

Család és Gyermekjóléti Szolgálatként működik összevontan a jogszabályban előírtaknak megfelelően. 

Ugyanezen törvényi előírásoknak megfelelően a Szolgálat neve is megváltozott Taktaharkányi Szociális 

Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra. A törvényi előírásoknak megfelelően járási 

székhelyenként kialakításra kerültek a család- és gyermekjóléti központok is. Taktaharkány Nagyközség 

a ESZEI Család és Gyermekjóléti Központhoz, mint járási szervezeti egységhez tartozik. 

 

 

A szolgálat személyi feltétele 

Szakmai létszám a Család és Gyermekjóléti Szolgálat esetében 3 fő. A képzettség a törvényi előírásnak 

megfelel. Szakmai elosztás szerint 1 fő igazgató, valamint 2 fő családsegítő látnak el szakmai 

feladatokat. Közfoglalkoztatásban 2 fő munkavállalónk van, aki közül 1 fő szociális asszisztensi 

munkakört lát el adminisztratív, illetve egyéb feladatokat és 1 fő kisegítői állás helyet töltöttek be 

takarítónői, kézbesítői munkakörben.  

A családsegítők heti 40 órában, 20 óra kötött és 20 óra kötetlen munkaidővel rendelkeznek. 

Az idősek nappali ellátásában, a házi gondozásban, az étkeztetésben, és a központi konyha tekintetében 

a személyi feltételek biztosítottak.  

Az intézmény személyi feltételei létszám tekintetében megfelelőek, ugyanakkor a törvény által előírt 

közalkalmazotti munkaköröket csak közfoglalkoztatott személyek bevonásával tudjuk biztosítani.  



 4 

 

 

 

A központ tárgyi feltételei 

A központ székhelye Taktaharkány, Honvéd út 32 szám alatt található. A központ a törvény által előírt 

tárgyi feltételekkel rendelkezik. Az irodáinkban lehetőség van a kliensekkel való zavartalan 

munkavégzésre. A székhelyen működik a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a házi 

segítségnyújtás, mint szolgáltatási forma. Az épületben az infrastruktúra megfelelő.2020-ban 

megkezdődött az intézmény felújítása/ átalakítása, amely 2021 április   

 

A központ egyik telephelye Taktaharkány, Rákóczi út 36. szám alatt működik. Ebben az épületben 

biztosítjuk a nappali ellátást, a szociális étkeztetést, valamint a bentlakásos idősek otthonát. A tárgyi 

feltételek biztosítottak a zavartalan működéshez. A személyi feltétek biztosítottak. 

 

A központ másik telephelye Taktaharkány Magtár utca 17. szám alatt működik, ez a központi Konyha 

és Étkezde. Ezen a telephelyen a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Itt állítjuk elő a gyermekek, 

és felnőttek, valamint egyéb közösségi rendezvények alkalmával az étel adagokat, amelyek teljes évi 

kapacitása 2016-ban 73.711 adag volt, amely nagy mértékben növekedett, így a 2017 es évet nézve 

elérte a 94.171 adag éves kapacitást, napi átlag adagszám 2017-es évet nézve 375 volt.  2018.ban az 

éves kapacitás 101.198 adag volt, napi átlag adagszám 403 volt. 2019-ben 97116 adag volt napi átlag 

adagszám 382. 2020-ban 90147 adag volt az éves kapacitás, amely napi átlag adagszám 355 adag. 

 

 

Szakmai munka célja, feladatai 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a 

gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a településen élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi 

és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a gyermekek családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a 

gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.  

A gyermekjóléti szolgáltatás a szociális munka módszereivel koordinációs, szervezési, szolgáltatási és 

gondozási feladatokat lát el. Célja, hogy a rászoruló gyermekek és családjaik a lakóhelyükön kaphassák 

meg azt a támogatást és segítséget, mely a gyermekek jólétéhez szükséges. 

A családsegítő szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes 

szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával 
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hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, 

továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. 

A családsegítő szolgáltatás önkéntes alapon vehető igénybe, amely a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet biztosít.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat önként vállalt feladata az információs szolgáltatás, melynek 

keretében a családsegítők segítséget nyújtanak a munkanélküli embereknek az önéletrajzírásban, 

nyugellátás igénybevételével, családtámogatási ellátás igénybevételével, hivatalos ügyek intézésében 

tanácsadással, információnyújtással, más szakemberekhez történő közvetítéssel, tájékoztatással.  

