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Tisztelt Képviselő-testület! 

Elkészítettem a tájékoztatómat, mely a Bihari Szociális Szolgáltató Központ 2020. évben 

végzett tevékenységét mutatja be Csökmő településen. 
 

I. BEVEZETÉS 

 

A jogszabályban leírtaknak megfelelően az intézmény működéséről szóló szakmai beszámolót 

Csökmői Önkormányzat Képviselő-testülete részére tájékoztatásul készítem azért, hogy 

megfelelő információk alapján értékelhessék az intézmény szakmai munkáját. A beszámoló 

alapját az elmúlt év során készített feljegyzések, értékelések és szakmai beszámolók, valamint 

a jogszabályban előírt kötelező nyilvántartások és adminisztrációk adatai adják. 
 

 

A Bihari Szociális Szolgáltató Központ a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása, valamint Berettyóújfalu, Bakonszeg, Csökmő, Esztár, Gáborján, Kismarja, Mezősas, 

Szentpéterszeg, Tépe, Vekerd, Zsáka települési önkormányzatok döntéseinek és 

felhatalmazásainak, valamint az Együttműködési Megállapodásban, és az ide vonatkozó 

jogszabályokban meghatározottak szerint látja el feladatait. 

 

Az intézmény neve: Bihari Szociális Szolgáltató Központ 

 

Az alapító szerve:  Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 

 

Az intézmény székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Ady E. u. 2. 

 

 Az intézmény központi telefonszáma: 54/ 402-038   

           Fax: 54/ 402-038 

         e-mail: szockozpont4100@gmail.com 

 

A Bihari Szociális Szolgáltató Központ általános célja, feladata, egységeinek feladatkörei, 

szolgáltatásai: 
 

Az integrált szociális intézmény célja: olyan személyes gondoskodás nyújtása, amely 

célzottabbá teszi a szükségletalapú ellátást, javítja a legelesettebbek szolgáltatáshoz jutásának 

esélyeit. Ismertebbé teszi a lakosság körében a meglévő szolgáltatásokat, erősíti a fenntartó, az 

ellátottak, valamint az intézmény közötti együttműködést. Elősegíti a családok 

kiegyensúlyozottabb életvitelét, a konfliktusos helyzetek feloldását, a hátrányok mérséklését, a 

gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését. 

A társulásban résztvevő települések közigazgatási területén élő lakosság számára a komplex 

segítségnyújtás a különböző szervezeti egységek együttműködése és törvényi szabályozottsága 

szerint valósul meg. 
 

Az intézmény feladata: a többszörösen módosított 1993. évi III. a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló törvény értelmében személyes gondoskodást nyújtó alapellátási 

formák közül ellátja a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, nappali 

ellátás keretében az időskorúak és fogyatékos személyek nappali ellátását. 

 

 

 

 



II. SZAKMAI MUNKA 

 

Csökmő ellátási területen nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása: 

 

Étkeztetés: 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. 

tv. 62.§-a határozza meg az étkeztetés célját és feladatát.  
 

Célja: Az étkeztetést igénybe vevő részére napi egyszeri meleg étel biztosítása. 

 

Feladata: Az étkeztetés keretében kell azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 

egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és 

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
 

 

A települési önkormányzat társulási megállapodás alapján, intézményünkön keresztül biztosítja 

az egyszeri meleg ételt a lakosok számára. 

 

A feladatellátás helye: 

Csökmő Idősek Klubja: /Csökmő, Kossuth. u. 117. 

 

Az étkeztetés formája: szociális konyha keretében nyújtott ellátás 

A vásárolt élelmet szolgáltatási szerződés alapján a Játéksziget Óvoda és Bölcsőde (4145 

Csökmő, Kossuth u. 83.) főzőkonyhájáról biztosítjuk. 

 

Az ellátottak köre:  

 

Az étkeztetés keretében gondoskodunk azokról a személyekről, akik 

- önmaguk ellátására saját erőből koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek, 

- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy 

- hajléktalanságuk miatt különösen rászorulnak a társadalmi támogatásra. 

Más jogszabály, vagy döntés elrendelése alapján is biztosíthatunk étkeztetést (pl. hadigondozott 

esetében). 

Az ellátottak körét, a jogosultsági feltételek részletes szabályait rendelet határozza meg. 

 

A szolgáltatás igénybevétele a vonatkozó jogszabályi előírások szerint: az 1993. évi III. tv 

valamint a 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet illetve Berettyóújfalu Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2/2020. (I.31.) számú Ök. rendelete alapján történik. Az ellátás iránti 

kérelmet a BSZSZK Csökmő Idősek Klubjánál helyben lehet benyújtani, a székhelyen tartjuk 

nyilván az igénybevevőket és az ellátással kapcsolatos minden adminisztrációt itt készítjük el. 
 

