














































      ACUTMED 2001 KFT. 

Szerencsi Központi Orvosi Ügyelet 

   3900 Szerencs Rákóczi út 51. 

 

                                                                                                 Tárgy: Beszámoló a központi háziorvosi       

                                                                                                  ügyeleti szolgálat 2021 január 01-december 31                  

                                                                                                  közötti szakmai munkájáról 

 

 

I. Ellátási terület, lakosságszám 

A  szerencsi központi háziorvosi ügyelet által ellátott lakosok száma 2021 január 01-től 30 568 főre 
emelkedett. Ekkortól lépett életbe az a feladat-átadási szerződés, mely a társulásban addig részt vevő 
települések - Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Taktakenéz, Megyaszó, Alsódobsza, 
Prügy, Rátka, Mád - mellett Taktaharkány és Taktaszada csatlakozását eredményezte. 

Az érintett önkormányzatok az Acutmed 2001 Egészségügyi Kft-vel, mint szolgáltatóval egyesével 
kötöttek feladat átadási szerződést. Ezen feladat átadási szerződésben foglaltaknak megfelelően 
nyújtjuk, változatlan feltételek mellett a háziorvosi ügyeleti szolgáltatást az érintett települések 
részére. 

 

II. Működési idő, hely 

Az ügyeleti szolgáltatást hétköznapon 15.00-07.00-ig, hétvégén és ünnepnapokon 07.00-07.00 óráig 
biztosítjuk. Az ügyeleti rendelő Szerencs, Rákóczi utca 51.szám alatt található, a helyszínen történő 
ellátásra pedig a társult települések közigazgatási határain belül kerülhet sor. 

 

III. Ellátásban részt vevő szakszemélyzet 

Ügyeleti időben 1 fő orvos, 1 fő asszisztens és 1 fő gépkocsivezető biztosítja az ellátást. 
Hétköznapokon 15.00-19.00 között a társult településeken praxissal rendelkező család és 
gyermekorvosok nyújtják az ügyeleti ellátást, míg az esti és a hétvégi műszakokat döntően a Megyei 
Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szakorvosai és szakorvosjelöltjei látják el.  

Jelenleg az érintett települések 10 családorvosa végzi a délutáni ellátást, sajnálatosan az újólag 
csatlakozott települések háziorvosai nem akarnak ebben részt venni, pedig átlagosan csak havi egy 
hétköznap délutánjának, négy óra időtartamú ügyeleti szolgálatáról van szó. 

Az esti és hétvégi műszakokat jelenleg 13 orvos biztosítja. Mindannyian sürgősségi, ügyeleti 
ellátásban tapasztalatot szerzett szakemberek. 

1 főállású és 5 megbízási szerződéssel foglalkoztatott  általános asszisztens látja el  a szakdolgozói 
feladatokat. 3 fő gépkocsivezető valamint egy takarítónő áll még munkaviszonyban. 



IV. Felügyeleti szerv 

A szakhatósági feladatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi Osztálya látja el.                                                                                                  
Utoljára 2020-ban ellenőrizte a felügyeleti szerv a központi ügyeletnek az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003  ( X. 20 ) ESZCSM rendeletben 
foglaltaknak való megfelelést. Az ellenőrzés hiányosságokat nem tárt fel, az ügyelet működése a 
jogszabályban foglaltaknak megfelelő.                                                                                                               
Az ügyelet munkáját érintően betegpanasz sem a felügyeleti szervhez, sem   a szolgáltatóhoz nem 
érkezett a beszámolót érintő időszakban ill. az azt megelőző években. 

 

V. Jogi környezet 

A háziorvosi ügyelet működtetésének szabályait az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének   
egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2001 ( V.11 ) ESZCSM    rendelet tartalmazza. Feladata az életet, 
az egészséget hevenyen veszélyeztető megbetegedés, továbbá a beteg állapotromlásának időben 
történő megelőzése – a következő rendelési időig nem halasztható – sürgős orvosi tevékenységek 
elvégzése. Az orvosi ügyelet nem helyettesíti a háziorvosi rendelést, hanem a háziorvosi rendelési 
időn kívüli, alapvetően sürgősségi ellátásra és hatósági közreműködésre szervezett, többfajta 
tevékenységi kört is magában foglaló ellátás. 
A sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan tevékenység , amely az erről 
szóló  52/2006 (XII.28 )   EüM rendeletben meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és 
betegségek szakszerű ellátása valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése 
érdekében végeznek. 
Az ügyeleti szolgáltató rendelkezésére állnak mindazon diagnosztikus műszerek és gyógyszerek, amik 
a sürgős szükség körébe tartozó kórállapotok felismeréséhez és primer ellátásoz szükségesek. 
 
 

VI. Finanszírozás 
 
Az ügyelet működtetését a NEAK által folyósított  lakosság arányos finanszírozás,   valamint a  
fejkvóta alapú, egységes mértékű önkormányzati hozzájárulás biztosítja.    Ez utóbbi aktuális mértéke 
110 forint/lakos/hó.     Az ügyeleti szolgáltató költségvetése csak ezen két forrás együttes megléte 
estén tekinthető kiegyensúlyozottnak, mivel a korábbi évekhez képest nagyon jelentős orvosi óradíj 
emelésre volt szükség, hogy  a szakembergárda megtartható legyen. 2021 januárjától az új orvosi 
jogállási törvény ugyanis két-háromszorosára emelte az orvosi béreket a közfinanszírozott 
egészségügyben, amivel szükségszerűen versenyeznie kell az ügyeleti szolgálat díjazásának is. Ezzel 
párhuzamosan idén januártól a szakdolgozók és támogató személyzet bérét is emelni kellett. 
 
2022 januárjától a szolgálati jogviszonyban álló, jellemzően kórházi főállással bíró orvosok ügyeleti 
bérezésében új szabályozás került bevezetésre, így az ismételten és jelentős mértékben emelkedett. 
Ezt nem követte a NEAK által biztosított finanszírozás növelése, így az önkormányzatok nyújtotta 
hozzájárulás mintegy 22%-os emelését kellett kezdeményeznünk. 
 
Sajnálatos, de állandó problémát jelent, hogy egyes önkormányzatok a feladat-átadási szerződésben 
foglaltak ellenére nem utalják fizetési határidőig a támogatási összegeket, ami miatt a szolgáltató 
vállalkozás   rendszeresen folyószámla hitel felvételére szorul. 
 
 
  



 

VII. Betegforgalom 

A COVID járvány általános hatása volt, hogy csökkent az orvos-beteg találkozások száma és nőtt a 
telefonos konzultáció jelentősége. Mindez markánsan éreztette a hatását az ügyeleti ellátást igénybe 
vevők számát tekintve is. Elmondható, hogy 2021 első félévét tekintve átlagosan mintegy 40%-al 
kevesebb beteg jelent meg ügyeleti ellátásra, mint a járvány előtti hasonló időszakban.  

2021.01.01.-2021.12.31. közötti időszak betegforgalmi statisztikája: 

Ellátott betegek száma:     5014 fő 

Ebből gyermek (0-14 év):  1316 fő 

Helyszíni ellátás:                    571 fő 

Kórházi beutalás:                   452 fő 

Hatósági eljárás:                     193 fő 

Telefonos konzultáció:        4922 esetben. 

 

2021 kezdeti időszakához képest az év második felétől  a betegforgalmi mutatók tendenciózus, erős 
növekedést mutatnak, a járvány előtti időszak számait közelítik. Mindez az ismét jellemzőbbé váló 
indokolatlan megjelenések következményének is tekinthető. 

 

 

 

                                                        dr. Pap Tibor,  dr. Gál Tamás 

                                                                  ügyeletvezetők 

                                           Szerencsi Központi Orvosi Ügyelet 

                                           Acutmed 2001 Egészségügyi Szolgáltató  KFT 

 

2022 március 10. 
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Szám:    /2022.          

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021-ben végzett tevékenységéről. 
 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti 

Szolgálatának , a Nappali ellátás, Házi segítségnyújtás, Bentlakásos Idősek Otthona, a  

Szociális étkeztetés, valamint a Központi Konyha és Étkezde 2021. évi munkájáról 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:Kristófné Tóth Emese igazgató családsegítő  

Kobolákné Kovács Eleonóra részlegvezető 

Horváthné Ádám Szilvia vezető gondozónő 

Csizmár Béláné élelmezésvezető 

     

 

A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott:  

 

 

Törvényességi észrevétel:    

 

 

Előterjesztő:  

 

 

 

 

 

 Kristófné Tóth Emese 

                                                                                                                     igazgató 
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I. 

Tárgy és tényállás ismertetése 

 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

A Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ minden évben beszámolót készít az előző évben 

elvégzett munkájáról és ismerteti a következő időszakban előtte álló feladatokat. 

 

I. Beszámoló a 2021. 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 az 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 1 fő családsegítői létszám. 

Közfoglalkoztatásban 2 fő munkavállalónk volt, akik közül 1 fő szociális asszisztensi munkakört lát el 

adminisztratív, illetve egyéb feladatokat, és 1 fő kisegítői állás helyet töltöttek be takarítónői, kézbesítői 

munkakörben.  

A családsegítő heti 40 órában, 20 óra kötött és 20 óra kötetlen munkaidővel rendelkezik. 

