




























































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ A TAKTAHARKÁNYI 

POLGÁRŐR SZERVEZET MUNKÁJÁRÓL 

2021. év 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A SARS-CoV-2 (Covid-19) koronavírus 2021-ben is meghatározta a szervezet életét. A 

korábban megszokott aktívitásunk csak nyáron tudott kiteljesedni, de ez nem azt jelenti, hogy 

máskor nem csináltunk semmit! Az év minden szakában elláttuk a vállalt feladatainkat és ezen 

felül építkeztünk is!  

Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni a polgárőrök önkéntességét, azonban a lakosság egy 

része továbbra is meg van győződve ennek ellenkezőjéről! Ezen kívül olyan feladatokat is 

számon kérnek rajtunk, amelyek nem tartoznak a feladataink közé. Szeretném leszögezni, hogy 

a polgárőrök nem rendőrök, nem rendelkeznek velük, azonos jogosítványokkal, csak segítik 

munkáját! A lakatlan házat nem nekünk kell őriznünk, ha onnan elvisznek valamit, nem a 

polgárőrség kötelessége azt kideríteni! Az ingatlannak kell, hogy legyen tulajdonosa, neki a 

felelőssége az épület felügyelete, és lopás esetén a rendőrségi bejelentés is. Sokszor halljuk, ha 

minden rendben van: „minek a polgárőr”, de ha baj történt: „hol voltak a polgárőrök” 

kifejezéseket. Nem lehetünk mindig, mindenütt! Társaimmal szabad estéinket áldozzuk fel, 

hogy tévénézés helyett járőrözzünk a faluban, rendezvényt biztosítsunk, vagy forgalmat 

irányítsunk. Amikor szolgálatban vagyunk, igyekszünk becsületesen, a törvényeknek és a 

szabályoknak megfelelően ellátni feladatunkat. 

Működésünket a tagdíjak, pályázatok és támogatások biztosítják, továbbra sem kapunk fizetést! 

A polgárőrök éves tagdíjat fizetnek, azaz mi anyagiakat áldozunk azért, hogy szolgálhassuk a 

közösséget! Az elmúlt években a Magyarország kormányának köszönhetően lehetőség nyílt 

pályázni, mi ezzel éltünk, és élünk. A 2020-ban megnyert pályázat, az új polgárőr székház 

kialakítása (6 M Ft) 2021-ben valósult meg: az épület belső felújítását vállalkozó végezte el, 

kültéren a tagság önkénteskedett. Az udvarról a fákat, bokrokat kivágtuk, a romos 

melléképületet elbontottuk, garázst építettünk, terepet rendeztünk. Az épületben függönyöket 

szereltünk fel, bojlert javítottunk. Végül novemberben egy közös ünnepség keretében birtokba 

vettük. 

 
1-2. sz. kép: önkéntes munka 



 
3. sz. kép: elkészült székház 

Szintén a Magyar Falu Programban nyertünk (1,2 M Ft) a 2021-2022 évek rendezvényeire.  

Pénzbeli támogatásokat a MÁV Zrt-től, az OPSZ-től és az MLSZ-től kaptunk. 

Nagy János 2021-ben is ingyen gumizott. 

Külön kell, kiemelnem legfőbb patrónusunkat, az Önkormányzatot! A polgármester úr, a 

képviselő-testület és a jegyző úr is nagyon sokat tettek érdekünkben: több pályázatban 

vehettünk részt (szemétszedés, bűnmegelőzés). Segítséget nyújtottak az építkezés során, és a 

hétköznapokban is! KÖSZÖNET érte! 

Szolgálatellátás  

Az év eléjén az egyesület létszáma 36 fő volt. Időközben ketten távoztak, viszont hárman 

érkeztek, így 37 fővel zártuk az évet. Szolgálatot 34-en vállaltak. Ha másképp nézem, akkor a 

lakosság 1%-a hajlandó részt vállalni saját és szűkebb környezete biztonságosabbá tételéhez! 

A szolgálati órák száma 2880 óra volt, amit 197 szolgálat alatt teljesítettünk. Tehát az év 

minden második napján volt valamilyen polgárőri szolgálat. Ez véleményem szerint jelentős 

dolog. Ha ehhez hozzászámoljuk az építkezésen és a közös rendezvényeinken való részvételt, 

akkor megállapíthatjuk, hogy a polgárőrök egy igazi közösség, ami követendő példa! A 

községben más ilyen nagylétszámú összetartó közösség nincs. 



 

1. sz. ábra: szolgálati órák alakulása 

Az adatokból látható, hogy az elmúlt években csökkent a szolgálati órák száma, ami több 

tényező együtt hatásából következett be: 

• megváltozott a feladatok összetétele (a szociális tűzifaosztás, népkonyhai szolgálatatás 

biztosítása kivezetésre került), 

• a vírus okozta korlátozások (rendezvények, focimeccsek elmaradása, kijárási 

korlátozások). 

 

2. sz. ábra: szolgálati órák megoszlása 

A grafikonból megállapítható, hogy a járőrszolgálat az összes óraszám közel 79%-át tette ki. 

Ez a korábbi években is megfigyelhető volt. Minden feladatellátásra igaz, hogy a vírushelyzet 

negatívan hatott rá. 

Az elmúlt években a MÁV-START Zrt.-vel kötött együttműködés keretében vállaltuk, hogy 

személyvonatokon fogunk járőrszolgálatot ellátni. Sajnos a kezdeti lendület elfogyott, amiben 
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a pandémia is közrejátszott, mivel a kijárási korlátozások miatt kevesen utaztak, ezért a tagság 

nem látta értelmét „vonatozni”. Azonban a Miskolc és Szerencs között utazók szinte minden 

nap szembesülnek egy bizonyos utasréteg viselkedésével, ami nem teszi kellemessé utazásukat. 