Ez a szolgáltatási forma egyre ismertebb a lakosság körében. 

 

 

Nappali ellátás 

Az Idősek Klubja olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely saját otthonukban élők részére biztosít 

lehetőséget napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai 

szükségleteik kielégítésére. Jelenleg 30 fő ellátotti létszámmal működik.  

• A klubtagok számára az igényüknek, egészségüknek megfelelő gondozását biztosítja.  

• Biztosítja a nappali egyszeri meleg étkeztetést 

• Szabadidős programokon való részvételt. 

• Pihenést 

• Személyes tisztálkodást, illetve személyes ruházat tisztításának lehetőségét 

• Hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtást. 

• Társas kapcsolatok kialakítását és fenntartását. 

 

 

Étkeztetés 

Étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. A házi szociális 

gondozó végzi a kihordást, a díjbeszedést, azon személyek részére, akik házi segítségnyújtásban 

részesülnek. Az étkezés megszervezése az étel lakóhelyre történő kiszállításával történik, amelynek 

koordinálása a székhelyen valósul meg. Az ételek elkészítése, a Központi Konyhán és Étkezdén történik. 

 

 

Házi segítségnyújtás 

Gondoskodik azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 

képesek, és róluk nem gondoskodnak. Ellátja azokat az egészségi állapotuk miatt rászoruló 

személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre 
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várakoznak. A házi segítségnyújtás részét képezi, hogy a gondozónők segítséget nyújtanak az ellátottak 

hivatalos ügyeinek intézéséhez is. A házi gondozás mint szolgáltatás átkerült a székhelyre a telephelyről.  

 

 A fenti tevékenységek napi rögzítése az NRSZH Tevadmin rendszerben a Taktaharkányi Szociális 

Szolgáltató Központ székhelyén történik. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás útján 

biztosítja. A segélyhívásokat fogadó diszpécserközpont a Szerencsi Gondozóházban került kialakításra, 

ahol a gondozók a nap 24 órájában fogadják a segélyhívásokat. A segítségnyújtást a településen 2 fő 

végzi. A felszerelt jelző készülékek száma jelenleg 17. 

 

Bentlakásos Idősek Otthona  

2018 november 13.-án hosszas munkákat követően megnyitotta kapuit a Taktaharkányi Szociális 

Szolgáltató Központ Idősek Bentlakásos Otthona 3922 Taktaharkány Rákóczi utca 36 szám alatt. Az 

engedélyezett férőhelyek száma 18. Az intézményben napi 24 órás ápolási gondozási feladatokat látunk 

el.  

 
Központi Konyha és Étkezde  

Biztosítja a gyermekek és felnőttek számára az étkeztetést. A gyermekek napközbeni étkeztetését 

(óvodai és bölcsődei étkeztetését, iskolai tanulók 1X-i étkeztetését, iskolai tanulók 3X –i étkeztetését, 

valamint táborok 1X-i és 3X-i étkeztetését.) A felnőtt étkeztetés keretén belül biztosítja a nappali 

ellátásban, a házi segítségnyújtásban, a szociális étkeztetésben résztvevő személyek ellátását, és a 

vendégétkeztetést. A bentlakásos idősek otthonában lévő személyek 5 X-i étkeztetését.  
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II. 2020. évi tényadatok 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

2020-ban a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál együttműködési megállapodással rendelkezők szám 

107fő volt. Ez a szám magába foglalja a Gyermekjóléti alapellátás keretén belül gondozottak számát 

(67 fő), valamint a Családsegítő Szolgálatnál gondozásban lévő személyek számát is (40 fő).  

A család és gyermekjóléti szolgálat által ellátott és nyilvántartott gyermekek (0-18év) számának 

alakulása: 

 

Ellátás típusa 2016 2017 2018 2019 2020 

Alapellátás 150 fő 80 fő 74 fő 75 fő 60 fő 

Védelembe vétel 25 fő 20 fő 9 fő 6 fő 11 fő 

Pártfogó felügyelet 1 fő 2 fő 2 fő 2 fő 1 fő 

Nevelésbe vétel 38 fő 43 fő 34 fő 28 fő 30 fő 

Ideiglenes hatályú 

elhelyzés 

9 fő 5 fő 7 fő 7 fő 9 fő 

Családba fogadás 12 fő 15 fő 17 fő 20 fő 21 fő 

Nyilvántartottak 

száma 

43 fő 38 fő 33 fő 28 fő 40 fő 

Veszélyeztetettek 

száma 

120 fő 118 fő 98 fő 103 fő 102 fő 

 
 

