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I. B E V E Z E T É S
A JÖVŐKÉP MEGHATÁROZÁSA
A szociális ellátások egységes rendszerének létrehozásával a lakosság szociális biztonságának
megteremtése, elősegítése és megőrzése, valamint az Alkotmányban meghatározott szociális
jogok biztosítása, érvényre juttatása.
ALAPELVEK MEGHATÁROZÁSA:
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 19 települése minden lakójának joga
van az emberhez méltó életre, mindenki számára biztosítani kell a szociális minimumot. A
kistérség valamennyi polgára számára biztosítani kell, hogy törvényben rögzített jogaival, így
a szociális jogaival is élni tudjon. E jogok érvényesítésében az önkormányzatok, valamint a
komlói kistérség szociális intézményein keresztül a társulás aktív szerepet vállal. Az ellátást
igénylők – nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, politikai vagy más véleményre,
korra, a cselekvőképesség hiányára vagy korlátozottságára, fogyatékosságára, születési vagy
egyéb helyzetére tekintet nélkül – jogosultak igénybe venni a szociális szolgáltatásokat és
ellátásokat. A Komlói Kistérség elutasít mindennemű előítéleteken alapuló hátrányos
megkülönböztetést.
A kistérségi szociálpolitika a helyi társadalom zavartalan együttélését, működését szolgálja. A
szociális szolgáltatások fókuszában az ember, az egyén, a közösség, a család és ezen belül
kiemelkedően a gyermek áll.
A kistérség kiemelt feladata az egyenlőtlenség mérséklése, a szociális biztonság megteremtése
és a szegénység okozta nehézségek enyhítése.
AZ ÉRTÉKEK MEGHATÁROZÁSA:
A kistérségi szociálpolitikának a szociális biztonság megteremtésére kell törekednie annak
érdekében, hogy senki se szenvedjen szükséget, illetve a szükséget szenvedők ne maradjanak
ellátás nélkül.
A térségi szociálpolitikának törekedni kell a relatív biztonság igényének érvényre juttatására
is, vagyis arra, hogy valamilyen társadalmi esemény bekövetkezésekor, szociális
szükséghelyzetben az egyén, a család életszínvonala – lehetőség szerint fennmaradjon, vagy
ne süllyedjen túlságosan nagyot. A kistérségi szociálpolitikában erősíteni kell a
szociálpolitikai segítség preventív jellegét annak érdekében, hogy megelőzzük,
megakadályozzuk az olyan helyzetek, állapotok kialakulását, amelyeknek a későbbiekben
negatív következményei lehetnek.
A hatékonyság és a hatásosság a kistérségi szociálpolitika két meghatározó
alapkövetelménye. A hatásosság elvéből fakadóan a jogosultak lehető legnagyobb körének
kell hozzájutnia az ellátásokhoz, illetve szolgáltatásokhoz. A hatékonyságból következően a
rendelkezésre álló racionális erőforrás felhasználásának a valóban rászorulókat kell
hathatósan segíteni.

A KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ CÉLJA:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (3) bekezdése
alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult
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személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében
szolgáltatástervezési koncepciót készít.
Amennyiben a települések egyes szociális
feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatás-tervezési
koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a társulás
kétévente felülvizsgálja, és aktualizálja.
A koncepció tartalmaznia kell különösen:
a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások
biztosításáról,
c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges
együttműködés kereteit,
d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási
formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.
A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fővárosi önkormányzat által
készített koncepcióhoz.
A szociális-, gyermekvédelmi- ellátásokkal kapcsolatos Komlói Kistérség Többcélú Társulása
által felvállalt feladatok szervezésénél, biztosításánál, szabályozásánál a jogszabályi, szakmai
előírások teljesítésére törekedett a Társulás, a települési önkormányzatok kötelező
feladatellátás, valamint a települési önkormányzatok által közvetített lakossági igények
figyelembe vételével.
A javaslatoknál a társulás anyagi erőinek figyelembe vételével a jelenlegi szolgáltató rendszer
fenntartására törekszünk, megjelölve azon pontokat, amelyek mentén a fejlesztéseket
indokoltnak tartjuk. A koncepció célja, hogy a szociális szolgáltatások olyan rendszere jöjjön
létre, amely középpontjában az egyén és a szükséglet áll, és a szolgáltatások széles körben
hozzáférhetők. A koncepció céljának megvalósításában a társulás saját fenntartású
intézményein keresztül úttörő munkát vállalt.
CÉLCSOPORTOK:
- gyermekek,
- családok,
- időskorúak, nyugdíjasok, egyedülállók,
- munkanélküliek,
- marginalizálódott csoportok /krízishelyzetben lévő anyák, hajléktalanok/
- speciális csoportok (fogyatékos személyek)

II. HELYZETELEMZÉS





































A kistérségek rendszere az ország egész területét lefedő, megyehatárokat át nem lépő
rendszer. Egy-egy kistérség olyan földrajzilag és összefüggő települések együttese, amely
lehetőleg a települések közötti valós munka-, lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási,
(egészségügy, oktatás, kereskedelem) stb. kapcsolatokon alapul. A Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társuláshoz 19 település tartozik, a gesztor Komló város.
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A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megalakulásának története:
A Kormány a többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzésének szándékával
támogatta azon társulásokat, akik az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési
önkormányzat részvételével legalább három közszolgálati és a kistérségi területfejlesztési
feladatok ellátására megalakul. A 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet szabályozta a
megalakulást ösztönző támogatás igénylésének feltételeit:
a.) a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása;
b.) a kistérségi területfejlesztési projektek támogatása;
c.) a kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése;
d.) a többcélú kistérségi társulások létrehozását célzó modellkísérlet támogatása.
A megalakulást követően a kistérségi társulásoknak három évre szólóan vállalnia kellett a fent
felsorolt feladatokat. A közszolgáltatási feladatok közül három kötelezően vállalt feladatot
határozott meg a Kormány. A közoktatási feladatok: óvodai nevelés és általános iskolai
oktatás, valamint a pedagógiai szakszolgálat feladatai közül legalább két feladat kistérségi
szinten való megszervezését. Szociális, valamint az egészségügyi feladatok közös
megszervezését. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2004. június 18-án
megalakult, együttműködési megállapodásában vállalta a három közszolgálati feladat, később
a területfejlesztési feladatok kistérségi szinten való megszervezését, valamennyi települési
önkormányzat együttműködésével, 100 %-os részvétellel.

II. 1. Társulás megalakulásának történeti áttekintése
A Társulást az alapító önkormányzatok határozatlan időre hozták létre. Működését 1999.
december 1. napján Területfejlesztési Társulásként kezdte meg. Ezt követően, 2004. június
18. napján átalakult a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásává. 2004.
november 10. napján a Kistérségi Területfejlesztési Tanács feladatát is vállalta. 2004.
december 31. napján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, mint
költségvetési szerv megszűnt, teljes és általános jogutódja az önálló jogi személyként
nyilvántartott Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. A többcélú társulásban, a
65/2004. (IV.15) Korm. rendelet alapján vállalt feladatokat 2007. augusztus 30. napjáig,
határozott időre biztosították a települések. Azt követően a megállapodást határozatlan időre
szólóan módosították. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás – a törvényben
foglalt – többcélú társulásként 2004. június 18, illetve 2005. január 1. napja óta működik.
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a többcélú társulássá történő
átalakulását, és a vállalt feladatokat tartalmazó Együttműködési Megállapodását a 2/2005. (I.
5.) és 4/2005.(I. 5.) számú határozatával elfogadta.
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II. 2. A többcélú kistérségi társulás alapadatai
Régió:

Dél-Dunántúli

Kistérség neve:

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

KSH azonosító:

0200019

Kijelölt önkormányzat: Komló Város Önkormányzat
Ssz.

A kistérség települései

Tagja-e a többcélú társulásnak (I/N)

1. Bodolyabér

Igen

2. Egyházaskozár

Igen

3. Hegyhátmaróc

Igen

4. Hosszúhetény

Igen

5. Kárász

Igen

6. Köblény

Igen

7. Liget

Igen

8. Magyaregregy

Igen

9. Magyarhertelend

Igen

10. Magyarszék

Igen

11. Mánfa
12. Máza

Igen

13. Mecsekpölöske
14. Szalatnak

Igen
Igen

15. Szávszár

Igen

16. Szárász

Igen

17. Tófű

Igen

18. Vékény

Igen

19. Komló

Igen

Igen
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Település szerkezet a Komlói Kistérségben

Kistérséghez
tartozó
települések
száma
2004.
19
június
2005.
19
2006.
19
2007.
19
2008.
19
2009.
19
2010.
19

1

500
lakos
alatti
település
10

500-1000
lakos
közötti
település
4

1000-2000
lakos
közötti
település
2

2000-5000
lakos
közötti
település
2

1

1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10

4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

Ebből
város

5000 lakos
feletti
település

A Kistérség földrajzi lehatároltsága:
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III. Demográfiai mutatók a Komlói Kistérségben
A lakosságszám alakulása
Település
Komló
lakosságszáma
Szászvár
nagyközség
Kistérség
települései
Összesen

2000.
28.020

2004.
27.799

2005.
27.528

2006.
27.355

2007.
27165

2008. 2009.
26.970 26741

2.830

2.710

2.682

2.624

2.583

2.573

12.421

12.073

12.021

11.915

11.837 11.769 11.730

43.271

42.582

42.231

41.894

41.585 41.312 41.028

2.557

A fenti táblázat szemlélteti, hogy a Komlói Kistérség lakosságszáma 10 év alatt 2243 fővel
csökkent. A lakosságszám csökkenés Komló Városát 1279 fővel érintette, de így is a
kistérségből a lakosság 65,17 %-át képviseli város.
Az adatokból megállapítható, hogy a Komlói Kistérségben lassan csökken a lakosságszám,
amely a térségi összefogást a szociális, gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás terén még
indokoltabbá teszi.
A csökkenő lakosságszámmal együtt sajnos a 0-17 éves korúak aránya is kevesebb a komlói
kistérségben, mint az 55-80 közöttiek aránya.
A lakosságszám alakulása a Komlói Kistérségben
2000-2009. év között
50000
40000
30000

Adatsor2

20000

Adatsor1

10000
0
1

Korosztály alakulása
0-17 évesek 2009. évben
55-80 évesek 2009. évben

2

3

4

lakosságszám
6699
11502

5

6

7

összlakosság
41.028

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai időskorúk aránya
a lakónépességhez viszonyítottan 2009. évben
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Település neve
Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Kárász
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarherelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Szalatnak
Szászvár
Szárász
Tófű
Vékény
Komló
Összesen

Lakosság
szám

60-69
éves

70-79
éves

80 - X
éves

Idősek
aránya
%

273
831
192
3399
371
264
446
790
697
1130
849
1309
450
375
2557
57
143
154
26.741
41028

29
123
19
352
37
35
47
100
69
116
81
156
47
35
305
11
17
17
2964
4560

21
61
24
240
31
22
25
76
66
82
57
110
33
36
235
4
16
10
2249
3398

12
26
9
99
14
4
6
35
22
45
22
35
13
16
75
2
6
7
812
1260

23
25
27
20
22
23
17
27
23
22
19
23
21
23
24
30
27
22
23
22

Az időskorúak aránya a lakónépességhez
viszonyítottan a Komlói Kistérségben 2009.
évben
4; 1260
3; 3398
1

