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Tisztelt Képviselőtestület!
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 6. §. (4) bekezdése szerint a polgármester legalább évente egyszer beszámol
képviselőtestületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról. A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 6.
§ (3) bekezdése alapján pedig a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal
számolnak be képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
A Többcélú Társulás második beszámolójának a decemberi ülésen tesz eleget.
Továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. tv.
értelmében a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője az intézmény
szakmai munkájáról évenként beszámol a fenntartójának, így kérem az Egyesített
Szociális Intézmény beszámolóját egyben szakmai beszámolóként is elfogadni.
Az alábbi társulások tesznek eleget beszámolási kötelezettségüknek:
- Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
- Egyesített Szociális Intézmény, mint Dombóvár város, Gyulaj és Szakcs községek
Intézményfenntartó Társulása
- Dombóvár város, Attala, Nak, Dalmand községek Közoktatási Intézményfenntartó
Társulása
- Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös
fenntartását biztosító Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
- Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium fenntartását biztosító Dombóvár város és Döbrököz
község Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fenntartását biztosító Dombóvár város és Döbrököz
község Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
- Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium fenntartását biztosító Dombóvár Város,
Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Nak Községek
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
- Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
- Építésügyi Hatósági Társulás
- Kapos-menti Pénzügyi Végrehajtó és Ellenőrző Társulás
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a(z)
1. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló
beszámolót elfogadja.
2. Egyesített Szociális Intézmény, mint Dombóvár város, Gyulaj és Szakcs
községek Intézményfenntartó Társulása 2009. évi tevékenységéről, pénzügyi

helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót, egyben az
intézmény szakmai beszámolóját elfogadja.
3. Dombóvár város, Attala, Nak, Dalmand községek Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása 2009. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről,
a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.
4. Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös
fenntartását biztosító Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló
beszámolót elfogadja.
5. Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium fenntartását biztosító Dombóvár város és Döbrököz
község Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 2009. évi tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót
elfogadja.
6. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fenntartását biztosító Dombóvár város és
Döbrököz község Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 2009. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló
beszámolót elfogadja.
7. Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium fenntartását biztosító Dombóvár
Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső,
Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló
beszámolót elfogadja.
8. „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
2009. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.
9. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2009. évi tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.
10. Építésügyi Hatósági Társulás 2009. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről,
a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.
11. Kapos-menti Pénzügyi Végrehajtó és Ellenőrző Társulás 2009. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló
beszámolót elfogadja.

Dombóvár, 2010. június 16.

Patay Vilmos
polgármester

Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának tagjai évente
két alkalommal kötelesek beszámolni önkormányzatuk képviselő-testületének a
Többcélú Társulás és munkaszervezetének működéséről, a Társulásban végzett
munkájukról.
A Társulás tevékenységéről a Munkaszervezet ezért beszámolót készít, melyet a
tag polgármesterek elfogadásra beterjeszthetnek a képviselő-testületek elé. A
beszámoló a többcélú társulásokról szóló jogszabály, és a területfejlesztési törvény
által alkalmazott szempontrendszer szerint készült, melyet a Társulásnak a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumnak is kötelezettsége megküldeni.
A beszámoló a Társulás 2009. első három negyedévében végzett szakmai
tevékenyégéről szól, valamint tárgyalja a Társulás költségvetési koncepciója alapján
elfogadott célkitűzéseket, főbb prioritásokat. A 2009-es év pénzügyi beszámolójára
2010 májusában, a Társulás zárszámadási határozatának elfogadását követően nyílik
lehetőség.
I. A TÁRSULÁS 2009 ÉVI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 29-én
alakult meg a dombóvári kistérség 16 települési önkormányzatának jóváhagyó
határozatával azzal a céllal, hogy a kistérség összehangolt fejlesztése érdekében
együttműködjenek, a térségi szinten biztosítható közszolgáltatások minőségi és
költség-hatékony működtetésének feltételeit megteremtsék.
A Társulás Tanácsa 2004. decemberi ülésén döntött arról, hogy kiemelt
feladatának a közoktatási feladatellátást tekinti. A tanács döntését az indokolta,
hogy a kistérségben az egyre csökkenő gyermeklétszám mellett a normatív
támogatáson felül magas önkormányzati hozzájárulással, működnek, működtek a
közoktatási intézmények, a hatékony szervezet-átalakítási javaslatok kidolgozását, az
önkormányzatoknak való folyamatos segítségnyújtást a Társulás legfontosabb
feladatának tekinti. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás – különösen a nehezen
megközelíthető kistelepüléseken – csak részben volt megoldott. Indok volt még, hogy
a közoktatási célú támogatások képviselik a Társulás forrásain belül a legmagasabb
arányt.
2009-ben világossá vált, hogy a közoktatási feladatellátás „megrekedt” az
önkormányzatok és intézményfenntartó társulások segítésénél, tanácskozások,
munkaközösségi összejövetelek szervezésénél. Felmerült ugyan, hogy a Társulás,
mint intézményfenntartó is vállaljon szerepet a térség közoktatási rendszerében, de
ez ellen több érv is szól. A Társulás által lehívható közoktatási többlettámogatások
mértéke 2009-ben jelentősen csökkent. Már nem olyan nagy a különbség a társulási
fenntartásban és az önkormányzati fenntartásban való működtetés között. A Társulás
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saját bevételi forrásokkal és megfelelő szakmai kapacitással sem rendelkezik egy
közoktatási intézmény működtetéséhez.
A társulások jogi szabályozásának tisztázatlanságai, a pontos hatáskör és
feladatkör lehatárolás hiánya a Társulás közvetlen intézményfenntartását inkább csak
nehezíti. Nem tisztázott az önállóan megalakult, tehát nem a polgármesteri hivatal
keretében működő munkaszervezet státusza sem. A munkaszervezet foglalkoztatottjai
továbbra is közalkalmazottak, pedig egyre több önkormányzati közszolgáltatásszervezési, igazgatási szerep hárul a szervezetre.
A 2008-ban elfogadott koncepció prioritásainak megfelelően történt 2009-ben a
feladatok kitűzése, a Társulás költségvetésének végrehajtása. A feladatokat
többségében sikerült is végrehajtani. Ezek a következők voltak:
- A társulás működőképességének, a kistérségi együttműködés eredményeinek
fenntartása a feladatok felülvizsgálata és a kiadások csökkentése révén.
- A társulás intézményfenntartói szerepének erősítése az ezzel járó szakmai
feladatok eredményes ellátása érdekében.
- Bevételszerzési lehetőségek keresése, hatékony munkaerő-gazdálkodás.
A 2009 évi költségvetést előkészítő koncepcióban célul tűzte ki a Társulás, hogy
megvizsgálja – a normatívák nagymértékű csökkenése miatt – az Egyesített Szociális
Intézmény többcélú társulás fenntartásába való átvételének lehetőségét. A 2009. évi
költségvetési törvény szabályozása szerint azonban az intézmény nem tudta volna
határidőben megkezdeni a működését a Társulás fenntartásában, ezért az átadás
lehetőségét a fenntartók elvetették. Így a Társulás intézményfenntartó szerepe nem
bővült, a már a Társulás fenntartásában működő Reménység Napközi Otthon
feladatellátásnak kiterjesztésével azonban egyre komolyabb fenntartói feladatok
hárulnak Társulásra és munkaszervezetére (fejlesztő iskolai oktatás létrehozása).
A Társulás a tavalyi bevételeihez képest 78.349 eFt-tal kevesebből
gazdálkodhat. Ez a 2008. évi háromnegyed éves tájékoztató szerinti bevételek
teljesítése és a jelenlegi – 2009. háromnegyed éves – teljesítési adatok között is
kiütközik: 43 millió Ft a különbség. A bevétel-csökkenés egyrészt a normatív
támogatások csökkentéséből, másrészt a közmunka programok elmaradásából adódik.
2008-ban több pályázatot nyertünk, valamint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium költségvetési fejezetében elkülönített, kistérségi fejlesztési tanácsok
működtetésére magasabb támogatást is kaptunk. Bevételcsökkenést eredményez, hogy
a 2009. évi költségvetési határozatban – a tagönkormányzatokat segítve – csökkentette
a Társulás az éves tagdíj mértékét is 30 Ft/fő összeggel.
A Társulás a bevételek csökkenése miatt megvált egy munkatársától és
átszervezte mozgókönyvtári feladatellátását. A táppénzen lévő közművelődési referens
helyét nem töltötte még be a munkaszervezet és szigorúan tartja a dologi kiadásokban
a költségvetés keretében elfogadott előirányzatokat. Nagyobb mértékű
kiadáscsökkenést eredményezett a balatonfenyvesi tábor étkeztetésére kiírt
közbeszerzés eredményeképpen az új szolgáltatóval kötött megállapodás. Hitel
felvételére 2009-ben sem került sor, a feladatok átszervezésével pedig megoldható lett
a Társulás feladatellátási szintjének megtartása.
A Társulás 2009-ben is szoros és jó kapcsolatot tartott fenn a kistérség
területén működő helyi önkormányzatokkal. A Többcélú Társulás szinte havi
rendszerességgel tart társulási ülést, melyen szorosan a Társulás feladatkörébe tartozó
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ügyeken túl olyan kérdések is napirendre kerülnek, melyekben a kistérség települési
önkormányzatainak együttes fellépése szükséges.
A Társulás 2009-ben 10 társulási ülést tartott, melyen 82 határozat született. Az
ülések kivétel nélkül határozatképesek voltak, a 16 települési önkormányzat
képviselőinek többsége részt vesz az üléseken. Az ülésekre a kistérség jegyzői is
meghívást kapnak, valamint az ülések álladó meghívottjai között szerepelnek a térség
országgyűlési képviselői, a kistérségi koordinátorok, valamint a helyi vidékfejlesztési
iroda képviselője. A Társulás munkáját a Pénzügyi és Oktatási Bizottságban tagként
jelen lévő külső szakértők is segítik. A Pénzügyi Bizottságban gazdálkodással
foglalkozó szakemberek, az Oktatási Bizottságban pedagógusok, közoktatási szakértők
vesznek részt.
A Társulás 2009-es munkáját nagymértékben érintette a Társulás elnökének
személyében beállt változás. A Társulás elnökének – Dombóvár Város
polgármesterének – lemondása miatt a Társulás 2009. júliusában új elnököt választott.
A Társulás új elnöke Pintér Szilárd, Csikóstőttős Község polgármestere. Az elnök
munkáját három elnökhelyettes segíti. Általános elnökhelyettesünk Récsei Gábor
Szakcs Község polgármestere, további elnökhelyettesek Szentpáli Árpádné Kurd
Község polgármestere és Patay Vilmos Dombóvár újonnan megválasztott
polgármestere.
A Többcélú Társulás együttműködési rendszerének legérzékenyebb pontja a
Dombóvár város önkormányzatával, polgármesteri hivatalával való kapcsolattartás.
Dombóvár a kistérség meghatározó fontosságú települése, ezért a közigazgatás
korszerűsítési folyamatok nyertese lehet, amely feltételezi a település kistérségi
közigazgatási központtá alakítását. Ugyanakkor a Társulás munkaszervezetének
folyamatosan képviselnie kell a kistérségi községek településeinek érdekeit a
fejlesztésre, jobbításra irányuló javaslataival, döntési alternatívák kidolgozásával. A
munkaszervezet legfontosabb szerepe 2007-2013 között, a város és a kistelepülések
érdekei közötti törékeny egyensúly fenntartásának segítése, a város fejlesztési
elképzeléseinek olyan irányba terelése, mely a térség kistelepüléseinek fejlődését is
húzza magával.
A Társulás egyik legfontosabb feladata volt 2009-ben a vidékfejlesztési
források fogadására való felkészülés, a források hatékony lehívása, a pályázatok
jó színvonalú megírása. A Többcélú Társulás részt vett a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megalkotásában, napi kapcsolatot tart a helyi vidékfejlesztési iroda
vezetőjével. A szomszédos kistérségekkel közös akciócsoport alakult a vidékfejlesztési
források lehívására. A tapasztalatok azt mutatják, hogy szerencsésebb lett volna – bár
az akkori információk szerint túl kicsi lett volna a helyi vidékfejlesztési közösség –
önálló akciócsoportot alakítani. Sokszor tapasztaljuk, hogy a dombóvári kistérség
önkormányzataihoz lassabban jutnak el a vidékfejlesztési forrásokkal kapcsolatos
információk, a pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció nagyon lassú, ezért nem
tudjuk hatékonyan segíteni településeinket a források lehívásában. Az akciócsoport
munkaszervezetével, a Tolnai Hármas Összefogás Egyesülettel nem sikerült eddig
szorosabb kapcsolatot kialakítanunk, többszöri kezdeményezésünk ellenére sem.
A vidékfejlesztési források terhére már több községi település nyújtott be
pályázatokat Integrált Közösségi Szolgáltató Tér cím elnyerésére (Attala, Kapospula,
Döbrököz, Szakcs, Nak), az ÚMVP III. tengelyének jogcímeire. Az IKSZT pályázatok
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finanszírozási pályázatinak benyújtása is megtörtént és 2009. novemberére értesítést
kaptak az ÚMVP III. tengelyének nyertesei is.
II. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT FELADATOK ÉS AZOK
VÁLTOZÁSAI 2009-BEN
A jelenleg hatályos társulási megállapodás a Dombóvári Többcélú Társulás
feladatait a következőképpen határozza meg:
1.

