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I. 

Tárgy és tényállás ismertetése 

 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

A Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata minden évben 

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

feladatokat. 

 

I. Beszámoló a 2018. évről 

 

Működési létszáma, formája  

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

szolgáltatás. 

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

Család és Gyermekjóléti Szolgálatként működik összevontan a jogszabályban előírtaknak megfelelően. 

Ugyanezen törvényi előírásoknak megfelelően a Szolgálat neve is megváltozott Taktaharkányi Szociális 

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

székhelyenként kialakításra kerültek a Család és Gyermekjóléti Központok is. Taktaharkány 

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

 

 

A szolgálat személyi feltétele 

Szakmai létszám a Család és Gyermekjóléti Szolgálat esetében 2 fő. A képzettség a törvényi előírásnak 

megfelel. A családsegítők közül mindenki szakképzett. Szakmai elosztás szerint 1 fő igazgató, valamint 

1 fő igazgató-helyettes látnak el szakmai feladatokat. Közfoglalkoztatásban 4 fő munkavállalónk van, 

aki közül 2 fő szociális asszisztensi munkakört lát el adminisztratív, illetve egyéb feladatokat és 2 fő 

kisegítői álláshelyet töltöttek be takarítónői, kézbesítői munkakörben.  

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

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

a személyi feltételek biztosítottak.  

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

közalkalmazotti munkaköröket csak közfoglalkoztatott személyek bevonásával tudjuk biztosítani.  

 

 

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

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

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

segítségnyújtás, mint szolgáltatási forma. Az épületben az infrastruktúra megfelelő.   

 

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, de nem a törvényi 

előírásoknak megfelelően.  

 

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.  

 

 

Szakmai munka célja, feladatai 

 

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

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

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

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

veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a 

gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.  

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

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

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

A családsegítő szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes 

szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával 

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.  
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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 25 fő ellátotti létszámmal működik.  

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

• Biztosítja a nappali egyszeri meleg étkeztetést 

• Szabadidős programokon való részvételt. 

• Pihenést 

• Személyes tisztálkodást, illetve személyes ruházat tisztításának lehetőségét 

• Hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtást. 

• Társas kapcsolatok kialakítását és fenntartását. 

 

 

Étkeztetés 

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

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

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

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

 

 

Házi segítségnyújtás 

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

képesek, és róluk nem gondoskodnak. Gondoskodik azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló 

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

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

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

telephelyről.  
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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 db. 

 

 

Bentlakásos Idősek Otthona  

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

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

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

el.  

 

 
Központi Konyha és Étkezde  

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

óvodai 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.  
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II. 2018. évi tényadatok 

 

 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

2018 évben a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál együttműködési megállapodással rendelkezők 

száma 155 fő volt. Ez a szám magába foglalja a Gyermekjóléti alapellátás keretén belül gondozottak 

számát (74 fő), valamint a Családsegítő Szolgálatnál gondozásban lévő személyek számát is. (81 fő).  

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

alakulása: 

 

Ellátás típusa 2016.év 2017.év 2018.év 

Alapellátás 150 fő 80 fő 74 fő 

Védelembe vétel 25 fő 20 fő 9 fő 

Pártfogó felügyelet 1 fő 2 fő 2 fő 

Nevelésbe vétel 38 fő 43 fő 34 fő 

Ideiglenes hatályú 

elhelyzés 

9 fő 5 fő 7 fő 

Családba fogadás 12 fő 15 fő 17 fő 

Nyilvántartottak 

száma 

43 fő 38 fő 33 fő 

Veszélyeztetettek 

száma 

120 fő 118 fő 98 fő 

 
 

 

A 2018 -as évet tekintve az együttműködési megállapodások száma csökkenő tendenciát mutat. Ezt a 

csökkenést részben a hatósági eljárások Járási Hivatalokhoz történő átkerülése is okozza, valamint a 

településen bevezetésre került települési támogatási formák sokrétűsége, mint prevenciós célzatú 

tevékenység is okozza. A települési támogatások igénybevétele azonnali segítségnyújtásnak tekinthető 

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

kialakulására.  