 

A 2020-as évet tekintve az együttműködési megállapodások számában jelentős változás nem történt.  A 

hatósági eljárások Járási Hivatalokhoz történő átkerülése, valamint a településen bevezetésre került 

települési támogatási formák sokrétűsége, mint prevenciós célzatú tevékenység évek óta hatékonyan 

működik. A települési támogatások igénybevétele azonnali segítségnyújtásnak tekinthető a kialakult 

akkut szükséglethiányra, ezáltal nem minden esetben kerül sor hosszabb távú együttműködés 

kialakulására.  

Ahogyan azt az alábbi diagramon is láthatjuk a Szolgálattal együttműködési megállapodás alapján 50 

férfi és 57 nő tartotta a kapcsolatot.  
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Az együttműködési megállapodással rendelkező igénybe vevő személyek gazdasági aktivitását tekintve 

a 2020-as év az alábbi megoszlást mutatja. 

Foglalkoztatott 17 fő 

Munkanélküli 3 fő 

Inaktív 44 fő 

       - ebből nyugdíjas 5 fő 

          - ebből 15 éves vagy idősebb tanuló 24 fő 

Eltartott 0-14 éves korú gyermek 43 fő 

 

 

 

2020 ban igénybevevők nem szerinti megoszlása

férfi nő

Igénybevevő személyek gazdasági aktivitása szerinti 
megoszlás

Foglalkoztatott Munkanélküli

Inaktív Nyugdíjas korú

Eltartott 0-14 éves korú Eltartott 15 éves vagy idősebb tanuló
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A tárgyév forgalmi naplójának éves adatai szerint az éves forgalom 1564 alkalom, ezekben az esetekben 

nyújtott segítséget a Szolgálat a település lakosságának, konzultált az őket érintő szakemberekkel, részt 

vett adományok közvetítésében- kiosztásában, segítséget nyújtott ügyintézéshez, környezettanulmány 

elkészítéséhez, családlátogatást végzett.  

Felvételüket a következő okok indokolták: életviteli problémák, lelki- mentális okok, családi, 

kapcsolatai problémák, anyagi nehézségek, foglalkoztatással összefüggő gondok, ügyintézésben 

segítségkérés, információnyújtás. 

 

A jelzőrendszer tagjai által küldött jelzések száma 2020 as évben: 

2020-ban érkezett jelzések száma 335 volt, amely az alábbi megoszlást mutatja egészségügyi 

szolgáltatók részéről 30, személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók részéről 5 jelzés, 

köznevelési intézményekből 35 jelzés, rendőrség részéről 7, átmeneti gondozást biztosító intézmények 

részéről 13, pártfogó felügyelő szolgálat részéről 1, járási hivatal gyámhivatala részéről 240jelzés 

érkezett, ahogyan az alábbi diagramon is szemléltetjük.  

 

 

  

A Szolgálat folyamatos kapcsolatot tart fent a Szerencs Járási Gyámhivatallal, az ESZEI Család- és 

Gyermekjóléti Központtal, a B.-A.-Z. Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat nevelő szülői tanácsadó hálózatával, nevelőszülőkkel, gyámokkal hivatásos 

gondnokokkal ill. konkrét esetek kapcsán az ügyben érdekelt szolgáltatókkal, intézményekkel.  

 

A legszorosabb – szinte napi – kapcsolatban továbbra is a védőnőkkel és a köznevelési intézmények 

gyermek és ifjúságvédelmi felelőseivel van a Szolgálat. A védőnőkkel gyakran közös 

0 50 100 150 200 250 300

Egészségügyi szolgáltatók részéről

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók
részéről

Köznevelési intézmények

Rendőrség részéről

Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal

Járási Hivatal gyámhivatala

Jelzések száma( halmozott adat)



 10 

családlátogatásokon is részt veszünk. A Szolgálat dolgozói a jelzőrendszeri ülésen túlmenően a 

felmerült aktuális problémák megbeszélése céljából rendszeresen felkeresik az intézményeket, szükség 

esetén esetmegbeszéléseket tartanak. 

Az alapellátás során a családsegítő félévente gondozási-nevelési tervet készít, mely megállapodás 

tartalmazza a konkrét feladatokat határidő megjelölésével és az érintettek aláírásával. 