2; 4560

2
3
4
1; 41028

Mint a fenti diagram is szemlélteti az időskorúak aránya a lakónépességhez viszonyítottan a
22 %-ot eléri. A lenti táblázatban a 20-30 évesek száma 6240 fő, amely a lakónépesség 15, 2
%-át éri el. A 60 év felettiek száma 9218 fő. Ezekből az adatokból is kitűnik, hogy milyen
fontos szerepe van a Szociális Szolgáltató Központ kistérségi fenntartásának.
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A Komlói Kistérség állandó lakónépességének korcsoportonkénti megoszlása
2009. évben
Önkormányzati
neve:
Komló
Szászvár
Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Kárász
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Szalatnak
Szárász
Tófű
Vékény
Összesen:

2005. január 1.
lakosság szám
27.528
2.682
303
871
216
3.346
369
296
445
853
694
1123
892
1.350
481
422
64
138
158
42.231

2009. január 1.
lakosság szám
26.741
2.557
273
831
192
3.399
371
264
446
790
697
1130
849
1309
450
375
57
143
154
41.028

20-30 éves
4160
390
35
116
38
488
63
39
67
104
80
180
133
185
63
51
6
17
25
6.240

0-17 éves

2006. január 1. napján
18-59 éves
60-X éves
4316
382
55
125
29
656
62
39
110
101
109
179
148
203
78
54
6
25
22
6699

16.400
1.560
156
496
111
2.052
227
164
258
478
431
708
541
805
279
234
34
79
98
25.111

Külterületi
lakos
6.025
615
62
210
52
691
82
61
78
211
157
243
160
301
93
87
17
39
34
9.218

538
6
4
5
0
95
55
0
0
9
7
68
64
0
0
0
0
0
3
854
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Település neve
Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Kárász
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarherelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Szalatnak
Szászvár
Szárász
Tófű
Vékény
Komló
Összesen

0-2
éves
6
16
5
108
9
2
19
10
14
30
17
32
7
3
59
1
8
3
676
1.025

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás települései
lakosságának korcsoportonkénti megoszlása
2009. december 31.-én
3-5
6-13
14-17
18-54
55-59
60-69
70-79
80 - X
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IV. A KOMLÓI KISTÉRSÉG S Z O C I Á L I S JELLEMZŐI
Szociális jellemzők
A közigazgatás korszerűsítésének folyamatában fontos mérföldkő volt a kistérségi rendszer
kialakítása, a többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó jogi szabályozás megteremtése. Az
önkormányzati rendszer megújításában meghatározó szerepe van ezeknek az új típusú
társulásoknak, hiszen lehetőséget adnak a közszolgáltatások minőségi és hatékony
megszervezésére, továbbá az ésszerű munkamegosztás kialakításával az együttműködésben
résztvevő települések harmonikusabb fejlődését is elősegítik. A kistérségek rendszere az
ország egész területét lefedő, megyehatárokat át nem lépő rendszer. Egy-egy kistérség olyan
földrajzilag és összefüggő települések együttese, amely lehetőleg a települések közötti valós
munka-, lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási, (egészségügy, oktatás, kereskedelem) stb.
kapcsolatokon alapul.




























































































































A kistérség Komló városát és agglomerációját foglalja magában, a Mecsek
hegység keleti részén helyezkedik el. A települések vonatkozásában meghatározó jelentőségű
Komló. A 19 település a 66-os útról leágazva és annak közelében lévő alsórendű utak mentén
helyezkedik el. A kistérség fő jellemvonása a kulturális értékek megléte mellett a vonzó
természeti tájkép, mely alapja lehet az idegenforgalmi fejlesztéseknek. Jellemzően aprófalvak
alkotják a kistérséget, melynek egyetlen városa Komló város meghatározó jelentőségű, térségi
kihatással bír. A térség lakosságának nagyobb része (65%) Komlón él.
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IV. 1. Az ellátások formái
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint
az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza a feladat-ellátás megszervezésének
módját, amelyre a települési önkormányzatok kötelezettek.
Komló Város Képviselő-testületén 2/2007. (II. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátási
formákról és támogatásokról határozza meg a város szociálpolitikai irányvonalát a szociális
juttatásokra való jogosultság szabályait.
Valamennyi
kistérségi
települési
önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §-a, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a
rendeletét, amely összhangban van a tárulási feladat-ellátással.
A rendelet meghatározza az önkormányzat szociális biztonságának megőrzése érdekében az
egyes ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, és érvényesítésének
garanciáit.
A rendeletben szabályozott ellátások elsősorban az önmagukért és családjukért felelősséget
vállaló családok megsegítését szolgálják. A rendelet kiemelt módon kívánja segíteni a
nagycsaládosokat és az egyedül élő idős embereket.
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A lakosság hatékony megsegítése céljából a rendelet alkalmazása során a természetben
nyújtott támogatást előnyben részesítjük a pénzbeli támogatással szemben.
Pénzbeli ellátási formák a szociális törvény 25. §. (3) bekezdése értelmében
Időskorúak járadéka
Rendelkezésre állási támogatás
Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás,
Ápolási díj,
Átmeneti segély,
Temetési segély
A Szociális törvény 26. § a települési önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó
pénzbeli ellátások kiegészítésére ad lehetőséget.
A 2008. évi CVII. Törvény 6. § 2009. 01. 01.-től hatályos rendelkezése aktív korúak
ellátását állapított meg, a szociális törvény 33. § (1) szerinti feltételek esetén: Az aktív
korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk
részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg
annak az aktív korú személynek,
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban
együtt: egészségkárosodott személy], vagy
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama
lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása
miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet
követően az Flt. Alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami
foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás,
a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti
járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az
ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a
Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem
benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig
együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem
biztosított, és keresőtevékenységet – ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi
munkavállalói könyvvel végzett munkát – nem folytat.
Az aktív korúak ellátása lehetőséget biztosít arra, hogy állami foglalkoztatási szervnél kéri az
álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét a személy, akinél az aktív korúak ellátást
megállapították, közfoglalkoztatásban vesz részt közfoglalkoztatásban.
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Természetben nyújtott ellátások a szociális törvény 47. § (1) bekezdése értelmében
Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás
Közgyógyellátás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a
családban a Gyvt. 68. §-a szerinti védelembe vett gyermek él. A természetbeni ellátás
különösen a tankönyv, a tüzelő segély, közüzemi díjak illetve a gyermekintézmények térítési
díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő
támogatás.

IV. 2. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA
KOMLÓ VÁROS
1.) Aktív korúak ellátása
Az aktív korúak ellátására való jogosultságon belül két nagy csoport különíthető el, a
rendszeres szociális segélyezettek (RSZS), illetve a rendelkezésre állási támogatásra (RÁT)
jogosultak köre. A rendszeres szociális segélyre az egészségkárosodottak (korábban
hagyományos szociális segélyben részesülők), 55 év felettiek, valamint azok jogosultak,
akiknek 14 év alatti gyermekük esetében nem biztosított a gyermek napközbeni ellátása. A
rendelkezésre állási támogatásban azok részesülnek majd, akik rendszeres szociális segélyre
nem jogosultak, és önhibájukon kívül foglalkoztatásban, képzésben, munkaerő-piaci
programokban nem vesznek részt.
A rendszeres szociális segély továbbra is a családi segélyezés elve alapján kerül kiszámításra,
egy családban csak egy fő lehet jogosult rá. Az összege a családi jövedelemhatár összegének
és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete. A családi
jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok és
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának (2009-ben 28.500,-Ft)
szorzatával. Ha a rendszeres szociális segély összege a havi 1000,-Ft-ot nem éri el, a jogosult
részére 1000,- Ft összegű ellátást kell megállapítani. 2009-ben 115 fő részesült az ellátásban,
összesen 21.647.815,-Ft összegben. A támogatás 80%-a igényelhető vissza.
A rendelkezésre állási támogatás összege fix, a család létszámától függetlenül az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyezik (2009-ben 28.500,-Ft) 2009-ben
összesen 1497 fő részesült az ellátásban, melynek összege 225.981.635,- Ft volt. (A
támogatás 10 %-a visszaigényelhető)
A RÁT-ra jogosultak elsősorban közfoglalkoztatásban vesznek részt. A munkavégzés
időtartamára munkabér jár, pénzbeli ellátást, azaz rendelkezésre állási támogatást csak arra az
időtartamra kell folyósítani, amikor a jogosult számára az önkormányzat éppen nem tud
munkát biztosítani.
A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. A közfoglalkoztatásban
résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, melynek összege – teljes
munkaidő esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél. A minimálbér 2009. január 1-től
havi 71.500,- Ft, a legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylő
munkakört ellátók garantált bérminimuma 2009. január 1-től havi 87.000 forint, 2009. július
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1-től 2009. december 31-ig 87.500,- Ft volt . A munkáltató által fizetendő járulékoknak csak
az 50 %-át kell az önkormányzatnak állnia. A közfoglalkoztatásban résztvevők
munkabérének és járulékainak 95 %-át az állam, 5%-át az önkormányzat fizeti.
2009-ben a közcélú foglalkoztatás önrésze 9.099.328,- Ft volt, összesen 437 fő vett részt a
közfoglalkoztatásban.
2.) Időskorúak járadéka
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
személyek részére nyújtott támogatás.
2009-ben 10 fő részesült időskorúak járadékában, melynek összege 1.709.500,- Ft volt. A
segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a (2009-ben
22.800,-Ft), egyedülálló esetében 95%-a (2009-ben 27.075,-Ft), a 75. életévét betöltött
egyedülálló esetében 130%-a (2009-ben 37.050,-Ft). Az összeg 90%-a visszaigényelhető.

3.) Lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás két típusa van, a normatív lakásfenntartási támogatás 90%-a
visszaigényelhető, a helyi lakásfenntartási támogatás teljes összege az önkormányzat
költségvetését terheli. A képviselő-testület a 170/2008.(XII.11.) sz. határozatával a szociális
kiadások tekintetében a nem kötelező ellátási formák megszüntetéséről döntött, ennek
értelmében a Képviselő-testület az 1/2009.(II. 5.) sz. rendeletével hatályon kívül helyezte a
helyi lakásfenntartási támogatást. Azonban a rendeletmódosítás hatályba lépéséig beadott
kérelmek alapján a jogosultságokat meg kellett állapítani. Az ellátás egy évre jár, a támogatás
összege egységesen 2500,- Ft. 2009.-ben összesen 266 fő számára lett megállapítva a helyi
lakásfenntartási támogatás, 4.818.000,-Ft összegben. 2009-ben 1289 fő részesült normatív
lakásfenntartási támogatásban, melynek összege 51.647.000,-Ft volt.
4.) Ápolási díj
A normatív ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a
(2009-ben 28.500,-Ft), fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy gondozását,
ápolását végző személy esetén annak 130%-a (2009-ben 37.050,-Ft). 2009-ben 68 fő részesült
alanyi ápolási díjban, melynek összege 17.154.955,- Ft volt. Az összeg 90 %-a volt
visszaigényelhető.
A képviselő-testület döntése értelmében az 1/2009. (II.5.) számú rendelettel a méltányos
ápolási díj megszüntetésre került, ezek tekintetében már csak az áthúzódó hatás tervezhető. A
méltányos ápolási díj teljes összege az önkormányzat költségvetését terheli. A méltányos
ápolási díj nem határozott idejű ellátás, hanem határozatlan időre szól, a jogosultságot
kétévente kell felülvizsgálni. 2009-ben 11 fő részesült méltányos ápolási díjban, melyre az
önkormányzat 4.019.000,- Ft-ot fizetett ki A méltányos ápolási díj összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos (2009-ben 28.500,-Ft).

