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Településünkön a szociális alapellátási tevékenységeket 1998 óta a Bábolnai Alapszolgáltatási 

Központ látja el. A székhelyén működik a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 2 fő családsegítő  

közreműködésével.  A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ telephelyén, az Idősek Klubjában  

a következő feladatok ellátására kerül sor: 

- szociális étkeztetés 1 fő ( 4 órában) szociális segítő közreműködésével 

- házi segítségnyújtás 1 fő (8 órában) házi gondozó közreműködésével 

- tanyagondnoki szolgáltatás 1 fő (8 órában) tanyagondnok közreműködésével 

- idősek nappali ellátása 2 fő (8 + 4 órában) gondozónő közreműködésével. 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

Bábolnán a  Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi forgalma 2289 volt (igénybe vett 

szolgáltatások halmozott száma), melyet 192 fő vett igénybe. 

Gondozási esetek 2019-ben:  

A szolgálatnak 48 fővel volt együttműködési megállapodása, ami 25 családot érintett, ezen 

kívül 77 fő jelent meg egyszeri alkalommal, ez azt jelenti, hogy az ő esetük nem igényelt 

további kapcsolattartást.  

Alapellátás keretében 42 főt gondoztunk, ebből 10 gyermek korú.  A Komáromi Gyámhivatal 

6 gyermek esetében rendelt el védelembe vételt. 

Pszichológiai és jogi tanácsadásainkat 67 fő vette igénybe.  

  

 

 

 

 

 

 

 

A fenti problémák megoszlása minimálisan változott csak az előző évekhez képest. 
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2019-ben gondozott családjaink a legtöbb esetben életviteli és anyagi gondokkal küzdöttek, 

mint ahogy 2018-ban is. 

A szakmai tevékenység adatai: 

 

Megnevezés Szakmai tevékenységek 

halmozott száma 

Szolgáltatásban 

részesülők száma 

Információnyújtás 418 83 

Segítő beszélgetés 410 67 

Tanácsadás 127 45 

Ügyintézéshez 

segítségnyújtás 
154 56 

Családlátogatás 276 68 

Környezettanulmány 

elkészítése 
49 40 

Pszichológiai 

tanácsadás 
107 37 

Jogi tanácsadás 36 30 

 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a településen a 2019. év folyamán az alábbi szabadidős 

programok szervezésében és karitatív tevékenység lebonyolításában vett részt: 

 Játék - és ruhagyűjtés 

 Karácsonyi ünnepség „gyermekeink” számára  

 Nyári tábor 27 gyermek részvételével 

 Életfa ünnepség megszervezése 
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Kiemelt feladatunk az észlelő-jelzőrendszer működtetése.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a 2019-es évben egy alkalommal éves szakmai 

tanácskozást, valamint 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést szervezett a bábolnai és banai 

jelzőrendszeri tagok részvételével.  A szolgálat családsegítői 2019-ben 5 alkalommal vettek 

részt esetkonferencián. 

A település jelzőrendszeri felelőse és a tagok között rendszeres a kapcsolattartás.  

A jelzőrendszeri tagok aktívak, együttműködőek, a problémákat szinte azonnal jelzik, így a 

segítség részünkről hamar eljut a rászorulókhoz.   

Intézményünkhöz összesen 5 jelzés érkezett az alábbiak szerint: 

• A Komáromi Tám-Pont Család-és Gyermekjóléti Intézménytől  2. 

• Közoktatási Intézményektől 2  : - az Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium 1                                                                            

                                                    - a Bábolnai Általános Iskola  1  

• Komáromi Rendőrkapitányságtól 1  

 

2016. január 1-től Bana községben is a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ biztosítja a család-

és gyermekjóléti szolgáltatást. 

A feladatokat 1 fő családsegítő munkatárs végzi. Keddi napokon 8-9 óráig tart ügyfélfogadást 

a banai Polgármesteri Hivatal irodájában, ezután szükség szerint látogatja a gondozottakat. A 

családsegítő nem csak az ügyfélfogadási időben, hanem más napokon is felkeresi a családokat, 

illetve ők is gyakran átjönnek Bábolnára. 

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának a 2019. évi 

forgalma Banán 252 volt (igénybe vett szolgáltatások halmozott száma), melyet 40 fő vett 

igénybe. 

Gondozási esetek 2019-ben:  

A Szolgálatnak 20 fővel volt együttműködési megállapodása, ami 6 családot érintett. 