Bízunk benne, hogy a rendőrség bevonásával ismét részt fogunk venni a vonatbiztosításokban. 

Szervezet 

Az alapszabályban előírt évi közgyűléseinket júliusban és decemberben megtartottuk. A nyári 

rendezvényen a vezetőség tisztújítására került sor. A tagság: 

• Dr. Szemán Ákost tiszteletbeli elnöknek, 

• Nemes Dezsőt elnöknek, 

• Fofrovics Mátét, Mátyás Lajost, Tallós Ferencet és Bukta Róbertet alelnököknek 

választotta. 

Decemberben ismét választásra került sor mivel Bukta Róbert kilépett az egyesületből, ezért 

helyére id. Juhász Józsefet választották alelnöknek. Az évvégi rendezvényünket megtisztelték 

Dr. Koncz Zsófia és Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselők, valamint Dr. Ináncsi Tünde a 

Szerencsi Járási Hivatal vezetője. 

 

4. sz. kép: évvégi közgyűlés 

A rendezvényeink megtartására is rányomta bélyegét a vírus helyzet. Ennek ellenére 

megszerveztünk egy kirándulást a Tiszavasvári Fürdőbe, ahol minden résztvevő jól érezte 

magát. 

A polgárőrség 30 éves fennállásának megyei megünneplésére községünkben került sor. Nagy 

büszkeség számunkra, hogy az „alapító atyák” közül Balák András és Diószegi József, rajtuk 

kívül Nemes Dezső kitüntetést kapott. A rendezvényen főzőverseny is volt, amin előkelő 

helyezést nyertünk. Köszönjük a főzőcsapatnak! 



A szervezet természetesen változik, vannak távozók és érkezők. Az elmúlt évben örömünkre 

három tagtársat köszönthettünk sorainkban: Czipó Gábort, Juhász Martint és Kozák Marcellt. 

Voltak, akik elfoglaltságuk (munka, iskola) miatt nem tudtak a szolgálatokban részt venni, de 

az építkezésben igen. Köszönjük!  

Szeretnénk az elkövetkező években is folytatni munkánkat, a község lakosságának 

biztonságához hozzájárulni! 

Végezetül köszönni az Önkormányzat, a képviselő-testület és minden segítőkész szervezet, 

személy támogatását! Tagtársainknak és családjuknak az áldozatos, lelkiismeretes 

munkát! 

Taktaharkány, 2022. április 20. 

 

 

 

 

Nemes Dezső 

elnök 













 

 

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  

2021. évben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzat köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint illetékességi területén a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatokat minden évben – május 31. napjáig – áttekinteni és értékelni. Az 

értékelést a gyermekvédelmi törvény végrehajtásáról szóló 149/1997. (IX. 10.) 

kormányrendelet 10. számú mellékletében meghatározott szempontok figyelembevételével 

készítettük el. Az értékelést a Képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell 

küldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály részére. 

Az átfogó értékelés a 2021. évre vonatkozik, ezért alapja a 2021. évben hatályos jogszabályi 

rendelkezések alapján felállított gyermekjóléti rendszer. 

A 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet 10. számú melléklet előírásainak megfelelően 

készítettük el az átfogó értékelést, az alábbi tartalmi követelményekkel: 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó 

általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai önkormányzatot terhelő kiadás 

nagysága 

- egyéb, a Gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni 

juttatásokra vonatkozó adatok, 

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

statisztikai adatok. 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 

 

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban 

részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő 

várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, 

jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai) 

- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 

ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyermekvédelmi törvény 

előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák 

hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

 



6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 

készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők 

számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak 

bemutatása. 

 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 

(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drog prevenció stb.). 

 

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály 

adataira. 

 

Taktaharkány település lélekszáma 2021. évben: 3605 fő 

0-3 év 

közöttiek 

4-18 év 

közöttiek 

Összesen (0-18 

év) 

19-65 év 

közöttiek 

66 év fölöttiek 

216 fő 635 fő 851 fő 2186 fő 568 fő 

 

 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019.év 2020.év 2021. év 

0-18 év 

Nő 

407 391 397 389 387 376 384 

0-18 év 

Férfi 

452 456 449 441 454 450 467 

19-60 

Nő 

1002 1000 986 988 982 1000 972 

19-60 

Férfi 

1030 1032 1035 1027 1018 1028 1012 

61- Nő 497 490 487 478 490 472 473 

61- 

Férfi 

309 306 299 293 290 296 297 

 

 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019.év 2020.év 2021. 

év 

0-2 év 144 156 136 142 149 153 167 

3-5 év  113 114 150 140 150 132 137 

6-13 év 360 327 320 315 313 325 335 

14-17 

év 

216 197 190 183 165 180 169 

18 64 53 50 50 64 36 43 

 

Születés szám 2021. évben: 55     Halálesetek száma 2021. évben: 48 

Taktaharkány településen oktatási – nevelési intézménybe járó gyermekek száma: 



Óvodába és 

bölcsődébe járó 

gyermekek száma 

145 fő A helyi általános 

iskolában tanulók 

száma 

281 fő Középiskolai 

tanulmányokat 

folytató tanulók 

száma 

114 fő 

Ebből rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményre 

jogosultak száma 

87 fő  Ebből rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményre 

jogosultak száma 

146 fő Ebből rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményre 

jogosultak száma 

89 fő 

Hátrányos 

helyzetű 

gyermekek száma 

28 fő Hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

64 fő Hátrányos 

helyzetű 

gyermekek száma 

31 fő 

Halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

45 fő Halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

68 fő Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek száma 

27 fő 

Összes hátrányos 

helyzetű 

gyermekek száma 

73 fő Összes hátrányos 

helyzetű 

gyermekek száma 

132 fő Összes hátrányos 

helyzetű 

gyermekek száma 

58 fő 

Nyilvántartott 

veszélyeztetett 

gyermekek száma 

53 fő Nyilvántartott 

veszélyeztetett 

gyermekek száma: 