5.) Adósságkezelési szolgáltatás
Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelési támogatás
körébe bevont adósság 75 %-át, összege 2009-ben kettőszázezer forint volt. A támogatás egy
összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően. Az adósságkezelési
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szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra
jogosult. A havi részletekben nyújtott adósságcsökkentési támogatásnál nehéz pontosan
tervezni, mivel az ellátás összege és futamideje is változó lehet. A 2008-as évhez képest
ugrásszerűen megnőtt az adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma (29 fő) és a
számukra kifizetett támogatás összege (4.352.000,-Ft. ) A támogatás 90%-a
visszaigényelhető.
6.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozója jogosult, aki a gyermek tartására köteles,
és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális
pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A támogatás havi összege –
gyermekenként- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a. A jegyző
minden hónap 10-ig értesíti a MÁK-ot a támogatás összegéről, valamint az igényelhető
előlegről. A MÁK minden hónap 15-ig továbbítja az összesített adatokat megyénként a
Belügyminisztériumnak, az az adatokat soron kívül továbbítja a Minisztériumnak. A
Minisztérium minden hónap 18-ig rendelkezik a MÁK felé a támogatásoknak az
önkormányzatok felé történő átutalásáról. Az ellátás 100%-a leigényelhető. 2009-ben 6 fő
részesült az ellátásban, 420.090,- Ft összegben.

7.) Óvodáztatási támogatás
A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az
óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, pénzbeli támogatást
folyósít. Az pénzbeli támogatás összege a 2009. évben gyermekenként első alkalommal
húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint. A 2009. évet
követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény
elfogadásával egyidejűleg dönt.
A jegyző a tárgyév június hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a
tárgyév június 10-ig, a tárgyév december hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás
folyósításához a tárgyév december 10-ig értesíti a MÁK-ot a támogatás összegéről. A MÁK
a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesített adatokat június 15-ig, illetve december
15-ig megyénként, önkormányzatonkénti bontásban megküldi az Önkormányzati
Minisztérium részére. Az Önkormányzati Minisztérium az összesített adatokat 5 napon belül
megküldi a Minisztériumnak, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak. Az
Önkormányzati Minisztérium június 18-ig, illetve december 18-ig rendelkezik a Magyar
Államkincstár felé a támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történő
átutalásáról. Az ellátás 100 %-a leigényelhető. 2009-ben 14 fő részesült a támogatásban,
melynek összege 300.000,- Ft volt.

8.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatása
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában,
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b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást
folyósít. A pénzbeli támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a költségvetésről
szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.
A jegyző a tárgyév július hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához tárgyév
július 10-éig, a tárgyév november hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához
tárgyév november 10-éig értesíti a MÁK-ot a megállapított pénzbeli támogatás összegéről.
A MÁK a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesített adatokat július 15-éig, illetve
november 15-éig megküldi az Önkormányzati Minisztérium részére. Az Önkormányzati
Minisztérium az összesített adatokat soron kívül megküldi a Minisztériumnak. A
Minisztérium július 18-áig, illetve november 18-áig rendelkezik a Magyar Államkincstár
felé a támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történő átutalásáról. Az ellátás
100 %-a leigényelhető. 2009 július 1. napján 1453 gyermek, 2009. november 1. napján
1581 gyermek részesült a pénzbeli támogatásban.

IV. 3. RENDKÍVÜLI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA
KOMLÓ VÁROS
1.) Méltányossági közgyógyellátás
Méltányos közgyógyellátás esetén az önkormányzatnak a megállapított gyógyszerkeret 30%át kell térítésként kifizetni. A gyógyszerkeretet a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
állapítja meg egyénre szabottan. Az egyéni havi gyógyszerkeret maximális összege a
költségvetési törvény értelmében 2009-ben is 12.000,-Ft volt, az eseti keret maximum 6000
Ft. 2009-ben 66 fő részére állapítottunk meg méltányos közgyógyellátást, mely után
2.085.000,- Ft térítési díjat fizetett az önkormányzat.
2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 21. §
(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a
rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
2009-ben 1310 esetben lett megállapítva a támogatás, és összesen 7.248.000,- Ft-ot fizettünk
ki.
3.) Átmeneti segély
A szociális törvény értelmében az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek
részére átmeneti segélyt nyújt.
Átmeneti segély a helyi szociális rendelet értelmében évente háromszor adható egy
jogosultnak, alkalmanként maximum 4000 Ft összegben. Rendkívüli élethelyzet esetén az
összeg 20.000,- Ft lehet. 2009-ben 1175 esetben került sor kifizetésre, 5.948.000,- Ft
értékben. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön
formájában is nyújtható. A szociális kölcsön maximális összege 60.000 Ft, teljes futamideje
24 hónap lehet. 2009-ben 16 fő részesült az ellátásban, 960.000,-Ft összegben.
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4.) Temetési segély
A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt
állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére,
hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
A temetési segély összege 20.000 Ft, 2009-ben 217 fő részesült temetési segélyben
4.380.000,- Ft értékben.
5.) Köztemetés
2009-ben majdnem megduplázódott a köztemetések száma, míg 2008-ban 12, addig 2009-ben
23 fő köztemetésére került sor, melynek összege 2.477.681,-Ft volt

6. Szemétszállítási díj támogatás
Szemétszállítási díjtámogatásban részesíthető az a Komlón lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező lakos, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2009-ben 57.000,-Ft), egyedül élő
esetében 240 %-át (68.400,-Ft) nem haladja meg. A támogatás mértéke a fizetendő havi díj
összegének 50 %-a, legfeljebb 1.000,- Ft. A szemétszállítási díjtámogatás a tárgy évre január
1-től kerül megállapításra, a rendelkezésre álló Városgazdálkodási Zrt. Által képzett
„szociális alap” mértékéig.
2009-ben 316 fő részesült az ellátásban 3.426.832,- Ft összegben.
7. Mellékvízmérő-csere költségeinek átvállalása
A Komló-Víz Kft. Által képezett „szociális alap” terhére a mellékvízmérő időszakos
cseréjének költségei alól mentesíthető az a Komlón lakóhellyel rendelkező lakos, aki
lakásfenntartási támogatásban részesül, és igazolja, hogy nincs vízdíj- és helyi adó-tartozása –
kivéve, ha a vízdíj-tartozás tekintetében a szolgáltatóval részletfizetési megállapodást kötött –
valamint, hogy a mellékvízmérő időszakos cseréje esedékes.
2009-ben 40 fő részesült a támogatásban, melynek összege 250.800,- Ft volt.

SZÁSZVÁR
A következő táblázatban bemutatásra kerül: Szászvár, Vékény, Magyaregregy és
Kárász Községek a szociális ellátási formái, az ellátotti létszám és a kifizetésre kerülő
támogatások összege. A jogosultsági feltételek bemutatása megtörtént Komló Város ellátási
formái bemutatásánál. A rászorultsági mutatók számának emelkedése jelzi, hogy a lakosság
szociális helyzete egyre nehezebb.
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SZÁSZVÁR, VÉKÉNY, KÁRÁSZ ÉS MAGYAREGREGY KÖZSÉG BEMUTATÁSA
Ellátás fajtája

Aktív korúak ellátása
ebből rendszeres szoc. segély
55 év feletti ebből
rendelkezésre állási támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági
alapon
Rendszeres szoc. segélyezésre
felhasznált összeg (eFt)
Rendelkezésre állási
támogatásra kifizetett (eFt)
Ápolási díjra kifizetett összeg
alanyi jogon (eFt)
Ápolási díjra kifizetett összeg
méltányossági alapon (eFt)
Lakásfenntartási támogatás
(eFt)

Szociális ellátások adatai 2008- 2009.
Szászvár
Szászvár
Vékény
Vékény
Kárász
Kárász
M.egregy M.egregy
2008. 12.31. 2009. 12.31. 2008. 12.. 31 2009.
2008.12.31. 2009.12..31 2008.
2009. 12.31.
12..31.
.
12.31.
létszám
létszám
létszám
létszám
létszám
létszám
létszám
létszám
38
11
11
2
10
3
28
11
x
5
0
0
0
0
0
3
x
54
1
12
2
8
5
18
118
146
19
15
14
18
3
45
10
2

10
2

0
1

1
1

1
0

0
0

1
1

1
0

x

3398 x

472 x

422 x

1393

x

7608 x

2063 x

1520 x

3255

x

4241 x

120 x

333 x

285

x

547 x

274 x

0x

86

x

4065 x

702 x

658 x

2006
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V. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Alapszolgáltatások:
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotuktól, mentális állapotukból vagy más okból
származó problémáik megoldásában.
Szociális alapszolgáltatások:
a.) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
b.) étkeztetés,
c.) házi segítségnyújtás,
d.) családsegítés,
e.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
f.) közösségi ellátások,
g.) támogató szolgáltatás,
h.) utcai szociális munka,
i.) nappali ellátás
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:
a.) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
b.) a rehabilitációs intézmény,
c.) a lakóotthon, (tartós bentlakásos intézmény)
d.) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
e.) egyéb speciális intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusa:
a.) időskorúak gondozóháza,
b.) fogyatékos személyek gondozóháza
c.) pszichiátriai betegek átmeneti otthona,
d.) szenvedélybetegek átmeneti otthona,
e.) éjjeli menedékhelye,
f.) hajléktalan személyek átmeneti szállása

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁS
SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉGBEN
Szociális alapszolgáltatás: falugondnoki szolgáltatás
A falugondnoki szolgáltatás olyan szociális alapellátási forma, amelyet főállásban, teljes
munkaidőben (heti 40 óra), közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott falugondnok
alkalmazásával és a szolgáltatás jellegéhez igazodó gépjármű üzemeltetésével biztosítanak,
csökkentve ezzel az aprófalvak és a külterületi lakott helyek szolgáltatás- és
intézményhiányból eredő hátrányait.
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A falugondnoki szolgálat létrehozásához pályázati lehetőséget (gépjármű beszerzéséhez, majd
az elhasználódást követően gépjárműcseréhez), és működtetéséhez kiegészítő hozzájárulásra
jogosult az a település, amelynek lakossága nem haladja meg a 660 főt.
Falgondnoki szolgálat működik:
- Kárász,
- Szalatnak községekben.
Kárászon a jogszabály bevezetését követő első pályázati lehetőségen iskolabusznak vásárolt
az önkormányzat gépjárművet – 1996. évben. A járművet pályázatból több alkalommal
sikerült lecserélni. A falugondnok feladat-ellátását helyi rendelet szabályozza, működési
engedéllyel rendelkezik. Tevékenysége az egyre idősödő falvakban a lakosság kiszolgálása,
orvoshoz, vizsgálatra, gyógyszertárba történő szállítása. A falugondnokok a legtöbb
településen az étel házhoz szállításába is besegítenek, szerveznek a gépjárművel nem
rendelkezők részére bevásárló utakat, illetve ellátják az önkormányzat beszerzési, szervezési
feladatait is.
A falugondnok szerepe és fontossága a kis létszámú iskolák bezárásával különösen
felértékelődött, a gyermekek óvodába, iskolába szállítását nem lehet megoldani a segítségük
nélkül.
A települési önkormányzatok ezeket a feladatokat önálló működtetési formában biztosítják,
nem került kistérségi szinten megszervezésre.