2.

A Társulás kiemelt feladata a közoktatási feladatok szervezése és ellátása, ezen
belül a közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai és
gyógytestnevelési, nevelési tanácsadási ellátás kistérségi szervezése. A
szakszolgálati feladatellátást a Többcélú Társulás a Tolna Megyei Önkormányzat
által fenntartott Móra Ferenc Általános Iskola útján látja el.
A Társulás saját fenntartású intézményében is lát el korai fejlesztés és gondozás,
valamint fejlesztő felkészítés szakszolgálati feladatot. A közoktatási feladatok
ellátása a Társulás keretében működő intézményfenntartó társulások útján
történik. 2009 szeptemberéig még 7, azt követően 4 közoktatási
intézményfenntartó társulás működik a dombóvári kistérségben.
A közoktatási feladatellátáshoz kötődik a 2004-ben PHARE támogatásból nyert
iskolabusz működtetése. A 19 személyes busszal a társulás elsősorban
gyermekek, tanulók, versenyekre, iskolai rendezvényekre történő szállítását oldja
meg, de lehetőség van arra, hogy saját számlás utas-szállítás keretében a Társulás
egyéb célokra is használja a kisbuszt. A kisbusz üzemeltetésére kötött szerződés
az OKM-mel 2010 júliusában jár le.
2009. szeptember 1-jétől a Társulás saját fenntartású intézményében a súlyosan
és halmozottan fogyatékos gyermekek számára fejlesztő iskolai oktatást
működtet. A fejlesztő iskolai oktatásban részt vevők jelenlegi száma 6 fő, a
Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola 1,5 fő pedagógussal látja el a
feladatot.
Fontos tevékenység a szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási és
szakosított ellátási feladatok szervezése, melyet a Társulás a keretében
működő, 16 kistérségi önkormányzat fenntartásában lévő „Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján, valamint a három
önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény útján
biztosít. Az Alapszolgáltató Központ a kistérség egész területén ellátja a
családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatait, családok átmeneti
otthonát működtet, kistérségi ellátási területtel szervezi a támogató szolgálatot és
a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátását, 13 községi településen
biztosít házi segítségnyújtást. Az Egyesített Szociális Intézmény bentlakásos
ellátást biztosít idős emberek részére, a kistérség három településén biztosít házi
segítségnyújtást, a kistérség egészére kiterjedően lát el jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást. Idősek nappali otthonát működtet Dombóváron és feladata
hajléktalan-ellátás alapfeladatainak biztosítása is. A Társulás saját fenntartású
intézménye útján biztosítja a fogyatékkal élők nappali ellátását a kistérségben. A
saját intézményként működtetett nappali otthon ún. többcélú – szociális és
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3.

4.

5.

6.