99 fő   

 

  

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

 

- 2. 1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre 

vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai önkormányzatot terhelő 

kiadás nagysága 

 

- 2. 2. egyéb, a Gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni 

juttatásokra vonatkozó adatok, 

 

- 2. 3. gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

statisztikai adatok. 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja az, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 

családokat segítsék annak érdekében, hogy a gyermek családi környezetben történő ellátása 

biztosított legyen. A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. A települési önkormányzat a 

Gyermekvédelmi törvényben meghatározott módon természetbeni ellátásként biztosítja a 

gyermekétkeztetést. A települési önkormányzat képviselő –testülete a helyi rendeletében 

meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára 

tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. 

 



 

2.1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre 

vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai önkormányzatot 

terhelő kiadás nagysága 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Az 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény 19. § alapján a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak igazolása, hogy a gyermek 

szociális helyzete alapján jogosult, a megállapítástól számított egy év időtartamban (változás 

esetén a szülőnek, törvényes képviselőnek bejelentési kötelezettsége van) a kedvezményes 

gyermekétkeztetés, ingyenes tankönyvellátás igénybevételére, valamint más jogszabályban 

meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre 

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 145%-át ha 

- a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

- a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

- a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy 

a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135 %-

át, feltéve, 

- hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja 

meg a törvényben meghatározott értéket. 

 

Évente két alkalommal – az augusztus 1-jén és november 1-jén fennálló jogosultság alapján – 

egyszeri gyermekvédelmi támogatásban részesülnek a jogosultak, melynek összegén 2017. 

évben emeltek és a hátrányos helyzetre való tekintettel 2 kategóriát hoztak létre.   

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján egyszeri, alapösszegű 

(6000 Ft/fő/alkalom), hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultság 

alapján egyszeri emelt összegű (6500 Ft/fő/alkalom) természetbeni támogatásban (Erzsébet 

utalvány) részesülnek. 

Kifizetési időszak Alapösszeg (6000 Ft) Emelt összeg (6500 

Ft) 

Összesen 

2021. 08. 38  fő 343 fő 2 457 000 Ft 

2021. 12. 40  fő 352 fő 2 528 000 Ft 

   4 985 000Ft 

 



Tárgyév december 31.-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek 

száma életkor szerint, valamint tárgyév december 31-én rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult családok száma a gyermekek száma 

szerint.

 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

 

Az 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § értelmében a szabályozás célja a gyermek hátrányos 

helyzetének megállapítása, a hátrányok kompenzálása, esélyeik növelése, minél sikeresebb 

társadalmi integrációjuk elősegítése. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők: 

- a szülő, a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, legfeljebb alapfokú 

végzettség 

- a szülő, a gyám alacsony foglalkoztatottsága 

- elégtelen lakáskörülmények 

- nevelésbe vétel, valamint utógondozói ellátás 

 

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 



- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket 

egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége 

alapfokú 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket 

nevelő szülő bármelyike vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi 

központ 

- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során 

készített környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli, vagy 

szükséglakásban él. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül legalább kettő fennáll. 

Halmozottan hátrányos helyzetű a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban 

részesülő tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 

 

A települési önkormányzat jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

megállapítására irányuló eljárás során – az ügyfél erre irányuló kérelme esetén – megvizsgálja 

a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását. Amennyiben a feltételek fennállnak a 

jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával 

egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, megállapított hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és nagykorúvá vált gyerekek adatai (tárgyévben) 



 

 

 

2. 2. egyéb, a Gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni 

juttatásokra vonatkozó adatok 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete 2016. évben helyi 

rendeletet alkotott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról. A települési támogatás 

célja, hogy a rászoruló családokat segítse lakáskörülményeik, életkörülményeik javításában, a 

gyermekek hátrányos helyzetének leküzdésében, életesélyeik növelésében, kiemelkedő 

teljesítmény esetén jutalmazásban, elismerésben részesíti a jogosult fiatalokat. 

 

A Szociális Bizottság települési támogatás keretében nyújt: 

- ápolási célú települési támogatást 

- kelengye célú települési támogatást 

- közgyógyellátási célú települési támogatást 



- rendkívüli települési támogatást 

 

A polgármester települési támogatás keretében nyújt: 

- gyermekétkeztetési célú települési támogatást 

- időkorúak települési támogatását 

- jövedelempótlási célú települési támogatást 

- kegyeleti célú települési támogatást 

- lakhatási célú települési támogatást 

- megváltozott munkaképességűek településit támogatását 

- tanévkezdési célú települési támogatást 

- rendkívüli települési támogatást 

(Dőlt betűvel történő jelölés a gyermekeket érintő támogatási formák esetén) 

A településit támogatásra a rendeletben foglalt feltételek esetén jogosultak a kérelmezők. A 

felsorolt települési támogatási formákból látszik, hogy az önkormányzatunk nagy hangsúlyt 

fektet a rászoruló személyek megsegítésére, ebből is kiemelkedő a gyermeket nevelő családok 

támogatása. 

 

1. A középfokú oktatási intézményben tanuló diákok, vagy felsőoktatásban hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező fiatalok 2021. őszén a jogosultság igazolása esetén, szintén 

tanévkezdési célú települési támogatásban részesültek. Középiskolások 15.000 Ft, a 

felsőoktatásban részesülők 20.000 Ft összegben. Összesen 103 kérelmező, 1.950 000 

Ft értékben. 