Alapellátás keretében 15 főt gondoztunk, ebből 5 gyermek. A Komáromi Gyámhivatal 5 

gyermeket helyezett gyermekvédelmi gondoskodásba.  

Pszichológiai és jogi tanácsadásainkat 16 fő vette igénybe. 
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A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan kapcsolatot tart a Komáromi Tám-Pont 

Család- és Gyermekjóléti Intézménnyel. A szolgálat a beérkezett jelzésekről és az ezzel 

kapcsolatos intézkedésekről hetente jelentést küld a központnak. A családsegítők rendszeresen 

tartják a kapcsolatot az esetmenedzserekkel, közös esetmegbeszéléseken, szakmai 

értekezleteken vesznek részt. 

Szociális étkeztetés 

2019-ben 54 fő kérte a szociális étkezést, 19 férfi, 35 nő.  Az étel minőségére és mennyiségére  

nem érkezett panasz. Térítési díjat 54 fő fizetett, a következő megoszlásban:  

- 100%-ot fizetett 19 fő 

-   75%-ot fizetett 22 fő 

-   50%-ot fizetett   8 fő 

-   25%-ot fizetett   5 fő 

Az étkezés igénybevétele a következő módon történhet: 

- az Idősek Klubjában fogyasztja vagy elviszi – 10 fő 

- lakásra szállítjuk – 44 fő részére 

 

2019-ban az étkeztetésben ellátottak száma: 

2019. év Étkeztetés helyben 

fogyasztással/fő 

Étkeztetés 

elvitellel/fő 

Étkeztetés 

kiszállítással/fő 

Étkezők 

összesen/fő 

Január 64 143 533 740 

Február 61 134 481 676 

Március 48 142 483 673 

Április 48 130 433 611 

Május 54 139 484 677 

Június 45 107 521 673 

Július 53 124 614 791 
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Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás keretében két szolgáltatási altípust különböztetünk meg: szociális segítés 

és a személyi gondozás. A szociális segítés az alacsonyszintű szükséglet kielégítését szolgáló, 

szakképzettség nélkül ellátható tevékenységeket öleli fel, míg a személyi gondozás keretében 

„intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának 

megfelelő ápolási feladatok végezhetők a megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés 

birtokában.  A működési engedélyünk 6 személy ellátását teszi lehetővé. Ezen feladatok 

ellátására 1 főállású szakképzett gondozónő áll rendelkezésre.  

2019-ben az ellátottak száma: 

 

2019. év Házi 

segítség-

nyújtás/fő 

Étkeztetés és házi 

segítségnyúj-

tás/fő 

Havi gondozási órák  

Szociá

lis 

segítés

ben 

Személyi 

gondozásban 

Január 6 4 13 30 

Február 5 3 7 27 

Március 5 2 4 19 

Április 4 2  25 

Augusztus 46 84 532 662 

Szeptember 48 95 619 762 

Október 54 102 622 778 

November 40 95 555 689 

December 36 66 440 542 
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Május 4 2 8  

Június 4 2 6  

Július 4 2 7 9 

Augusztus 4 3 9 14 

Szeptember 4 2 10  

Október 4 2 4  

November 4 2 5  

December 4 2 2  

Éves 

összesített 

adatok: 

  75 124 

 

Tanyagondnoki szolgáltatás 

Közreműködik az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális 

információk szolgáltatásában.  

A szolgáltatáshoz használt gépjármű 2014-ben állt forgalomba.  

2019-ben ismét felmérést készítettünk a Bábolnához tartozó puszták lakosságszámának 

alakulásáról, feltérképeztük, hogy melyik házban ki és kivel lakik. Ennek a vizsgálatnak alapján 

a lakosságszám a következőképpel alakult: 

- Csemerháza 32 lakos: 15 család - 7 gyermek 

- Darányi 20 lakos: 7 család – 6 gyermek 

- Farkaskút 96 lakos: 35 család – 35 gyermek 

- Kajánd 14 lakos: 7 család – 1 gyermek 

- Kisbábolna 10 lakos: 5 család – 2 gyermek 

2019-ben 48 fő vette igénybe rendszeresen a tanyagondnoki szolgáltatást.  