Az idősek nappali ellátásában 2 fő állandós gondozó van foglalkoztatva, valamint 2 fő kisegítő látta el 

az alapfeladatokat. A házi gondozást 4 fő közfoglalkoztatottal láttuk el, a szociális étkeztetésben is a 

nappali ellátásban dolgozó kollégák tevékenykednek. A központi konyha tekintetében a személyi 

feltételek biztosítottak, az elmúlt évben 6 fő állandós kolléga és 6 fő közfoglalkoztatott dolgozott. A 
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bentlakásos idősotthonban 5 fő gondozó, 1 fő ápolásvezető, 1 fő szociális munkatárs, 1 fő terápiás 

munkatárs, valamint 3 fő takarító közfoglalkoztatott látta el az idősotthon lakóit. 

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

közalkalmazotti munkaköröket csak közfoglalkoztatott személyek bevonásával tudjuk biztosítani.  

 

A Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ személyi feltételei (2021. december 31. 

vonatkozásában) 

 

Intézmény(rész) Munkakör Létszám Végzettség Foglalkoztatás 

módja 

Taktaharkányi 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

Igazgató 1 fő Felsőfokú 

szakirányú 

Közalkalmazott 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Családsegítő 1 fő Felsőfokú 

szakirányú 

Közalkalmazott 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Szociális 

asszisztens 

1 fő Középfokú 

végzettség 

Közfoglalkoztatott 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Kisegítő 

személyzet 

1 fő Szakmunkás 

képesítés 

Közfoglalkoztatott 

Idősek 

Bentlakásos 

Otthona 

Ápolásvezető 1 fő Felsőfokú Megbízási 

szerződéses 4 óra 

 Szociális 

munkatárs 

1 fő Középfokú Közalkalmazott 

 Terápiás 

munkatárs 

1 fő Felsőfokú 

szakirányú  

MT. 4 órás 

 Intézményi orvos 1 fő Felsőfokú Megbizási 

szerződéses 

 Kisegítő 

személyzet 

5 fő Alapfokú Közfoglalkoztatott 

 Gondozó 5 fő Középfokú Közalkalmazott 

 Általános 

karbantartó 

 

1 fő Középfokú 

végzettség 

Technikus 

MT: 

Nappali ellátás Intézményvezető 1 fő Felsőfokú 

szakirány 

Közalkalmazott 

 Gondozó 1 fő Szakmunkás 

képesítés 

Közalkalmazott 

 

Étkeztetés 

A nappali ellátás 

dolgozói látják el 

   

Házi 

segítségnyújtás 

Gondozó 4 fő Alap, és 

középfokú 

végzettség 

Közfoglalkoztatott 

ÖNO, BIO Karbantartó 1 fő Alapfokú Közfoglalkoztatott 
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Központi Konyha 

és Étkezde 

Élelmezésvezető 1 fő Középfokú MT. 

 Szakács 5 fő Középfokú MT. 

 Kisegítő 

személyzet 

6 fő Alapfokú közfoglalkoztatott 
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A központ tárgyi feltételei 

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

tárgyi feltételekkel rendelkezik. 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. május hónapban befejeződött, és 

birtokba vehettük, modern bútorzattal, infrastruktúrával, tágas irodahelyiségekkel. 2021. szeptember 

hónapban Fülőp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, 

és dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő tett intézménylátogatást a felújított épületben 

.  

 

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 375 adag. 2021. 

évben az éves kapacitás 113. 225 adag volt, az átlag kapacitás 471 adag. 

 

 

 

 

Szakmai munka célja, feladatai 
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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 

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. 

 

Az alapszolgáltatást 2021. májusig biztosította a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ, 

mivel átkerült az ellátás a Dél-Zempléni Szociális Önkormányzati Társulás fenntartásához, a 
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Társulás továbbra az időkorúak nappali ellátásának a fenntartója, működtetője. Az alapellátás 

továbbra is zökkenőmentesen működik az idősek ellátása folyamatos. 

 

Étkeztetés 

Szociális étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani a 

szociális törvény szerint rászorultságát igazolva az ellátottaknak. Valamint biztosítjuk az intézményi 

gyermekétkeztetést napi 4X, napi 3X, kisétkezés, valamint főétkezés formájában. Az éves négy szünidei 

étkezést is a Gyermekjóléti Szolgálattal együtt biztosítjuk. A szociális étkezés az étel lakóhelyre történő 

kiszállításával házi gondozók közreműködésével a házi segítségnyújtásban lévő ellátottak részére, a 

nappali ellátás ellátottai helyben fogyasztják el az ételt. Új szolgáltatási forma a szociális étkezők étel 

kiszállítása is, ahol biztosítjuk a gépjárművel való kiszállítást szállítási díj ellenében.  Bár nagyon nagy 

az igény erre a szolgáltatásra, de sajnos korlátozott a létszámunk. Az ételek elkészítése, a központi 

Konyhán és Étkezdében történik, onnan biztosítjuk ezt az alapszolgáltatásunkat 

 

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 

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, felújított épületben kizárólagos használattal irodát, melegítő konyhát, szociális 

helyiségeket biztosít a fenntartó a számukra, amire már régen vágytak, ahol kulturált körülmények 

között végezhetik a munkavégzésük részét képező adminisztratív feladatokat. 

 

 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. Várólistán lévő személyek 

száma: 2 fő. 

 

 

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

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

idősotthonban szociális szakellátást végeznek a kollégák.  Az engedélyezett férőhelyek száma 18. Az 

intézményben napi 24 órás ápolási gondozási feladatokat látunk el.  

 
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.  

 

 

 

II. 2021. évi tényadatok 

 

 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

2021-ben a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál együttműködési megállapodással rendelkezők szám 

90 fő volt. Ez a szám magába foglalja a Gyermekjóléti alapellátás keretén belül gondozottak számát (50 

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 2017.év 2018.év 2019.év 2020 2021 

Alapellátás 80 fő 74 fő 75 fő 60 fő 20 fő 

Védelembe vétel 20 fő 9 fő 6 fő 11 fő 7 fő 

Pártfogó felügyelet 2 fő 2 fő 2 fő 1 fő 0 

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

Ideiglenes hatályú 

elhelyzés 

5 fő 7 fő 7 fő 9 fő 9 fő 

Családba fogadás 15 fő 17 fő 20 fő 21 fő 14 fő 

Nyilvántartottak 

száma 

38 fő 33 fő 28 fő 40 fő 23 fő 

Veszélyeztetettek 

száma 

118 fő 98 fő 103 fő 102 fő 94 fő 
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A 2021 -es 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 43 

férfi és 47 nő tartotta a kapcsolatot.  

 

 

 

Az együttműködési megállapodással rendelkező igénybe vevő személyek gazdasági aktivitását tekintve 

a 2021-es év az alábbi megoszlást mutatja. 

Foglalkoztatott 13 fő 

Munkanélküli 4 fő 

Inaktív 46 fő 

       - ebből nyugdíjas 4 fő 

          - ebből 15 éves vagy idősebb tanuló 14 fő 

Eltartott 0-14 éves korú gyermek 27 fő

 

41

42

43

44

45

46

47

48

Férfi Nő

A szolgáltatást igénybe vevő személyek 
száma gazdasági aktivitás szerint

Foglalkoztatott

Munkanélküli

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

vett adományok közvetítésében- kiosztásában, segítséget nyújtott ügyintézéshez, környezettanulmány 

elkészítéséhez, családlátogatást végzett.  

A segítségnyújtást 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 2021-es évben: 

2021-ben érkezett jelzések száma 192 volt, amely az alábbi megoszlást mutatja egészségügyi 

szolgáltatók részéről 12, személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók részéről 6 jelzés, 

köznevelési intézményekből 37 jelzés, rendőrség részéről 3, átmeneti gondozást biztosító intézmények 

részéről 5, járási hivatal gyámhivatala részéről 125 jelzés érkezett, ahogyan az alábbi diagramon is 

szemléltetjük.  

 

 

  

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

Gyermekjóléti Központtal, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelő szülői tanácsadó 

hálózatával, nevelőszülőkkel, gyámokkal hivatásos gondnokkal, illetve konkrét esetek kapcsán az 

ügyben érdekelt szolgáltatókkal, intézményekkel.  

 

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

intézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelőseivel, és az esetmenedzserrel van a Szolgálat. A 

védőnőkkel gyakran közös családlátogatásokon is részt veszünk.  

0 50 100 150

Egészségügyi szolgáltató

Személyes…

Átmeneti gondozást…

Köznevelési intézmény

Rendőrség

Önkormányzat, jegyző

Gyámhivatal

Az észlelő és jelzőrendszer
által küldött jelzések
száma
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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 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Családlátogatások 

száma (önállóan, 

esetmenedzserrel, 

jelzőrendszeri 

tagokkal) 

212 alkalom 136 alkalom 336 alkalom 348 

alkalom 

300 

alkalom 

Környezettanulmány 

elkészítésében való 

közreműködés 

95 alkalom 96 alkalom 47 alkalom 7 alkalom 9 alkalom 

 

2021-ben a szünidei étkeztetéseket a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ bonyolította le.  