közoktatási feladatokat is ellátó – intézmény, melyben a 2009/2010-es tanévtől
kezdődően fejlesztő iskolai intézményegység is működik.
A Társulás a kistérségi önkormányzatoknál és egyéb költségvetési
intézményekben gondoskodik a belső ellenőrzés ellátásáról. A feladatot a
Társulás a dombóvári polgármesteri hivatallal kötött megállapodás alapján, a
hivatal belső ellenőrzési csoportja útján látja el.
Közművelődési feladatok területén a Társulás 14 községi önkormányzat
területén biztosít mozgókönyvtári ellátást, könyvtár-ellátó szolgáltató rendszert
működtet. 2009-ben megtörtén a feladatellátás átszervezése. Ennek érdekében a
Társulás támogatási és együttműködési megállapodást kötött a Városi
Könyvtárral, hogy a kistérségben működő könyvtári szolgáltató helyek szakmai
felügyeletét ellássa, munkájukat segítse. A Társulás ezen kívül közvetlenül ad át
támogatást erre a feladatra a településeknek, melyből az önkormányzatok a
könyvtári szolgáltató hely működtetését, a könyvtáros bérköltségét fedezik,
felújítási, állománygyarapítási munkálatokat végeznek.
A közművelődési tevékenységen belül a munkaszervezet összefogja a kistérség
civil szervezeteit, külön foglalkozik a nyugdíjas szervezetekkel, és ifjúsági
szervezetekkel, Kistérségi Közkincs Kerekasztalt szervez.
A Társulás részt vesz sport- és közművelődési rendezvények szervezésében, két
ifjúsági tábort működtet: egyet Balatonfenyvesen, egyet pedig DombóvárGunarason. A két tábor működtetése a Társulásnak 11-12 millió forintos
kiadással jár. 2009-ben mind a Balatonfenyvesi mind pedig a gunarasi táboron
jelentkezik nyereség. A gunarasi táborban újjáélesztette a Társulás a nyári
napközis táboroztatást, melyet a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központtal
együttműködésben szervezett. A fenyvesi tábor esetében elodázhatatlan a tábor
felújítása a 2010-es szezon megkezdése előtt.
A kistérségre kiterjedő közfoglalkoztatási programok szervezése is a Társulás
feladata. A működés során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a legnagyobb
és érezhető segítséget a Társulás a közfoglalkoztatási programok lebonyolításban,
a foglalkoztatáspolitika kistérségi összehangolásában tudta nyújtani az
önkormányzatoknak, így ez a tevékenységünk a Társulás feladatai között jelentős
helyet vívott ki magának. 2009. március 31-én zárult le a dombóvári kistérségben
65 fő hátrányos helyzetű munkanélkülinek foglalkoztatást nyújtó közmunka
programunk, egyéb foglalkoztatási programot – pályázati lehetőség hiányában – a
Társulás nem végzett közvetlenül.
A területfejlesztés a Társulás legrégebben, 1996. óta ellátott tevékenysége. Ezen
tevékenyég 2009-ean az elkészített terveknek megfelelő pályázatok megírásának
éve volt. A pályázatírás mellett a területfejlesztési csoport a kistérség cselekvési
tervének projektjeit gondozza, vállalkozói tanácsadást nyújt a kistérség
vállalkozóinak, terveket, elemzéseket készít a térség gazdasági, társadalmi
állapotáról. A Többcélú Társulás 2005. március 21-től mint Kistérségi Fejlesztési
Tanács is működik a területfejlesztésre vonatkozó ügyek tárgyalásakor. A
Fejlesztési Tanácsban a szavazati joggal rendelkező polgármestereken kívül
tanácskozási joggal a szakmai kamarák, a munkáltatói, munkavállalói
érdekvédelmi szervek, a bejelentkezett civil szervezetek, a Közigazgatási Hivatal,
valamint a Magyar Államkincstár képviselői is jelen vannak. A Fejlesztési
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Tanács legfontosabb feladata a kistérség területfejlesztési koncepciójának
megtárgyalása és elfogadása, valamint az ennek megvalósításával kapcsolatos
projektek előkészítése.
A Társulás fontos feladata az idegenforgalom területén a Kistérségi Tourinform
Iroda fenntartása is. A Tourinform Iroda információszolgáltatással, kisebb
ajándéktárgyak árusításával, bérletárusítással foglalkozik. Terjeszti a dombóvári
kistérség kiadványait, kezeli a honlapot és adatokat szolgálta a Tourinform
hálózat országos rendszerébe.
III. A KISTÉRSÉG TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI HELYZETÉNEK
ELEMZÉSE, JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA
A Társulás alapvető feladata a térség oktatás-nevelési munkájának segítése. Ez
elsősorban szakmai segítségnyújtást jelent. A Társulásnak a költségvetési törvény és a
közoktatásról szóló törvény is előírta, hogy a területén működő települések oktatásinevelési intézményeinek vonatkozásában önálló intézkedési és fejlesztési tervet
készítsen. A terv első változata 2007. év végén készült el. A végleges változat
elfogadása 2008. januárjában történt.
A KKFT-n alapult a dombóvári kistérség 8 településnek konzorciumával
benyújtott ÚJ Kapos-Menti Oktatási Rendszer című DDOP-s pályázat, melynek révén
1.300 millió Ft összegű beruházást hajthatnak végre az önkormányzatok a települések
óvodáiban és iskoláiban. Az infrastrukturális fejlesztésen kívül a pályázat révén egy
szakmailag teljesen új alapokon működő, a lehető legtöbb és legmagasabb szintű
szolgáltatást nyújtó, a bölcsődétől a gimnáziumig tartó integrált oktatási hálózat is
kialakult.(APOK)
A terv felülvizsgálatát kétévente kell elvégezni, melyet 2009. nyarán kezdett meg
a Többcélú Társulás. A KKFT helyzetelemzési fejezetit a Társulás november 27-i
ülésén vitára bocsátotta és megkezdte a stratégia, intézkedési terv felülvizsgálatát az
alábbi menetrend szerint:
§
2009. december 1-jén összehívjuk, azt az érdekeltségi kört, akik egyrészt
szakmailag, másrészt fenntartói szinten, valamint a törvényesség szintjén
véleményezik az intézkedési tervet. Itt meghatározásra kerülnek a fejlesztési
elképzelések.
§
2009. december 10. Rendkívüli igazgatói és óvodavezetői munkaközösségi
értekezlet összehívását tervezzük, ahol az intézményvezetők véleményezik a
hosszú távú tervezetet.
§
2009. december 10-ig kiküldjük a KKFT intézkedési terv részét az
önkormányzatoknak, 2010. január 10-ig bekérjük javaslataikat. A
dokumentum Társulási Tanács elé kerüléséig lefolytatjuk a jogszabályban
előírt véleményeztetéseket.
§
2010. január 11-18. A szakmai munkacsoport a begyűjtött vélemények
alapján elkészíti a KKFT intézkedési terv részének első olvasatát.
§
2010. januári társulási tanács ülésén a KKFT intézkedési terv részét is vitára
bocsátjuk.
§
2010. február 10-ig értékeljük, az addigi munkát, és a véleményeket
beépítve a kész dokumentumot elküldjük a Dél-Dunántúli Regionális
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Fejlesztési Ügynökség nKft részére , akik 8 munkanapon belül megküldik
értékelésüket a kistérségi társulásnak.
§
Amennyiben a DDRFÜ által elfogadásra kerül a KKFT, úgy a 2010.
márciusi társulási tanácsülésen elfogadásra kerülhet a dokumentum, melyet
a DDRFÜ a honlapján közzétesz, így mindenki számára elérhetővé válik.
2009-ben a Társulás területfejlesztési területen végzett tevékenységében
elsőbbséget élveztek a vidékfejlesztési forrásokra benyújtandó pályázatok. A
Társulás által 2009. november végéig benyújtott és készített pályázatokat az
előterjesztés 1. sz. melléklete mutatja be. A pályázatok illeszkednek a Társulás által
elfogadott 2009-2010-es cselekvési tervhez, melyről a képviselőtestület a Társulás
működéséről szóló korábbi beszámolónkban már tájékoztatást kapott.
2009-ben pályázati forrást nyertünk a kistérség környezetvédelmi
programjának elkészítésére. A terv elkészítésének költsége bruttó 2.750 eFt. A
kistérségi szintű környezetvédelmi program elkészíttetése kiváltja a települési
önkormányzatok tervkészítési kötelezettségét. A program mindazon elemeket
tartalmazni fogja, melyeket az önálló települési környezetvédelmi programnak
tartalmaznia kell. A program 2010. január 31-ével kerül átadásra, márciusra tervezzük
annak végleges elfogadását.

IV. A MUNKASZERVEZET 2009. ÉVI MŰKÖDÉSE
A Társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően – a társulási tanács
döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a társulási tanács költségvetési
szerveként létrehozott, elkülönült – Munkaszervezet végzi.

ELNÖK

MUNKASZERVEZETVEZETŐ

Humán
közszolgáltatások
szervezési és
tervezési csoport

Területfejlesztés
i csoport
Gazdasági és
ügyintézési
szervezet
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A Munkaszervezet állományába jelenleg 13 fő tartozik. Az 1 fő fizetés nélküli
szabadságon lévő munkaszervezet-vezető helyettes 2009. júniusától a munkaszervezet
aktív állományában van. Jelenleg táppénzen van a közalkalmazott, azonban táppénzre
való jogosultsága 2009. december 31-én lejár.
Jelenleg három fő tölti gyermekvállalás miatti tartós távollétét. A távol lévő egy
fő projektmenedzser helyettesítésére határozott időre egy fő kinevezése történt meg, a
pénzügyi munkatársat pedig szintén egy fővel pótoltuk. A közművelődési referens
helyét a következő évben feltételesen, azon esetben tudjuk betölteni, amennyiben
bérköltségét pályázati vagy egyéb forrásból (munkaügyi támogatás) nagymértékben
fedezni tudjuk.
A „Diplomás fiatalok a régió fejlődéséért” pályázat keretében 2 fő határozott
idejű, 3 éves foglalkozatása van folyamatban. A fiatalok foglalkoztatásához a
Munkaügyi Központ 2009-ben 80 %-os, 2010-ben 60 %-os támogatás nyújt. A fiatalok
egyrészt a szociális ellátásban (Reménység Otthon, Kapaszkodó), másrészt a
Projektmenedzsment Kft. munkájában működnek közre. Munkaszerződéssel rajtuk
kívül egyedül a tábor gondnoka volt foglalkoztatva.
Vezető beosztásban magasabb vezetői pótlékkal a munkaszervezet-vezető és
helyettese dolgozik, a gazdasági vezető a pótlékalap 125 %-ának megfelelő
kiegészítést kap. Jelenleg csak a Tourinform iroda vezetője részesül nyelvtudása miatti
illetménypótlékban.
2009. végére sem zárult le véglegesen a Társulás és Naszvadi Balázs közötti
munkaügyi per. Az eljárás felülvizsgálati szakaszban van. Elhúzódásának oka, hogy a
Legfelsőbb Bíróság ügyet tárgyaló, 5 bíróból álló tanácsa a tanácsot elnöklő bíró
halála miatt megszűnt. Ebben az esetben új tanácsot kell alakítani és az ügy tárgyalását
elölről kell kezdeni. A közalkalmazott további 1 millió forintot követel az eddig
kifizetetteken túl a Társulástól, a Társulás pedig a másodfokú ítéletet vitatja.
A Munkaszervezet folyamatosan törekszik a munkakörülmények javítására is.
2008. nyarán az irodák átfestésre kerültek, 2009-ben a pályázatok és a szakmai
könyvtár tárolására szolgáló irattári polcokat szereztünk be. Az ügyintézés minőségét
javítja az a pályázati forrásból beszerzett 17 notebook, melyet a társulási tanács
tagjainak adtunk át, egy számítógépet pedig a munkaszervezet-vezető használ.
V. A 2010. ÉVI MŰKÖDÉS FŐBB PRIORITÁSAI
A Társulás Tanácsa 2010-es költségvetésének koncepciójában részletesen
áttekintette bevételi lehetőségeit és tervezett kiadásait. A Társulás bevételeinek több
mint 80 %-át az állami támogatások teszik ki, ezért azok alakulása alapvetően
meghatározza a Társulás működtetését.
2010-ben a többcélú társulások támogatásának feltételrendszere nem változik, a
fő cél a kiszámíthatóság biztosítása ezen a területen. A többcélú kistérségi társulások
2010. évi várható támogatása 28,6 milliárd forint. A 2009. évi (30,8 milliárd forint)
előirányzathoz képest 2,2 milliárd forint (-7,2 %) a csökkenés, amely a munkáltatókat
terhelő járulékok csökkentésének hatása. Ágazat szerint a csökkenés leginkább a
szociális területet érinti, de minden területen megfigyelhető a fajlagos összegek
negatív változása, a közvetlen feladatellátás ösztönzése. Szociális területen a
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támogatások összegének csökkentése mellett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
jogcím el is tűnik.
A Többcélú Társulás a költségvetési törvénytervezet 3. sz. melléklete alapján,
mint intézményfenntartó és a tervezet 8. sz. melléklete alapján részesülhet normatív
hozzájárulásban és támogatásban. A fejezeti kezelésű előirányzatok között szerepel a
kistérségi fejlesztési tanács támogatása, mellyel a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium a területfejlesztési feladatellátást kívánja segíteni. A Szociális és
Munkaügyi Minisztériumnál megjelenő előirányzatból is részesül támogatásban a
Társulás szociális intézményi foglalkoztatás címén (finanszírozási szabályai azonban
alapjaiban megváltoznak), valamint itt jelenik meg a közmunkaprogramok
támogatásának előirányzata.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az előirányzatok a tavalyi évhez képest
átlagosan mintegy 7 %-kal csökkentek, melyet a kormányzat a járulékfizetés
szabályainak változtatásával indokol. A jogcímek fajlagos összegének csökkenése
viszont akár 30-40 %-nyi is lehet, ami már a feladat fenntartását veszélyezteti,
szükségessé teszi annak felülvizsgálatát
A normatív állami támogatások és hozzájárulások változását a következő táblázat
mutatja be (a 2009. évi adatnál a legutolsó érvényes, októberi lemondás folytán
kialakult összeget vettem figyelembe):