 

 

2. Az időskorúak támogatása is zajlik 2021. évben 594 idős, 65 év feletti személy 8000 

Ft értékű vásárlási utalványban részesült.  

 

3. A munkaerő piaci helyzet javítása érdekében, a fiatalok elhelyezkedését segítő 

szándékkal támogatást nyújtanak azon jogosultak részére, akik hiányszakmát 

szereznek. A településünkön hiányként jelentkező szakmákról a képviselő testület 

dönt, felmérést követően, mely 2021. évben nem került meghirdetésre. 

 

 

4. Kelengye célú települési támogatás 2021. évben is folytatódott.  Gyermekenként 

50.000 Ft alapösszeg, erre igényelhető további 50.000 Ft támogatás, amennyiben a 

település nevelő-, oktató intézményeiben vállalja a szülő nevelésüket, oktatásukat. A 

támogatás elnyerésének feltételei között szerepel a min. 21. év életkor, házasságkötés, 

a pár legalább egyik tagjának min. 1 év állandó munkaviszony, valamint a gyermekre 

fordított - a támogatás mértékével megegyező - összeg számlával igazolva. 

Gyermekszületésre 10.000 Ft/ fö támogatásban részesülhettek a családok. 2021. 

szeptember 15-től hatályos rendeletmódosítás során kikerült a támogatási formák 

közül. 

 

 

5. Otthonteremtési támogatásban részesítette a települési önkormányzat a feltételeknek 

megfelelő családokat, akik a községben vásároltak ingatlant. Ingatlanonként 100.000 



Ft alapösszeg erre igényelhető max. 3 született és vállalt gyermekig gyermekenként 

100.000 Ft támogatás, max. 200.000 Ft támogatás, amennyiben a település nevelő-, 

oktató intézményeiben vállalja a szülő oktatásukat. A támogatás elnyerésének 

feltételei között szerepel min. 21. év életkor, házasságkötés, a pár legalább egyik 

tagjának min. 1 év állandó munkaviszony, az adásvétel igazolása, ingatlan 

nyilvántartásba történő bejegyzés igazolása.  Tárgyévet tekintve 17 személy élt ezzel a 

lehetőséggel.  

 

6. Lakhatási célú települési támogatásban részesülnek a jogosultsági feltételnek 

megfelelő igénylők. A támogatottak között gyermeket nevelő családok is vannak. A 

támogatási összeg változó egy főre jutó jövedelem sávok szerint van megállapítva, 

max. 62.700 Ft/fő/hó határig a támogatási összeg 4.000Ft/hó, 5.000 Ft/hó ill. 6.000 

Ft/hó, mely a fogyasztó szolgáltatójánál kerül jóváírásra. 79 személy vette igénybe 

ezen támogatási formát.  

 

7. Az életkörülmények javítása érdekében, a lakások komfort fokozatának javítása, 

helyreállítása, valamint váratlan, rendkívüli életkörülmény elhárítása érdekében, az 

átmeneti nevelt gyermekekkel történő kapcsolattartáshoz rendkívüli települési 

támogatás igényelhető az önkormányzattól, melynek célja szintén a gyermekek 

szociális helyzetének a javítása is, családban történő nevelkedésük elősegítése.    

 

8. Kiemelkedő teljesítményt mutató tanulókat, fiatalokat szintén évente egy alkalommal 

pénzbeli és természetbeni támogatásban (helyben levásárolható vásárlási utalvány 

formájában) részesíti az önkormányzatunk. Itt kell megemlíteni azokat az általános 

iskolai tanulókat, akik példamutató viselkedésükkel, kitűnő tanulmányi 

eredményükkel, pozitív mintával élnek a tanuló ifjúság előtt. Továbbá a 

sportteljesítményük elismeréseként szintén támogatásban részesültek a helyi THSE 

futball csapat tagja (ifi csapat, utánpótlás csapat, lány csapat). 

 

9. A munka világába történő betekintés céljából kereset kiegészítési lehetőséget kínál az 

önkormányzat a nyári szünet időtartamára, nyári diákmunka programban. A tanulók 

szívesen vesznek részt ezen, minden évben jelentkeznek a munkára, a munkaidejüket 

az életkoruk befolyásolja.  

 

 

10. A Kölcsey Ferenc Gimnázium Taktaharkányi Tagintézménye segítséget nyújt a 

településen élő dolgozó, vagy kisgyermeket nevelő személyek számára az érettségi 

megszerzésében esti tagozaton. 2021-ben 20 fő részesült támogatásban 5000 Ft / fő 

összegben 

 

 

 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat: 

 

Községünk önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan, 2021. évben is csatlakozott a Bursa 

Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az 



ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerben indítja el a pályázatok kezelését a hallgató. Elektronikus úton 

szükséges kitölteni az űrlapot, majd nyomtatást követően a Szociális Szolgáltató Központban 

benyújtani bírálatra. Településünkön a Szociális Bizottság egységes támogatási rendszert 

dolgozott ki, valamennyi támogatásra jogosult hallgató 4000 Ft/hó/fő települési támogatásban 

részesül. 

2021. évben 21 fő támogatott felsőoktatási hallgatónk volt. Ez a két félévre nézve 840.000 Ft 

kifizetett támogatás az önkormányzat részéről. 

Az Önkormányzat településképünk javítása, infrastruktúra hálózat fejlesztése, az elvándorlás 

megállítása és a település vonzóvá tétele érdekében maximálisan kihasználja a pályázati 

lehetőségeket. A teljesség igénye nélkül, felsorolva: parkolóhelyek kialakítása a 

közintézmények körül, az étkeztetés zavartalan és korszerű lebonyolítása érdekében konyha 

és étkezde felújítása, pihenőparkok, padok kihelyezése, kerékpártároló kihelyezése a 

vasútállomáson, településünk útjainak javítása, újra aszfaltozásra, többféle pályázati forrásból. 