A létrejövő kapacitások: 

Jelenlegi ellátotti létszám: 57 fő (2021.07.26.) 
 

Az ételhez jutás módja: 

• helyben fogyasztással, kiszolgálással, 

• elvitellel, 

• kiszállítással 
 

2020. évben az ételt helyben fogyasztók száma: 32fő 

2020. évben az ételt elvitellel fogyasztók, valamint lakásra szállítást kérők száma: 27 fő 



 

 

2020. évben az étkeztetésben részesülők alakulása 
 

 Étkeztetésben részesül: helyben 

fogyasztja vagy elviszi 

Ellátottak száma 2018. XII 31-én: 60 

Tárgyév folyamán ellátásba kerültek száma: 19 

Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 

száma: 

20 

Ellátottak száma 2019. XII 31-én: 59 

 

2020. évben az étkeztetésben ellátottak kor és nem szerinti megoszlása: 
 

 férfiak: nők: 

40-59 év közötti 1 0 

60-64 év közötti 2 4 

65-69 év közötti 4 8 

70-74 év közötti 4 3 

75-79 év közötti 9 7 

80-89 év közötti 3 12 

90 év felett 0 2 

Összesen: 23 36 

 

Házi segítségnyújtás:  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. 

tv. 63.§-a határozza meg a házi segítségnyújtás célját és feladatát.  

 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását - szükségleteinek megfelelően - saját lakókörnyezetében biztosítja. 

 

Célja: A házi segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő részére hozzájárul a saját otthonában és 

lakókörnyezetében önálló életvitele fenntartásához, valamint egészségi állapotából, mentális 

állapotából vagy más okból származó problémák megoldásához. Az alapszolgáltatás a meglévő 

képességek fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével biztosítja az ellátást igénybe vevő 

fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítését. 

 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a szociális segítést vagy személyi gondozást. 
 

Szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtást,  

Személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet 

biztosít. 
 

A létrejövő kapacitások: 

 házi segítségnyújtás keretében befogadott ellátotti létszám 51 fő, ezen belül a 

személyi gondozásban ellátott személyek befogadott száma: 51 fő 

 

Jelenlegi ellátotti létszám (2021.07.26.): 35 fő (személyi gondozás) 

 

2020. évben a házi segítségnyújtásban részesülők alakulása 
 



 Házi segítségnyújtásban részesül: 

Ellátottak száma 2019. XII 31-én: 35 

Tárgyév folyamán ellátásba kerültek száma: 5 

Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 

száma: 

6 

Ellátottak száma 2020. XII 31-én: 34 

 

Az ellátottak köre:  

A házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról a személyekről, akik: 

• időskorúak és otthonukban önmaguk ellátására saját erejükből részben vagy 

teljesen képtelenek és róluk nem gondoskodnak. 

• olyan rászoruló személyek, akik egészségi állapotuk miatt igénylik ezt az 

ellátási formát. 

• olyan egyedülálló időskorúak, akik mentális és fizikai segítségre, támogatásra 

szorulnak. 

A szolgáltatás köre olyan szociálisan rászorult egyénekre terjed ki, akiknek egészségi állapota 

indokolja a szolgáltatás biztosítását. A gondozási szükséglet vizsgálat keretében kell 

megállapítani, hogy az ellátást igénylő szociális segítésre, vagy személyi gondozásra indokolt, 

valamint a gondozási szükséglet mértékét. 

 

2020. évben a házi segítségnyújtásban ellátottak kor és nem szerinti megoszlása: 
 

 férfiak: nők: 

40-59 év közötti 0 0 

60-64 év közötti 0 0 

65-69 év közötti 1 1 

70-74 év közötti 1 1 

75-79 év közötti 4 9 

80-89 év közötti 2 13 

90 év felett 0 2 

Összesen: 8 26 

 

 

  



A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5. számú mellékletben van meghatározva a 

házi segítségnyújtás keretében végezhető gondozási tevékenységek köre, másrészt a gondozási 

tevékenységek résztevékenységekre lettek alábontva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A gondozási tevékenységek köre: 
 

 Szociális segítés keretében: 

1. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés  

2. A háztartási tevékenységben való közreműködés  

3. Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában 

4. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 
 

 Személyi gondozás keretében:  

1. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

2. Gondozási és ápolási feladatok. 
 

A házi segítségnyújtás igénybevételével a település lakosai otthonukban tudják folytatni 

életüket, elkerülhető, illetve kitolható a kórházi, az átmeneti és a tartós elhelyezés 

igénybevétele. Ennek hatására nő biztonságérzetük, nincs változás az ellátott életében, családi 

kapcsolati fennmaradnak. 
 