Jogcím

Támogatás
összege 2009 (Ft)

Normatív hozzájárulás fogyatékos személyek nappali ellátásához
Gyermekek kedvezményes étkeztetése
Korai fejlesztés és gondozás
Fejlesztő felkészítés
Alap-normatíva
Fejlesztő iskolai oktatás
Kiegészítő normatíva

29.517.000
195.000
3.439.000
1.550.000
-

Támogatás összege
2010
(Ft)
25.958.400
2.990.000
610.000
2.350.000
2.150.400

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK (3. SZ. MELLÉKLET) ÖSSZESEN:

34.701.000

34.058.800

19.500.000

18.300.000

37.917.000

35.865.000

5.790.000

5.057.500

23.486.000

28.210.000

14.392.000

-

7.826.500

12.713.400

17.400.000

10.500.000

Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

Közoktatási feladatok

Bejáró gyermekek, tanulók alapján
járó támogatás
Iskolabusszal/autóbusszal utaztatott
gyermekek után járó támogatás
Tagintézményi támogatás
Kistelepülési
tagintézményi
támogatás
Közoktatási
feladatok

szakszolgálati

Bentlakásos ellátás
Szociális intézményi
feladatok (intézményi
társulás útján)

Idősek átmeneti gondozása
Hajléktalanok átmeneti szállása
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Szociális alapszolgáltatási
feladatok
Gyermekjóléti alapellátási
feladatok
Mozgókönyvtári feladatok
Belső ellenőrzés

Családsegítés
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás (fogyatékosok)
Gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekek átmeneti gondozása

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK (8. SZ. MELLÉKLET) ÖSSZESEN:

MINDÖSSZESEN:

10.283.100
6.000.000
6.300.000

9.808.700
3.000.000
5.760.000

13.038.900

7.239.600

16.520.000
4.591.600

14.000.000
3.397.000

183.045.100

153.851.200

217.746.100

187.910.000

A költségvetési törvény jelenlegi szabályozása alapjaiban rengeti meg a
Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola további működtetését. Új elemként
jelent meg a költségvetési törvényben azon szabály, miszerint azon ellátott után,
akinek jogcímén intézményen belüli szociális foglalkoztatási támogatást folyósítanak,
nappali ellátási normatív hozzájárulás nem vehető igénybe. A 70 fős alaplétszámból
jelenleg 68-an intézményi foglalkoztatásban vesznek részt.
A 2010. évi költségvetési törvénytervezet benyújtásával egyidőben kaptunk
értesítést arról, hogy a szociális foglalkoztatási feladat finanszírozásának alapvető
átszervezését tervezi a kormányzat. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
fejezetében elkülönített 3 milliárd Ft (ami a 2009-es 5,6 milliárd Ft helyett jelentős
csökkenést mutat) felosztására pályázati úton nyílik lehetőség. 2009. november 6-ig a
Társulás, mint fenntartó egy előminősítési pályázatot nyújtott be. A pályázat pozitív
elbírálása esetén lesz lehetőség a finanszírozási pályázat benyújtására. A pozitív
döntés 3 évre szóló finanszírozási szerződést jelent.
A költségvetési törvény élesen elválasztja egymástól a foglalkoztatási és nappali
ellátási tevékenységet. Az intézményvezető többféle alternatívát is vizsgál, azonban
amíg a költségvetés végleges szavazása nem történik meg és a foglalkoztatásra
vonatkozó jogszabályok sem lépnek hatályba, nem tudunk továbblépni. Befolyásolja a
teendőket az is, hogy a Társulás kap-e támogatást a szociális foglalkoztatásra a már
november 6-án benyújtott előminősítő pályázati felhívás alapján.
Meg kell vizsgálni, hogy a férőhelyszám bővítése és így a két ellátás teljes
különválasztása esetén, a foglalkoztatási tevékenység végzése nélkül vagy esetleg
külső foglalkoztató bevonásával biztosítható-e hatékonyan az ellátás. Amennyiben a
foglalkoztatási támogatást nem igényeljük vagy nem kapjuk meg, a fiatalok határozott
idős munkaszerződéseinek kifuttatására a „szokásos” normatív úton támogatást
igényelhetünk.
A bevételi lehetőségek jelentős beszűkülése miatt a Társulás költségvetési
koncepciójában a következő prioritások és célokat fogalmazta meg:
- A legfontosabb cél – 2009-hez hasonlóan – a Társulás és intézménye
működőképességének megtartása, a feladatellátás jelenlegi szintjének
fenntartása.
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-

-

-

A térségben működő pedagógia szakszolgálati tevékenység változatlan
biztonsággal történő ellátása, az igények magas szinten való kielégítése a
Móra Iskola átszervezésétől, átadás/átvételétől függetlenül.
Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola esetén elsődleges a
szakmai létszám fenntartása, a fiatalok bérének biztosítása.
Bevételszerzési lehetőségek bővítése, a kiadások minimalizálása a nem
kötelező feladatok átszervezésével. (pl. meg kell vizsgálni a
balatonfenyvesi tábor üzemeltetési szerződésének felmondási lehetőségét)
Közmunka pályázatokkal és egyéb közfoglalkoztatási lehetőségek
önkormányzati kihasználásának segítésével elsődleges cél 2010-ben a
kistérség foglalkoztatási helyzetének javítása.
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1. sz. melléklet
A TÁRSULÁS ÁLTAL 2009. DECEMBER 31-IG KÉSZÍTETT PÁLYÁZATOK
Sorszám
1/2009

2/2009

3/2009

4/2009

5/2009

6/2009

7/2009

Pályázó szervezet

Benyújtás helye
2009
Kurd
Község EMVA III. tengely
Önkormányzata
a falumegújításra és –
fejlesztésre
igénybe
vehető támogatás

Pályázat címe

GEO Park kialakítása Kurdon
„A Föld mai állapota csak
tegnapjaiból érthető meg és
jövőjére
csak
az
eddigi
történetének
ismeretében
következtethetünk. Meg kell
tanulnunk a Földet megérteni,
hogy a következő generációk
életének is esélyt tudjunk adni.”
Dr. Friedrich Strauch
Kapospula-Alsóhetényi Kápolna
Kapospula
Község EMVA III. tengely
Önkormányzata
a
vidéki
örökség felújítása
megőrzéséhez igénybe „Múltunk
emlékeit
őrizve
vehető támogatás
utódaink jövőjét biztosítjuk”
Jágónak
Község EMVA III. tengely
Önkormányzata
a falumegújításra és –
fejlesztésre
igénybe
vehető támogatás

Szépülő Jágónak
”Három hegyen, három völgyben
három
virág
nyílt
Három harang szól, azóta visszavissza hív.”
(Kormorán)
Debreczeni Zoltánné EMVA III. tengely
Debreczeni
Zoltánné
a mikro-vállalkozások vegyesboltjának felújítása
létrehozására
és
fejlesztésére igénybe
vehető támogatás
Attala
Község EMVA III. tengely
KÖZÖSSÉGI
UTCARÉSZ
Önkormányzata
a falumegújításra és – LÉTREHOZÁSA
fejlesztésre
igénybe PIAC KIALAKÍTÁSÁVAL
A piacok az ókor óta a
vehető támogatás
mindennapi élet részei.
A piac sok helyütt egyben a
közösségi élet fontos színhelye is.
BOROSTYÁN III. - hosszabbítás
Dombóvár
és SzMM
Közmunkaprogram
Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás
„Együttműködéssel gyermekeink
Kaposszekcső Község OKM- TÁMOP
Önkormányzata
Kompetencia
alapú esélyéért”
oktatás,
egyenlő A Kaposszekcsői Óvoda és
hozzáférés- Innovatív Általános Iskola intézményeiben
intézményekben
az oktatási nevelési program
megújítása
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Sorszám

Pályázó szervezet

Benyújtás helye
2009
OFA
Megőrzés-9122/2009

8/2009

GUBINCZKI Kft.

9/2009

Városi
Könyvtár TÁMOP-3.2.4/08/01
Dombóvár
Dombóvár
Város TIOP-1.2.2/08/1
Önkormányzata

10/2009

11/2009

12/2009

13/2009

14/2009

15/2009

„Fekete
Kulturális
Egyesület

István” NKA

Pályázat címe
„A
foglalkoztatottság
megőrzésének támogatása a
gazdasági
visszaesés
következtében átmenetileg nehéz
helyzetbe jutott munkáltatóknál”
Akadálymentes könyvtárak a
Dombóvári Kistérségben
ÚJ
TUDÁSTÁR-ÚJ
TUDÁSTÉR
Múzeumi tudáspróba padok és
pedellus nélkül
Attala község krónikája

„Könyvek
és
elektronikus
kiadványok támogatása
NCA Dél-dunántúli Civil szervezetek működésének
támogatása
Regionális
Kollégiuma

Kaposszekcsői
Nyugdíjas
Egyesület
„Orchidea
Nyugdíjas Klub”
Vidéki Kistérségi
Kocsola
Község FVM
Kocsolán
rendezvények
Önkormányzata

nemzetiségi

nap

falunapok
szervezésére
2009.
évben
NCA Dél-dunántúli Civil szervezetek működésének
támogatása
és Regionális
Kollégiuma

Dombóvári
Városszépítő
Városvédő
Egyesület
Megyei Tízezer fő alatti települések vagy
Dombóvár
és Tolna
kistérségek közösségi kulturális
Önkormányzat
Környéke Többcélú
stratégiájának készítése
Kistérségi Társulás Közgyűlésének
Művelődési
és
Kisebbségi
Bizottsága
által
meghirdetett
közművelődési alapra