Az elmúlt években az intézményeink korszerűsítésére, felújítására került sor, melyek 

pályázati forrásból tovább folytatódnak.  2020. évben is működött a Népkonyha, a 

szolgáltatást a gyermekes családok is igénybe veszik. Mindez javítja a községben élő 

gyermekek és családjaik helyzetét, megkönnyíti a közlekedésüket, életvitelüket. A 

Rendezvénypark állandó helyszíne az év során számos kulturális rendezvényünknek, ahol a 

lakosok kikapcsolódhatnak, szórakozhatnak, a gyermekek számára díjmentesen biztosított az 

ugráló vár használata, a kézműves foglalkozás. A sporttevékenységet kedvelő lakosok 

örömére 2018. évben megkezdődött a község futballpályáján az öltöző felújítása.  A rászoruló 

személyek 2020. évben is részesültek szociális tüzelőanyag támogatásban, mely szintén 

érintette a gyermekeket nevelő családokat. 

 

2. 3. gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

statisztikai adatok. 

 

 A gyermekvédelmi törvény 21. § értelmében természetbeni ellátásként a gyermek 

életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani intézményi gyermekétkeztetés és 

szünidei gyermekétkeztetés formájában.  

 

Intézményi gyermekétkeztetés 

 

Taktaharkány településen az óvodába járó valamennyi gyermek háromszori étkezésben 

részesül. (145 fő). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül, 

szintén ingyenes étkeztetésre jogosultak azok, akik a gyermekvédelmi törvény és a 328/2011. 

(XII. 29.) Kormányrendelet alapján az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 



minimálbér 130%-át (110.224 Ft-ot). Az önkormányzat támogatásának köszönhetően azok a 

gyermekek is ingyenesen étkeznek, akiknek a család bevétele magasabb egy főre esőt 

eredményez. 

A helyi általános iskolában a tanulók a napi háromszori étkezést veszik igénybe. 149 fő 

gyermek térítés mentesen étkezik, 105 fő tanulónak pedig az önkormányzat nyújt támogatást, 

így a szülő számára a gyermeke intézményi étkeztetése díjmentes. 

A települési önkormányzat támogatásának köszönhetően, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményen túl, minden igénylő számára ingyenesen biztosítják az étkezést. 

A nevelési év, tanév során a gyermekétkeztetési célú települési támogatás mértéke 5 128 000 

Ft 

 

Szünidei gyermekétkeztetés 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata az 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény 

21/C § alapján, valamint a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 13/A § (3) bekezdésében 

foglaltak szerint, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, 

tavaszi szünetben, valamint a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 

biztosította a déli meleg főétkezést, melyet a jogosult gyermekek otthonukban fogyaszthattak 

el. 

Szünidő típusa 

(2021. év) 

Hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

Halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

Összes étkező 

Tavaszi  88 fő 147 fő 235 fő 

Nyári 90 fő 123 fő 212 fő 

Őszi 112 fő 123 fő 235 fő 

Téli 150 fő 149 fő 299 fő 

 

 

3.Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 

 

- 3.1 gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 

(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben 

levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, 

jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai) 

 



- 3.2 gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, 

ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család és gyermekjóléti 

szolgálat – keretében működtethető. A Gyermekjóléti szolgálat ellátja az 1997. évi XXXI. 

törvény 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a 

családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. 

Az 1997. évi XXXI. törvény 38. § értelmében a gyermekjóléti alapellátások célja: Az 

alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, 

jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez 

és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő 

kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának 

csökkentésével annak leküzdéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes 

gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez 

legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. 

A gyermekjóléti szolgáltatást az 1997. évi XXXI. törvény 39. § határozza meg: A 

gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének megelőzősét, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése érdekében  

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 

megszervezése, 

- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a 

családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutás szervezése. 

- szabadidős programok szervezése 

- hivatalos ügyek intézésének segítése 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében 

- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 

valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

- a jelzőrendszer tagjaival, intézményekkel, személyekkel való együttműködés 

megszervezése, tevékenységük összehangolása 



- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abban a 

gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 

lehetőségéről. 

 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek 

problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, 

- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés 

és a kapcsolattartás esetében, 

- kezdeményezni 

-  egyéb gyermekjóléti alapellátás önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén 

személyes közreműködéssel is segíteni 

- szociális alapszolgáltatások igénybevételét 

- egészségügyi ellátások igénybevételét 

- pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét 

 

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-

oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és Szt. 64. § (4) bekezdésében 

foglaltakon túl: 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést, 

- az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós 

forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres 

juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, 

- szervezi a helyettes szülői hálózatot 

- segíti a nevelési- oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

- felkérésre környezettanulmányt készít, 

- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

- részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában. 

 

Az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 12. § - 18. §. értelmében a család és gyermekjóléti 

szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § (2)-(4) bekezdése, 40. §-a, valamint a Szt. 64. §-a szerinti 

feladatokat. 

- Tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és 

tájékoztatja 

- - a szülőt, illetve ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, 

támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki 



egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára 

szükséges védelem biztosításának elősegítésével, 

- - a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, 

támogatásokról és ellátásokról, 

- - a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a 

nyílt és titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól. 

A család és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítő munka keretében 

- segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a 

családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, 

- az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése 

érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező 

erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, 

újabb problémák megelőzésébe, 

- koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített 

ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését, 

- az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, 

közös problémadefiniálás, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében 

esetmegbeszélést, esetkonferenciát szervez. 