Ahogyan azt az alábbi diagramon is láthatjuk a Szolgálattal együttműködési megállapodás alapján 71 

férfi és 84 nő tartotta a kapcsolatot.  
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           2018-ban igénybevevők nem szerinti megoszlása 

 

 

 

 

 

Az az együttműködési megállapodással rendelkező igénybe vevő személyek gazdasági aktivitását 

tekintve a 2018-as év az alábbi megoszlást mutatja. 

Foglalkoztatott 31 fő 

Munkanélküli 17 fő 

Inaktív 50 fő 

       - ebből nyugdíjas 9 fő 

          - ebből 15 éves vagy idősebb tanuló 17 fő 

Eltartott 0-14 éves korú gyermek 57 fő 
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A tárgyév forgalmi naplójának éves adatai szerint az éves forgalom 2462 alkalom, ezekben az esetekben 

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

vett adományok közvetítésében- kiosztásában, segítséget nyújtott ügyintézéshez, környezettanulmány 

elkészítéséhez, családlátogatást végzett.  

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

kapcsolatai problémák, anyagi nehézségek, foglalkoztatással összefüggő gondok, ügyintézésben 

segítségkérés, információnyújtás. 

Taktaharkány településen a 0-18 év közöttiek létszámának alakulása az évek során 

 

 2016.év 2017.év 2018.év 

0-3 év 196 fő 200 fő 187 fő 

4-18 év 651 fő 646 fő 645 fő 

összesen 847 fő 846 fő 832 fő 

 

 

 

 
 

 

2018-ban ideiglenes hatályú elhelyezés 7 esetben történt ebből 4 újszülött volt ( a kórházból nem 

hozhatta haza a szülést követően a család a gyermekét) Szakellátásban  2018-ban 34 fő volt. 

Családba történő visszahelyezés az elmúlt évben 3 főnél volt, amely 1 családot takar. 

Igénybevevő személyek gazdasági aktivitás 
szerinti megoszlása

Foglalkoztatott

Munkanélküli

Inaktív

Nyugdíjas korú

Eltartott 0-14 éves korú

Eltartott 15 éves vagy idősebb
tanuló
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50 órán túli igazolatlan iskolai hiányzásról is érkezett Szolgálatunkhoz jelzés 5 gyermekkel 

kapcsolatban. Az életkori megoszlásukat tekintve 4 fő általános iskolás, és 1 fő középiskolás korú.  

50 órát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzás alakulása az évek során. 

 

 

 2016.év 2017.év 2018.év 

általános iskolás 5 4 4 

középiskolás 2 2 1 
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Szakmai tevékenységek éves adata (halmozott adat) 

 

 

 

 

 

A Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata működteti a 

jelzőrendszert. A jelzőrendszer tagjaival a szolgálat részéről folyamatos a kapcsolattartás. Amennyiben 

az eset / gondozás igényli, akkor tartunk jelzőrendszeri üléseket, melyen a jelzőrendszeri tagok 

rendszeresen megjelennek. A 2018-as évben 6 alkalommal megbeszélést tartottak a jelzőrendszeri 

tagok.  

 

 

 

 

 

Információ nyújtás

Ügyintézéshez segítségnyújtás

Közvetítés ellátásokhoz való
hozzáférés(pénzbeli)

Környezettanulmány
elkészítésében való
közreműködés

Családlátogatás

Adományközvetítés

Közvetítés ellátásokhoz való
hozzáféréshez(természetbeli)

Egyénigondozási nevelési terv
megvalósítása Központ által
bevonva
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A jelzőrendszer tagjai által küldött jelzések száma 2018.évben: 

 

2018-ban érkezett jelzések száma 453 volt amely az alábbi megoszlást mutatja egészségügyi 

szolgáltatók részéről 66, személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók részéről 15 jelzés, 

köznevelési intézményekből 64 jelzés, rendőrség részéről 11, átmeneti gondozást biztosító intézmények 

részéről 13, pártfogó felügyelő szolgálat részéről 3, járási hivatal gyámhivatala részéről 269 jelzés 

érkezett, ahogyan az alábbi diagramon is szemléltetjük.  