16/2009

Attala
Község A Földművelésügyi Parlagfű fizikai
Önkormányzata
és Vidékfejlesztési Attala községben
Mi-nisztérium és a
„Par-lagfűmentes
Ma-gyarországért”
Tárca-közi
Bizottság által kiírt
pályázat

mentesítése
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17/2009

Csibrák
Község Az FVM és a „Par- Parlagfű fizikai
lagfűmentes
Ma- Csibrák községben
Önkormányzata

mentesítése

gyarországért” Tárcaközi Bizottság által
kiírt pályázat

Sorszá
m

Pályázó szervezet

Benyújtás helye

Pályázat címe

2009
18/2009

Község
Önkormányzata

Kaposszekcső
Község
Önkormányzata
19/1/200 Kaposszekcső
Község
9
Önkormányzata
19/2009

20/2009

Várong
Község
Önkormányzata

21/2009

Szakcs
Község
Önkormányzata

22/2009

Jágónak
Község
Önkormányzata

23/2009

Dombóvár
Város
Önkormányzata

24/2009

Nak
Község
Önkormányzata

A Földművelésügyi
és
Vidékfejlesztési
Mi-nisztérium és a
„Par-lagfűmentes
Ma-gyarországért”
Tárca-közi Bizottság
által kiírt pályázat
ÖM
8/2009. (II.26.)
rendelet
ÖM
8/2009. (II.26.)
rendelet
HIÁNYPÓTLÁS
A Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési
Mi-nisztérium és a
„Par-lagfűmentes
Ma-gyarországért”
Tárca-közi Bizottság
által kiírt pályázat
A Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési
Mi-nisztérium és a
„Par-lagfűmentes
Ma-gyarországért”
Tárca-közi Bizottság
által kiírt pályázat
A Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési
Mi-nisztérium és a
„Par-lagfűmentes
Ma-gyarországért”
Tárca-közi Bizottság
által kiírt pályázat
Fogyatékos
Személyek
Esélyegyenlőségéért
Közalapítvány
15/2009 (III. 17.) ÖM
rendelet

A parlagfű mentes Csikóstőttős
községért

Közoktatási
intézmények
infrastrukturális fejlesztése
Közoktatási
intézmények
infrastrukturális fejlesztése

A parlagfű mentes Várongért

A parlagfű mentes Szakcsért

A parlagfű mentes Jágónakért

Egyesített Szociális Intézmény
Támasz
Otthon
akadálymentesítése
Nak Község Önkormányzata
sportöltözőjének felújítása
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„A helyi
önkormányzatok
fenntartásában lévő
sportlétesítmények,
felújításának
támogatására”
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Sorszá
m

Pályázó szervezet

Benyújtás helye

Pályázat címe

2009
25/2009

Kaposszekcső
Község
Önkormányzata

26/2009

Kocsola
Község
Önkormányzata

27/2009

Attala
Község
Önkormányzata

28/2009

Csikóstőttős
Község
Önkormányzata

29/2009

Dalmand
Község
Önkormányzata

30/2009

Döbrököz Község
Önkormányzata

Sajgó Csaba
31/2009
32/2009 Dombóvár Város
Önkormányzata

15/2009 (III. 17.) ÖM
rendelet „A helyi
önkormányzatok
fenntartásában lévő
sportlétesítmények,
felújításának
támogatására”
15/2009 (III. 17.) ÖM
rendelet „A helyi
önkormányzatok
fenntartásában lévő
sportlétesítmények,
felújításának
támogatására”
15/2009 (III. 17.) ÖM
rendelet „A helyi
önkormányzatok
fenntartásában lévő
sportlétesítmények,
felújításának
támogatására”
15/2009 (III. 17.) ÖM
rendelet „A helyi
önkormányzatok
fenntartásában lévő
sportlétesítmények,
felújításának
támogatására”
15/2009 (III. 17.) ÖM
rendelet „A helyi
önkormányzatok
fenntartásában lévő
sportlétesítmények,
felújításának
támogatására”
15/2009 (III. 17.) ÖM
rendelet „A helyi
önkormányzatok
fenntartásában lévő
sportlétesítmények,
felújításának
támogatására”
Megőrzés

CÉDE

A sportcsarnok vizesblokkjának
felújítása, akadálymentesítése,
nyílászáróinak cseréje

Sportudvar felújítása Kocsolán

Az Attalai Sportpálya felújítása

A
sportpálya
szabvány
megfelelőségének biztosítása és
a
sportöltöző
felújítása
Csikóstőttős községben

Sporttelep felújítása Dalmand
községben

Játékeszközök
Dombóvár

beszerzése-
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33/2009 Dombóvár Város TEKI
Önkormányzata
Sorszá
m

Pályázó szervezet

Benyújtás helye

Buszöböl
felújítása
Dombóvá-ron a Gyöngyvirág
körúton
Pályázat címe

2009
34/2009 Dombóvár Város CÉDE
Önkormányzata
35/2009

Dombóvár Város TEKI
Önkormányzata

36/2009

Dombóvár Város TEKI
Önkormányzata

37/2009

Dombóvár Város TEKI
Önkormányzata
Dombóvár Város CÉDE
Önkormányzata
Dombóvár Város CÉDE
Önkormányzata

38/2009
39/2009

40/2009

Dombóvár Város TEUT
Önkormányzata

41/2009

Dombóvár Város TEUT
Önkormányzata
Dombóvár Város TEUT
Önkormányzata
Dombóvár Város TEUT
Önkormányzata

42/2009
43/2009

44/2009

Szakcs
Község CÉDE
Önkormányzata

45/2009

Szakcs
Község CÉDE
Önkormányzata

46/2009

Szakcs
Község CÉDE
Önkormányzata
Jágónak
Község TEKI
Önkormányzata

47/2009

Szent Lukács Egészségügyi
Nonprofit
Kft.
Mosoda
fejlesztése I: ütem
Buszmegálló
építése
Dombóváron
a
Népköztársaság útja 39-41.
előtt
Csomópontok
akadálymentesítése
Dombóváron
a
Népköztársaság útján
Járdafelújítások
Dombóvár
Város területén
Eszköz és gépbeszerzés a
Borostyán Kft. részére
A Hetényi úti és az
újdombóvári
köztemető
ravatalozóinak belső felújítása
Kórház
utca
egyik
szakaszának
útburkolat
felújítása Dombóvár városban
Viola keleti végének felújítása
Dombóvár város területén
Krúdy Gyula utca útburkolat
felújítása
Allende-Madách
utca
útburkolat
felújítása
Dombóvár város területén
Az
önkormányzati
feladatellátás
javítását
szolgáló
személygépkocsi
beszerzése
Közcélú
foglalkoztatás
magasabb színvonalú ellátását
szolgáló fűkaszák beszerzése
Széchenyi és Kossuth utcák
részleges járdafelújítása
Jágónak
Község
Önkormányzatának
településfejlesztési
célt
20

48/2009

Kocsola
Község TEKI
Önkormányzata

49/2009

Várong
Község TEKI
Önkormányzata

50/2009

Gyulaj
Község TEUT
Önkormányzata

szolgáló eszközbeszerzése
Járda
felújítás
Kocsola
Községben
Döbröközi,
Dombóvári,
és
Kossuth
utcákban
Várong Község településkép
javítása,
utcabútorok
és
virágtartók kihelyezésével
Kurivölgy
utca
burkolat
felújítása Gyulaj Községben
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Sorszá
m

Pályázó szervezet

Benyújtás helye

51/2009

Nak
Község
Önkormányzata
Nak
Község
Önkormányzata
Kapospula Község
Önkormányzata
Kapospula Község
Önkormányzata

CÉDE

Csibrák
Község
Önkormányzata
Kurd
Község
Önkormányzata
Döbrököz Község
Önkormányzata
Döbrököz Község
Önkormányzata

TEKI

Pályázat címe

2009

52/2009
53/2009
54/2009

55/2009
56/2009
57/2009
58/2009

59/2009
60/2009
61/2009

62/2009
63/2009

64/2009

65/2009
66/2009
67/2009
68/2009

TEKI
TEKI
TEUT

CÉDE
TEUT
TEKI

Döbrököz Község CÉDE
Önkormányzata
Attala
Község TEKI
Önkormányzata
Attala
Község TEUT
Önkormányzata

Lápafő
Község
Önkormányzata
Kaposszekcső
Község
Önkormányzata
Kaposszekcső
Község
Önkormányzata
Dalmand Község
Önkormányzata
Dalmand Község
Önkormányzata
Dalmand Község
Önkormányzata
Csikóstőttős

CÉDE
TEKI

CÉDE

TEKI
TEKI
CÉDE
TEKI

Anyagbeszerzés Petőfi utca
felújításához
Petőfi utca részleges felújítás
I. üteme
Rákóczi utca járdafelújítása
Kapospula Községben
Béke téri park melletti
útburkolat
felújítása
Kapospula Községben
Községi járdák felújítása
Csibrákon
Volt orvosi rendelő közösségi
célre való átalakítása II.
Iskola utca burkolat felújítása
Döbrököz községben
Az
önkormányzati
tulajdonban
lévő
járdák
felújítása a településkép
javítása érdekében
Közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó eszközbeszerzés
Vörösmarty
utca
járda
felújítása Attala községben
Kölcsey utca útburkolatának
felújítása
Attala
község
Szentivánpuszta
településrészén
A kultúrház nyílászáróinak
részleges cseréje
Barberi
Teratrac
GLW
kistraktor beszerzése
Az orvosi rendelő homlokzat
felújítása
Kaposszekcső
községben
Ravatalozó
felújítása
Dalmand községben
Önjáró
fűnyíró
traktor
vásárlása Dalmand községben
Tornaterem festése Dalmand
községben
Iskolabútor beszerzése a
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69/2009

70/2009

Sorszá
m

Község
Önkormányzata
CÉDE
Csikóstőttős
Község
Önkormányzata
Dombóvár
és CÉDE
Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás
Pályázó szervezet

Csikóstőttősi Iskola számára

Benyújtás helye

DACIA LOGAN Pick-up
kishaszon-gépjármű
beszerzése
A kistérséget ellátó szociális
alapszolgáltatás
ellátási
színvonalának
fejlesztése
kisbusz beszerzésével
Pályázat címe

2009
71/2009

Dombóvár
és CÉDE
Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás

72/2009

Dombóvár
és
Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás
Csikóstőttősi
Faluszépítő
Egyesület
Nak
Község
Önkormányzata