 

Szünidő típusa Megállapított 

hátrányos 

helyzetűek száma 

Megállapított 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetűek száma 

Összesen 

Tavaszi 88 147 235 

 

Nyári 90 123 213 

 

Őszi 112 123 235 

 

Téli 150 149 299 

 

 

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 várandós kismamák. Az 

adományközvetítésben való részvételünk magába foglalja az emberek szóbeli tájékoztatását, 
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megkeresések kihordását, valamint az osztási napokon az irodahelység biztosítását. A Rendszeres 

Gyermekvédelmi Kedvezményre való jogosultság alapján támogatásban részesülő személyek havi 

rendszerességgel részesülnek tartós élelmiszer csomagban. A rendkívül alacsony jövedelmű, 

megváltozott munkaképességű személyek negyedévente. 

Az NRSZH Tevadmin Rendszerben történő napi adatrögzítés is a napi feladatkörünkbe tartozik.  

2021. évben a Szociális Szolgáltató Központ is áttért az ASP rendszer használatára az iktatás 

tekintetében. 

2021. évben bevezetésre került a Gyermekeink Védelmében elnevezésű informatikai rendszer (GYVR), 

melyre az átállás folyamatos. 

2021. januártól- júliusig területi felosztásban működött a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, a védőnői 

ellátás területi felbontása alapján. Augusztus hónaptól a területi elosztás érvényét vesztette. 

A Szolgálat folyamatosan fogadja a helyi lakosság, valamint alapítványok, szervezetek felajánlását a 

rászoruló személyek részére. Többségében ruhaadományt kapunk, melyet szétosztunk a lakosság 

körében. 

2021. évben több szakmai ellenőrzés lefolytatására került sor, a Magyar Államkincstár helyszíni 

ellenőrzést is tartott, melynek során a házi segítségnyújtás dokumentációját, nyilvántartását ellenőrizték, 

a Család és Gyermekjóléti Szolgálat működését és adminisztrációját belső ellenőrzés során vizsgálták, 

valamint a  B-A-Z Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya is 

vizsgálta a szolgáltató működését. 

A 2021-es 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 25 felsőoktatásban résztvevő, vagy 

felsőoktatási felvételére váró hallgató nyújtotta be sikeresen a pályázatát. 

 

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. 
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• Társas kapcsolatok kialakítását és fenntartását. 

 

A 2021-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, bevásárlást 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 

erre nagyon kevés lehetőség volt. Nyitottak vagyunk más idősklubok irányába is, de közös rendezvényre 

a tavalyi évben nem került sor a fent említett okok miatt.2021. június 1-től a nappali ellátást a Dél-

Zempléni Szociális Önkormányzati Társulás tartja fenn, ami a szakmai munkát és a szolgáltatás nyújtás 

színvonalát nem befolyásolja. A jövőbeni tervekről annyit, hogy a Rákóczi utca 42. szám alatti ingatlan 

megvásárlásra került a szolgáltatás számára, ami felújítást igényel ugyan, de így önálló épületben, 

kizárólagos használattal tudunk majd működni. 

 

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 Étkezdében történik. Jelenleg közel 100 szociális 

étkezőnk van összesen. 

 

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 a Honvéd utcai székhelyen 

működik. Létszámuk a 2021-as évet tekintve átlag 21 fő, többségük 75 év feletti, és személyi gondozást 

igényel, a szociális segítésben (ez a kevésbé súlyos fokozat) részesülők száma átlag 5 fő. 
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Nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 

Nappali ellátásban a személyi feltételek az alábbiak szerint alakultak 2021-ben. 2 fő közalkalmazotti 

státuszban lévő gondozónő, és 2 fő közfoglalkoztatott látja el az idősek körüli teendőket 8 órában 

továbbá 1 fő közfoglalkoztatott karbantartó munkakörben Az étkeztetést igénybevevők száma a 

2021.12.31.-én 110 fő volt, valamint átlagosan 22 fő vette igénybe a házi segítségnyújtást. Nappali 

ellátás igénybevételére 30 fővel van együttműködési megállapodása a Társulásnak. 

Éves igénybevétel alakulása 2021-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 

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 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, és az étkeztetés életkor szerinti megosztás 

alapján. 
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Bentlakásos Idősek Otthona 

 
A szakellátásunk 2018. november 13-tól 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 2021-es év 

végén 18 fő volt az ellátotti létszám. Az intézménybe beköltözöttek közül 8 fő a település lakosai közül 

választotta ezt a szakosított ellátási formát.  

 

 Új beköltöző Elhunytak Ellátotti összlétszám 

Január 0 0 16 

Február 0 0 16 

Március 1 0 17 

Április 0 0 17 

Május 0 0 17 

Június 0 0 16 

Július 0 0 16 

Augusztus 0 0 16 

Szeptember 0 0 16 

Október 1 1 16 

November 0 0 16 

December 2 0 18 

 

 

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

2021. 01. 28-tól az intézmény lakói és dolgozói részére folyamatosan megtörtént a védőoltások 

biztosítása. 

Az intézményi átoltottság 99%-os. 

 2021. 05. 10-től a látogatási tilalom részleges feloldásra került sor. Az intézményben a szabadban 

látogatói „sarok” lett kialakítva. 

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). 

2021. 11. 08-tól Igazgató asszony saját hatáskörében látogatási tilalmat rendelt el az intézményben a 

pandémia helyzet miatt. Az új lakók felvétele folyamatos volt intézményünkben (4 fő) az előírásoknak 

megfelelően (előgondozás továbbra sem lehetséges, megfelelő oltási igazolás vagy 2 db negatív PCR 

teszt). 

24 órás ápolási-gondozási feladatokat látunk el, 4 fő gondozónő és 1 fő gondozó műszakos beosztásával.  
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A napi feladatok irányítását 1 fő szociális munkatárs, 1 fő vezető ápoló, 1 fő terápiás munkatárs látja el. 

Kisegítői munkakörben 5 főt foglalkoztattunk 2021-ben. A kisegítők létszáma a gyors fluktuációból 

ered, ugyanis minimális feladatellátás esetén is állandó, legalább 3 fő alkalmazásara lenne szükség.  A 

folyamatos közfoglalkoztatás sajnos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Az intézmény heti 1 

alkalommal, intézményi orvossal biztosítja az ellátottak részére a teljes egészségügyi ellátást. 

(gyógyszer felírás, szükség esetén jelenléti beteg vizsgálat)  

5x meleg étkeztetést, rendszeres egészségügyi ellátást (gyógyszeradagolás 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.  

Jövőbeli terveink között szerepel, hogy terápiás kutya foglalkozásokat szervezzünk 

lakóinknak. 
(Állatasszisztált foglalkozás (AAA = animal assisted activity) például az idősotthonban tett rendszeres 

látogatás, mely legfőbb célja a kellemes, szórakoztató, szeretetet kapó és szeretetet adható pillanatok 

szerzése. Pl. az állat simogatása általi harmónia megélése, vagy a kutyás trükkökön való vidám 

nevetés, vagy csak az állat apropóján a gazdával való beszélgetés önmagában mentálhigiénés 

foglalkozás.)  

 

Képek az Otthon életéből 

 

 

 

 

Az ellátottak életkora: 

 



 18 

 
 

Konyha és Étkezde 

 

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

Taktaharkány Magtár utca 17. szám alatt működik. 

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

A személyi feltételek vonatkoztatásában az alábbiak figyelhetőek meg 6 fő közalkalmazott, és 4 fő 

konyhai kisegítő. Szakács végzettsége 6 főnek van. Az EPER programra való áttérés elősegíti a konyha 

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

életkorának szempontjában. 

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

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

van ellátva a jó minőségű ételkészítés érdekében.   

2021. évben felújítás történt az étkező részen, belső átalakításra, és új bútorzat beszerzésére került sor. 

2017. őszétől 2021. júliusig a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ dolgozói végezték az 

intézményi gyermekétkeztetés napi nyilvántartását, és a számlázáshoz szükséges előkalkulációt, a 

feladat 2021. augusztus hónaptól átkerült a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyviteli Csoportjához. 

A Konyha 3 fő gyermek részére speciális étrendet biztosít dietetikus közreműködésével.  

A pandémiás időszakra való tekintettel a konyha részére 2 db fóliázó gép került beszerzésre, mely nagy 

szerepet tölt be a higiéniai elvárások szempontjából. 

2021. évben újabb beruházásokra került sor: 

• 1 db nagyüzemi kalapos mosogatógép 

• 2 db gáz zsámoly 

• 1 db ormányos mixer 

• 1 db regál gurulós polc 

• 20 db melegen tartó badella 

• 100 db törhetetlen mély és lapos tányér 

• 100 db törhetetlen pohár 

Az eszközök megvásárlása nagyban elősegíti az ételkészítés folyamatait, valamint a HCCP szabályainak 

betartását. 
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2021-ben 113.225 adag étel került éves szinten előállításra, amely az alábbiak szerint alakult.  

- bentlakásos idősek otthona 5.773 adag 

- idősek klubja 2.870 adag 

- házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés 16.134 adag 

- alkalmazottak étkeztetése 8.521 adag 

- vendég ebéd 8.167 adag 

- óvodai étkezők: 17.843 adag 

- iskolai tanulók: 37.542 adag 

- tábor 715 adag 

- bölcsődei étkeztetés 1.896 adag 

- szünidei étkezők: 13.764 adag 

 

Összes étkezők: 113.225 adag 

2021. évben a konyha átlag kapacitása: 471 adag 
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III. Jövőbeni tervek, fejlesztések, feladatok 2022. évre 

 

A 2021. évi munkánkat teljesen átformálta a COVID-19 vírus, csak néhány olyan felsorolás, amivel 

meg kellett küzdenünk, és lehet picit magunkra is voltunk hagyva (Majd a szociális területen dolgozók 

megoldják). Nagyobb teher a dolgozókra, megnövekedett ellátotti létszám, problémás volt a fertőtlenítő 

szerek beszerzése, védőeszközök hiánya, mentálisan nagy teherrel kellett megküzdeni a pandémia idején 

minden kollégának. 