A gondozási lapot/ helyzetértékelés adatlapot folyamatosan vezeti a családsegítő, mely tartalmazza a 

megtett intézkedéseket, javaslatokat és a családsegítő személyes véleményét, észrevételeit. 

 

Terepmunka a gyakorlatban 

 

 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év 2020.év 

Családlátogatások 

száma ( önállóan, 

esetmenedzserrel, 

jelzőrendszeri 

tagokkal) 

182 

alkalom 

212 alkalom 136 alkalom 336 alkalom 348 

alkalom 

Környezettanulmány 

elkészítésében való 

közreműködés 

534 

alkalom 

95 alkalom 96 alkalom 47 alkalom 7 alkalom 

 

A 2020-as évben is a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata 

bonyolította le a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot. Segítséget nyújtottunk a pályázat beadásával 

kapcsolatos információkérésekkel, elbíráltuk a beadott pályázatokat, és továbbítottuk az Önkormányzat, 

valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé. Összesen 21 felsőoktatásban résztvevő, vagy 

felsőoktatási felvételére váró hallgató nyújtotta be sikeresen pályázatát. 

 

2020-ban a szünidei étkeztetéseket a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ bonyolította le.  

 
Szünidő típusa Megállapított 

hátrányos helyzetűek 

száma 

Megállapított 

halmozottan 

hátrányos helyzetűek 

száma 

Összesen 

Tavaszi 78 111 189 

 

Nyári 86 118 204 

 

Őszi 66 122 188 

 

Téli 95 154 249 
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A Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ 2017 júniusától részt vesz a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének élelmiszer csomag 

osztásában. A program keretén belül a feltételnek megfelelő 0-3 év közötti rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyerekek, valamint a feltételnek megfelelő kismamák. Az 

adományközvetítésben való részvételünk magába foglalja az emberek szóbeli tájékoztatását, 

megkeresések kihordását, valamint az osztási napokon az irodahelység biztosítását. 2020-ban 881 

esetben működtünk közre ilyen jellegű tevékenységekben. A pandémiás időszakban az 

élelmiszercsomagok kiszállítása a családokhoz, megváltozott munkaképességű személyekhez is a 

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ dolgozói bonyolították le. Az NRSZH Tevadmin 

Rendszerben történő napi adatrögzítés is a napi feladatkörünkbe tartozik.  

 

 

 

 

 

Nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás 

Nappali ellátás: 

Az Idősek Klubja olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely saját otthonukban élők részére biztosít 

lehetőséget napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai 

szükségleteik kielégítésére. Jelenleg 30 fő ellátotti létszámmal működik (2020. 12.31-i adat) 

• A klubtagok számára az igényüknek, egészségüknek megfelelő gondozást biztosítja.  

• Biztosítja a nappali egyszeri meleg étkeztetést 

• Szabadidős programokon való részvételt. 

• Pihenést 

• Személyes tisztálkodást, illetve személyes ruházat tisztításának lehetőségét 

• Hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtást. 

• Társas kapcsolatok kialakítását és fenntartását. 

A 2020-as évben jelentős időszakot otthon töltöttek az idősek a pandémia miatt. Ez idő alatt az 

egészségügyi előírásoknak megfelelően telefonon történt a kapcsolattartás Igény szerint biztosítottuk 

számukra kiszállítással az étkeztetést, valamint a gyógyszerkiváltást és egyéb kisebb-nagyobb 

ügyintézéseket.  

A szabadidős programok szervezése az idősek bevonásával, véleményük figyelembevételével történik, 

életkori sajátosságaiknak megfelelően. Az ünnepek és az adott időszak aktualitásai csoportos 

beszélgetések keretében is napirendre kerülnek, a névnaposokat is felköszöntjük, sajnos az elmúlt évben 
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erre nagyon kevés lehetőség volt.. Nyitottak vagyunk más idősklubok irányába is, közös 

rendezvényeken  is vettünk már részt szép számmal. 

 

 

 

 

 

Étkeztetés 

Étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. A házi szociális 

gondozó, illetve a kisegítő személyzet végzi a kihordást, a díjbeszedést, azon személyek részére, akik 

házi segítségnyújtásban részesülnek, vagy orvosi igazolás alapján jogosultak a kihordásra. Az étkezés 

megszervezése az étel lakóhelyre történő kiszállításával történik, amelynek koordinálása a székhelyen 

történik. Az ételek elkészítése, a Központi Konyhán és Étkezdén történik. 