73/2009

74/2009

75/2009
76/2009
77/2009
78/2009
79/2009

80/2009

81/2009

82/2009

Várong
Község
Önkormányzata
Szakcs
Község
Önkormányzata
Attala
Község
Önkormányzata
Döbrököz Község
Önkormányzata
Attala
Község
Önkormányzata

TEKI

Zöldövezet
Program 2009
VIS MAIOR 2009

A
Dombóvári
kistérség
Önkormányzatai és a Társulás
közötti
információáramlást
segítő
hordozható
számítógépek beszerzése
Dombóvári
kistérségi
környezetvédelmi
program
elkészítése
Park Sétány új elemének
kialakítása Csikóstőttősön

FVM

Viharkárok által okozott
károk helyrehozatala Nak
községben
A Dózsa György utcai vis
maior károk helyreállítása
IKSZT

FVM

IKSZT

FVM

IKSZT

VIS MAIOR 2009

VÁTI KHT.
DDOP-3.1.1.-09

Attala
Község
képviselőtestülete hivatalának
akadálymentesítése
Tolnai
Hármas „Pünkösdnek gyönyörű ideje”
Csikóstőttős
Összefogás
Csikóstőttős-Attala
Község
Nonprofit
Kft.
Önkormányzata
LEADER
Jágónak
Község Tolnai
Hármas „Pünkösdnek gyönyörű ideje”
Önkormányzata
Összefogás
„Pünkösdi Vigadalom”
Nonprofit
Kft. Jágónak-Kapospula
LEADER
Jágónak
Község Tolnai
Hármas Egységes falukép kialakítása
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Önkormányzata

83/2009

Dalmand Község
Önkormányzata

84/2009

Kurd
Község
Önkormányzata

85/2009

Nak Község Cigány
Kisebbségi
Önkormányzata

86/2009

Gyulaj
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat

87/2009

Gyulaj
Község
Önkormányzata

88/2009

Kapospula Község
Önkormányzata

89/2009

Csikóstőttősi
Faluszépítő
Egyesület

90/2009

Naki
Faluszépítő
Egyesület

91/2009

Várong
Község
Önkormányzata

92/2009

Csikóstőttős
Község
Önkormányzata

93/2009

Csibrák
Község
Önkormányzata

Összefogás
Nonprofit
Kft.
LEADER
Tolnai
Hármas
Összefogás
Nonprofit
Kft.
LEADER
Tolnai
Hármas
Összefogás
Nonprofit
Kft.
LEADER
Tolnai
Hármas
Összefogás
Nonprofit
Kft.
LEADER
Tolnai
Hármas
Összefogás
Nonprofit
Kft.
LEADER
Tolnai
Hármas
Összefogás
Nonprofit
Kft.
LEADER
Tolnai
Hármas
Összefogás
Nonprofit
Kft.
LEADER
Tolnai
Hármas
Összefogás
Nonprofit
Kft.
LEADER
Tolnai
Hármas
Összefogás
Nonprofit
Kft.
LEADER
Tolnai
Hármas
Összefogás
Nonprofit Kft. III.
tengely
Tolnai
Hármas
Összefogás
Nonprofit Kft. III.
tengely
Tolnai
Hármas
Összefogás
Nonprofit Kft. III.

Jágónakon

Szent István Nap Dalmandon
és Kocsolán

Egységes falukép kialakítása
Jágónakon

Roma Nap Nakon

Roma identitás erősítése –
roma kulturális nap Gyulajon

Faluszépítés
összefogással
községben

települési
Gyulaj

Kapospula
fejlesztése
lakosság bevonásával

a

Alkotóház létrehozása helyi
összefogással

Egy évszázad közelségében –
Az élhető paraszti lakóház
tájházzá alakítása Nakon
Várongi
Panzió
szolgáltatásainak fejlesztése

„A test és a lélek összhangja”
Csikóstőttősön

Harangláb
Csibrákon

felújítása
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94/2009

95/2009

96/2009

97/2009

tengely
Lápafő
Község Tolnai
Hármas
Önkormányzata
Összefogás
Nonprofit Kft. III.
tengely
Kocsoláért
Tolnai
Hármas
Közalapítvány
Összefogás
Nonprofit Kft. III.
tengely
Kapospula Község Tolnai
Hármas
Önkormányzata
Összefogás
Nonprofit Kft. III.
tengely
Gyulajért
Tolnai
Hármas
Alapítvány
Összefogás
Nonprofit Kft. III.
tengely

Művelődési Ház
Lápafőn III. ütem

felújítása

Komplex
Falumegújító
Program Kocsolán

Béke
téri
rekonstrukciója
Kapospulában

park

Egységes
hagyományőrző
falukép kialakítása Gyulaj
községben II. ütem

Vissza az előterjesztés szövegéhez
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Egyesített Szociális Intézmény, mint Dombóvár város, Gyulaj és Szakcs
községek Intézményfenntartó Társulása

BESZÁMOLÓ
Az EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY integrációban látja el az idősellátással
kapcsolatos feladatokat, szociális alap és szakosított formában.
Az integráció a 73 férőhelyes tartós bentlakást nyújtó Idősek Otthonára épül.
Dombóvár tekintetében hat telephelyen működő intézményrendszerben, 2005. március
1. óta a hajléktalan ellátáson belül nappali melegedő és népkonyha, valamint éjjeli
menedékhely nyújt szolgáltatást a rászorulók számára.
2005. november 16.-tól az intézményfenntartó társulás megalakulásával - a
telephelyként működő – két tagintézménnyel bővült a feladatellátásunk. Gyulaj és
Szakcs a nyújtott szolgáltatásokban mikro centrum szerepét töltik be.
SZAKCS (7213, Petőfi tér 10.):
28 férőhelyes tartós bentlakást nyújtó Idősek Otthona működik,
szakemberei koordinálják a házi segítségnyújtási és étkeztetési
feladatokat. Házi segítségnyújtásban 10, étkeztetésben 18 idős ember
részesül.
GYULAJ (7227, Magyar u. 9.):
18 férőhelyen tartós bentlakást nyújtó Idősek Gondozó Otthona
működik, házi segítségnyújtásban 8 fő, étkeztetésben 16 fő részesül.
DOMBÓVÁR gesztorintézményként jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat
lát el a kistérségben megállapodás keretében, 13 településen. A kihelyezett készülékek
száma: 106 db. 2010-ben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerült a normatív
támogatások köréből, így a működési költségeket pályázati forrásból biztosítjuk.
Központja és működési engedélye a Platán Otthonban van.
PLATÁN OTTHON (Dombóvár Szabadság u. 6.)
37 férőhelyen tartós bentlakást nyújtó idősek otthona működik
átlagos és demens részleggel.
TÁMASZ OTTHON (Dombóvár III. u. 22.)
10 férőhelyen átmeneti elhelyezést nyújtó Idősek Gondozóháza
működik, folyamatos ellátás biztosítása azon rászorult emberek
számára, akik 18. életévüket betöltötték és folyamatos betegségük,
vagy más okból otthonukban nem képesek gondoskodni önmagukról.
20 férőhelyen nappali ellátást nyújt, ezen belül fogad demens,
szellemileg leépült betegeket.
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„ŐSZIKÉK” SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (Dombóvár Arany János
tér 3.)
Feladata az étkeztetéssel és házi segítségnyújtással kapcsolatos
tevékenység koordinálása. Működési engedélye étkeztetés
kiszállítással 80 főre, házi segítségnyújtás 72 főre szól.
A telephelyen 30 férőhelyes nappali ellátás működik, ezen belül
szintén ellátási szükségleteknek megfelelően, demens betegek
számára is nyújt szolgáltatást.
2010. évben a pszichiátriai betegek fogadására kértünk működési
engedélyt, a munkatársak felkészítése elkezdődött, az Alapító Okirat
módosítása folyamatban van.