- a szolgáltatást igénybe vevő személlyel szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az 

esetkezelés eredményességét. 

- közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében 

-  A szociális segítő munka során valamennyi család esetében legalább havi három 

személyes találkozást kell megszervezni és dokumentálni. 

- A család és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

érdekében  

- - folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások 

iránti szükségleteit, 

- - együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, 

ellátások igénylésében 

- - a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz való 

hozzájutásban 

- - segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozásból a gyermek mielőbbi 

hazakerülését, 

- A család és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és 

hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából 

- - olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az 

azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget 

okozna, 

- - kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és 

kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az a) pont szerinti 

programok megszervezését. 

- A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család és gyermekjóléti 

szolgálat 

- - segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez 

- - felkérésre a nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít 

-  A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a szolgálat haladéktalanul, a 

család és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság 

intézkedésére. 



 

Taktaharkány településen a család és gyermekjóléti feladatokat a Taktaharkányi Szociális 

Szolgáltató Központ látja el.  

Elérhetősége: 3922 Taktaharkány, Honvéd utca 32. 

Telefonszám, e-mail cím: 47/578-013, szocszolg@taktaharkany.hu 

A személyi és tárgyi feltételek megfelelőek, biztosítottak 

 

A szolgálathoz írásban érkezett jelzések száma 2021. évben: 

 

 Jelzést küldő megnevezése Jelzések száma (0-17 év) 

1. Egészségügyi szolgáltató (védőnői 

szolgálat) 

30 

2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális 

szolgáltatók 

 

 

5 

3. Köznevelési intézmény 35 

4. Pártfogó felügyelői szolgálat 1 

5. Járási hivatal gyámhivatala 240 

6. Rendőrség 7 

7. Gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörben eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

7 

 

Intézkedések 2021. évben: 

Észlelt problémák 2021. évben: 

 

Sorszám Megnevezés Családok száma az 

elsődleges probléma 

szerint 

Problémák halmozott 

száma 

1. Életviteli 16 36 

2. Családi kapcsolati konfliktus 0 0 

3. Családon belüli bántalmazás 0 0 

4. Elhanyagolás 9 23 

5. Ebből oktatási – nevelési 

elhanyagolás 

2 5 

6. Gyermeknevelési 17 37 

7. Fogyatékosság, retardáció 1 1 

8. Anyagi (megélhetési, lakhatással 

összefüggő) 

8 10 
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Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2021-ben: 

 

Sorszám Megnevezés Szakmai 

tevékenységek száma 

(halmozott adat) 

Ellátott gyermek 

száma 

1. Információnyújtás 16 32 

2. Segítő beszélgetés 10 8 

3. Tanácsadás 6 4 

4. Hivatalos ügyekben való 

közreműködés (Csl. HH/HHH 

ügyben) 

7 7 

5. Családlátogatás 241 74 

6. Közvetítés Család és 

Gyermekjóléti Központhoz 

3 11 

7. Esetkonferencia 0 0 

8. Esetmegbeszélés 1 4 

9. Adományozás 881 85 

10. Szociális válsághelyzetben lévő 

kiskorú várandós anya gondozása 

0 0 

 

 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat által gondozott gyermekek száma: 

Ellátás típusa 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020.év 2021. év 

Alapellátás 150 80 74 67 60 20 

Védelembe vétel 

(közreműködés a 

gondozási 

nevelési terv 

alapján) 

25 20 9 8 11 7 

Pártfogó 

felügyelet 

1 3 3 4 1 0 

Nevelésbe vétel 38 43 34 41 30 30 

Ideiglenes hatályú 

elhelyezés 

9 5 7 7 9 9 

Családba fogadás 12 15 17 15 21 14 

Nyilvántartottak 

száma 

43 38 33 45 40 23 

Veszélyeztetettek 

száma 

120 118 98 103 102 94 

 



A jelzőrendszer tagjai a településünkön: 

- Taktaharkányi Védőnői Ellátás I. II. körzet 

- háziorvosi I. II. körzet 

- Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház 

- Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

- Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 

- Szerencsi Rendőrkapitányság Taktaharkányi Rendőrőrs 

- B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály – Pártfogó 

felügyelő 

- Gyermekjogi képviselő 

- állampolgárok 

 

Tapasztalatom szerint a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyan működik, a törvényi 

előírásoknak igyekszünk megfelelni. Minden év február 28. napjáig megtörténik a 

tanácskozás, mely alapján elkészül a jelzőrendszeri intézkedési terv, amit az ESZEI Család és 

Gyermekjóléti Központ felé megküld a Szolgálat. 

 

Lehetőségeink szerint adományosztást, ruhabörzét szervezünk a rászoruló családok 

támogatása érdekében. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartós élelmiszer 

csomagosztást tart a jogosultak részére a Szolgálatunk közreműködésével. Elsősorban a 0-3 

év közötti Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményre jogosult, napközbeni ellátást nem 

igénylő gyermekek részesülnek támogatásban havonta egy alkalommal, feltétele a Rendszeres 

Gyermekvédelmi Kedvezményre való jogosultság volt. A Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság emellett még két kategóriában biztosít élelmiszer csomagot a jogosultak 

részére, a várandós kismamáknak, amennyiben Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásra 

jogosult személlyel él egy háztartásban (havonta), és a rendkívül alacsony jövedelmű idős 

személyek részére (negyedévente). 2021-ben 4 alkalommal került sor az alacsony jövedelmű, 

idős és megváltozott munkaképességű személyek csomag kiosztására.  