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,  
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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. 

Terveinkben szerepel a most már Társulás által működtetett nappali ellátás új szolgáltatási 

helyének kialakítása, amihez a Rákóczi utca 42. szám alatt lévő lakást megvásárolta a Szociális 

Szolgáltató Központ. Pályázat útján szeretnénk felújítani, bővíteni és eszközöket beszerezni a 

30 fő idős ellátottunk fogadására. 

A Családsegítő felújítási és eszközbeszerzési pályázatából vásároltunk egy személygépkocsit, 

melyet igaz nem kizárólagosan csak a Szolgálat feladatellátására használunk, de igény esetén 

engedélyezik a használatát. Családlátogatások, környezettanulmányok készítéséhez, ellátottak 

szállítása szakrendelőkbe, háziorvoshoz, intézményi orvoshoz, fogorvoshoz.  

Itt szeretném kérni a Képviselő Testületet, hogy vegye fontolóra azt a tényt, hogy az 

idősotthonba az ellátottaink átlagéletkora 86 év felett van, nagy százalékuk krónikus beteg, 

pelenkás, mozgásukban korlátozott idős emberek, akiknek a szállítását meg kell oldani. 

Szüksége lenne az intézménynek egy kisbuszra, ami mozgáskorlátozott rámpával, 

kapaszkodókkal és kerekes székek rögzítésére alkalmas eszközökkel legyen felszerelve. A 

kerekes székes szállítást most nem tudjuk megoldani a járásképtelen ágyban fekvő 

ellátottainknál. A pszichiáter szakorvoson kívül nem jön ki szakorvos az intézménybe, hogy 

helyben az ellátott ágyánál vizsgáljon. Ugyanezen kisbusszal megoldható lenne a nappali 

ellátásba tartózkodásra is beszállítani a mozgáskorlátozott ellátottakat, akik csak járássegítő 

eszközök használatával tudnak közlekedni. A szakmai fejlődésünk érdekében és törvényi 

kötelezettségünknek is eleget téve, kérem a Fenntartót, hogy továbbképzések finanszírozását 

támogassa. Esetleg igaz adható a törvényben lefektetett úgynevezett ruhapénz hozzájárulás, 

amit nem biztosít a fenntartó. 

 

Kérem a fent megfontolásra javasolt terveket tárgyalja át a Tisztelt Testület, és kérem a 

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolójának elfogadását. 
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Összegzés 

 

2021-es év eredményes volt, a pandémiás helyzet nagyban megterhelte a Szolgálatot, hiszen újabb 

feladatok, megoldandó problémák kerültek előtérbe, amelyeket sikeresen és eredményesen 

leküzdöttünk. Úgy gondolom, jó példái vagyunk a településen annak, hogy több szociális alapellátás, 

szakellátás, konyha és étkezde tud hatékonyan együtt működni. Szerteágazó a mi munkánk és 

felkaroljuk a település teljes lakosságát, alappillérei vagyunk a napi feladatellátásunkkal a település 

életének, a településünkön élő lakosok megtalálják, megtalálhatják a számukra megfelelő szociális 

ellátási formát, a települési szintű szociális hálónk megfelelő. 

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. 

 

 

 

„  kezet csak megfogni szabad! 

Elengedni vétek, eldobni átok! 

Egymásba simuló kezek tartják 

Össze az eget, s a világot!” 

 

Taktaharkány, 2022. 03. 16. 

         

 

                     Kristófné Tóth Emese s. k. 

                                 igazgató 



 

 

 

 

 

Éves beszámoló 

2021.  

Dél-Zempléni Szociális Önkormányzati 

Társulás 

Idősek Nappali Ellátása 

 

 

 

 

Az Idősek Nappali ellátása 2021. június 01-jétől a Dél-Zempléni Szociális Önkormányzati Társulás 

fenntartásában működik, továbbra is 31 fő ellátotti létszámmal. egyéb tekintetben  változatlan 

formában látjuk el feladatainkat  a korábbiakhoz képest.  



Az ellátás célja, feladatai: 

Az Idősek nappali ellátása olyan szociális alapellátást nyújtó intézmény, amely önmagukat még ellátni 

képes, vagy részben képes személyek számára biztosít lehetőséget szociális kapcsolatrendszerük, 

társas életük, higiénés szükségleteik kielégítésére, étkeztetésre. Igénybe vehetik továbbá a szociális 

helyzetük, egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek is.   

A fent említett szolgáltatásokon túl, az alábbi feladatokat látjuk el:  

• Biztosítjuk a napközbeni tartózkodást, felügyeletet. 

• Napi egyszeri meleg étkeztetés igénybevételét. 

• Szabadidős programokon való részvételt az életkori sajátosságok figyelembe vételével, 

törekszünk a mentális egészség megőrzésére. Az intézményben rendelkezésre álló 

szórakoztató eszközök, egymás igényeinek való figyelembe vételével használhatók. 

• Egészségügyi alapellátás megszervezését (gyógyszeríratás, kiváltás, időpont kérése 

szakrendelésekre, az eljutás megszervezése) 

• Személyes tisztálkodást, illetve személyes ruházat tisztításának lehetőségét 

• Hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtást, szociális helyzet javítását 

• Társas kapcsolatok kialakítását és fenntartását, az izoláció megelőzését 

• Életvezetési tanácsadás, beilleszkedés segítése, csoportfoglalkozások szervezése 

Célunk a szellemi és fizikai aktivitás megőrzése, a tartalmas időskor biztosítása, a képességek, 

készségek szinten tartása, a hiányzó családi gondoskodás pótlása. 

Jelenleg 31 fő ellátottnak van élő szerződése, ami nem azt jelenti, hogy minden nap az összes ellátott 

jelen van. Nincsenek korlátok abban a tekintetben, hogy mely idő intervallumban veszik igénybe a 

szolgáltatást. Van, aki csak ebédidőben érkezik, egyesek önkormányzati gépkocsival, ők reggel 9 körül 

jönnek és 14 óra körül visszük őket haza.  

A 31 fő életkor és nemek megoszlása a következő:  

Az ellátottak nagyobb része nő, pontosan 24 fő, életkoruk szerint a 70-től 80 évig terjedő korosztály. 

A férfiak létszáma 7 fő , 65 és 70 év közöttiek. 

A 2021-es évben két jelentős időszakot otthon töltöttek az idősek a járványhelyzet miatt. 2020. 

novemberétől, 2021. május 08-ig, valamint november 8-tól a jelen év február végéig  a törvényi 

előírásoknak megfelelően telefonon történt a kapcsolattartás. Igény szerint biztosítottuk számukra 



kiszállítással az étkeztetést, a gyógyszeríratást, valamint kiváltást, élelmiszer beszerzést, egyéb 

beszerzéseket, hivatalos ügyeik intézését. 

A személyes jelenlét ideje viszonylag rövid volt, egy csak az idősek napját tudtuk megrendezni a 

hagyományos programok közül.  Ilyenkor az óvodások és az általános iskolások szoktak szórakoztatni 

minket.  Az ünnepek és az adott időszak aktualitásai csoportos beszélgetések keretében is napirendre 

kerülnek, a névnaposokat is felköszöntjük, sajnos az elmúlt évben erre nagyon kevés lehetőség volt. 

Nyitottak vagyunk más idősklubok irányába is, de közös rendezvényre a tavalyi évben nem került sor a 

fent említett okok miatt.  

Nappali ellátásban a személyi feltételek az alábbiak szerint alakultak 2021-ben:  

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  

 

A jövőbeni tervekről annyit, hogy a Rákóczi utca 42. szám alatti ingatlan megvásárlásra került a 

szolgáltatás számára, ami pályázat útján megújul majd, így önálló épületben, kizárólagos használattal 

tudunk majd működni. Reméljük tágas, infrastruktúrával jól felszerelt, világos épülettel bővül majd az 

idősek nappali ellátása, ahová 30 fő ellátottat tud fogadni. 

 

Taktaharkány, 2022.03.17. 

 

 

 

                                                                             ……………………………………………………. 

                                                                                        Horváthné Ádám Szilvia s. k. 

                                                                                             vezető gondozó 
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) 

önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében, továbbá a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 10. § 

(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) 

bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (1) és (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) 

bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Taktaharkány nagyközség közigazgatási területén lakó, továbbá az 

Önkormányzattal, az Önkormányzat tagságával működő önkormányzati társulással, vagy 

Taktaharkányban működő állami szervvel vagy civil szervezettel jogviszonyban álló más 

személyekre. 

(2) A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit az e rendeletben 

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

2. § 

(1) A szociális ellátás megállapítása iránti eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul. 

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy 

háztartásban élő – vitatott esetben ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező – 

hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat 

becsatolni. 