 

Jelzések száma (halmozott adat) 

 

 

 

 

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

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

Szakszolgálat nevelő szülői tanácsadó hálózatával, nevelőszülőkkel, gyámokkal hivatásos 

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

 

Szemléltetésként az alábbi táblázat hozzájárul a szolgálathoz 0-18 éves korúakkal 

kapcsolatban írásban érkezett jelzések számának áttekintéséhez 

 

 

0 50 100 150 200 250 300

Járási hivatal gyámhivatala részéről

Pártfogó felügyelő szolgálat részéről

Egészségügyi szolgáltatók részéről

Személyes gondozást nyújtó szociális
szolgáltatók részéről

Köznevelési intézmények részéről

Átmeneti gondozást biztosítók részéről

Rendőrség
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 2016.év 2017.év 2018.év 

Védőnői szolgálat 29 49 66 

Személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális szolgáltatók 

8 1 0 

Köznevelési 

intézmény 

82 68 64 

Rendőrség 0 0 11 

Pártfogó felügyelő 4 4 3 

Járási gyámhivatal 396 279 269 

 
 

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

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

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

felmerült aktuális problémák megbeszélése céljából rendszeresen felkeresik az intézményeket, szükség 

esetén esetmegbeszéléseket tartanak. 

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

tartalmazza a konkrét feladatokat határidő megjelölésével és az érintettek aláírásával. 

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

megtett intézkedéseket, javaslatokat és a családsegítő személyes véleményét 

Heti rendszerességgel jelentést küld a beérkezett jelzésekről és az azokra megtett intézkedésekről az 

ESZEI Család és Gyermekjóléti Központ felé. 

 

Egyéb végzett tevékenységek 

 

2018-ban sikeresen pályázott a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata, valamint a Taktaharkányi 

Szociális Szolgáltató Központ a Minden gyerek lakjon jól Alapítvány „Vetőmag” csomagjára, amelyet 

a településen élő gyermekvédelmi kedvezményben részesülő háztartások körében került kiosztásra. Ez 

2018-ban 189 családot/csomagot jelentett. 

  

 

Terepmunka a gyakorlatban 

 

 2016.év 2017.év 2018.év 

Családlátogatások 

száma ( önállóan, 

esetmenedzserrel, 

jelzőrendszeri 

tagokkal) 

182 alkalom 212 alkalom 136 alkalom 
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Környezettanulmány 

elkészítésében való 

közreműködés 

534 alkalom 95 alkalom 96 alkalom 

 

 

A Helyszíni Ellenőrzési Csoport jelentősen megkönnyítette a Szolgálat munkáját azzal, hogy a 

környezettanulmány készítését a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 

megállapításához átvállalta.  

 

 

A 2018-as évben is a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata 

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

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

valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé. Összesen 27 felsőoktatásban résztvevő, vagy 

felsőoktatási felvételére váró hallgató nyújtotta be sikeresen pályázatát.  

 

2018-ban a szünidei étkeztetéseket is a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ bonyolította le.  