Alkalmazott dolgozói létszám 2020. évben: 5 fő 

- Nagy Bálintné gondozó 

- Varga Tiborné gondozó: nők 40 éves kedvezményes öregségi nyugdíjazása miatti 

felmentés idejére: Nagyné Horváth Róza gondozó (2020. 11.17-től) 

- Kovács Imréné ápoló 

- Vasvári Imréné gondozó 

- Kiss Istvánné 

Szakképzettségi arány: 100% 

személyi gondozás szociális segítés 

gondozás 

szolgáltatás-

elem 

háztartási 

segítségnyújtás 

szolgáltatás-

elem 

háztartási 

segítségnyújtás 

szolgáltatás-

elem 

végezheti: 

gondozó, 

ápoló 

Végezheti:  

kizárólag szociális segítés a személyi jövedelemadóról 

szóló törvényben meghatározott szociális gondozói 

díjban részesíthető társadalmi gondozó 

alkalmazásával, közérdekű önkéntes tevékenység 

keretében, közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló 

személyek vagy szociális szövetkezet igénybevételével 

is nyújtható.  
 



Nappali ellátás: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. 

tv. 65/F. § és az I/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 74. § határozza meg a nappali ellátás célját és 

feladatát.  

 

1.) Időskorúak nappali ellátása: 

 

Célja: A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít 

lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 

higiéniai szükségletek kielégítésére.  

 

Feladata: A nappali ellátást nyújtó intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, 

egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi 

igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott 

formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. 

 

 

2.) Fogyatékos személyek nappali ellátása: 

 

Célja: Önkiszolgálásra részben képes fogyatékosok napközbeni gondozása, foglalkoztatása. 

Rendkívül indokolt esetben gondozható az a személy is, akire nézve szülője vagy más 

hozzátartozója gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 

 

Feladata: Az Idősek Klubjának feladatain – szolgáltatás, fizikai, egészségügyi, pszichés ellátás, 

gondozás, foglalkoztatás – túl az igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő 

speciális ellátást nyújt. Igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.  

 

Nappali ellátást nyújtó telephely: 

Csökmő Idősek Klubja  

Csökmő, Kossuth u. 117. sz. 

 

Az ellátottak köre idősek nappali ellátása esetén: 
 

A nappali ellátás keretében gondoskodnak azokról a személyekről,  

- akik elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi 

állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, 

- akik önmaguk ellátására részben képesek, 

- akiknek a szabadidő hasznos eltöltését a klub által szervezett programokon való 

részvétellel biztosítja. 
 

Az ellátottak köre fogyatékos személyek nappali ellátása esetén: 
 

Az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni, azonban a próbaidő három hónapnál hosszabb 

nem lehet.  

 

Nem gondozható az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy állandó orvosi 

ellátást és ápolást igényel. Ezen túl, aki köznevelési intézményben történő nevelésre, oktatásra 

alkalmas és elhelyezése a köznevelési intézményben biztosítható. 

 

Az ellátást igénybe vevők életkorára, fejlettségi szintjére, fogyatékossága jellegére és mértékére 

figyelemmel gondozási csoportot kell létrehozni. Az intézmény telephelyeként többfunkciós 



helyiség kialakításával biztosítja az ellátást igénybe vevő egyéni igényeinek minél szélesebb 

körű figyelembevételét, fejlesztő foglalkozásokat szervez, szabadidős programokat bonyolít le.  

 

A létrejövő kapacitások: 

férőhely/időskorúak/: 50 fő  

férőhely /fogyatékos/: 20 fő 
 

Jelenlegi ellátotti létszám:  

Idősek klubja: 51 fő (2021.07.26.) 

Fogyatékos személyek ellátásában : 18 fő (2021.07.26.) 