(3) A jogosultsági feltételek fennállását (a közös háztartásban való együttélést, a saját háztartáson 

belüli eltartást, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú személy esetében a rokkantságot, 

fogyatékosságot, munkanélküliséget, az Önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett 

ellátást, lakáscélú kölcsöntartozást, közüzemi szolgáltatóval szemben fennálló díjhátralékot) 

közokirattal vagy teljes bizonyító értékű magánokirattal és a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatalnál 

(a továbbiakban: Hivatal), valamint az Önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások 

adatainak felhasználásával kell igazolni. 

(4) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylő személy szociális, vagyoni körülményeinek, 

valamint egészségi állapotának megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell 
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készíteni, ezen kívül orvosi, védőnői, pedagógusi vélemény, javaslat is kérhető. A vagyoni 

körülmények további tisztázása érdekében a kérelmező és a vele azonos ingatlanban élő 

hozzátartozókra vonatkozóan – hozzájáruló nyilatkozatuk alapján – további információk szerezhetők 

be. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat – a rendelkezésre bocsátott 

formanyomtatványon – a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni. 

(5) Amennyiben az igénylő vagy háztartása jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból, 

vagy vagyonhasznosításból származik, avagy kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, 

úgy a Hivatal beszerzi az adóhatóság igazolását a jövedelemadó-alapra vonatkozóan. 

(6) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük – beleértve az állandó lakcímet és a 

tartózkodási helyet – különböző. 

(7) A települési támogatás megállapításakor a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét is figyelembe kell venni. 

(8) Amennyiben a kérelmező nyilatkozataira vonatkozóan kétség merül fel, az elbírálásra jogosult 

szerv a jegyzőt vagy a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központot (a továbbiakban: Központ) 

ellenőrzésre kéri fel a nyilatkozatokban foglalt tények és körülmények valódiságának 

megvizsgálására. 

(9) A rendeletben meghatározott havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátásokat utólag, minden 

hónap 5. napjáig kell folyósítani kérelem alapján az Önkormányzat pénztárából vagy bankszámlára 

történő átutalással. 

(10) A természetben nyújtott ellátások számláit az Önkormányzat egyenlíti ki. 

(11) Egyes természetben nyújtott támogatásokat a határozat alapján a Központ szerzi be és adja át a 

kérelmezőnek. 

II. Fejezet 

A települési támogatásokra való jogosultság általános feltételei 

1. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása 

3. § 

A kérelem benyújtója, vagy – hivatalból induló eljárás esetén – a lehetséges jogosult köteles – e 

rendeletben meghatározott kivételekkel – a lakókörnyezete rendezettségét az alábbiak szerint 

biztosítani: 

a) a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. 

(II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdés a)–b) pontjainak teljesítésével a 

kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ház udvara, kertje, az ingatlan előtti 

járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, továbbá ha a járda mellett zöldsáv is 

van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 

műtárgyai 

aa) gyommentesítésével, 

ab) fűnyírásával, 

ac) kaszálásával, 

ad) sepregetésével, 

ae) hó- és síkosság-mentesítésével, valamint 
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af) más alkalmas módon történő tisztán tartásával, 

b) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan higiénikus állapotának a szemét 

gyűjtésére és tárolására rendelkezésre álló, rendeltetésszerűen használt, a hulladékszállítást 

végző szolgáltató által elfogadott hulladéktároló edény elhelyezésével, valamint az ingatlan 

hulladéktól való teljes mentesítésével, 

c) az igénylő által életvitelszerűen lakott ingatlan összképének esztétikus állapotáról 

gondoskodjon. 

2. Közneveléssel kapcsolatos szabályok 

4. § 

A kérelem benyújtója, vagy a lehetséges jogosult köteles – amennyiben gyermeke taktaharkányi 

székhelyű köznevelési intézménnyel áll jogviszonyban, az e rendeletben meghatározott kivételekkel 

– a köznevelési intézmény házirendjének betartására, gyermekével való betartatására. 

3. Az általános feltételek ellenőrzése 

5. § 

(1) Az általános feltételekre vonatkozó kötelezettségeket a pénzbeli támogatások megállapítása 

céljából a jegyző ellenőrzi. 

(2) Amennyiben a jegyző megállapítja, hogy a kérelmező, vagy a jogosult az általános feltételekre 

vonatkozó kötelezettségeknek nem, vagy csak részben tett eleget, a jegyző a települési támogatás 

folyósítását felfüggeszti és a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására, a fertőző betegségek és 

járványok megelőzésének biztosítására, a taktaharkányi székhelyű köznevelési intézménnyel 

jogviszonyban álló gyermeke felszerelésének biztosítására a jogosultat megfelelő, de legalább 

ötnapos határidő tűzésével felszólítja. 

(3) A települési támogatás felfüggesztésének megszüntetéséről a települési támogatás odaítélésére 

hatáskört gyakorló dönt, amennyiben a jegyző újabb ellenőrzése során megállapítja, hogy a jogosult 

a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek eleget tett. 

(4) Amennyiben a jegyző a támogatási időszak alatt második alkalommal is megállapítja, hogy a 

jogosult a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek nem, vagy csak részben tett eleget, a 

települési támogatást megszünteti. 

III. Fejezet 

Eljárási szabályok 

6. § 

(1) A szociális ellátások iránti kérelmet a Hivatalba kell benyújtani az erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon. 

(2) A kérelemhez mellékelni kell 

a) az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló 

igazolást, 

b) a gyermek elhelyezéséről, vagy gyámrendelésről szóló határozatot, 
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c) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező 

nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói 

jogviszonyáról, 

d) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 

egyéb igazolásokat, 

e) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat, 

f) a környezettanulmányt a II. Fejezetben meghatározott követelmények betartásáról. 

(3) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Hivatal megkeresheti: 

a) az állami adóhatóságot, 

b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, 

c) az igazolást kiállító szervet, 

d) a munkáltatót. 

7. § 

(1) A rendszeres pénzbeli és természetbeni támogatásokat – az e rendeletben meghatározott 

kivételekkel – egy év időtartamra kell megállapítani. 

(2) A kérelmezőt a havi rendszerességgel folyósított települési támogatások a kérelem benyújtását 

követő hónap első napjától illetik meg. 

(3) Az e rendeletben megállapított támogatások lakossági folyószámlára utalással, pénztári 

kifizetéssel, vagy közszolgáltatóhoz történő átutalással nyújthatóak. 

(4) Amennyiben a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés 

hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani. 

(5) A IV. Fejezetben meghatározott feltételek hiányában, vagy a IV. Fejezet megsértésével nyújtott 

szociális ellátást a jegyző megszünteti, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe 

vevőt kötelezi 

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, 

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték 

megfizetésére. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelmező részére hat hónapig – a rendkívüli 

települési támogatás kivételével – a IV. Fejezet szerinti támogatás nem nyújtható. 

IV. Fejezet 

Települési támogatás 

1. Általános rendelkezések 

8. § 

A rendkívüli települési támogatás kivételével települési támogatásra az a személy válhat jogosulttá, 

aki Taktaharkányban legalább 5 éve állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen 

Taktaharkányban lakik. 

2. Átruházott hatáskörök 
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9. § 

(1) A Képviselő-testület a Költségvetési és Szociális Bizottságra ruházza át a következő települési 

támogatásokról szóló döntést: 

a) ápolási célú települési támogatás, 

b) közgyógyellátási célú települési támogatás, 

c) otthonteremtési célú települési támogatás, 

d) tanévkezdési célú települési támogatás, 

e) rendkívüli települési támogatás (20. §). 

(2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a következő települési támogatásokról szóló 

döntést: 

a) gyermekétkeztetési célú települési támogatás, 

b) időskorúak települési támogatása, 

c) jövedelempótlási célú települési támogatás, 

d) kegyeleti célú települési támogatás, 

e) megváltozott munkaképességűek települési támogatása, 

f) rendkívüli települési támogatás (21. §). 

(3) A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át a lakhatási célú települési támogatásról szóló döntést. 

3. Ápolási célú települési támogatás 

10. § 

(1) Ápolási célú települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki 18. életévét 

betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az e §-ban meghatározott feltételeknek 

megfelel. 

(2) A tartós betegség meglétét a háziorvos igazolja. 

(3) Az ápolási célú települési támogatásra jogosult, 

a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelme a minimálbér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 50%-át nem haladja meg, 

b) aki nem jogosult az Szt. szerinti ápolási díjra, kiemelt ápolási díjra, vagy emelt összegű ápolási 

díjra. 

(4) Nem jogosult ápolási célú települési támogatásra a hozzátartozó az Szt. 42. § (1) bekezdésében 

meghatározott esetekben. 

(5) Az ápolási célú települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni az Szt. 42. § (2) 

bekezdésében meghatározott esetekben. 

(6) Az ápolt személy halála esetén az ápolási célú települési támogatás folyósítását a halál időpontját 

követő hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 

(7) Az ápolási célú települési támogatás havi összege megegyezik az ápolási díj központi 

költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80%-ával. 

(8) Az ápolási célú települési támogatásban egyszerre legfeljebb tíz fő részesülhet. 
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(9) Az ápolási célú települési támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát 

megelőző 60. naptól nyújtható be. 

(10) Az ápolási célú települési támogatás esetén a 4–5. §-okat nem kell alkalmazni. 