A személyi feltételekben az elmúlt évben változás történt, 2019. április elejétől a feladatokat 

Zsolnainé Fekete Erzsébet tanyagondnok látja el.  
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Idősek nappali ellátása 

Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szervez szociális, egészségi, mentális 

állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat. Ezen túl 

lehetőséget biztosít arra, hogy más idős személyek is információt, tanácsadást, segítséget 

kérjenek.  

Személyi feltételek: 

 1 szakképzett gondozónő napi 8 órában, valamint egy szociális segítő napi 4 órában végzi a 

feladatokat. 

Engedélyezett férőhelyeink száma 30. 
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Programok 2019-ben 

Rendszeres programjaink: 

 Kedd az „egészségmegőrzés napja” – Fábiánné Tóth Hedvig tart egészségügyi 

tanácsadást, előadásokat különböző alternatív gyógyászati lehetőségekről, 

gyógyteákról, valamint havi egy alkalommal talpmasszázst végez.  

 Szerda klubnap, ilyenkor köszöntjük a név-és szülinaposokat, táncosaink készülnek a 

fellépésekre. 

 Csütörtökönként a gondozónők egészségügyi ellenőrzést végeznek a hozzájuk 

fordulóknál: vérnyomás, testsúly, vércukorszint mérést. Ezt a szolgáltatást igénybe 

vehetik azok a nyugdíjasok is, akik nem klubtagok.  

 Pénteken kézimunka szakkör.  

Egyéb rendezvényeink: 

 Februárban fánksütéssel és bállal ünnepeltük a farsangot. 

 Március elején elindult a Szenior Örömtánc, amely amellett, hogy kitűnő szórakoztató, 

szabadidős tevékenység, komplex egészségvédő program. Jótékonyan hat testre, lélekre 

és szellemre egyaránt. 

 Május 6-8 ig Zalakaroson töltöttünk 3 napot. 

 Júniusban vendégségbe hívtuk a hidaskürti nyugdíjasokat, együtt kirándultunk 

Fehérvárcsurgóra, ahol megtekintettük az Európai Dísznövény és Kertművészeti napok 

kiállítását.   

 Továbbra is jó kapcsolatot ápoltunk a Móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesülettel, közös 

rendezvényeket szerveztünk: - februárban farsangi bál Móron, - júniusban kirándulás és 

játékos sport nap  a Vértes Táborban, - nyár közepén jó hangulatú főzőversenyt 

tartottunk Bábolnán. 

  Részt vettünk a Szabadidőközpontban rendezett színházi előadásokon.  

 Megünnepeltük az anyák napját, a Nőnapot. 

 Gyermeknap alkalmából ajándékkal, és mesével kedveskedtünk az óvodásoknak. 

 Köszöntöttük a település idős lakosait az Idősek Világnapja alkalmából. 

 Zenés, táncos esteket rendeztünk:  

- A farsangi bál  remek hangulatúra sikerült, mókás jelmezek és vidám műsor színesítette 

a rendezvényt.                                                      

- Év végén a szilveszteri mulatság sem maradhatott el.  
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 Adventi kiránduláson vettünk részt  Budapesten. 

 Vadvirág tánccsoportunk megújult fellépőruhában sikerrel szerepelt több helyi és 

megyei rendezvényen. 

Feladatunknak tekintjük, hogy a településen élő idős emberek minél szélesebb körét bevonjuk 

programjainkba, melyeket úgy állítunk össze, hogy kikérjük az érintettek véleményét.  

 

Összegzés 

A szakmai munka és az ellátások színvonala minden területen megfelelt az elvárásoknak. Az 

elmúlt év folyamán sajnos 2 kolléganő tartósan beteg volt, ez a helyzet nagy kihívás elé állított 

minden dolgozót. A fenntartónak köszönhetően átmenetileg egy segítő munkatársat 

alkalmazhattunk, így a szolgáltatás zökkenőmentesen működött. Ez a nehéz helyzet rávilágított 

arra, hogy  feltétlenül szükséges a szakképzetlen kolléganő beiskolázása, ami a 2020-as évben 

megtörtént.  

 Az intézmény gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott volt. Működésünk során hatékony és 

takarékos gazdálkodásra, fejlesztésekre és a szolgáltatások minőségének megtartására 

törekedtünk. Az Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkatársa a szociális szakma iránti 

elhivatottsággal végezte munkáját. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, beszámolómat elfogadni szíveskedjen! 

 

 

Bábolna, 2020. május 11. 

 

                                                                                                           Berkesné Szűcs Ágnes 

                                                                                                                intézményvezető 
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