2018. évben a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ új, szakosított ellátási formával 

bővült, elkészült és megnyílt a Bentlakásos Idősek Otthona, amelyre a demográfiai mutatókat 

nézve, nagy szükség volt a településen. A beköltöző idősek így a lakóhelyükön maradva 

részesülnek a színvonalas ellátásban, nem szakadnak el a családjuktól, olyan mértékben, 

mintha távolabbi helyen lévő intézménybe kerültek volna.  2019-től folyamatosan bővül az 

ellátotti létszám, 2021. évben a teljes kihasználtság mellett működött. 

A helyi óvodába és általános iskolába járó gyermekek rendszeresen készülnek és 

kedveskednek az Idősek Nappali Klubjában tartózkodó ellátottaknak, és most már a 

Bentlakásos Idősek Otthonában élő gondozottaknak is egy-egy jeles ünnep alkalmával.  

 

 



4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 

szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások 

bemutatása. 

 

2021. évben a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ család és gyermekjóléti szolgálat 

szakmai tevékenységének ellenőrzésére került sor, a 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 belső 

ellenőrzés során tapasztalt hiányosságnak eleget tettünk, pótoltuk az előírtaknak megfelelően. 

 

 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyermekvédelmi törvény 

előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a 

problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós 

elképzelések). 

 

 

 

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 lehetőség szerint az épület bővítése, 

befogadó kapacitás növelése.  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,  

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

valósulhat meg a település, valamint a kliensek érdekeinek figyelembevételével. A GYVR 

rendszer használata, szükség esetén eszközbeszerzés hozzá. Együttműködés a gyermekek 

esélynövelő szolgáltatását nyújtó intézménnyel. 

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. 

Gépjármű beszerzése a Szolgálat részére, amellyel akár az idős ellátottak szállítása is 

megoldhatóvá válik pl. szakrendelésre, felülvizsgálatra. 



 

 

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a 

településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú 

bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a 

bűnelkövetés okainak bemutatása. 

 

 

 

Taktaharkány Nagyközség nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal. Településünkön 

található a Szerencsi Rendőrkapitányság Taktaharkányi Rendőrőrse, ennek köszönhetően 

állandó a rendőri jelenlét, valamint folyamatos a kapcsolat a területileg illetékes pártfogó 

felügyelőkkel. A helyi Polgárőr egyesület tagja folyamatos járőrszolgálatukkal, a 

rendezvényeinken való személyes megjelenésükkel ösztönzik a lakosságot a társadalmi 

együttélés szabályainak a betartására. A községben térfigyelő kamerarendszer került 

kiépítésre, amely az évek alatt folyamatosan bővül.  Mindezek az intézkedések hatékonyan 

igyekeznek a szabálysértések, bűnelkövetések számát minimalizálni. A helyi általános 

iskolában folyik a DADA program, ill. előadásokat tartanak a tanulók részére, bűnmegelőzési 

céllal. 2021. évben csökkent a fiatalkorúak tekintetében a védelembe vételek száma, valamint 

a pártfogó felügyelet alatt állók száma is. 

 

 

 

 

7.A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 

(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drog prevenció stb.). 

 

Színes kulturális programok gondoskodnak a település lakosságának szórakoztatásáról, a 

fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséről. A kulturális életet a művelődési ház és a 

könyvtár szolgálja ki számos rendezvénnyel, a Népdalkör, a Községi Kórus, a Hímző Kör, és 

a két nyugdíjas klub részvételével. A rendezvényeken a helyi köznevelési intézmények 

gyermekei, tanulói is szerepelnek. A szabadidős programok keretein belül az ifjúságnak 

lehetősége van találkozni a múltunkkal, személyes kapcsolatokat kiépíteni, fenntartani.  

Lehetőséget és példát kapnak a társadalmi együttélésre, a társadalmi normákra.  

 

Taktaharkány, 2022. 04. 20. 

                                                                  

Készítette: Lamosné Szabó Melinda 

 

 

Taktaharkány, 2022. 04. 21. 

 

Jóváhagyta: Kristófné Tóth Emese 
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (…) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátások körzeteiről 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 

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

törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró országos tisztifőorvos és az Országos Kórházi Főigazgatóság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) Az Önkormányzat a háziorvosi ellátást két vegyes körzet működtetésével biztosítja. 

(2) A háziorvosi körzetek területi beosztását az 1. melléklet határozza meg. 

 

2. § 

Az Önkormányzat a fogorvosi alapellátást egy vegyes körzet működtetésével biztosítja, mely 

Taktaharkány nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 

 

3. § 

(1) Az Önkormányzat a védőnői ellátást három körzet működtetésével biztosítja. 

(2) A védőnői körzetek területi beosztását a 2. melléklet határozza meg. 

 

4. § 

(1) Az Önkormányzat iskola-egészségügyi ellátás tekintetében 

a) egy iskolaorvosi körzetet állapít meg, mely a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános 

Iskolára terjed ki, 

b) egy védőnői körzetet állapít meg, mely a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskolára 

terjed ki. 

(2) Az Önkormányzat óvodai-egészségügyi ellátás tekintetében két védőnői körzetet állapít meg, 

mely a Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsődére terjed ki. 
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5. § 

Hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 34/2016. (X. 18.) önkormányzati 

rendelet. 