4. Gyermekétkeztetési célú települési támogatás 

11. § 

(1) Az általános iskolai, az óvodai és a bölcsődei étkezési térítési díjak viseléséhez nyújtott települési 

támogatás a gyermekétkeztetési célú települési támogatás. 

(2) A taktaharkányi székhelyű köznevelési intézmény tanulójának szülője kérelmére induló eljárásra 

természetbeni szociális ellátás formájában gyermekétkeztetési célú települési támogatásban kell 

részesíteni azt a szülőt, akinek 

a) gyermeke az általános iskolai, az óvodai, vagy a bölcsődei étkezési térítési díjból más módon 

legfeljebb 50%-os kedvezményben részesül, 

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelme a minimálbér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének ötszörösét nem 

haladja meg. 

(3) A gyermekétkeztetési célú települési támogatás mértéke az általános iskolai, az óvodai, vagy a 

bölcsődei étkezési térítési díj 100%-áig történő kiegészítéséhez szükséges összeg. 

(4) A gyermekétkeztetési célú települési támogatás esetén a 3. és 5. §-okat nem kell alkalmazni. 

5. Időskorúak települési támogatása 

12. § 

(1) Az időskorú polgárok életkörülményeinek javításához nyújtott települési támogatás az időskorúak 

települési támogatása. 

(2) Kérelemre időskorúak települési támogatására jogosult, 

a) aki a tárgyév december 31. napjáig betölti, vagy betöltötte a 65. életévét, 

b) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének tízszeresét nem haladja meg. 

(3) Az időskorúak települési támogatása 8000 Ft, melyet vásárlási utalvány formájában kell 

biztosítani az idősek világnapját megelőző második hét első napja és az idősek világnapja között. 

(4) Az időskorúak települési támogatását 2024. december 31-ig terjedő időszakra kell megállapítani. 

(5) Az időskorúak települési támogatására való jogosultság megszűnik 

a) a jogosult halálának napján, valamint 

b) amennyiben a jogosult nem felel meg a 8. §-nak. 

(6) Az időskorúak települési támogatása esetén a 3–5. §-okat nem kell alkalmazni. 

6. Jövedelempótlási célú települési támogatás 

13. § 



7 

(1) Az Önkormányzat közfeladatainak ellátásában közreműködő szociálisan rászorult személyek 

települési támogatása a jövedelempótlási célú települési támogatás. 

(2) Hivatalból induló eljárásra jövedelempótlási célú települési támogatásban részesíthető: 

a) aki az Önkormányzattal, vagy az Önkormányzat tagságával működő gazdasági társasággal, 

önkormányzati társulással foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, 

b) akinek a jövedelme nem éri el a minimálbér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének kétszeresét. 

(3) A jövedelempótlási célú települési támogatás összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének négyszeresét érheti el. 

(4) A jövedelempótlási célú települési támogatást három hónapra kell megállapítani. 

7. Kegyeleti célú települési támogatás 

14. § 

(1) Az elhunyt hozzátartozó eltemetéséhez nyújtott egyszeri települési támogatás a kegyeleti célú 

települési támogatás. 

(2) A kegyeleti célú települési támogatást a haláleset időpontjában taktaharkányi állandó lakóhellyel 

rendelkező elhunytnak a haláleset időpontjában taktaharkányi állandó lakóhellyel rendelkező 

hozzátartozója – beleértve a temetésről gondoskodó más személyt is – részére kell megállapítani, ha 

a) az elhunyt temetéséről gondoskodott, 

b) a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének kétszeresét. 

(3) A kegyeleti célú települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell 

a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelemigazolást, 

b) a temetési számlákat, 

c) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, 

d) a temetési szolgálat elvégzéséhez meghatározott összeg megfizetéséről szóló igazolást. 

(4) A kegyeleti célú települési támogatás összege – a temetési kiadásokat figyelembe véve – legalább 

10.000 Ft, legfeljebb 35.000 Ft. 

(5) A kegyeleti célú települési támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 60 napon 

belül lehet benyújtani. 

(6) A kegyeleti célú települési támogatás esetében a 3–5. §-okat nem kell alkalmazni. 

8. Közgyógyellátási célú települési támogatás 

15. § 

(1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a közgyógyellátási célú települési 

támogatás. 

(2) Közgyógyellátási célú települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, 
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a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

aa) 350%-át, egyedül élő esetén 400%-át és a kérelmező havi gyógyszerköltsége meghaladja 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át 

ab) 600%-át, egyedül élő esetén 650%-át és a kérelmező havi gyógyszerköltsége meghaladja 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át. 

b) az a) pontban meghatározottaknak megfelel és aki nem jogosult az Szt. szerinti alanyi vagy 

normatív közgyógyellátásra. 

(3) Amennyiben a közgyógyellátási célú települési támogatása megléte alatt ismételten kérelmezi a 

közgyógyellátási célú települési támogatást, az elbírálás során az Szt. szerinti alanyi vagy normatív 

közgyógyellátásra való jogosulatlanságát el kell fogadni, amennyiben azt a járási hivatal a kérelem 

benyújtását megelőző legfeljebb 9 hónappal korábban megállapította. 

(4) A közgyógyellátási célú települési támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak 

lejártát megelőző 60. naptól nyújtható be. 

(5) A jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító 

ellátás rendelhető. 

(6) A havi rendszeres gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja. 

(7) Az igazolás tartalmára az Szt. 50/A. § (3) bekezdése az irányadó. 

(8) A közgyógyellátási célú települési támogatás összege legfeljebb havi 10.000 Ft. 

(9) A közgyógyellátási célú települési támogatás esetén a 4–5. §-okat nem kell alkalmazni. 

9. Lakhatási célú települési támogatás 

16. § 

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a 

lakhatási célú települési támogatás. 

(2) A lakhatási célú települési támogatást természetbeni szociális ellátás formájában és a 

lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének 

elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

(3) Lakhatási célú települési támogatásra jogosult, 

a) aki a kérelemben megjelölt lakásban életvitelszerűen lakik és annak tulajdonosa, bérlője, vagy 

egyéb jogcímen használója, 

b) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, 

c) akinek, vagy a vele egy háztartásban élőknek nincs vagyona. 

(4) A lakhatás elősegítése érdekében lakhatási célú települési támogatás közüzemi díj (villanyáram 

díja, víz- és csatornadíj, gázfogyasztás díja, szemétszállítás díja) megfizetésére nyújtható. 

(5) A lakhatási célú települési támogatás összegét az egy főre számított havi jövedelemtől függően 

kell megállapítani az alábbiak szerint: 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-áig: 6.000 Ft/hó, 
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b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-áig: 5.000 Ft/hó, 

c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összeg 220%-áig: 4.000 Ft/hó. 

(6) A lakhatási célú települési támogatást a jogosultság kezdő időpontját követő október 31-ig kell 

megállapítani. A lakhatási célú települési támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, 

annak lejártát megelőző 60. naptól nyújtható be. 

(7) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak kell megállapítani, függetlenül a lakásban 

élő személyek és háztartások számától. 

(8) Ha a lakhatási célú települési támogatásban részesülő személy állandó lakcíme a támogatás 

folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, vagy a haláleset 

hónapjára járó támogatást teljes összegben folyósítani kell, de a támogatás további folyósítását meg 

kell szüntetni. 

(9) A lakhatási célú települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, vagy el kell utasítani 

a kérelmet, ha a megítélendő havi támogatási összeg háromszorosát meghaladó többlet halmozódott 

fel a szolgáltatónál. 

(10) E § alkalmazásában vagyon: a hasznosítható ingatlan, vagyoni értékű jog, jármű, továbbá 

pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, kivéve 

a) azt az ingatlant, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, 

b) azt a vagyoni értékű jogot, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, 

c) a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott egy gépjárművet, 

d) a 65. életévét betöltött személy egy gépjárművét, 

e) a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeget, amely 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a tizenötszörösét. 

10. Megváltozott munkaképességűek települési támogatása 

17. § 

(1) A megváltozott munkaképességű és munkát vállaló polgárok rehabilitációs foglalkoztatási helyre 

történő szállításának támogatása a megváltozott munkaképességűek települési támogatása. 

(2) Kérelemre megváltozott munkaképességűek települési támogatásában kell részesíteni, aki 

a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényben meghatározott 

ellátásban részesül, 

b) munkába járása tömegközlekedéssel nem, vagy csak rendkívüli megterheléssel megoldható, 

c) rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatónál áll alkalmazásban. 

(3) A megváltozott munkaképességűek települési támogatását legfeljebb a jogosult 

munkaviszonyának fennállásáig kell megállapítani. 

(4) A megváltozott munkaképességűek települési támogatása havi 5000 Ft. 

11. Otthonteremtési célú települési támogatás 

18. § 
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(1) Taktaharkány népességmegtartó erejének fokozása, valamint lakónépesség-számának növelése 

érdekében a házaspárok első önálló lakástulajdonhoz jutásának segítésére nyújtott települési 

támogatás az otthonteremtési célú települési támogatás. 