VI. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ - KISTÉRSÉG
TERÜLETÉN LÉVŐ INTÉZMÉNYEK BEMUTATÁSA
A kistérségi társulás - megalakulását követően – a szociális intézményi feladatok ellátásával
a Szent Borbála Szociális Ellátó Kht.-t bízta meg, 2006. évben kiegészítő normatíva az ily
módon történő feladatellátásra nem volt igényelhető (ellátási szerződés). Az intézményben
lakók 15 %-a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai
településeiről érkezik. A Kht. működési engedélye a Társulás területére szól. A Szent Borbála
Szociális Ellátó Kht. működését nagyban segítette adományokkal a Német Kisebbségi
Önkormányzat.
Az ösztönző támogatásból 2004. évben szociális intézményi feladatokra 20 millió forint,
2005. évben kiegészítő normatív támogatás 22 millió 800 ezer forint volt.
Az ösztönző támogatás, valamint a kiegészítő normatíva összege a Családok Átmeneti
Otthona kialakítása és a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményi feladatok
ellátására is felhasználásra került.
A gyermekjóléti alapellátás keretében a társulás a családsegítés és gyermekjóléti
feladatot biztosította a mikro-körzet központokon keresztül. Komló, Szászvár és a térségen
kívüli Mágocs települések feladat-ellátási szerződésben foglaltak biztosításával, 2006.
december 31. napjáig.
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A 2004. évi ösztönző támogatás lehetőséget biztosított a körzetközpontokhoz tartozó
kistelepülések tárgyi eszközei beszerzésére, a működési engedély és a szakmai programban
foglaltak maradéktalan teljesítéséhez.
2007. január 1. napjától megalapításra került a Szociális Szolgáltató Központ, valamint a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény komlói székhellyel. A két intézmény a
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmény. A
telephelyek Szászváron és Egyházaskozáron kerültek kialakításra a Szociális Szolgáltató
Központnál, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telephelye Szászváron működik.
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a kiegészítő normatív támogatás
igénylésével az intézmények működtetését kevesebb önkormányzati támogatással tudta
megoldani. Ennek ellenére a nehéz gazdasági helyzetből adódóan a Szociális Szolgáltató
Központ Idősek Gondozóháza egységet 2009. október 31. napjával meg kellett szüntetni, a
költségvetés stabilizálása érdekében.
Komló Pécsi út 42. szám alatt kezdte meg működését a Komlói Szociális Kht. Mecsek Szíve
Idősek Otthona keretén belül a Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény rendelkezik
együttműködési megállapodással a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással.
A Komló, Kossuth L. utca 103. szám alatti (volt Rendelőintézet) épülete felújításra került.
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi döntése értelmében a Kistérségi
Iroda, a Szociális Szolgáltató Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a
Védőnői Szolgálat átköltözésével a város és a kistérség települési részére központi helyen lesz
elérhető a kistérséget ellátó intézmények székhelyei. A felújítási munkálatok 2010. április
hónapban befejezésre kerültek, az intézmények a működési engedélyek megszerzését
követően költöznek felújított épületbe.
Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. 7300 Komló, Sallai u. 32.:
A „Szent Borbála Otthon” Szociális Ellátó Közhasznú Társaságnak 2004. 01.01-től kiemelt
szakmai feladata, a szociális törvényben szabályozott, a személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális alap és szakosított szolgáltatások biztosítása. Az intézmény két telephelyen
a Komló, Sallai u. 32. és a Komló, Liliom u. 9. szám alatt működik. Működési engedélye
Baranya megyére, illetve a Komlói Kistérség területére szól.
2009. 07. 01-től a törvényi előírásoknak megfelelően az intézményi átalakulás megtörtént.
Az Intézmény új névvel „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság, de a régi szakmai szemlélettel, magas színvonalon biztosítja a
szociális szolgáltatásokat.
Integrált intézményként mindkét telephelyen, 90 szolgáltatást igénybe vevő részére a
szükségletekhez igazodó differenciált ápolást, gondozást és állandó felügyeletet biztosít.
Ellátottaik részére szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő teljes körű
intézményi ellátást nyújt.
A szociális szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint oszlik meg.
A Sallai úti telephelyen 40 fő részére biztosít fokozott intenzív ápolást, ellátást, legfőképp
azok az igénybe vevők kérelmezhetik a szolgáltatást, akiknél diagnosztizálták a súlyos
demencia kórképet. Az ellátási igényéket 2-3-4 ágyas beteg illetve lakószobákban
biztosítják. A személyes gondoskodás intézményi térítési díja 68.000 Ft/hó.
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A Liliom utcai telephelyen 50 idősember részesül ellátásban, elsősorban az időskor terheit
könnyebben elviselő, jobb fizikai és pszichés állapotban lévő ellátottak kerülnek
elhelyezésre. De a megnövekedett gondozási szükséglet miatt egyre több a fekvő és
dementált ellátottak száma. A lakószobákban 2-3-4 ágyas elhelyezést biztosítanak. A betegés lakószobák bútorzata, felszereltsége az ellátottak életkori sajátosságainak megfelelő, az
intézményi térítési díj 64000Ft/hó.
Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott
egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján
nyújtható.
A bentlakásos intézmény szolgáltatásait nemcsak a komlói lakosok, hanem Baranya
megyéből illetve a kistérség lakossága is kérelmezheti. Az intézmény férőhely
kihasználtsága 100%-os. Jelenleg az elhelyezésre várakozók száma 90 fő.
Sallai úti telephelyen a szociális alapszolgáltatást az Idős és- Demens Személyek Nappali
Ellátását 20 fő részére biztosítják, 14 ellátott rendelkezik a demencia centrum által
megállapított demens szakvéleménnyel, 6 ellátottnak biztosítanak az időskornak megfelelő
szolgáltatást. Az intézmény ellátási területe Komló városa.
Az ellátás kontextusában arra törekszenek, hogy a szociális szolgáltatást igénylőknek
egészségi és mentális állapotuknak megfelelő életritmust biztosítsanak,
Az intézmény végleges működési engedéllyel rendelkezik, a törvénybe előírt szakmai és
személyi feltételeknek megfelel.
A Szent Borbála Otthon célkitűzései:
Mind két telephelyen a teljes akadálymentes környezet illetve az akadálymentes közlekedés
kialakítása. Pályázati úton hőszigetelés, nyílászárók cseréje az energiatakarékosság végett,
hogy a további fenntarthatóságot biztosító legyen.
A lakószobák komfortosítása, fürdő helyiségek, illemhelyek folyamatos felújítása.
Tisztasági festés azokban a lakó és betegszobákban ahol még nem történt meg.
Az átlagéletkor növekedése a meghosszabbodott élettartam új típusú egészségügyi és
szociális kihívást generál. Prioritásként kell kezelni az időkori demencia, szellemi leépülés
problémájának megoldását. Az intézményben a demens ellátás iránti igénylők száma
jelentős ütemben növekszik. A demencia kórképben szenvedő idősek ellátása egy új
szakterület, amely új módszerek bevezetését teszik szükségesé. A dolgozók részéről
nagyfokú türelmet, empátiát, új ismeretek elsajátítását és alkalmazását igényli.
Ezért kiemelt feladatként kezelik a szakdolgozók továbbképzését.
Az általános részlegben cél, hogy innovatív programok szervezésével az idősek
aktivitásukat, fizikai és pszichés állapotukat minél hosszabb ideig megőrizzék. Ilyen
programok a Generációs Táncház szervezése, ahol idősek, fiatalok együtt szerepelnek,
énekelnek, táncolnak. Jelenleg a rendezvényen a kistérség és a megyei intézmények lakói,
idősei vesznek részt. Terveik között szerepel, hogy programokra a megye határát túllépve is
hívnak vendégeket.
Jó a szakmai együttműködés a városunkban működő egészségügyi, szociális, oktatási,
kulturális és civil szervezettekkel. Külön kiemelést érdemel a Német Kisebbségi
Önkormányzat, akik nagy figyelmet szentelnek az idősebb korosztálynak is.
Környezeti programban szerepel a „Tegyük szebbé környezetünket mozgalomban” való
aktív részvétel. Parkosítás, parkgondozás, virágok ültetése és gondozása.
Komló, Pécsi út 42. székhellyel működik a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú
Társaság Mecsek Szíve Idősek Otthona.
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A szolgáltatás célja, feladata:
Az idős embereknek olyan körülményeket biztosítani, ahol az életkori sajátosságaiknak és
fennálló egészségi állapotuknak megfelelően testileg, lelkileg kielégítő életet tudnak élni.
Mindezeket jó lakhatási körülményekkel, egészségügyi ellátással, magas szintű gondozással,
mozgásszabadsággal, autonómiájukat elfogadó, beilleszkedésüket minden eszközzel elősegítő
szakemberekkel, számukra könnyen megközelíthető szolgáltatásokkal, kulturális és
szórakozási lehetőségekkel kívánnak elérni.
Cél, hogy a magasabb gondozási- ápolási szükségletű személyek részesüljenek előnyben az
ellátások igénybevételénél.
Azok a kérelmezők helyezhetők el, akiknek a gondozási-ápolási szükséglete a 36/2007. (XII.
22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális
rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól- alapján a napi 4 órát
meghaladja. A Mecsek Szíve Idősek Otthona működési engedélye alapján 125 lakó ellátását
tudja biztosítani. Kihasználtságuk 100%-os. Az intézményi térítési díj, melyet a fenntartó
határoz meg: 60.000,-Ft/hó.
Az ellátottak és kérelmezők településenkénti megoszlása:
Település neve
Komló
Hosszúhetény
Kárász
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Szászvár
Gödre
Szentlőrinc
Magyarbóly
Kővágótőttős
Pécsvárad
Mekényes
Bodág
Véménd
Görcsöny
Pécs
Sásd
Mágocs
Szabény
Kölked
Harkány
Kozármisleny
Kishajmás
Szajk
Baranya megyén kivüliek

Ellátottak száma
74
4
1
1
1
2
2
1

1
1
1
20
1
1
1
1
1
2
1
1
10

Várakozók száma
38
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4

A települések közötti megoszlást szemlélteti az alábbi diagram, ellátottak száma szerint:
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Ellátottak számának alakulása 2010.
évben

Fejlesztési irányok:
A Mecsek Szíve Idősek Otthonában a lakók állapot változásának függvényében érdemes
elgondolkodni demens, vagy pszichiátriai részleg kialakításán.
Az épület állagának javítása és a költséghatékonyabb gazdálkodás, valamint az ellátottak
közérzetének javítása érdekében a nyílászárók cseré, külső hőszigetelés és a fűtés
korszerűsítése elengedhetetlen. Az akadálymentes közlekedés biztosítása és az elavult, rossz
konstrukciójú lift kiváltása érdekében külső lift kialakítása szükséges.
A Kft. keretében került kialakításra a Családok Átmeneti Otthona, amely a Társulás
Együttműködési Megállapodásában kistérségi feladat-ellátást biztosít.
Családok Átmeneti Otthona 7300 Komló, Pécsi út 42.
Az intézmény a gyermekjóléti alapellátás feladatait látja el bentlakásos formában.
Bekerülés az igénylő kérelmére történik, gyakran a gyermekjóléti szolgálat vagy a jelző
rendszer más tagjai javaslatára. Az ellátás igénybevétele önkéntes.
A bekerülés leggyakoribb okai:
- lakhatási és anyagi problémák
- családi konfliktusok
- bántalmazás.
Az intézmény elhelyezésen túl pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés segítséget
nyújt. Különösen a fiatal szülők, a családi krízis következtében védelmet kereső szülő és
gyermeke, a szociális krízis miatt bekerülő családok számára.
Szolgáltatásaival a gyermekek védelmét, a családi és társadalmi kapcsolatok helyreállítását,
az önálló életvezetés kialakítását segíti elő.
Az intézményben 13 önálló lakrész, 1 közös konyha, 2 fürdőszoba, 1 játszószoba, 1 társalgó
helyiség áll a 40 fő rendelkezésére.