 

2020. évben a nappali ellátásban részesülők alakulása 
 

 Időskorúak: Fogyatékos személyek: 

Ellátottak száma 2019. XII 31-én: 54 20 

Tárgyév folyamán ellátásba kerültek 

száma: 

3 1 

Tárgyév folyamán ellátásból 

kikerültek száma: 

3  

Ellátottak száma 2020. XII 31-én: 54 21 

 

2020. évben a nappali ellátásban részesítettek kor és nem szerinti megoszlása: 

Idősek klubja: 
 

 férfiak: nők: 

40-59 év közötti 0 2 

60-64 év közötti 3 1 

65-69 év közötti 3 9 

70-74 év közötti 4 10 

75-79 év közötti 5 5 

80-89 év közötti 5 7 

90 év felett 0 0 

Összesen: 20 34 

 

2020. évben a nappali ellátásban részesítettek kor és nem szerinti megoszlása: 

Fogyatékos személyek: 
 

 férfiak: nők: 

40-59 év közötti 6 1 

60-64 év közötti 1 1 

65-69 év közötti 1 0 

70-74 év közötti 1 3 

75-79 év közötti 2 2 

80-89 év közötti 1 1 

90 év felett 0 1 

Összesen: 12 9 

 



A FENNTARTÓ az 1/2000. ( I.7.) SzCsM rendelet 2.§. l) pontja szerint a KÖVETKEZŐ 

SZOLGÁLTATÁSELEMEKET BIZTOSÍTJA: 

 

A nappali ellátás szolgáltatási elemeinek gyakorlati megvalósításával egy személyközpontú, 

szükségletorientált szolgáltatás kialakítására nyílik lehetőség, melyben kiemelt szerepet 

kapnak a prevenciót célzó tevékenységek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szolgáltatáselemekkel a szándékunk, hogy az időskorúak és fogyatékos személyek 

igényeihez igazodó támogató közösséget tovább működtessük és kiterjesszük. Egy olyan 

helyhez csatlakozhatnak, ahová jó tartozni. 

 

A közösség elsődlegesen olyan emberi kapcsolatrendszert jelent, amelyben az emberek 

rendszeresen vagy gyakran érintkeznek egymással, ismerősi viszonyban állnak, és az adott 

földrajzi helyhez, annak hagyományaihoz és értékeihez viszonyítva határozzák meg 

önmagukat. Közösségnek fogható fel minden olyan kapcsolati háló, amelyben az egyén 

önálló szereppel vesz részt, amely számára fontos, és amely valamilyen érték- és 

érdekközösségen alapul. 
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A nappali ellátás szolgáltatáselemei 



Alkalmazott dolgozói létszám 2020. évben: 

Idősek klubja: 

- Szakállné Pap Zsuzsanna gondozó 

- Nyitrai Erika gondozó 
 

Fogyatékos személyek nappali ellátása: 

- Varga Eszter gondozó 

- Bugyik Ildikó gondozó 
 

Szakképzettségi arány: 100% 
 

Tárgyi feltételek 

A Csökmő Idősek Klubjának változatos szolgáltatásai megteremtették a lehetőségét annak, 

hogy a településen élő időskorú emberek egyre jelentősebb létszámban kapcsolódjanak be 

aktívan a közösségi életbe. Szakmai tevékenységünk végzése során törekedtünk egy 

kölcsönösségi alapokon nyugvó - az adott szükségletekre válaszoló -, partnerségi kapcsolat 

kialakítására és fenntartására.  
 

Sajnálatos módon a 2020. év folyamán a települések klubtagjai között kialakult 

együttműködések a kialakult veszélyhelyzet miatt nem folytatódhatott. 
 

A nappali ellátás tárgyi feltételeit a következőkkel javítottuk: 

Az épületben a gázkazán cseréje történt meg, a fűtés- és melegvíz- ellátás korszerűsítése miatt. 

Asztali számítógépet és notebookot szereztünk be. 
 

Minden hozzánk látogató elismeréssel szól a Csökmői Idősek Klubjában tapasztalható 

rendezett környezetről, az esztétikus épületről, az otthonos berendezésről, mely az épület 

tulajdonosának, a telephelyen dolgozóknak és ellátottainak közös együttgondolkodását dicséri. 

Bízom benne, hogy ezt az erényt a kiváló szakmai munka tartalmával tovább növelhetjük az 

elkövetkezendőkben, mindenki megelégedésére. 

 

III. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ AZ EDDIG ELVÉGZETT FELADATOKRÓL 
 

A 2020. év tavaszán kialakult speciális helyzet, a kormány által a koronavírus terjedése miatt 

kihirdetett veszélyhelyzet az intézmény sajátos működését eredményezte. 2020. március 16-tól 

2020. július 15-ig az intézményünkkel ellátotti jogviszonyban álló idősek és fogyatékkal élők 

ellátása infokommunikációs eszközön és otthonukban történt. Ebben a nehéz időszakban 

intézményünk dolgozói biztosították ellátottaink részére az alapvető élelmiszerekhez, 

fogyasztási cikkekhez, gyógyszerekhez való hozzájutást, illetve a lakásrezsi költségeik postai 

befizetését is. Gondoskodtunk a rászoruló ellátottak ruhaneműinek intézményünkben történő 

mosásáról.  
 