(2) Kérelemre otthonteremtési célú települési támogatásban részesíthető az a házaspár, akik az alábbi 

feltételeknek maradéktalanul megfelelnek: 

a) legalább az egyik házastárs nem töltötte be a 40. életévét, 

b) legalább egyik házastárs közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos szolgálati 

jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll, 

c) a házastársaknak, kiskorú gyermeküknek, vagy más velük együtt költöző hozzátartozójuknak 

lakástulajdona nincs, 

d) a vásárolt, vagy építendő ingatlanba költöző személyek száma alapján az egy főre eső lakrész 

alapterületének mértéke eléri a 6 m2-t, 

e) a házastársak az otthonteremtési célú települési támogatással vásárolt, vagy épített lakásban 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, 

f) a lakást Taktaharkány közigazgatási területén vásárolják, vagy építik, 

g) nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a vásárolt ingatlanra az Önkormányzat elővásárlási 

jogot jegyeztessen be. 

h) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelme a minimálbér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének kétszeresét nem haladja meg. 

(3) Nem részesíthető támogatásban az a házaspár, 

a) akik közül valamelyik házastárs, vagy a velük együtt költöző személy valamelyike korábban 

otthonteremtési célú települési támogatásban részesült, 

b) akik közül valamelyik házastárs közeli hozzátartozójától szerzik meg az ingatlan tulajdonjogát, 

c) akik közül valamelyik házastársnak, vagy a velük együtt költöző személyek valamelyikének 

üdülőtulajdona van, 

d) valamelyik házastárs büntetett előéletű, kivéve, ha a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

jogkövetkezmények alól már mentesült, 

e) valamelyik házastársnak az állami adóhatóságnál, vagy az önkormányzati adóhatóságnál 

nyilvántartott köztartozása van. 

(4) Az otthonteremtési célú települési támogatás 

a) a lakásvásárlást követően a házastársak legalább egyikének az ingatlan-nyilvántartásba 

tulajdonosként történő bejegyzését, 

b) építést követően, a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését és a házastársak legalább 

egyikének az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként történő bejegyzését követően, hat 

hónapon belül igényelhető. 

(5) Az otthonteremtési célú települési támogatás egyszeri összege 100.000 Ft és további 

a) 100.000 Ft egy gyermekkel rendelkező házaspárok esetén, 

b) 200.000 Ft két, vagy több gyermekkel rendelkező házaspárok esetén. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott gyermeknek a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) 

bekezdés 3. pontjában meghatározottakat kell tekinteni. 

(7) A (6) bekezdésben meghatározott gyermek az (5) bekezdésben meghatározott támogatás elnyerése 

szempontjából akkor számítható be, ha az igénylővel együtt a megvásárolt ingatlanba beköltözik és 

a gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadott. 
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(8) Az otthonteremtési célú települési támogatással vásárolt, vagy épített lakás 5 éven belüli 

elidegenítése esetén a támogatás összegét az Önkormányzat részére 6 hónapon belül vissza kell 

fizetni. 

(9) Az otthontermési célú települési támogatást egyedülálló személy részére is meg kell állapítani, 

aki mely esetben jelen §-ban a házaspár és a házastárs szó alatt egyedülálló kérelmezőt kell érteni. 

12. Tanévkezdési célú települési támogatás 

19. § 

(1) Az iskolakezdési költségek enyhítéséhez nyújtott települési támogatás a tanévkezdési célú 

települési támogatás. 

(2) Kérelemre vagy hivatalból induló eljárásra tanévkezdési célú települési támogatás állapítható meg 

a) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló után a 

szülőnek, vagy 

b) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú 

tanulónak, vagy 

c) felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, felsőoktatási szakképzés keretében, továbbá 

alap-, osztatlan, vagy mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatónak. 

(3) A tanévkezdési célú települési támogatás azoknak nyújtható, akiknek a háztartásában az egy főre 

számított havi jövedelme a minimálbér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének kétszeresét nem haladja meg. 

(4) A kérelmeket szeptember 1. és október 15. között lehet benyújtani. 

(5) A tanévkezdési célú települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a tanulói vagy hallgatói 

jogviszonynak a támogatás iránti kérelem évének szeptember 1. és október 15. napja között kiállított 

igazolását. 

(6) A tanévkezdési célú települési támogatás pénzben nyújtható, mértéke tanulónként, hallgatónként 

legfeljebb 20.000 Ft. 

(7) A tanévkezdési célú települési támogatás esetén a 3–5. §-okat nem kell alkalmazni. 

13. Rendkívüli települési támogatás 

20. § 

(1) A Költségvetési és Szociális Bizottság rendkívüli települési támogatást állapít meg a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzdő személy részére, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud 

gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul, 

így különösen 

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be, vagy 

b) elemi kár miatt, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből, vagy szabálysértésből anyagi 

kára keletkezett, vagy 

c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás 

kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy 
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d) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem 

tud kiegyenlíteni, vagy 

e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre tervezhető kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud 

kiegyenlíteni, vagy 

f) egészségügyi vizsgálaton, felülvizsgálaton nem tud megjelenni, vagy hatósági ügyeit nem tudja 

intézni, mert az útiköltség megfizetésére nem képes, vagy 

g) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó 

kiadásai keletkeztek, vagy 

h) magának, vagy gyermekének akut megbetegedése esetén az orvos által felírt gyógyszert, vagy 

a szükséges gyógyászati segédeszközt kiváltani nem képes. 

(2) A rendkívüli települési támogatás az (1) bekezdés a), b), c), e), g) pontjaiban meghatározott 

esetekben utalvány formájában is nyújtható. 

(3) A rendkívüli települési támogatást az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben 

közvetlenül a közüzemi szolgáltatónak vagy bérbeadónak kell átutalni. 

(4) A rendkívüli települési támogatást az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben pénzbeli 

ellátásként kell nyújtani oly módon, hogy a támogatásban részesülőt a határozatban kötelezni kell, 

hogy az utazás költségeit a támogatás kézhezvételét követő 5 napon belül az utazáshoz felhasznált 

jegyek bemutatásával igazolja. A tárgyévben ezen a jogcímen támogatásra nem jogosult, aki a 

támogatás felhasználásával nem számolt el. 

(5) A rendkívüli települési támogatást az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben 

természetben kell nyújtani oly módon, hogy a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt elsősorban az 

Önkormányzattal szerződésben álló gyógyszertárban lehet megvásárolni, a gyógyszer, gyógyászati 

segédeszköz költségét az Önkormányzat közvetlenül a gyógyszertárnak fizeti meg. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás éves összege egy személy részére a 

100.000 Ft-ot nem haladhatja meg. 

21. § 

(1) A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt, aki 

a) kimagasló, példaértékű tanulmányi, kulturális, sportteljesítményt vagy egyéb kiemelkedő 

közösségi tevékenységet nyújt, vagy 

b) az Önkormányzattal, az Önkormányzat tagságával működő önkormányzati társulással, vagy 

Taktaharkányban működő állami szervvel, avagy civil szervezettel jogviszonyban áll és 

közfeladata, vagy közérdekű tevékenysége kimagasló, példaértékű, 

c) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelme a minimálbér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének kétszeresét nem haladja meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, kulturális, 

vagy sportszervezet, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére – induló 

eljárásra egyszeri legfeljebb 200.000 Ft értékű természetbeni utalvány vagy pénz formájában adható 

támogatás. 

(3) Az e § esetében a 3–5. §-okat nem kell alkalmazni. 
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V. Fejezet 

Köztemetés 

22. § 

(1) A Képviselő-testület a köztemetésről való döntést a polgármesterre ruházza át. 

(2) Kérelemre a polgármester gondoskodik a Taktaharkány közigazgatási területén elhunyt személy 

közköltségen történő eltemettetéséről az Szt. 48. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott 

esetekben. 

(3) Az eltemettetés költsége nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 550%-át. 

(4) Kérelemre a polgármester az eltemettetésre köteles személy részére a köztemetés költségeinek 

megtérítését legfeljebb 12 havi részletben engedélyezheti, valamint a megtérítési kötelezettsége alól 

részben vagy egészben mentesítheti, ha a kérelmező háztartásában az egy főre számított havi 

jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át nem haladja meg. 

VI. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és ellátások 

1. Alapszolgáltatások és ellátások 

23. § 

(1) Az Önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat 

biztosítja: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e) támogató szolgáltatás, 

f) időskorúak nappali ellátása. 

(2) Az Önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: 

a) intézményi gyermekétkeztetés, 

b) szünidei gyermekétkeztetés, 

c) Biztos Kezdet Gyerekház, 

d) gyermekjóléti szolgálat, 

e) bölcsőde. 

(3) Az Önkormányzat a következő személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást 

biztosítja: idősek otthona. 

(4) Az Önkormányzat 

a) az (1) bekezdés a)–c), pontjaiban, (2) bekezdés a)–b) és d) pontjaiban és (3) bekezdésben 

meghatározottakat a Központ útján, 

b) az (1) bekezdés d)–e) pontjaiban meghatározottakat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 

útján, 

c) az (1) bekezdés f) pontjában meghatározottakat a Dél-Zempléni Szociális Önkormányzati 

Társulás útján, 
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d) a (2) bekezdés e) pontjában meghatározottat a Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

útján biztosítja. 

(5) Az e §-ban meghatározott szociális szolgáltatási, intézményi jogviszony keletkeztetéséről és 

megszüntetéséről a (4) bekezdés a) és d) pontja esetén intézményvezető, a (4) bekezdés b)–c) pontja 

esetén a társulás szabályzatában meghatározott személy dönt. 