 

Házi segítségnyújtás 

Gondoskodik azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 

képesek, és róluk mások sem gondoskodnak. Gondoskodik azokról az egészségi állapotuk miatt 

rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre 

várakoznak. A házi segítségnyújtás részét képezi, hogy a gondozónők segítséget nyújtanak az ellátottak 

hivatalos ügyeinek intézéséhez is. A házi gondozás, mint szolgáltatás átkerült a székhelyre a 

telephelyről.  Létszámuk a 2020-as évet tekintve 21 fő, többségük 75 év feletti.  

 

 A fenti tevékenységek napi rögzítése az NRSZH Tevadmin rendszerben a Taktaharkányi Szociális 

Szolgáltató Központ székhelyén történik. 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás útján 

biztosítja. A segélyhívásokat fogadó diszpécserközpont a Szerencsi Gondozóházban került kialakításra, 

ahol a gondozók a nap 24 órájában fogadják a segélyhívásokat. A segítségnyújtást a településen 2 fő 

végzi. A felszerelt jelző készülékek száma jelenleg 17 db. 

 

 

 

 
Nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 

Nappali ellátásban a személyi feltételek az alábbiak szerint alakultak 2020-ban.  

1 fő közalkalmazotti státuszban lévő vezető gondozónő,1 fő gondozónő és 2 közfoglalkoztatott látja el 

az idősek körüli teendőket 8 órában továbbá 1 fő közfoglalkoztatott karbantartó munkakörben Az 

étkeztetést igénybevevők száma a 2020.12.31.-én 102 fő volt, valamint átlagosan 21 fő vette igénybe a 

házi segítségnyújtást. Nappali ellátás igénybevételére 30 fővel van együttműködési megállapodás (2020. 

XII. 31.). 

 

Éves igénybevétel alakulása 2020-ban 

 

 

 

 

 

A házi segítségnyújtásban a személyi feltételek az alábbiak szerint alakultak 3 fő közfoglalkoztatott 

bevonásával valósul meg az ellátás biztosítása. A házi segítségnyújtásban részesülő személyek igénye 

esetén a gondozónők végzik a napi egyszeri meleg étel kiszállítását. A szociális étkeztetés igénylő 
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ellátottak részére igény esetén 2018. októberétől autóval történő étel kiszállítása biztosított, amely 

térítési díja az étel térítési díját és 100 Ft kiszállítási díjat foglal magába.  Az elmúlt évet nézve ezt a 

szolgáltatást 62 fő vette igénybe. Ideiglenesen a járványügyi helyzet miatt ezen felül még 10 fő. 

 

Az étkeztetés 3 részre tagolódik:  

• Házi segítségnyújtás keretében résztvevők étkeztetése  

• Nappali ellátásban részesülők étkeztetése 

• Szociális étkeztetés azon személyek részére, akik nem részesülnek házi segítségnyújtásban. 

 

 

A lenti diagramon megtekinthető a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, valamint az étkeztetés életkor 

szerinti megosztás alapján. 
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Idősek Bentlakásos Otthona 

 
A szakellátásunk 2018. november 13.ától működik. Az intézmény közel 600 m2 alapterületen 

helyezkedik el. 6 teljes körűen nővérhívóval ellátott) szobából, és a hozzájuk tartozó vizes blokkokból 

közösségi térből, étkezőből, orvosi szobából áll. Az engedélyezett férőhelyek száma 18. A 2020-as év 

végén 16 fő volt az ellátotti létszám. Az intézménybe beköltözöttek közül 6 fő a település lakosai közül 

választotta ezt a szakosított ellátási formát.  

 

 Új beköltöző Elhunytak Ellátotti összlétszám 

Január 0 0 16 

Február 1 0 17 

Március 0 0 16 

Április 0 1 15 

Május 0 0 15 

Június 0 0 15 

Július 1 0 16 

Augusztus 0 0 16 

Szeptember 0 1 15 

Október 2 0 17 

November 0 2 15 

December 2 1 16 

 

Az intézményben 2020. január 1-től napi térítési díj van, amelynek összege 3835Ft/nap/fő. 