2020. július 16-tól nappali intézményünk újra látogathatóvá vált, ezen időpontot követő két 

hétben az ellátotti létszám 50%-a erejéig, majd 2020. augusztus 1-jétől újból a teljes létszám 

lehetőségével. Bár az élet újra indult a klubban, továbbra is fokozott figyelmet kellett 

fordítanunk az intézményünk szolgáltatásait igénybe vevő ellátottakra, mint a koronavírus 

okozta betegség által leginkább veszélyeztetett csoportra, ezért a lakosság szélesebb körét is 

bevonó közösségi programok szervezésétől el kellett tekintenünk. Teret tudtunk ugyanakkor 

biztosítani a Gróf Tisza István Kórház Egészségfejlesztési Irodája által szervezett 

egészségfejlesztés, -megőrzés témakörben szervezett előadássorozatnak, mely 2020. augusztus 

hónapban 4 alkalommal került lebonyolításra intézményünkben. A kórházi szakdolgozók által 

tartott előadásokat ellátottaink rendkívül pozitívan fogadták és számos hasznos ismeretekkel 

lettek gazdagabbak általuk. 



Az idősek nemzetközi napja alkalmából receptfüzetet, nápolyit és naptárat ajándékoztunk 

ellátottainknak 
 

A koronavírus okozta megbetegedések településen történő esetszámainak megemelkedése 

miatt intézményünk szolgáltatásait a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

által 2020. november 10-én 24.00 órától bevezetett fenntartói intézkedésekkel összhangban az 

év hátralévő részében az alábbi változásokkal nyújtotta: 
 

• A szociális étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) kiszállítással történt. 

Településünkön a magas esetszámú megbetegedések időszakában, valamint a 

későbbiekben is a fertőzésben szenvedő ellátottaink számára egyszer használatos 

műanyag dobozban került házhozszállításra az ebéd. Az ételhordók fertőtlenítése 

intézményünkben történik, ehhez nagy segítséget jelentett a 2020 tavaszán vásárolt 

mosogatógép.  

• Házi segítségnyújtás a településen folyamatosan biztosított volt. A házi gondozásban 

dolgozó 5 fő gondozónő 35 idős ember életvezetésében nyújtott segítséget. A 

járványhelyzet tetőpontján a betegség miatt kiesett gondozók munkáját átirányított 

dolgozók látták el gondozóink felgyógyulásáig, mert a személyi feltételektől ellátási 

érdekből ideiglenesen eltértünk. 

• Idősek és fogyatékkal élők nappali ellátása tekintetében ellátottaink részére a 

tanácsadás, esetkezelés telefonon keresztül történt. A gondozás és háztartást pótló 

segítségnyújtás keretében a járványhelyzet első hullámának időszakában említett 

szolgáltatásokat biztosítottunk gondozottaink részére.  

• Intézményünk dolgozói fokozottan figyeltek a higiénés előírások betartására, 

figyelembe vették az aktuális eljárásrendeket és szakmai ajánlásokat. Védőfelszerelések 

(arcmaszk, gumikesztyű, kézfertőtlenítő szerek) megfelelő mennyiségben 

rendelkezésre álltak, rendeltetésszerű használatuk folyamatos volt. A klub 

helyiségeiben a fertőtlenítés, vírusmentesítés történt.  
 

Az előző évben intézmény munkaruhát biztosított dolgozói számára. 
 

A 2020. év ezen megváltozott működési rendben ért véget, mely sok aggodalommal, 

szorongással járt mind az ellátottak, mind a dolgozók esetében. Bízunk benne, hogy a vírus 

terjedésének lassulásával helyreáll intézményünkben a szolgáltatások nyújtásának korábbi 

rendje, és újra helyi közösségi színtérként folytathatjuk tevékenységünket 
 

Összességében elmondható, hogy a folyamatos jogszabályi változásokat, változtatásokat 

figyelemmel kísérjük, és a lehetőségekhez képest a szolgáltatások folyamatos fejlesztésére 

törekszünk. Az ellenőrzések, a jogszabályi változások és az adminisztrációs terhek sokasága 

mellett a szolgáltatások folyamatos működése magas színvonalon biztosított.  
 

A település Vezetőségének, különösen Nagy Tibor Polgármester Úrnak feladataink 

ellátásához nyújtott segítségét ezúton is köszönöm kollégáim és a magam nevében. 
 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatómat elfogadni szíveskedjen. 
 

Berettyóújfalu, 2021.07.26. 

      Tisztelettel:  
        Szabóné Kovács Zsuzsanna 

           intézményvezető 