(6) Az szociális alapszolgáltatás megszűnik, ha az igénylő 

a) a térítési díjat két hónapon keresztül nem fizeti ki, 

b) a szolgáltatást egy hónapon keresztül nem veszi igénybe, 

c) elhalálozik, 

d) kéri az ellátás megszüntetését. 

2. A szolgáltatásokért és ellátásokért fizetendő térítési díjak általános szabályai 

24. § 

(1) A térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díját a Képviselő-testület minden 

év január 1. napjától, 2022-ben július 1. napjától külön önkormányzat rendeletben kerül határozza 

meg. 

(2) A térítési díj befizetése havonta történik, melynek megvalósulását az intézményvezető ellenőrzi. 

A befizetés elmulasztása esetén az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre 

kötelezett személyt írásban hívja fel az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen 

eltelte esetén az intézményvezető nyilvántartásba veszi a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló 

díjhátralékot. 

(3) Az intézményvezető a nyilvántartott díjhátralékról negyedévenként tájékoztatja a polgármestert 

és javaslatot tesz a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 

3. Étkeztetés 

25. § 

(1) A Központ az Szt. 62. §-ában meghatározottak részére napi egyszeri meleg étkeztetéséről 

gondoskodik. 

(2) Étkeztetésben azon személy részesülhet, aki a 65. életévét betöltötte, vagy aki az Szt. 62. § (1) 

bekezdésében foglaltakat a (3) bekezdés szerint igazolja. 

(3) Étkeztetésre való rászorultság igazolására a következő 30 napnál nem régebbi iratokat, 

nyilatkozatokat lehet elfogadni: 

a) igazolást az egészségi állapotról, mely szerint a kérelmező önellátásra részben képes vagy nem 

képes, 

b) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt a fennálló betegségről, 

c) szakvéleményt a szenvedélybetegség fennállásáról, 

d) súlyos fogyatékosság igazolására szolgáló szakvéleményt, 

e) személyi okmányt azon személyek esetében, akik az Szt. 4. § (2)–(3) bekezdései szerint 

hajléktalannak minősülnek. 

(4) Az ételt a jogosult a Központ Konyhájáról elsősorban maga szállítja el. 
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(5) A házhoz szállított ebéd térítési díját a szállítási költség összegével növelve kell megállapítani. 

(6) Az étkezés esetében a személyi térítési díj megfizetése alól mentesül, akinek havi jövedelme az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg. Az öregségi nyugdíj legkisebb összegét 

meghaladó jövedelmek esetén fizetendő térítési díjat külön önkormányzati rendelet határozza meg. 

(7) A térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, az igénybevétel alapján kell megfizetni. 

(8) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, ezt az 

intézményvezetőnek legalább két munkanappal korábban írásban vagy telefonon be kell jelenteni. 

(9) A házhoz szállítást a Központ személyi és tárgyi kapacitásának erejéig biztosítja. Az ebéd 

kiszállítására való jogosultság megállapítása a háziorvos által kiállított igazolás alapján történik. 

4. Házi segítségnyújtás 

26. § 

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: 

a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 

képesek és róluk hozzátartozók nem gondoskodnak, vagy nem tudnak gondoskodni, 

b) fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló 

életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk 

ellátására képesek, 

c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát 

igénylik, 

d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő 

visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 

(2) Amennyiben a házi segítségnyújtást igénybe vevő az étkeztetést is igénybe veszi, részére a 

Központ az étkeztetést kiszállítással biztosítja. 

(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Központhoz kell benyújtani, a gondozási 

szükséglet vizsgálatát az intézményvezető végzi. 

5. Családsegítés 

27. § 

(1) A családsegítés személyes megkeresésre – külön eljárás nélkül – történik. 

(2) Külön eljárás nélkül az ellátást igénylő azonnali ellátásáról kötelezően kell gondoskodni, ha az 

ellátást igénylő az életét, testi épségét veszélyeztető helyzetben van és annak elhárítása más módon 

nem lehetséges. 

(3) Külön eljárás keretében a következő esetekben biztosítható ellátás: 

a) az ellátást igénylő időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, 

b) egészségi állapotromlása miatt azonnali ellátása indokolt. 

6. Idősek otthona 

28. § 
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(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő 

kérelmére, indítványára történik. 

(2) Az ellátás iránti kérelmet írásban az intézményvezetőhöz kell benyújtani. Az intézményvezető 

vagy az általa megbízott személy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt a nyilvántartásba vételéről, 

valamint az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról. 

(3) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos, illetve kezelőorvos igazolását, hogy a kérelmező 

pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségben, illetve fertőző betegségben szenved vagy nem szenved. 

(4) Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető elvégzi az ellátást igénylő 

gondozási szükségletének vizsgálatát. 

(5) Az intézményvezető a gondozási szükségletet megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási 

szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását. Idősotthoni ellátás a 

vonatkozó jogszabály értékelő adatlapjának alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott 

egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. 

(6) A gondozási szükséglet vizsgálata értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről igazolást 

kérhetnek az ellátottak és az igénylők. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a 

vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek. 

(7) Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem éri el a III. 

fokozatot és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem 

indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének 

lehetőségéről. 

(8) Az előgondozás feladatait, az előgondozást végző személy az intézményi elhelyezés 

igénybevételét megelőzően végzi el, adatlapot tölt ki. 

(9) Felvételre csak a háziorvos által 1 hónapnál nem régebben kiállított, fertőző betegségtől 

mentességet bizonyító igazolás csatolása után kerül sor 1 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő eredmény. 

(10) Az intézményvezető az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről írásban értesíti az 

ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét. A tájékoztatás tartalma: 

a) az előgondozás időpontja, 

b) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontja, 

c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendők. 

(11) Férőhely-üresedés esetén az igények beérkezésének sorrendjében, az intézményvezető 

haladéktalanul intézkedik a férőhely betöltéséről. Rendkívüli esetben – a polgármester véleményének 

kikérését követően – az intézményvezető a sorrendet figyelmen kívül hagyhatja. 

(12) Az intézményvezető az ellátás iránti kérelmet elutasítja, ha az ellátást igénylő 

a) fertőző betegségben szenved, 

b) az ellátásra nem jogosult, 

c) az intézmény szolgáltatása állapotának nem megfelelő. 

7. Bölcsőde 

29. § 
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(1) A gyermekek napközbeni ellátására való jogosultság megállapítása érdekében a gyermek szülője, 

vagy gondviselője (a továbbiakban: szülője) az intézményvezetőhöz írásban beadott kérelméhez 

köteles csatolni: 

a) saját vagy gyermeke egészségi állapotáról háziorvosi igazolást, 

b) munkavégzéséről munkáltatójának, tanulói, hallgatói jogviszonyáról az intézmény igazolását. 

(2) A bölcsődébe kizárólag az a gyermek vehető fel, akinek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője 

taktaharkányi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is Taktaharkányban él, vagy legalább egyik 

szülője az Önkormányzattal, annak intézményeivel, vagy a Taktaharkányban működő állami 

intézményekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

(3) Ha a bölcsőde létszámkerete betelt, a kérelmeket az érkezésük sorrendjében kell nyilvántartásba 

venni, a nyilvántartásba vételről a kérelmezőt értesíteni kell. 

(4) A bölcsődei felvételnél előnyben részesül 

a) az a gyermek, akinél a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg. 

b) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek szülője vagy más 

törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll. 

(5) A bölcsődei ellátás esetében a beiratkozási időszak a soron következő nevelési-gondozási évre 

április 1. és április 30. között történik. A felvételi kérelmet az intézményvezetőnek kell benyújtani a 

bölcsőde által rendszeresített nyomtatványon. A kérelmezőt a kérelem elbírálásáról június 30-ig kell 

értesíteni. Beiratkozási időszakon túl érkezett jelentkezésekről kapacitás hiány esetén várólistás 

férőhely függvényében dönt az intézményvezető. 

VII. Fejezet 

Szociálpolitikai kerekasztal 

30. § 

(1) Elsősorban a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 

végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére, valamint a település szociális kérdéseinek 

megvitatatására, a szociális ügyekben érintett szereplők egyeztetésére helyi szociálpolitikai 

kerekasztal működik. 

(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 

a) a polgármester, 

b) a jegyző, 

c) a Költségvetési és Szociális Bizottság elnöke, 

d) a Központ igazgatója, 

e) a háziorvosok, 

f) a védőnők, 

g) a Taktaharkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

h) a taktaharkányi székhelyű köznevelési intézmények vezetői. 

(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal ülésére, amennyiben az ügyek indokolják a (2) bekezdésen túl 

más helyi szereplők – különösen az önkormányzati képviselők, az egyházközségek képviselői, a civil 

szervezetek képviselői, más szakértők – is meghívhatóak. 
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(4) A helyi szociálpolitikai kerekasztal elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a helyi 

szociálpolitikai kerekasztal ülését. A helyi szociálpolitikai kerekasztal elnökét annak titkáraként a 

jegyző helyettesíti. 

(5) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy ülés tart. 

VIII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

31. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(3) Hatályát veszti A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló Taktaharkány Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2016 (XI.4..) rendelete.