A 13305-8/2020/EÜIG határozat értelmében 2020.03.08-tól látogatási tilalmat rendeltek el az összes 

fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben. A kapcsolattartást 

intézményekként különböző kommunikációs eszközök segítségével oldottuk meg (telefon, skype, 

Messenger). 2020. 04. 03. A rendeletek. eljárási rendek értelmében izolációs tervet kellett készíteni az 

intézményekben. A helyi adottságokat figyelembe véve az egy ágyas elkülönítő lett az izolációs szoba. 

Az öltözőt áthelyeztük az épület hátsó bejáratához a járványügyi előírásoknak megfelelően (utcai 

ruhában nem mehetnek a dolgozók a lakótérbe). A lakókat megtanítottuk a helyes kézmosásra, erről 

ismertetőket helyeztünk ki a lakószobákba. Folyamatosan biztosítottuk a fertőtlenítő kéztisztítószert. Az 

első hullámban a fertőtlenítő szerek és védőfelszerelések biztosítása jelentette a legnagyobb problémát. 

A maszkok hiányát a helyi vállalkozók segítségével (varrodák) oldottuk meg. A 2020. 05.01- én történt 

katonai fertőtlenítés biztonságérzetet adott az intézményünkben. 2020. májusában elkezdődött az 

idősotthonok lakóinak és dolgozóinak COVID szűrése. A mi kis intézményünkben nem került sor a 

tesztelésre, mivel 2020. 06. 03-tól a 13305-59/2020/EÜIG határozat értelmében a látogatási tilalom 

részleges feloldásra került sor. Az intézményben a szabadban látogatói „sarok” lett kialakítva. 
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Intézményünkben a hozzátartozók telefonon történő előre egyeztetett időpontban látogathatták 

hozzátartozóikat a megfelelő előírások betartásával (Látogatási rend kidolgozása, nyilatkozat aláírása, 

szájmaszk,1,5 méter távolságtartás és max.20 perc látogatási idő). 

2020. 09. 07-től (42935-2/2020/EÜIG határozat) ismét látogatási tilalom lépet érvénybe az 

intézményekben. A 2. hullám újabb nehézségek elé állította az intézményünket. Arcpajzsokat, 

overálokat FFP-s maszkokat vásároltunk. 2020. november 13-tól folyamatos volt a védőfelszerelés és 

fertőtlenítő szerek, tesztek biztosítása az SZGYF részéről. 2020. 11. 20-tól elkezdődött a dolgozók 

tesztelése. Az új lakók felvétele folyamatos volt intézményünkben (6 fő) az előírásoknak megfelelően 

(előgondozás továbbra sem lehetséges, 2 db negatív PCR teszt). 

24 órás ápolási-gondozási feladatokat látunk el, 4 fő gondozónő és 1 fő gondozó műszakos beosztásával.  

A napi feladatok irányítását 1 fő részlegvezető, 1 fő vezető ápoló, 1 fő terápiás munkatárs látja el. 

Kisegítői munkakörben 5 főt foglalkoztattunk 2020-ban. Az intézmény heti 1 alkalommal intézményi 

orvossal biztosítja az ellátottak részére a teljes egészségügyi ellátást.  

5x meleg étkeztetést, rendszeres egészségügyi ellátást (gyógyszer adagolás,  stb.)ápolást-gondozást, 

mosást, hivatalos ügyeikkel kapcsolatos segítségnyújtást biztosítunk ellátottaink részére. 2019. 09. 01 

napjától a helyi konyha biztosítja az ellátottak minőségi és egészségügyi állapotának megfelelő 

étkezését (diétás).  

A vírushelyzet befolyásolta a lakók mindennapi életét, elmaradtak a közös ünneplések, istentiszteletek, 

a foglalkozások megtartása szobánként volt lehetséges. Folyamatosan történt az udvar parkosítása az 

ellátottak közreműködésével.  
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Központi Konyha és Étkezde 

 
A Konyha és Étkezde mint a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ másik telephelye 

Taktaharkány, Magtár utca 17. szám alatt található. 

A telephely tárgyi feltételei, és személyi feltételei biztosítottak a zavartalan működéshez. 

A személyi feltételek vonatkoztatásában az alábbiak figyelhetőek meg 5 fő közalkalmazott, és 6 fő 

konyhai kisegítő. Szakács végzettsége 5 főnek van. Az EPER programra való áttérés elősegíti a konyha 

könyvelését, valamint az ételek tápanyag és energia tartalmának nyomon követését, az étkezők 

életkorának vonatkoztatásában. 