 

Nyári szünidei gyermekétkeztetés 

 Összesen Ebből 2 H Ebből 3H 

Bölcsödés korú 54 18 36 

Óvoda 78 29 49 

Általános iskola 132 61 71 

Gimnázium 3 2 1 

Szakközépiskola 8 5 3 

Szakiskola 37 17 20 

 312 132 180 

 

 

 

Őszi szünidei gyermekétkeztetés 

 Összesen Ebből 2 H Ebből 3H 
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Bölcsödés korú 39 13 26 

Óvoda 0 0 0 

Általános iskola 136 57 79 

Gimnázium 2 2 0 

Szakközépiskola 4 2 2 

Szakiskola 29 16 13 

 210 90 120 

 

 

 

Tavaszi szünidei gyermekétkeztetés 

 Összesen Ebből 2 H Ebből 3H 

Bölcsödés korú 58 19 39 

Óvoda 0 0 0 

Általános iskola 2 1 1 

Gimnázium 3 2 1 

Szakközépiskola 5 2 3 

Szakiskola 33 16 17 

 101 40 61 

 

 

 

 

Téli szünidei gyermekétkeztetés 

 Összesen Ebből 2 H Ebből 3H 

Bölcsödés korú 44 13 31 

Óvoda 81 37 44 
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Általános iskola 142 56 86 

Gimnázium 2 2 0 

Szakközépiskola 3 1 2 

Szakiskola 31 17 14 

 303 126 177 

 

 

A Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ 2017 júniusától részt vesz a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének élelmiszer csomag 

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

kedvezményben részesülő gyerekek, valamint a feltételnek megfelelő kismamák, és 2018-tól az 

Igazgatóság által meghatározott feltételeknek megfelelő nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részülő 

személyek részesülnek az élelmiszercsomag adományban 

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

 

Nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 

Nappali ellátásban a személyi feltételek az alábbiak szerint alakultak 2018-ben.  

1 fő közalkalmazotti státuszban lévő vezető gondozónő, és 3 közfoglalkoztatott látja el az idősek körüli 

teendőket 8 órában továbbá 1 fő közfoglalkoztatott karbantartó munkakörben Az étkeztetést 

igénybevevők száma a 2018-as évben 88 fő volt, valamint 28 fő vette igénybe a házi segítségnyújtást. 

Nappali ellátás igénybevételére 28 fővel van együttműködési megállapodás. (2018.XII.31.) 

 

 

 

 

Éves igénybevétel alakulása

Házi segítségnyújtás

Idősek nappali ellátása

Étkeztetés
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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 elmúlt évet nézve ezt a 

szolgáltatást 25 fő vette igénybe.  

 

 

Az étkeztetés 3 részre tagolódik:  

• Házi segítségnyújtás keretében résztvevők étkeztetése  

• Nappali ellátásban részesülők étkeztetése 

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

 

 

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

szerinti megosztás alapján. 
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Idősek Bentlakásos Otthona 

 
 

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

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

közösségi térből, étkezőből, orvosi szobából áll. Az engedélyezett férőhelyek száma 18. A 2018-as 

évben 4 ellátott költözött be határozatlan idejű megállapodás kötése mellett.  

 

Életkor Nem Település, ahonnan 

beköltözött 

98 év nő Taktaharkány 

81 év férfi Csobaj 

76 év nő Csobaj 

72 év nő Sajóvámos 
 

Az új ellátási forma népszerűsítését, illetve hirdetését szóróanyagok kiadásával jeleztük a lakosság felé, 

amely jelenleg is tart. Szórólapunkkal megkerestük a megyei önkormányzatokat, szociális 

szolgáltatókat, egészségügyi intézményeket, szociális szakembereket. Az intézmény térítési díja 

110.000 Ft/hó/fő Az intézménybe történő beköltözés folyamatos jelenleg már 9 ellátott választotta 

szolgáltatásunkat. 24 órás ápolási-gondozási feladatokat látunk el, 5 fő gondozónő műszakos 

beosztásával. A napi feladatok irányítását 1 fő részlegvezető, 1 fő vezető ápoló, 1 fő szociális munkás 

látja el. Kisegítői munkakörben 2 főt foglalkoztatunk. Az intézmény heti 1 alkalommal intézményi 

orvossal biztosítja az ellátottak részére a teljes egészségügyi ellátást. 5x meleg étkeztetést, rendszeres 

egészségügyi ellátást (gyógyszer adagolás, stb.) ápolást-gondozást, mosást, hivatalos ügyeikkel 

kapcsolatos segítségnyújtást biztosítunk ellátottaink részére.  