Az ellátottak jellemzői:
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Teljes család
Apa gyermekeivel
Anya gyermekeivel
Gyám unokájával
Várandós anya
Az ellátottak megoszlása:
Fiú
23

12
4
10
1
1

lány
23

anya
24

apa
16

Fejlesztés: szükség lenne egy krízisszoba kialakítására és fenntartására a krízis helyzetbe
került családok fogadása érdekében.

A Komlói Kistérség területén Máza, Szabadság u. 19. szám alatt, a községben működik a
pszichiátriai betegek otthona. Az otthon fenntartója a Tolna megyei Önkormányzat volt,
jelenlegi fenntartója a telephelyen kizárólag pszichiátriai betegeket lát el. Az intézet ellátottjai
Tolna és Baranya megyei területéről nyernek beutalást.

Komló Város Önkormányzat területén működik a Mecsekjánosi pusztán lévő idősek
otthona, korábban a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény 40
férőhellyel, jelenleg nem állami fenntartású formában működik.
A komlói intézmények közül az önkormányzati hozzájárulással működő intézmények a
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodásában,
mint kistérségi feladatot ellátó egységek szerepelnek, kiegészítő normatív támogatás
igénylésére a társulás nem jogosult, a költségvetési törvény szabályozása értelmében.

VII. A SZOCIÁLIS FELADAT-ELLÁTÁS MEGSZERVEZÉSÉRE
KÖTELES SZERVEK
A települései önkormányzat köteles biztosítani:
a.) étkeztetést,
b.) házi segítségnyújtást,
c.) kétezer főnél több állandó lakos esetén, a fentieken felül a családsegítést,
d.) háromezer főnél több lakos esetén, a fentieken felül a nappali ellátást,
e.) tízezer főnél több lakos esetén a fentieket, és a nappali ellátást,
d.) harmincezernél több állandó lakos esetén a szociális alapszolgáltatást és átmeneti
elhelyezést nyújtó ellátást,
e.) ötvenezer főnél több állandó lakos él, szociális alapszolgáltatást és utcai szociális munkát
köteles biztosítani.
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a folyamatos állapotfelmérése alapján
a települési önkormányzatok részben tesznek eleget e kötelezettségüknek.

28

Ellátási forma
Étkeztetés
Házi
segítségnyújtás
Családsegítés
Idősek nappali
ellátása
Szociális
alapszolgáltatás
és átmeneti
elhelyezés
Szociális
alapszolgáltatás
és szociális
munka

2.000 fő
alatt


2.000 fő
felett


3.000 fő
felett


10.000 fő
felett


30.000 fő
felett


50.000 fő
felett






































A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a Szociális Szolgáltató Központ, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményen keresztül biztosítja a házi
segítségnyújtás, a családsegítés, az idősek nappali ellátása, valamint a gyermekvédelmi
törvény szerinti gyermekjóléti szolgálat feladat-ellátást. Az étkeztetés, a tanya-, és
falugondnoki szolgálat működtetését önállóan szervezik meg. Ezen feladatokat a költségvetési
törvény külön támogatással nem ösztönzi kistérségi ellátási formában történő szervezésre.
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VIII. A KOMLÓI KISTÉRSÉG ÁLTAL FENNTARTOTT
INTÉZMÉNYEK BEMUTATÁSA
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat feladat-ellátása 2010. évben
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
Székhelye: 7300 Komló, Kossuth L. u. 103.
Telephelye: Szászvár, Bányász tér 1.
Közalkalmazotti létszám:
Komlói székhely:
- Hosszúhetény:
- Magyarhertelend
- Magyarszék
- Mánfa
Szászvári telephely:

26 fő
17 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
4 fő

Családsegítés:
- szociális kölcsön előkészítése
- szemétszállítási díj támogatás előkészítése
- rehabilitációs járadékosok, rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés a
Munkaügyi Kirendeltséggel kötött megállapodás alapján
- átmeneti segélyezéssel kapcsolatos környezettanulmányok, javaslatok készítése
Gyermekjóléti alapellátás:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos környezettanulmány, javaslat
készítése
- helyettes szülői hálózat szervezése (részben került megvalósításra)
Adósságkezelési tanácsadás, szolgáltatás
Gyermekjóléti Szolgáltatás:
A gyermekjóléti szolgálat feladat-ellátását a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Törvény szabályozza. A Gyv. 38 §-a kimondja, hogy a gyermek testi,
értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez, az alapellátás
keretében nyújtott személyes gondoskodást a tartózkodási helyhez legközelebb eső
intézményben kell biztosítani.
A törvény 39 § (1) és (2) bekezdése szabályozza a gyermekjóléti szolgáltatás feladat-ellátását.
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás saját intézményén keresztül biztosítja
e szolgáltatást. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mind a 19 településen biztosítja az
ellátást. Az intézmény Komló, Templom tér 4. szám alatti székhellyel, Szászvár, Bányász tér
1. szám alatti telephellyel működik, 2007. január 1. napjától.
2010. évben Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a volt rendelőintézet épületét
bocsátotta rendelkezésére a kistérségi feladatot ellátó intézményeknek. A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat telephelye 7300 Komló, Kossuth L.. u. 103. címre változott. A
feladat-ellátás tekintetében változás nem történt.
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Gyermekjóléti Szolgáltatás:
A Gyvt. 39-40. § értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás négy megfogalmazott cél elérése
érdekében teljesít különféle feladatokat:
1. A gyermek testi- lelki egészségének családban történő nevelésének
elősegítése.
2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése.
3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.
4. A családjából kiemelt gyermekek családjukba történő visszahelyezése
érdekében.
Prevenciós célzatú tevékenységeink között kiemelt feladat olyan új szolgáltatások bevezetése,
amely a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik életkörülményein pozitív irányban
változtat, vagy szabadidejük hasznos eltöltésében segítséget nyújt.
A gondozási tevékenység a szociális munka alapelveire, módszertanára épülő gondozási
folyamat, mely történhet önkéntes alapon alapellátásban, hatósági alapon (jegyzői hatáskör)
kötelező jelleggel a védelem alá vont gyermekek családjainak esetében. A gyermekjóléti
szolgáltatás bármilyen formája azonban ingyenes az igénybevevő számára.(Gyvt.)

Családsegítő Szolgálat
A Családsegítő Szolgálat elsődleges feladata a családok komplex segítése.
A szociális információs szolgáltatás keretében tájékoztatják ügyfeleiket a szociális biztonság
megteremtéséhez kapcsolódó ellátások és szolgáltatások elérhetőségéről, igénybevételének
módjáról és a velük kapcsolatos szabályokról. Amennyiben az igényelt szolgáltatás helyben
nem elérhető, a családsegítő intézkedik a legkönnyebben elérhető ellátási lehetőség
felkutatásáról.
Egyre elterjedtebb az elektronikus úton történő kérelembenyújtás, egyéb ügyintézés. Ezt a
korszerű ügyintézési lehetőséget a segítségre szoruló családok nem tudják alkalmazni, az
ügyintézés meggyorsítása érdekében a családoknak e tekintetben segítségére van a szolgálat.
A szolgálat munkatársai igen nagy számban készítenek a Komló Városi Bíróság, Pécs Városi
Bíróság, a Komló Város Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda, Dél-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ illetve a Gyámhatóság és a Gyámhivatal megbízásából
környezettanulmányokat. A környezettanulmányok tárgya igen sokrétű lehet, többnyire
bírósági illetve illetékhivatali ügymenetek előkészítéséhez kerülnek felhasználásra.
2005. július 1.-től működik az Adósságkezelési Szolgáltatás. 2009-ben 798 ügyfelet
fogadtak az alkalmazottak az ügyfélfogadás során, ebből 70 ügyfél új kliens volt. A sikeres
előgondozás nyomán 25 kérelmet és javaslatot továbbítottak a Szociális Iroda ügyintézői felé.
Ebben az évben 2.465.893 Ft kintlévőséget rendeztek az adóssággal rendelkező családok az
adósságkezelés segítségével.
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A Családsegítő Szolgálat éves forgalmának bemutatása a Komlói körzetben:
Település
Komló
Mánfa
Hosszúhetény
Magyarszék
Liget
Mecsekpölöske
Bodolyabér és
Magyarhertelend

Éves forgalom
18025
386
861
277
186
118
179

Új kliensek száma
1749
26
96
69
54
42
28/

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztési irányai:
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Komló, Templom tér 4. székhellyel, Szászvár, Bányász tér1. szám
alatti telephellyel működött. A Komló, Kossuth L. u. 103. szám alatti (volt rendelőintézet
épülete) ingatlan felújításra került, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése
értelmében az épületet használatba adta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat
intézményeinek.
A Gyermekjóléti Szolgálatnak feladata a helyettes szülői hálózat megszervezése. 2009-ben
két fő szerezte meg az ehhez szükséges képesítést, de a családjukban lévő gyermekszám
miatt, átmenetileg nem fogadhatnak gyermekeket. A helyettes szülői hálózat működéséhez 3
fő képzett helyettes szülőre van szükség a törvényi előírások szerint, ezért továbbra is kiemelt
feladat az ellátás megszervezze. Fontosnak tartja az intézmény, hogy a jelenlegi gazdasági
helyzetben az Intézmény feladatainak, tevékenységi körének további minőségi
működtetésének színvonalát megőrizze. A működési feltételek biztosítása, a működő
szolgáltatások megtartása, színvonalának emelése feladat a szolgálat részére.

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás
Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, Kossuth L. u. 103.
Neve:

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szociális Szolgáltató Központ

Székhelye:

7300 Komló, Kossuth L. u. 103.

I. Telephely neve, címe:

„Arany Alkony” Idősek Klubja
7300 Komló, Kazinczy u. 2-4.

II. Telephely neve, címe:

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

7300 Komló, Vörösmarty utca 3/A.
III. Telephely neve,címe:

Szászvári Idősek Klubja
7349 Szászvár, Templom tér 4.
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IV. Telephely neve, címe:

Egyházaskozári Idősek Klubja

7347 Egyházaskozár, Fő tér 9.
Az intézmény tevékenysége:
• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
• idősek nappali ellátása
• hajléktalanok átmeneti elhelyezése
Valamennyi települési önkormányzat az alapszolgáltatások közül az étkeztetés, a házi
segítségnyújtás és a nem köteles feladatú jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást,
illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítja. A Szociális Szolgáltató Központ
telephelyén a szociális étkeztetés feladat Komló Város Önkormányzat területén került
megszervezésre. Kiegészítő támogatás erre a feladatra korábban nem volt igényelhető. A
többi feladat, amelyet a szolgálat ellát, kistérségi feladat-ellátás keretében kerül
megszervezésre. A kistérségi fenntartású intézmény kiemelkedő eredménye a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás megszervezése a kistérségben. Az Egyházaskozári és a Szászvári Idősek
Klubja működésének személyi és tárgyi feltételei megteremtésében jelentős előrelépés volt a
kistérségi feladat szervezés. A települési önkormányzatok önálló feladatként sem a személyi,
sem a tárgyi feltételek megteremtését maradéktalanul nem tudták teljesíteni. A kistérségi
feladat-szervezéssel a kiegészítő támogatás az intézmények működési feltételeit jelentősen
javította. A gazdaságosabb működés maga után vonta a tartalommal való feltöltést is.