 

6. § 

Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

                       Dr. Szemán Ákos                                                Dr. Béni Gyula 

                            polgármester                                                            jegyző 
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1. melléklet 

Háziorvosi körzetek 

1. háziorvosi körzet: 

1.1. Ady Endre utca 

1.2. Akácfa utca 

1.3. Alkotmány utca 1–17/A és 2–38. 

1.4. Bartók Béla utca 

1.5. Béke utca (páros oldal) 

1.6. Bem utca 

1.7. Bocskai utca 

1.8. Csalogány utca 

1.9. Dankó utca 

1.10. Dózsa György utca 

1.11. Gárdonyi utca 

1.12. Gépállomás utca 

1.13. Harangod utca 

1.14. Honvéd utca 40–54. 

1.15. Hunyadi utca 

1.16. Jókai utca 

1.17. József Attila utca 

1.18. Kazinczy utca 1-22. 

1.19. Kodály Zoltán utca 1–37. és 2–38. 

1.20. Rákóczi utca 

1.21. Zrínyi utca 

1.22. Bazsi tanya 

1.23. Jajhalom tanya 

1.24. Rónahát tanya 
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2. háziorvosi körzet 

2.1. Alkotmány utca 19–73. 

2.2. Arany János utca 

2.3. Árpád utca 

2.4. Attila utca 

2.5. Damjanich utca 

2.6. Deák utca 

2.7. Dohányos tanya 

2.8. Erkel Ferenc utca 

2.9. Gyöngyvirág utca 

2.10. Honvéd utca 1–89. és 2–38. 

2.11. Iskola utca 

2.12. Kis köz 

2.13. Kodály Zoltán utca 39–71. és 40–76. 

2.14. Kossuth utca 

2.15. Kölcsey Ferenc utca 

2.16. Magtár utca 

2.17. Magyar utca 

2.18. Megyaszói utca 

2.19. Móra utca 

2.20. Móricz Zsigmond utca 

2.21. Munkácsy Mihály utca 

2.22. Petőfi utca 

2.23. Rásony utca 

2.24. Sport utca 

2.25. Szabadság utca 

2.26. Széchenyi utca 

2.27. Szövetkezet utca 
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2.28. Temető utca 

2.29. Toldi utca 

2.30. Új tanya 143/5 hrsz. 

2.31. Vörösmarty utca  

2.32. Zöldág utca  
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2. melléklet 

Védőnői körzetek 

1. védőnői körzet 

1.1. Arany János utca 

1.2. Árpád utca 

1.3. Attila utca 

1.4. Béke utca 

1.5. Damjanich utca 

1.6. Dankó Pista utca 

1.7. Deák utca 

1.8. Gárdonyi utca 

1.9. Gépállomás utca 

1.10. Iskola utca 

1.11. Kis köz 

1.12. Kossuth utca 

1.13. Magtár utca 

1.14. Petőfi utca 

1.15. Rásony utca 

1.16. Széchenyi utca 

1.17. Szövetkezet utca 

1.18. Temető utca 

1.19. Toldi utca 

1.20. Vörösmarty utca 

1.21. Zöldág utca 

1.22. Zrínyi utca 

1.23. Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (Iskola utcai épület) 
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2. védőnői körzet 

2.1. Akácfa utca 

2.2. Alkotmány utca 

2.3. Arany János utca 

2.4. Bocskai utca 

2.5. Csalogány utca 

2.6. Erkel Ferenc utca 

2.7. Gyöngyvirág utca 

2.8. Honvéd utca 

2.9. Hunyadi utca 

2.10. Kazinczy utca 

2.11. Kodály utca 

2.12. Kölcsey utca 

2.13. Magyar utca 

2.14. Megyaszói utca 

2.15. Móra Ferenc utca 

2.16. Móricz Zsigmond utca 

2.17. Munkácsy Mihály utca 

2.18. Sport utca 

2.19. Szabadság utca 

2.20. Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (Megyaszói utcai épület) 
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3. védőnői körzet 

3.1. Ady Endre utca 

3.2. Bartók Béla utca 

3.3. Bem utca 

3.4. Dózsa György utca 

3.5. Harangod utca 

3.6. Jókai utca 

3.7. József Attila utca 

3.8. Rákóczi utca 

3.9. Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (…) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 

bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, 35. § (1) bekezdésében, a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A köztemető használatának rendjéről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 

25/2015 (X.20.) rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 

bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, 35. § (1) bekezdésében, a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A köztemető használatának rendjéről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 

25/2015 (X.20.) rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

(1) A köztemetőben egyházi és polgári szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.  

(2) Amennyiben a polgári szertartást nem állami, önkormányzati szerv nevében végzik, a polgári 

szertartást végző nem keltheti ennek látszatát.” 

3. § 

A köztemető használatának rendjéről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 

25/2015 (X.20.) rendelete 

a) 7. § (1) bekezdésében a „legalább 4 db 770 literes” szövegrész helyébe az „a szükséges 

számban” szöveg, 

b) 7. § (2) bekezdésében az „elhelyezni.” szövegrész helyébe az „elhelyezni, melynek során az 

elkülönített (szelektált) gyűjtésre törekedni kell.” szöveg 

lép. 

4. § 
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Hatályát veszti A köztemető használatának rendjéről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-

testületének 25/2015 (X.20.) rendelete 13. § (4) bekezdésében az „ , a rendelet elfogadását követően 

legkésőbb 2020. március 31-ig név nélküli síremléket állítani” szövegrész. 

5. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

14/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki: 

„10. A köztemető használatának szabályai 

8/C. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a köztemető 

használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott szabályokat megszegi.” 

6. § 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 21/2019. (X.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § 

(1) A képviselő havonta tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll. 

(2) A képviselő alapdíja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 71. § 

(4) bekezdése szerinti - havi illetményének 11%-a. 

(3) A Képviselő-testület bizottsága elnökének pótdíja az alapdíj 40%-a. 

(4) A Képviselő-testület bizottsága tagjának pótdíja az alapdíj 20%-a. 

(5) A tanácsnok pótdíja az alapdíj 40%-a.  

(6) Több, a (3)–(5) bekezdésben meghatározott tisztség betöltetése esetén a képviselő a magasabb 

pótdíjra jogosult.” 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

                       Dr. Szemán Ákos                                                Dr. Béni Gyula 

                            polgármester                                                            jegyző 

 