 

 

Központi Konyha és Étkezde 

 

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

Taktaharkány Magtár utca 17 szám alatt található. 

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

A személyi feltételek vonatkoztatásában az alábbiak figyelhetőek meg 3 fő közalkalmazott, 2 fő 

munkatörvénykönyves, és 5 fő közfoglalkoztatott konyhai kisegítő. Szakács végzettsége 5 főnek van. 
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Az EPER programra való áttérés elősegíti a konyha könyvelését, valamint az ételek tápanyag és energia 

tartalmának nyomon követését, az étkezők életkorának vonatkoztatásában.  

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

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

intézmények napi feladatából. 

 

2018-ban 101.198 adag étel került éves szinten előállításra, amely az alábbiak szerint alakult.  

-kiszállításra került az óvodában 24935 adag  

-kiszállításra került az idősek napközi otthonába 3535 adag 

-házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés 11669 adag 

-iskolai tanulók egyszeri étkezés 1190 adag 

-iskolai tanulók 3X étkezők 34864 adag 

-alkalmazottak étkeztetése 6198 adag 

-vendég ebéd 6939 adag 

-szünidei étkeztetés 10992 adag  

 

A korábbi évhez képest 3487 adaggal került több étel elkészítésre.  Növekedés mutatkozik a vendég 

ebédek számában, valamint az alkalmazotti étkeztetésében is.  
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III. Jövőbeni tervek, fejlesztések, feladatok 2019. évre 

 

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

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

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

kiemelésének megelőzése, valamint a településen élő személyek segítése 

A Szolgálat fontosnak tartja a jelzőrendszeri tagokkal korábban kialakított együttműködés fenntartását 

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.  

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat részéről adományozó szervezetek, egyesületek felkutatása, 

kapcsolatok kiépítése a településen élő nehéz sorsú családok támogatásának érdekében.  

Éves kapacitás

Kiszállításra került az óvodába

Kiszállításra került az idősek
otthonába

Házi segítségnyújtás és szociális
étkeztetés

Iskolai tanulók 1X étkeztetése

Iskolai tanulók 3x étkezés

Alkalmazottak étkeztetése

Vendég ebéd

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

és az intézmény létszámának növelése szakirányú végzettségű munkavállalókkal. 

Fontosnak tartjuk a szakmai továbbképzéseken való részvételt a továbbképzési tervben rögzítetek 

alapján,  

Hatékony közvetítés a Nagyközség Önkormányzata és a lakosság között az együttműködés érdekében. 

Célunk 2019-ben újabb pályázati források kihasználása.  A szolgáltatás nyújtás átszervezése, 

szükségszerű lenne az épület átépítése, irodahelyiségek kialakítása, infrastruktúra fejlesztése.  
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Összegzés 

 

A 2018-as év eredményes volt, a feladatellátásunkra nem érkezett panasz, inkább pozitívak a 

visszajelzések. 

A Szociális Szolgáltató Központ gazdálkodásával, költségvetésével Taktaharkány Nagyközség 

Önkormányzatának gazdálkodási részlege foglalkozik.  

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

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

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

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

azokat, akik segítségre szorulnak. 

A színvonalasabb és hatékonyabb feladatellátás érdekében folyamatos igényfelméréseket végzünk a mi 

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

 

 

„A kezet csak megfogni szabad! 

Elengedni vétek, eldobni átok! 

Egymásba simuló kezek tartják 

Össze az eget, s a világot!” 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 

 

 

 

 

Taktaharkány, 2019.03.11.  

         Kristófné Tóth Emese 

                                 igazgató 