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAI ELLÁTOTTI
ADATA:
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 19 települési önkormányzat
együttműködésével alapította az intézményeit. Ezen intézmények struktúráját jelentős
mértékben meghatározta a költségvetés ösztönző támogatása a közös működtetés esetében.
Azok a feladatok kerültek közös szervezés alá, amelyet kiemelten támogat a költségvetés. A
közösen megszervezendő feladat-ellátás a köteles alapszolgáltatások körét helyezi előtérbe.
Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy egyes településen hány ellátott veszi igénybe a
szolgáltatást.
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A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szociális és gyermekjóléti
feladatai és az ellátott létszám 2010. évben

Település neve

Lakos
szám

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás
biztosítása kistérségi működési
engedéllyel

Magyarhertelend

697

Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

Bodolyabér

273

Szolgáltatás biztosítása
önkormányzati működési
engedéllyel

Ellátottak
létszáma a
kistérségben

2007. január 1. után
indított szolgáltatás

Szociális étkeztetés
4
5
Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás,
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

8

Házi segítségnyújtás
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás
Magyarszék

Liget

1130

446

Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

Szociális étkeztetés
10
3

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Nincs ellátott a szociális
alapszolgáltatásban
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

34

Mecsekpölöske

455

Nincs ellátott a szociális
alapszolgáltatásban
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

Hosszúhetény

3399

Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

Magyaregregy

790

Szászvár

2557

Kárász

371

Vékény

154

Szalatnak

375

Házi segítségnyújtás
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás
Nincs ellátott a szociális
alapszolgáltatásban
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás
Házi segítségnyújtás
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés:
ellátottak száma: 55
Falugondnoki szolgálat

3

Házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

3

Házi segítségnyújtás

19
13
20

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Falugondnoki szolgálat

Házi segítségnyújtás
2010. 04.01.-től
Szociális étkeztetés
Falugondnoki szolgálat

31
3

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
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Köblény

264

Házi segítségnyújtás
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

Szociális étkeztetés

Egyházaskozár

831

Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

Szociális étkeztetés
működési engedélye
folyamatban

Szárász

57

Nincs ellátott a szociális
alapszolgáltatásban
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

Tófű

143

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

Hegyhátmaróc

192

Nincs ellátott a szociális
alapszolgáltatásban
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

Mánfa

849
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

9

9
3
20

1

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Szociális étkeztetés,
tanyagondnoki
szolgálat és idősek
nappali ellátása az
önkormányzat
fenntartásában
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Máza

1309

Komló

26741

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Hajléktalanok átmeneti elhelyezése
családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás

•
•
•

Szociális étkeztetés

3

Szociális étkeztetés

124
196
49
20
24

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

A táblázatban szereplő statisztikai adatok a kistérségi községek esetében a házi segítségnyújtás, és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásra vonatkoznak, Szászvár és Egyházaskozáron szerepel a nappali ellátás adata.
Komló Város esetében a felsorolásnak megfelelően az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és a hajléktalanok átmeneti elhelyezése szerepel.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében a lakosságszám és a 0-17 évesek száma a meghatározó
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IX. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív
támogatása alakulása a feladat-ellátás kistérségi megszervezését követően
A Komlói Kistérség 2004. június 18.-ai megalakulásakor ösztönző pályázati támogatás
felhasználásával indította útjára a közszolgálati feladat ellátást. Az ösztönző támogatás
összege 112 millió forint – a közoktatás, a szociális, a családsegítő, az egészségügyi és a
közigazgatási közösen történő feladat-ellátás kiépítését célozta meg.
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás 2005. január 5.-én alakult meg,
feladati ellátására a Kistérségi Irodát, mint önálló költségvetési szervet megalapította. A
Társulás a települési önkormányzatok tagdíj befizetéséből, valamint a költségvetési törvénybe
beépítésre kerülő kiegészítő normatív támogatásból kezdte meg működését. A települési
önkormányzatok polgármesterei felismerték annak, lehetőségét, hogy a közös feladat
szervezés, stabilabb költségvetéssel működő intézményhálózatot tud működtetni –
intézményfenntartó társulási forma a közoktatásban, saját fenntartású intézmény a szociális,
gyermekjóléti és családsegítő feladatoknál. Kialakultak a közoktatási mikro-körzet
központok, és 2007. január 1. napjával megalapításra került a Szociális Szolgáltató Központ, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.
A Társulás Tanácsa a kötelezően biztosítandó feladatokon felül a belső ellenőrzés kistérségi
megszervezését, a munka- és tűzvédelem, a területfejlesztési feladatokat jelentős
eredményekkel ellátja.
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kistérségi saját fenntartású
intézménye – szociális és gyermekjóléti - feladat-ellátása 43.307.760.- Ft olyan kiegészítő
normatív támogatás lehívását teszi lehetővé, amely a települési önkormányzatok saját,
önkormányzati hozzájárulását csökkenti az adott feladat ellátásakor. A kiegészítő normatív
támogatás igénylésére kizárólag közösen ellátott feladatszervezés biztosításával van
lehetőség.
Ezen feladatok közül az idősek klubja három településen jelenik meg mikro-körzeti feladatellátással, Komlón, Szászváron és Egyházaskozáron.
A házi segítségnyújtás tíz települési önkormányzaton került megszervezésre, a többi
önkormányzatnál is a feladat ellátható, felmérésük szerint nincs rá igény.
Jelentős eredmény a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi kiépítése, megszervezése.
A költségvetés a 2010. évtől nem támogatja normatív módon a szolgálat működtetését,
pályázati formában megítélt támogatással működtethető a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás.
A Társulás az alapító tagok hozzájárulásával, befizetett tagdíj összegével kezdte meg
működését. A befizetett tagdíj, az igényelt normatív támogatás, valamint a települési
önkormányzatok hozzájárulásával működik a kistérségi társulás. A szociális és a
gyermekjóléti intézmény tekintetében a települések hozzájárulása – az adott feladat
biztosítása arányában – teszi lehetővé a kistérségi feladat-ellátás biztosítását.
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Normatív támogatások alakulása a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás által fenntartott intézményekben
Az intézmény
neve

2006. évi támogatás összege
3. sz. mell.
8. sz. mell.
3.046.950.-

Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat
Szociális
Szolgáltató
Központ
3.046.950.-

2008. évi támogatás összege
3. sz. mell.
8. sz. mell.
32.852.150.- 13.307.200.-

2009. évi támogatás összege
3. sz. mell.
8. sz. mell.
32.636.480.- 13.219.840.-

Mindösszesen
3. sz. mell.
8. sz. mell.
65.488.630.- 29.573.990.-

62.487.400.-

20.630.000.-

71.404.000.-

24.550.000.-

133.891.400.-

45.180.000.-

95.339.550.-

33.937.200.-

104.040.480.-

37.769.840.-

199.380.030.-

74.753.990.-

Összesen
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A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató
Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat normatív támogatásának bemutatása a
2010. évre vonatkozóan:
Jogcím

Ellátás megnevezése

mutatószám

IV. 2. 3. (bc1)

Többcélú kistérségi társulás
által fenntartott hajléktalanok
átmeneti szállása
Többcélú kistérségi társulás
által ellátott családsegítés
Többcélú kistérségi társulás
által
ellátott
házi
segítségnyújtás
Többcélú kistérségi társulás
által fenntartott idősek klubja
Többcélú kistérségi Társulás
által ellátott gyermekjóléti
szolgáltatás
Kiegészítő támogatás összesen:
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
Szociális étkeztetés és házi
segítségnyújtás együttesen
Szociális
étkeztetést
és
időskorúak nappali intézményi
ellátását biztosítják
Szociális étkeztetést
biztosítanak
Házi segítségnyújtást
biztosítanak
Hajléktalanok átmeneti szállása
Normatív
támogatás
összesen:
Szociális szakvizsga
Támogatás mindösszesen:

24 fő

IV. 2. 4. a (1)
IV. 2. 4. bb (1)

IV.2.4.(bc)
IV. 2.6.(1a)

IV.
11. ab
11. ca
11.cb

11.cc
11. cd.
13.a

II. 2.

41028 fő

Fajlagos Központi
összeg
támogatás
180.000.4.320.000.-

320.-

13.128.960.-

207 fő

60.000.-

12.420.000.-

60 fő

90.000.-

5.400.000.-

1.200.-

8.038.800.-

6699 fő

43.307.760.32.412.120.-

41.028 fő
36 fő

221.450.-

7.972.200.-

60 fő

143.943.-

8.636.550.-

70 fő

55.363.-

3.875.375.-

171 fő

166.088.

28.400.963.-

24 fő

468.350.-

11.240.400.92.537.608.-

50 fő

9.400.-

470.000.136.315.368.-

A normatív támogatások között nem jelenik meg a központosított támogatás összege. A
jogcímek között a szociális szakvizsga mindkét intézményre vonatkozóan tartalmaz
támogatási összeget.
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A Társulás tagönkormányzatai által megfizetett hozzájárulás,
és a normatív támogatás bemutatása a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat intézménynél (ezer forintban)
Település neve
Hosszúhetény
Mánfa
Magyarhertelend
Bodolyabér
Magyarszék
Mecsekpölöske
Liget
Szászvár
Magyaregregy
Kárász
Vékény
Köblény
Máza
Egyházaskozár
Tófű
Hegyhátmaróc
Szárász
Szalatnak
Szászvári telephely
mindösszesen:
Vidék mindösszesen
Komló
Családsegítő és
Gyermekjóléti
mindösszesen:

Lakosság
Összes kiadás
szám
(lakosságarányos)
3399
7042
849
1759
970
2009

Normatív
támogatás
4560
1120
1274

Önkormányzati
támogatás
2482
639
735

2026

4197

2689

1508

2557

5253

3267

1954

7043

14591

9075

5428

14287
26741
41028

29598
55399
84997

18718
35031
53749

10792
10804
21596

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevétele között még megjelenik a központosított
támogatás összege is, amely a mellékletben becsatolt táblázatban szemléltetésre került.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében az alap- és a kiegészítő normatív
támogatás összege lakosságarányosan hívható le. A települések hozzájárulását nagymértékben
csökkenti a kiegészítő normatív támogatás összege –amely csak a kistérségi feladat-ellátás
keretében igényelhető. A szakmai feltételek megteremtése a kistelepülések részéről önállóan
nem megoldható, a feladat ugyanakkor köteles feladata az önkormányzatoknak.
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A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ
2010. évi kiadási és normatív támogatás összegének bemutatása, azon a településeken,
ahol többféle szolgáltatás biztosított

Település
Szászvár
Egyházaskozár
Magyarszék
Szalatnak
Hosszúhetény
Magyarhertelend
Komló Város

Összes kiadás

Normatív támogatás

13093
9603
2597
9344
3285
5030

8748
7166
2261
6872
1583
3617

Önkormányzati
hozzájárulás
1970
0
0
0
1564
0

101503

46756

19919

Az intézmény rendelkezik saját bevétellel is, amely csökkenti az önkormányzati hozzájárulás
összegét. A csatolt mellékletben bemutatásra kerülnek a pontos összegek a működést illetően.
Mindkét intézmény esetében a költségvetési év zárását követően a településekkel az
elszámolás megtörténik, a településeket megillető összeg minden esetben visszautalásra kerül.
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás többek között két szociális
intézménye működését és irányítását is köteles biztosítani a Kistérségi Iroda. A Társulás
tagönkormányzatai által befizetett tagdíj összege hivatott ennek a feladatnak pénzügyi háttere
biztosítására. A tagdíj a település lakosságszáma alapján kerül meghatározásra, összehasonlító
adatként a nagyobb lakosságszámú települések adatai bemutatásra kerülnek:

Település neve:
Hosszúhetény
Magyarszék
Szászvár
Máza
Vidék összesen:
Komló Város

Lakosságszám (fő)
3399
1130
2557
1309
14287
26741

Tagdíj
összege
(504.Ft/lakos)
1.713.096.569.520.1.288.728.659.736.7.200.648.13.477.464.-

Az eddigi évek gyakorlata azt mutatta, hogy az önkormányzatok által az önállóan működő
intézményekhez teljesített működési hozzájárulás tervezett összegéhez viszonyítva, szinte
valamennyi önkormányzat - a tényleges elszámoláskor - működési hozzájárulás
visszatérítésben részesült.
Az év végi normatív támogatások elszámolásából adódó különbözet a táblázatokban nem
került még bemutatásra – azonban jelentős mértékben gazdagítja a települési önkormányzatok
költségvetését azáltal, hogy csökkenti a tárgyében ténylegesen teljesítendő működési
hozzájárulás mértékét. Várható, hogy valamennyi költségvetési év zárása az előzőekben
említetteknek megfelelően kedvezően alakul.
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Vannak önkormányzatok, amelyeknek úgy biztosítja a házi segítségnyújtás és a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a kistérségi társuláson keresztül az
intézmény, hogy nem kell költségvetési hozzájárulást biztosítani a településnek. (Szalatnak,
Magyarszék, Köblény, Egyházaskozár, Magyaregregy, Magyarhertelend)
Ez a kistérségi kiegészítő normatív támogatás és az intézményben rendelkezésre álló szakmai
feltételeknek köszönhetően oldható így meg.

X. Fejlesztési célkitűzések
A Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szociális Szolgáltató Központja által nyújtott szociális szolgáltatások
fejlesztési irányai
A kistérségi társulás pályázati lehetőségeit, valamint belső erőforrásait felhasználva, az alábbi
fejlesztési irányok reálisan megvalósíthatóak:
1.) A végleges működési engedély megszerzése
Az alábbi szolgáltatások ideiglenes működési engedélye véglegesítése feltételei és
határideje:
Szolgáltatás
Hiányzó feltétel
Határidő
étkeztetés
Akadálymentes megközelítés,
2012. december 31.
személyi feltételek biztosítása
Házi segítségnyújtás
Akadálymentes megközelítés,
2012. december 31.
Személyi feltételek
Idősek nappali ellátása
Akadálymentes
megközelítés, 2012. december 31.
egyéb tárgyi feltételek
Felelős:

Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Települési Önkormányzatok polgármesterei

Határidő:

2012. december 31.

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
Intézményi bevétel térítési díjból
Pályázati támogatás
Tagönkormányzatok hozzájárulásai

2.) Étkeztetés: A kistérségben a települési önkormányzatok önállóan szervezik meg a
feladatot. A kistérségi feladat-ellátás megszervezésére valamennyi települési önkormányzat
együttműködése szükséges. Komló Város Önkormányzat területén biztosított a legnagyobb
ellátotti létszámmal a szolgáltatás, a feladat költségkímélőbb megszervezésén túl a
szolgáltatás színvonalának emelkedése és bővülése is célkitűzés.
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Az ellátotti létszám, valamint Komló város földrajzi, domborzati viszonya indokolja a
gépjármű beszerzését. A gépjármű beszerzésére irányuló pályázati lehetőségeket figyelemmel
kell kísérni.
Felelős_:

Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Települési önkormányzatok polgármesterei
Varga Zsolt irodavezető

Határidő:

folyamatos

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
Intézményi bevétel térítési díjból
Önkormányzatok hozzájárulásai
Pályázati támogatás

3.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
A feladat kikerült a szociális törvény módosítását követően a kötelezően biztosítandó
önkormányzati feladatok közül. A szolgáltatás szükségessége indokolja a további
működtetést. Az idős korosztálynak biztonságérzetet nyújt a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, igény van a szolgáltatásra.
Feladat: A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni a szolgáltatás biztosíthatósága
miatt.
Felelős:

Települési önkormányzatok polgármesterei
Varga Zsolt irodavezető
Szociális Szolgáltató Központ vezetője

Határidő:

folyamatos

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzatok hozzájárulásai
Pályázati támogatás

4.) Nappali ellátás: Hosszúhetény jelenleg nappali ellátás biztosítására is kötelezett, erre
vonatkozóan működési engedély megkérése még nem történt. A Komlón működő idősek
klubjában lehetőség van a térségből is igénylőket felvenni, azonban a távolságok miatt nem
érkezett ilyen jellegű igény. Előrelépést jelentene a település szociális ellátásában - a részben
már kialakított idősek klubja – telephelyének működési engedélyeztetése.
Feladat: Hosszúhetényben a részben már kialakításra került telephelyre működési engedélyt
kell kérelmezni. A telephelyen a hiányzó tárgyi feltételeket meg kell teremteni, hogy a
szociális törvényben foglaltaknak a Hosszúhetényi Önkormányzat és a Társulás is
megfeleljen.
Felelős:

Hosszúhetény Önkormányzat Polgármestere

44

Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Varga Zsolt irodavezető
Határidő:

2011. július 1.

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás
Pályázati támogatás
5.) Házi segítségnyújtás: A kistérségben, azokban a településeken, ahol jelenleg nincs
ellátotti létszám – szükséglet felmérést kell végezni. Szakmai létszám biztosításával meg kell
oldani a feladat-ellátást.

A feladat megvalósítás forrása:

Feladat: Szükséglet felmérést kell végezni a településeken, a felmért igények alapján a
szakmai létszámot meg kell teremteni.
Felelős:

Települési Önkormányzatok Polgármesterei
Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Varga Zsolt irodavezető

Határidő:

folyamatos

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás
Pályázati támogatás

6.) A jelenleg működő szolgáltatások megtartása:
A költségvetési megszorítások eredményeként a komlói telephelyű gondozóház 2009. október
31. napjával megszüntetésre került. A jelenleg meglévő kistérségi feladat-ellátásban szereplő
alapszolgáltatások megtartása legfőbb célja a társulás tagönkormányzatainak.
Feladat: A végleges működési engedélyek megszerzése, a szolgáltatások színvonalának
emelése.
Felelős:

Települési Önkormányzat Polgármesterei
Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Varga Zsolt irodavezető

Határidő:

folyamatos

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás
Pályázati támogatás
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7.) Minőségfejlesztés: A szociális és a gyermekvédelmi területen az elmúlt évek során egyre
sürgetőbbé válik a szervezetek minőségmenedzsmentjének és minőségfejlesztésének
rendszerbe szervezése.
A szolgáltatásban érintettek és érdekeltek minden résztvevője (a kliensek, a hozzátartozóik és
a szélesebb társadalom) növekvő mértékben igényli azt a szolgáltatóktól, hogy az elért
eredményeket tegyék nyilvánossá a külvilág számára. Ez a folyamat megköveteli, hogy egy
megbízható és érvényes elszámoltathatósági rendszert hozzanak létre. Az elszámoltathatóság
viszonylag új fogalom a jóléti szolgáltatásokról szóló nemzetközi szakirodalomban. Általában
azt értik alatta, hogy az intézményi követelményeket és a munkatársak teljesítményének
értékelését olyan módon kell megfogalmazni, hogy azt a kliensek, hozzátartozóik és a
fenntartók is értsék.
A másik jogos követelmény a szolgáltatásokkal szemben a partnerközpontúság, ami az egyik
legnagyobb kihívást jelent ő követelmény a szociális szolgáltatások területén. A segítő attitűd
gyakran megfigyelhető jellemzője, hogy a támogatási szándék nem egyszer rejtve hagyja a
kliens mozgatható erő forrásait, és mintegy felülről olyan megoldási módokat hoz, amelyek
inkább a segítő álláspontját, semmint a támogatásra szoruló tényleges helyzetét tükrözik.
Ebben a helyzetben a támogatott azokat a kompetenciáit sem fejleszti, melyeket egyébként
igénybe vesz a rendszeres életvitele során. Ez egy oldalról mélyen szakmai, módszertani
probléma, ami egyben hatékonysági szempontból is kulcskérdés.

Felelős:

Települési Önkormányzatok Polgármesterei
Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Varga Zsolt irodavezető

Határidő:

folyamatos

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás
Pályázati támogatás

8.) Hajléktalanok Átmeneti Szállása:
A Hajléktalanos Átmeneti Szállása a Szociális Szolgáltató Központ telephelyeként működik.
A Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatást lát el Komló Városában és a Komlói
Kistérség területén. A Hajléktalanok Átmeneti Szállása átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény, amely nem illeszkedik a szolgáltató alaptevékenységéhez.
Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás által fenntartott önálló intézményi működtetés – a letisztult szolgáltatás biztosítása
érdekében – megoldható-e.
Feladat: Számítást végezni, költségvetési mutatószámokkal alátámasztottan a feladat
kiszervezését illetően.
Felelős:

Települési Önkormányzatok Polgármesterei
Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Varga Zsolt irodavezető
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Határidő:

2011. július 1.

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás
Pályázati támogatás

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztési célkitűzései:
1.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Komló, Kossuth L. u. 103. székhellyel, Szászvár, Bányász tér 1.
szám alatti telephellyel működik.
A Gyermekjóléti Szolgálatnak köteles feladata a helyettes szülői hálózat megszervezése.
Évek óta problémát jelent, hogy bár több fórumon hirdette a szolgálat, nem volt jelentkező,
vagy nem voltak alkalmasak akár a személyiségük vagy életvitelük alapján.
Feladat:

A helyettes szülői hálózat kiépítése a törvényi előírásnak megfelelően.

Felelős:

Települési Önkormányzatok polgármesterei
Varga Zsolt Kistérségi Iroda vezetője
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

Határidő:

folyamatos

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
Önkormányzati hozzájárulás

2.) Mikro-körzet központ kialakítás: Évek óta problémát jelent, hogy a szászvári mikrokörzet központ mellett kialakításra kerülhessen a Magyarszéki Körjegyzőség, a
Magyarhertelendi Körjegyzőség települései, és Mánfa Község települési feladat-ellátásához
egy mikro-körzet központ. Amennyiben ez megoldódik, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat működése a törvényi előírásoknak megfelelően működhet.
Feladat: A tárgyi, személyi feltételek meglétét megvizsgálni, és a települési önkormányzatok
közül kijelölni a mikro-körzet központi feladat-ellátására alkalmas önkormányzatot.
Felelős:

Települési Önkormányzatok Polgármesterei
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Varga Zsolt irodavezető

Határidő:

2011. július 1.
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A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás
Pályázati támogatás

3.) Prevenciós tevékenység – közösségszervező feladatok:
Kiemelt feladat a prevenciós tevékenység, az ehhez kapcsolódó tevékenységek fejlesztése.
Szabadidős programok szervezése, célcsoport bevonásával.
Feladat: programok kidolgozása, szabadidős tevékenységek szervezése
Felelős:

Települési Önkormányzatok Polgármesterei
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Varga Zsolt irodavezető

Határidő:

folyamatos

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás
Pályázati támogatás

4.) Adósságkezelő Szolgáltatás kiterjesztése:
Kiterjesztése egyre indokoltabbá válik a kisebb településeken is, a nehéz helyzetbe került
emberek megsegítésére.
Feladat: Ki kell dolgozni a kiterjesztésre vonatkozó intézkedési tervet, a településekkel és a
Társulás Tanácsával egyeztetés szükséges.
Felelős:

Települési Önkormányzatok Polgármesterei
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Varga Zsolt irodavezető

Határidő:

2011. július 1.