2020-ban nagy vásárlásokra és korszerűsítésekre nem volt szükség, hiszen az előző években minden 

felújítás megtörtént, ami a konyhatechnológiai műveleteket elősegíti és a HCCP szabályainak megfelel. 

A konyha korszerű eszközökkel van ellátva a jó minőségű ételek elkészítése érdekében. Speciális étrend 

biztosítása megoldott.  A konyha tárgyi feltételei adottak a zavartalan működéshez.   

2017 őszétől a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ dolgozói végzik a gyermekétkeztetés napi 

nyilvántartását, és a számlázáshoz szükséges előkalkulációt, amely nagy terhet vesz le egyéb 

intézmények napi feladatából. 

 

2020-ban 90.147 adag étel került éves szinten előállításra, amely az alábbiak szerint alakult.  

- óvoda 20.152 adag  

-idősek klubja 1.257 adag 

-házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés 12.869 adag 

-iskolai tanulók  21.031 adag 

-alkalmazottak étkeztetése 8.149 adag 

-vendég ebéd 6.506 adag 

-tábor 665 adag 

-bölcsödei étkeztetés 1885 adag 

-bentlakásos idősek otthona 5.596 adag 

Covid étkeztetés 12.869 adag 
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III. Jövőbeni tervek, fejlesztések, feladatok 2021. évre 

 

A Szolgálatnak továbbra is célja és feladata a településünkön élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség 

megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő 

kiemelésének megelőzése, valamint a településen élő személyek segítése. 

A Szolgálat fontosnak tartja a jelzőrendszeri tagokkal korábban kialakított együttműködés fenntartását 

és megerősítését a hatékonyabb szakmai munka elérése miatt. Együttműködés a helyi Művelődési 

Házzal szabadidős programok szervezésével, prevenciós céllal.  

A szakosított ellátási formát tekintve a férőhelyek teljes feltöltésének megvalósítása fogalmazódik meg 

első számú célként., valamint egy együttműködés kialakítása az Óvodával, hogy a gyerekek-ellátottak 

rendszeres kapcsolatba kerülése megvalósuljon az idősek mentális állapotának megőrzése, fejlesztése 

érdekében 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat részéről magánszemélyek, egyesületek felkutatása, kapcsolatok 

kiépítése a településen élő nehéz sorsú családok támogatásának érdekében.  

 A hatékonyabb működés érdekében a törvény által meghatározott személyi feltételeknek eleget tenni, 

és az intézmény létszámának növelése szakirányú végzettségű munkavállalókkal. 

Fontosnak tartjuk a szakmai továbbképzéseken való részvételt a továbbképzési tervben rögzítetek 

alapján,  

Hatékony közvetítés az Önkormányzata és a lakosság között az együttműködés érdekében célzott 

segítségnyújtás akár természetbeni támogatásként is.  

Reméljük, hogy a felújított és modernizált épületben még kimagaslóbb szakmai tevékenység valósulhat 

meg a település, valamint a kliensek érdekeinek figyelembevételével. 
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Összegzés 

 

A 2020-es év eredményes volt, a pandémiás helyzet nagyban megterhelte a Szolgálatot, hiszen újabb 

feladatok megoldandó problémák kerültek előtérbe, amelyeket sikeresen és eredményesen leküzdöttünk. 

A munkánkat nagyban elősegítette a település önkormányzatával való jó kapcsolat, mely bízunk benne, 

hogy a jövőben is töretlen lesz, hisz közös kell, hogy legyen a célunk. A jobb és színvonalasabb ellátás 

és a rászorultakon való segítés, akiknek a felkutatásában a helyi önkormányzat által fenntartott 

intézményeknek nagy szerepe van, így fontos, hogy a továbbiakban is az intézményhez irányítsák 

azokat, akik segítségre szorulnak. 

A színvonalasabb és hatékonyabb feladatellátás érdekében folyamatos igényfelméréseket végzünk a mi 

szakmánk nem csupán munka, hanem hivatás, szeretnénk megkönnyíteni embertársaink életét. 

 

 

„A kezet csak megfogni szabad! 

Elengedni vétek, eldobni átok! 

Egymásba simuló kezek tartják 

Össze az eget, s a világot!” 

 

 

 

 

 

Taktaharkány, 2021.06.18.  

         Kristófné Tóth Emese 

                                 igazgató 