„ARANY-SZIGET” IDŐSEK OTTHONA (Dombóvár Arany János tér 2.)
73 férőhelyen bentlakást nyújtó idősek otthona, átlagos és demens
részlegen látja el a lakókat.
A központi intézményben mosoda és konyha üzemel, melyek a
telephelyeken működő intézmények ellátását biztosítják, úgy az
élelmezés (reggeli, ebéd, vacsora, orvosi javaslatra diéta), mint a
tiszta textília biztosítása területén.
Intézményrendszerünk a jelenlegi március 31.-i zárás értelmében 537 idős ember
ellátásáról gondoskodik naponta.
A KAPU Program keretében 18 önkéntes dolgozik az intézményrendszerben. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat 2 tiszteletdíjas házi gondozónő látja
el településenként.
Intézményi filozófiánk:
Az emberi méltóság megőrzése,
az emberhez méltó élet biztosítása az életkor
legvégső határáig,
a személyre szóló gondozás-ápolás megvalósításán keresztül.
A 2009. évben keletkezett dokumentumokat, jegyzőkönyveket, feljegyzéseket,
beszámolókat áttekintettük. 2009-ben a fenntartó részéről normatíva ellenőrzésének
jegyzőkönyve, MÁK vizsgálat jegyzőkönyve, FSZH ellenőrző hatóság jegyzőkönyve,
az Állategészségügyi ellenőr jegyzőkönyve. Működési engedélyek felülvizsgálatait
telephelyenként a tervezett ütemtervnek megfelelően a hatóságok elvégezték.
A MÁK ellenőrzés során normatív támogatás elvonására nem került sor. Az FSZH
vizsgálata során feltárt hiányosságokat kijavítottuk, mint pl. a munkaköri leírások
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felülvizsgálatát, az alapellátási gondozási megállapodások megküldését a fenntartónak,
az értesítések átvételének igazolását megoldottuk.
A belső ellenőrzések a munka folyamatába építetten megtörténnek. A kitűzött
határidők betartásával a feladatokat tejesítettük. Az auditon feltárt hiányosságok
pontatlanságból adottak (aláírások pótlása megtörtént, a festési és javítási munkálatok
tervezése 2010-es évre, tervezésre kerültek, a baleset veszélyt okozó hiányosság
elhárítása megtörtént. A minimum vizsgát 2010. évben 12 dolgozó végezte el. Az
alkalmassági vizsgálatok a megjelölt időpontoknak folyamatosak az üzemorvossal
történt egyeztetésnek megfelelően.
A vezetői megbeszélések heti rendszerességgel folynak, a javító intézkedéseket a
probléma felmerülésekor meghozzuk. A telephelyeken folyó munkáról, a vezetői
intézkedésekről napi megbeszélések, adatok egyeztetése telefonon és helyszínen
történő megbeszélés formájában tájékozódunk.
A 2009-es évben tervezett programok annyiban módosultak, hogy a gyulaji kirándulás
helyett az orfűi Malom Múzeumban voltak időseink kirándulni. A szalonnasütéssel és
kenyérsütéssel egybekötött program az idősek megelégedésére jól sikerült.
Az éves beszámolókat a telephelyeken működő vezetők elkészítették, melyet
csatoltunk a beszámolóhoz.
A fenntartó részéről: a fenntartóhoz dolgozói és ellátotti panasz sem írásban, sem
szóban nem érkezett,
Az írásos elégedettségi mutató az intézmény teljesítményéről pozitív.(lsd.:
fenntartói elégedettségi vizsgálat.)
Számos rendezvényünkön a fenntartó képviseltette magát (pl. búcsúi ünnepség,
Idősek Világnapja, karácsony)
Városi rendezvényeken dolgozóink aktívan részt vesznek, mint pl. idősek
karácsonya, Reménység Napközi otthonnal szervezett közös vetélkedő, Covil
Fesztivál)
Ellátottak részéről: az Érdekképviseleti Fórumhoz írásos panasz nem érkezett.
Az ellátottjogi képviselő intézményünk mentálhigiénés szobájában fogadja a
hozzáfordulókat. Az év folyamán több alkalommal is fordultak panaszokkal az idősek
és hozzátartozók az ellátottjogi képviselőhöz csak az „Arany-sziget” idősek Otthona
lakói és hozzátartozói. Minden esetben az ellátott jogi képviselő egyeztetett az
intézmény igazgatójával. Az esetek többségében a megfelelő dolgozói magatartással a
panaszok kiküszöbölhetőek lettek volna.
Lakógyűlést az SZMSZ-ben jóváhagyottak értelmében megtartottuk. Rendkívüli
lakógyűlésre nem került sor 2009 évben.
A havonként megtartott problémamegoldó csoport, amely pszihoszociális elemeket
tartalmaz, elfogadó, megértő, támogató beállítódással lehetőséget ad az együttélésből
származó mindennapi problémák megbeszélésére Arany-sziget idősek otthona, a
Platán- és Támasz Otthonban egyaránt.
2009. évre vonatkozóan az elégedettségi vizsgálatot a hozzátartozók körében végeztük
el. Az intézményben nyújtott szolgáltatásokról összességében jó minősítést kaptunk,
de van még javítani valónk. A vizsgálatról készült összefoglaló jelentés mindenki
számára hozzáférhető, a kifüggesztésre került a faliújságra. Javításra vonatkozó
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intézkedések munkaértekezletek keretében kerültek megfogalmazásra, melyek a
következők a betegebb és szellemileg leépült betegekre történő fokozottabb figyelem
megvalósítása.
Az „Arany-sziget idősek otthonában hozzátartozói klubbot tartottunk egy alkalommal.
A megjelentek száma 13 fő volt. Célunk a hatékony együttműködés, hogy időseink
komfort érzése ez által is javuljon. A megfogalmazott problémákat, amelyek az étellel,
a diétával és ruha mosásával kapcsolatosak igyekeztünk kijavítani. A ruha leadása,
felhozatalával kapcsolatos átadás- átvételi rendszert átvizsgáltuk, pontosítottuk, napi
szinten ellenőrzésre kerültek. A gyógyszereléssel kapcsolatos problémák kezelését új
folyamatszabályozással oldottuk meg. A gyógyszereléssel kapcsolatos feladatok
ellátását egy kolléga megbízásával egy kézbe helyeztük, és kivettük az éjszakai
műszakban teljesítendő feladatokból.
A hozzátartozók részéről 2009 évben több alkalommal kaptunk köszönés formájában
elismerő szavakat, amelyek fizetett hirdetésben jelentek meg.
A dolgozók részéről a 2009. évben nem készítettünk elégedettségi vizsgálatot. A
munkaértekezleten megfogalmazott problémák a csoportok közötti súrlódásból
adódnak. A súrlódások elkerülése érdekében a nyílt kommunikáció biztosítása, és
megtanulása továbbá egymás elfogadása érdekében önismereti csoport és szupervíziós
munkában vesznek részt a dolgozók. Vezetői team szupervízió működése 2009. óta
folyamatos.
2010. évben a nappali ellátás keretében 10 férőhelynek megfelelően pszichiátria
betegek ellátását tervezzük. Az előkészítő munkálatokat elkezdtük. A dolgozók
felkészítését a pszichiáter végzi. Az alapító okiratot módosítottuk, a működési
engedélyek a szakmai program előkészületei szintén megkezdődtek. 2010. évtől a házi
segítségnyújtási feladatokban történtek változások. két éve tervezzük, hogy a szombat
vasárnapokon felmerülő gondozási szükségleteket milyen formában tudjuk kielégíteni.
A közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott munkatársak segítségével az
alapellátásban is folyamatos a segítségnyújtás.
A költségvetési törvénytervezet nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás kikerült a normatív támogatások közül, továbbműködtetése
pályázati forrásból valósulhat meg. 2009. decemberében a fenntartó támogatásával a
pályázatot benyújtottuk,
és 4 210 000 Ft összegű támogatást nyertünk. A kistérség 13 településén tovább
működhet a biztonságot jelentő alapvető szolgáltatási forma.
Támasz otthon történt meszelés és festés a terveknek megfelelően közmunkás
alkalmazásával. 2010 évben az „Őszikékben” végezzük el. az Állategészségügyi
ellenőr a konyha fertőtlenítő meszelést írta elő, melynek munkálatai már elkészültek.
A belső audit írta elő a Platán otthon melegítőkonyhájának meszelést, annak
elkészüléséről is beszámolhatók. Az ablakok mázolása folyamatban van, a
munkálatokba közmunkásokat vontunk be.
Az intézmény alapdokumentumainak módosításai, mint az SZMSZ, házirend, szakmai
program a fenntartó által 2010. április- május hónapban önkormányzati ülés keretében
kerülnek megtárgyalásra. Az Érdekképviseleti Fórum ülését 2010. május hónapra
terveztük.
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A minőségpolitikát változatlan formában hagytuk meg 2009-es évben is.
Minőségcélok fenntarthatóak, és értékelhetőek. Intézményrendszerünk feladatainak
megfelelően vizsgáljuk a folyamatokat. Célunk továbbra is az ellátotti, a fenntartói és
dolgozói elégedettség.
Munkánkat nehezíti a gyorsan változó jogszabályi környezet. 2010. január 1.-től
módosult 1993. III. törvény, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, a 9/1999. (XI. 24.)
SzCsM rendelet, a 29/1993.(II. 17.) korm. Rendelet. A változással kapcsolatos
nyomtatványok átvizsgálása megtörtént.
Az önkormányzati rendeletet, mely az intézményi térítési díjakat szabályozza 2010.
március 29.-én módosította az önkormányzat. A térítési díjak felülvizsgálatára ennek
értelmében, egy évben egyszer kerül sor. 2009. évben a térítési díjak emelkedése
elkeseredést váltott ki az idősekből és a hozzátartozókból. A fenntartó a térítési díjak
megállapításánál nem gyakorolt méltányosságot és a számított összeget állapította meg
intézményi térítési díjként. A megállapított intézményi térítési díj következtében az
elmúlt évben 10 fő ellátott költözött ki az intézményből és vett igénybe alacsonyabb
összegű térítési díjjal rendelkező intézményi szolgáltatást. A működésünkben a
kiköltözés nem okozott fennakadást. A megüresedett férőhelyekre a felvétel nem
okozott problémát.
Szakmai létszámunk az 1/2000. (I. 7.) rendelet értelmében az előírásoknak megfelelő
arányban a feladatellátásra, rendelkezésre áll. A Dombóvári telephelyen működő
intézményeinkben 91 fő, Gyulajon 9 fő, Szakcson 11 fő az engedélyezett létszámunk.
A szakképzettségi arány 97 %-os. Egy fő gondozó-ápolónak nincs meg szakképesítése.
3 fő jelenleg ápoló képesítésre jár. Fluktuáció nem mondható jelentősnek.
A továbbképzések a terveknek megfelelően történnek. 2009. évben Mediáció a
szociális ellátó rendszerben címmel 25 pontos minősített képzést nyertünk. 12 fő vett
részt a képzésen az intézmény szakdolgozói közül.
A Dombóváron működő 6 telephelyen az elmúlt évben 22 fő közcélú munkást
alkalmaztunk a helyettesítési feladatok ellátására (táppénz, szabadság) a technikai
személyzet esetében, az ápolók-gondozók munkájának megkönnyítése érdekében
szakképesítéssel rendelkező dolgozókat alkalmaztunk. Betegállományban töltött idő a
következőképp alakult 2009. évben:
egy évig két fő
fél évet két fő
Az új dolgozók minőségirányítási oktatása megtörtént. A Tűz és munkavédelmi
oktatás folyamatos, az éves kötelező oktatás is megtörtént.
2009. november 12.-én megtartottuk a szociális munka napját. Hagyományainknak
megfelelően szakmai tanácskozásra került sor, melynek témája foglalkoztatás, a
szociális és egészségügyi ellátás határterületi voltak.
A szolgáltatási folyamatok minőségének mérését elvégeztük a dolgozókon keresztül.
Munkatársainkat a szakmai elhívatottság, a folyamatos képzés, az etikai kódexben
lefektetett erkölcsi magatartás jellemzi. A minőségirányítási feladatoknak eleget téve a
dolgozók munkájának értékelését
a minőségügyi vezető
az igazgató
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és a dolgozó közvetlen felettese végezte el.
A dolgozó számára a mérési eredmények, ismertetésre kerültek.
Helyesbítő intézkedések:
a problémamegoldó készség fejlesztése,
nyílt kommunikáció kialakítása,
felelősségteljes vezetői magatartás felvállalása,
szakmai módszerek tanulmányozása,
pontosságra való törekvés,
munkacsoportok közötti tevékenység hatékonyságának növelése,
egymás elfogadása,
ellenőrzési feladatok felvállalása.
Rendezvényeinket úgy próbáltuk megszervezni, hogy azon a tagintézmények, és
telephelyek idősei, és dolgozó is részt vehessenek.
A működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésén túl sikerült az idősek számára
szórakoztató eszközöket is vásárolni: Az „Arany-sziget Idősek otthonába televízió
beszerzésére került sor alapítványi támogatással. A Platán otthonban működő
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást segítő számítógép cseréjét oldottuk meg az
elmúlt évben. A konyhai eszközök felújítására, vásárlására nagyobb gondot
fordítottunk.(hűtőláda, melegentartó kocsi, poharak, tányérok, tálak stb.). A mosodai
gépek gazdaságos működtetés érdekében mosószer adagolót vásároltunk, továbbá
internet bővítésre kerül sor.
2009 évben megrendezésre került jótékonysági bál bevételét az „Őszikék Szociális
Alapszolgáltatások Intézményének javára fordítottuk. A bevételből a társalgó
padozatának felújítására és bútorzat bővítésére kerül sor. Megvalósult célunk 2009
évben az Ik tagok személy szállításának megoldása. A mozgásában akadályozott idős
személyeknek e nélkül a szolgáltatás nélkül le kellett volna mondaniuk a közösségi
élet, nyújtotta előnyökről.
Továbbra is terveink között szerepel az „Arany-sziget” Idősek Otthonában a
lakószobák padozatának cseréje, és a fürdőszobák felújítása. A hajléktalan ellátás
(nappali melegedő és népkonyha) komfort fokozatának a fejlesztése is a terveink
között szerepel, mint pl. dolgozói vizesblokk, csomagmegőrző, pihenő és interjúszoba
kialakítását
Célunk továbbra is a színes változatos programokkal az idősek életminőségét javítani.
Dombóvár, 2010. április 29.