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás
Pályázati támogatás

5.) A Szászvári mikro-körzet központ személyi feltételei megteremtése:
Szükséges egy fővel megemelni a szakemberek létszámát a mikro-körzet központban, annak
érdekében, hogy a működéshez szükséges jogszabályi előírásnak a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat megfeleljen.
Feladat: A személyi feltételek megteremtéséhez a személyi és az anyagi forrás biztosítása
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Felelős:

Települési Önkormányzatok Polgármesterei
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Varga Zsolt irodavezető

Határidő:

2011. július 1.

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
Önkormányzati hozzájárulás

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális és gyermekjóléti feladataira vonatkozó célkitűzések:
1.)
Bölcsőde és Családi Napközi alapítása:
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás feladat-ellátása bővítése céljából
megalapításra kerül a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi kistérségi intézmény 2010. július
1. napjáról. A társulás által fenntartott intézményi működtetésnél lehetőség nyílik a térség
valamennyi települése bölcsődei és családi napközi férőhely hozzáférése biztosítása. A
pályázati lehetőségek kihasználása miatt - a családi napközi későbbi hálózat formájában
történő működtetése alapfeltétele - az intézmény megléte. A kiegészítő normatív támogatás
igénylésével a működtetés stabil költségvetéssel megoldható.
Feladat: A tárgyi feltételek megléte biztosított, a feladat átadás-átvétel lebonyolítása. A
kistérségi bölcsődei és családi napközi ellátás kiépítése.
Felelős:

Települési Önkormányzatok Polgármesterei
Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi vezetője
Varga Zsolt irodavezető

Határidő:

2010. július 1.
folyamatos

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás
Pályázati támogatás

2.) Szászvári Önkormányzat étkeztetés feladat-ellátása:
Az étkeztetés biztosítására, házhoz szállításra korszerűtlen járművet tart fenn az
önkormányzat, cseréje indokolt lenne.
Feladat:

pályázati lehetőség figyelemmel kísérése

Felelős:

Települési Önkormányzat Polgármestere
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Határidő:

folyamatos

A feladat megvalósítás forrása:

Alap-normatíva
Önkormányzati hozzájárulás
Pályázati támogatás

3.) Komló, Pécsi út 42. székhellyel működő Komlói Szociális Közhasznú Nonprofit Kft.
Mecsek Szíve Idősek Otthona: Az intézmény keretében került kialakításra a Családok
Átmeneti Otthona, amely a Társulás Együttműködési Megállapodásában kistérségi feladatellátást biztosít. A Komlói Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. Mecsek Szíve Idősek Otthona
intézmény jelenleg nem szerepel az Együttműködési Megállapodásban. A megállapodás
kiegészítésével az intézmény, mint feladat-ellátási hely kerüljön megnevezésre.
Feladat:

Társulás Együttműködési Megállapodása módosítása

Felelős:

Települési Önkormányzatok Polgármesterei
Varga Zsolt Kistérségi irodavezető
Mecsek Szíve Idősek Otthona vezetője

Határidő:

2010. december 31.

A feladat megvalósítás forrása:

a feladat megvalósítása nem igényel külön forrást.

4.) Szászvári Önkormányzat célkitűzései között szerepel a volt Bányaüzem területén lévő
három szintes épület idősek otthonává történő átalakítása. A lakosság elöregedése indokolttá
teszi, annak megvizsgálását, hogy a Szászvári Önkormányzat hogyan tudja megszervezni az
ellátást.
Szalatnak és Magyaregregy Községekben található volt iskola és óvoda épülete, annak
hasznosítása idősek otthona céljára ugyancsak indokolt lenne, az idősek száma növekedése
miatt.
Feladat:
1.) Figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket az átalakítási munkálatokra
vonatkozóan.
Felelős:
Települési Önkormányzatok Polgármesterei
Határidő:
folyamatos
A feladat megvalósítás forrása: Pályázati támogatás
Önkormányzati hozzájárulás

5.) Prevenciós tevékenység a Szászvári mikro-körzetben: Alternatív napközi működtetése.
Gyermekek iskolán kívüli tevékenységének megszervezése.
Feladat: személyi feltétel megteremtése
Határidő:

folyamatos
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Felelős:

Települései Önkormányzat Polgármesterei

A feladat megvalósítás forrása:

Pályázati támogatás
Önkormányzati hozzájárulás

A koncepcióban megfogalmazottak megvalósítása a szociális szolgáltatások sokszínűségét
eredményezi. A szolgáltatástervezési koncepció megalkotása fontos annak érdekében, hogy a
különböző szolgáltatások fejlesztése a legjobb szolgáltatás nyújtása az ellátást igénylők
megelégedésére magas színvonalú szakmai munka végzése, átgondolt és megalapozott
költségvetés-tervezésre épüljön.
A szociális szolgáltatást nyújtó intézményeknek, valamint a fenntartóknak kétévente
kötelessége a végrehajtás folyamatát értékelni, és a koncepciót felülvizsgálni, hogy mindig a
megfelelő szükségletekhez igazodjon a szolgáltatás.
A Társulás Tanácsa a 35/2007. (VII. 13.) Tct. számú határozattal elfogadta, a Szociális
Koncepció 2007. július 13. naptól hatályos.
A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás Szociális
Koncepciója felülvizsgálatát 32/2010. (V.26.)sz.Tct. határozatával jóváhagyta.

Komló, 2010. május 19.

Páva Zoltán Elnök
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A két intézmény felépítése, a szociális, gyermekjóléti feladatokat segítő
fórumok

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Neve:

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhelye:

7300 Komló, Kossuth L. u. 103.

Telephelye:

Szászvár, Bányász tér 1.

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7300 Komló, Kossuth L. u. 103.

Telephelye: Szászvár, Bányász tér 1.
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Szociális Szolgáltató Központ

Neve:

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szociális Szolgáltató Központ

Székhelye:

7300 Komló, Kossuth L. u. 103.

I. Telephely neve, címe:

„Arany Alkony” Idősek Klubja
7300 Komló, Kazinczy u. 2-4.

II. Telephely neve, címe:

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

7300 Komló, Vörösmarty utca 3/A.
III. Telephely neve,címe:

Szászvári Idősek Klubja
7349 Szászvár, Templom tér 4.

IV. Telephely neve, címe:

Egyházaskozári Idősek Klubja
7347 Egyházaskozár, Fő tér 9.

Szociális Szolgáltató
Központ
7300 Komló,
Kossuth l. u. 103.

Arany Alkony Idősek
Klubja
7300 Komló,
Kazinczy u. 2-4.

Hajléktalanok

Átmeneti Szállása
Komló

Szászvári
Idősek Klubja
Szászvár

Egyházaskozári
Idősek Klubja
Egyházaskozár
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1.) Komló Város Önkormányzat a szociális törvény 58/B § (2) bekezdése alapján helyi
Szociálpolitikai Kerekasztalt hozott létre:
A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
- a Szociális Bizottság elnöke,
- a Polgármesteri Hivatal illetékes irodavezetői,
- a szociális intézmények vezetői,
- a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete Körzeti Csoportjának
képviselője,
- a Baranya Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Komlói Csoportjának
képviselője,
- a Nagycsaládosok Komlói Egyesületének képviselője,
- Kisebbségi Önkormányzatok képviselői
2.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa munkáját segíti az
előterjesztések véleményezésével:
Humánszolgáltató Bizottság

6 fő

3.) A települési önkormányzatok polgármesterei évente két alkalommal beszámolnak
Képviselő-testületüknek a kistérségi munkáról, melynek részét képezi a szociális és a
gyermekjóléti feladat bemutatása is.

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK BEMUTATÁS:
1.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szociális Szolgáltató Központja
TÁMOP-5.3.3.08/2 EMIR azonosító számú „Nekem is van helyem – Hajléktalan emberek
társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő program Komlón” című pályázaton
24.610.100.- Ft
A pályázatból megvalósításra kerül: Átmeneti szállás tárgyi feltételeinek fejlesztése: bútorzat
és informatikai eszközök beszerzése
A megvalósítás helye: 7300 Komló, Vörösmarty u. 3/a.
2.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0086 Rendszerszemléletű komplex problémakezelés hátrányokkal
küzdő családok és gyermekek számára
A programba több mint 80 gyermek és 20 család vett részt. Az Intézmény a hét minden
napján továbbra is várja az érdeklődő gyerekeket klubtevékenység keretében, ahol lehetőség
nyílik tanulásra, játékra, szabadidős foglalkozásokra, csoportfoglalkozásra.
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Pályázat száma

Pályázat neve

ES-Bk-08-0021

Biztos Kezdet Babaklub

TÁMOP5.2.508/1-2008-0086

Komplex
problémakezelés
hátrányokkal küzdő
családok és gyermekek
részére
A családsegítő
szolgálatok
foglalkoztatást elősegítő
szolgáltatásainak
fejlesztése
„Nekem is van helyem
„Hajléktalan emberek
társadalmi és
munkaerő-piaci
integrációját segítő
program
Első Lépés – alacsony
foglalkoztatási eséllyel
rendelkezők képessé
tevő és önálló életvitelt
elősegítő programja

OFS
CSSF/8222/65

TÁMOP 5.3.308/2-2009-0011

TÁMOP 5.3.1-C09/2-2010-0004

Megvalósít
ás ideje
2008-ban
lezárult
projekt
2009.
december
31-én
lezárult

Elnyert
támogatás
2 000 000Ft

Egyéb

19 290 800Ft

2009.
06.01-2011.
07. 31.

8 939 000Ft

2010.04.012011.12 31

Összesen:
24 610 100Ft
Családsegítő Sz.:
1 919 500Ft

Szociális
Szolgáltató
Központtal közös
megvalósítás

2010.09.012012.02.29

72 000 000

Pályázó a
Kistérség,
megvalósítás:
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat
Elbírálás alatt
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Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@axelero.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2007. július 13.-ai ülésének jegyzőkönyvéből





A Komlói Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója elfogadása
35/2007. (VII.13.) Tct. sz. határozat:
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciót megtárgyalta – az Oktatási, Szociális,
Egészségügyi és Informatikai Bizottság véleményének figyelembe
vételével – és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás Szolgáltatástervezési Koncepcióját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Páva Zoltán Elnök
Varga Zsolt irodavezető

Komló, 2007. július 13.
Páva Zoltán
Elnök
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Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@t-online.hu
HATÁROZATI KIVONAT
A Társulás Tanácsának 2010. május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának megtárgyalása
32/2010. (V. 26.) sz. Tct. Határozat
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató Bizottság véleményének
figyelembe vételével – megvitatta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Társulás Tanácsa elfogadásra javasolja a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, azzal, hogy a
Baranya Megyei Önkormányzat egyetértő véleményezését követően válik hatályossá.
2.) A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy küldje meg a Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciót a Baranya Megyei Önkormányzat részére
véleményezés céljából.
3.) A Társulás Tanácsa felkéri a települési önkormányzatok polgármestereit, hogy a
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót a településük képviselő-testületeivel
vitassák meg, és az erről szóló döntést küldjék meg a Kistérségi Iroda részére.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Páva Zoltán Elnök
Varga Zsolt Kistérségi Munkaszervezet vezető
Települési Önkormányzatok polgármesterei

K o m l ó, 2010. május 26.
Páva Zoltán
Elnök
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