Fehér Jánosné
igazgató
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MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. ÉVRŐL
„ARANY-SZIGET” IDŐSEK OTTHONA
Munkánk során lakóink korát, egészségi állapotát, képességeiket, igényeiket felmérve
próbáltunk változatos, színes, tartalmas és rendszeres programokat szervezni,
megvalósítani. Célunk, hogy az ellátottak személyre szabott bánásmódban
részesüljenek, a pszichés gondozás, foglalkoztatás, ügyintézés, pénzkezelés által, a
személyes szükségleteket figyelembe véve egyéni gondozási terv alapján.
A foglalkoztatás három szintre bontása biztosítja minden lakó számára életük
tartalommal megtöltését, segít megőrizni, fenntartani a szellemi és fizikai frissességet.
Különböző manuális tevékenységek, kulturális és mozgásos foglalkozások színesítik
lakóink életét. A demens ellátottak foglalkoztatására nagy hangsúlyt fektetünk,
kiscsoportos vagy egyéni szinten fejlesztő foglalkozásokkal próbáljuk segíteni a
megmaradt képességek megtartását, valamint néhány képesség rehabilitációját,
amelyet kidolgozott protokoll alapján végzünk.
Az izoláció elkerülése érdekében támogatjuk időseink társas kapcsolatait, segítjük a
hozzátartozók felkutatásában, kapcsolattartásában. A látogatási idő nincs korlátozva
intézményünkben, lehetővé téve a látogatók szabad bejárását. Ezen kívül rendkívül jól
működik intézményünkben az önkéntes segítés, számos ellátotthoz jár rendszeresen és
elhivatottan külső önkéntes segítő. Önkénteseink nemcsak egyéni szinten, hanem
különböző csoportos foglalkozások keretében is aktívan részt vesznek intézményünk
életében, valamint hozzájárulnak különböző rendezvényeink sikerességéhez. Idén is
meghívtuk az önkéntesek hetén segítőinket egy ebédre, amelyen köszönthettük őket.
A városi kulturális és szórakoztató rendezvények is oldják lakóink elszigetelődését, ez
év áprilisában a Művelődési Házban megrendezett néptánc fesztiválon, valamint az
Ipari Iskola sportcsarnokában tartott civil fesztiválon vettünk részt. Városon kívüli
rendezvény az évente szervezett „Idősek ki-mit tud”-ja Tengelicen, ahova zenés
tornával készültünk.
Több alkalommal múzeumi körsétát tettünk. Megnéztünk egy képkiállítást, a Béke
Park történetének kiállítását, valamint népművészeti tárgyakból készített tárlatot.
A társintézményekkel igyekszünk közös programokat, kirándulásokat szervezni,
megteremtve ezzel régi kapcsolatok felelevenítését és újak létrehozását. Az Őszikék
szervezésében többször várta lakóinkat színvonalas előadásokkal teadélután.
Biztosítjuk a szabad vallásgyakorlás lehetőségét, felekezetre való tekintet nélkül.
Havonta egyszer katolikus szentmisét szervezünk, szintén havi gyakorisággal látogat
intézményünkbe a református és a metodista lelkész is. Önkéntes segítőnk heti
rendszerességgel tart imaórát, biblia órát.
A hospice szellemű gondozás keretében igyekszünk megteremteni a méltó
körülményeket a haldoklás szakaszában. Valamint igyekszünk támogatást nyújtani a
hozzátartozóknak a gyász időszakában.
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Havi szintre lebontva a tervezett programokat sikerült megvalósítani. Ez év
májusában kitűnő kirándulást szerveztünk Orfűre, a Malom múzeumba, ahol
kemencében friss kenyeret sütöttek számunkra, mellé mindenki saját maga süthetett
szalonnát.
Ez évben is sikerült az „Idősek Egyeteme” elnevezésű programsorozat keretén belül
számos előadót meghívnunk intézményünkbe. Az idősek érdeklődési körének
megfelelően próbáltuk összeállítani az előadásokat, különböző témákkal: művészeti,
történelmi, életmódbeli, mozgáskultúrával kapcsolatos, egészségügyi, kreativitást
fejlesztő, lelki egészségvédelmi blokkokban.
Havi rendszerességgel zajló programjaink a következők: minden hónap első hétfőjén
tartott problémamegoldó nagycsoport a lakók és dolgozók együttes összejövetelével;
ellátott jogi képviselő látogatása, szentmisék tartása; lelki beszélgetések lelkész
segítségével; dalkör önkéntesek bevonásával; névnapok együttes megünneplése.
Havonta egyszeri nagyobb bevásárlással a lakóink egyéni szükségleteit elégíthetjük ki.
Napi szinten torna, újságok felolvasása, egyéni beszélgetés és foglalkozás várja
lakóinkat. Szórakoztató program keretében régi filmeket és zenés-táncos
rendezvényeink videó felvételeit elevenítjük fel.
Munka jellegű foglalkoztatásban önkéntes alapon néhány ellátottunk vesz részt,
kertgondozásban, udvarseprésben, varrásban, étkezésekkor terítésben.
2009. évi térítési díjak változásáról lakógyűlés keretében értesültek ellátottjaink.
Februárban a farsangi ünnepségünk állt előtérben, amelyre nagy előkészületeket
tettünk a lakókkal együtt. A jelmezes felvonulásban lakók és dolgozók együtt vettek
részt, a kitűnő hangulatot fokozta a fánk, a forralt bor és a zenés táncos mulatság.
A tavasz első hónapja is eseményekben gazdagon telt. Nőnap alkalmából a nyugdíjas
kultúrcsoport férfikara versekkel, dalokkal köszöntötték női lakóinkat és a dolgozókat.
Megemlékeztünk az 1948-49-es szabadságharcról, melyen a Támasz Otthon lakóiból,
dolgozóiból és önkénteseiből kialakított irodalmi csoport szerepelt.
Húsvét közeledtével böjti áhítatokat tartottak az evangélikus és a metodista lelkészek.
Húsvét alkalmából ünnepi szentmisén és szentgyónáson vettek részt időseink.
Az anyák napi ünnepségünkön a Támasz Otthon kultúrcsoportja köszöntötte az
édesanyákat. Valamint az Amália Óvoda gyermekei is felléptek ezen a szép ünnepen.
Az időjárás javulása kedvezett a városi sétáknak. Lakóink nagyon kedvelték ezt a
programot, kedvező alkalom azon lakóink városlátogatásának, akik tolószékhez
vannak kötve és idejük nagy részét mozgáskorlátozottságuk miatt, sajnos csak az
intézmény falai között tölthetik. A nyár folyamán többször megismételtük a kis
kiruccanásokat.
Júniusban megindítottuk a szabadtéri programjainkat. Hetente fagyizhattak lakóink és
a foglalkozásokat a hűs fák árnyékában tartottuk.
Ebben a hónapban az intézményben szerveztük meg egyik kedves lakónk végső
búcsúztatását a család kérésére.
A hagyományos búcsúi ünnepségünket a társintézményekkel, önkéntes segítőkkel és a
hozzátartozókkal közösen az intézményünk kertjében rendeztünk meg június 19-én.

37

Augusztusban Szent István ünnepe szentmise keretében zajlott, a megszentelt új
kenyérből mindenki szívesen falatozott.
Az idősek világnapjáról hagyományainkhoz híven intézményünkben megemlékeztünk.
Szentmise keretében a plébános úr megáldotta a lakóknak készített életfát. Igazgatónő
köszöntője után virággal kedveskedtünk minden lakónak, ezt követően Nagy Katalin
és Balogh Zsolt szórakoztatta időseinket.
Megemlékeztünk az Aradi vértanúkról és a forradalomról.
Október végén Mindenszentek előtt, a temetőben elhunyt lakóinkra emlékezve
gyújtottunk mécseseket, valamint az intézményben is lehetőséget adtunk a mécses
gyújtásra.
Novemberben sok feladat vár ránk, mivel ekkor került megrendezésre a szociális
munka napja, amelynek fényét Mészáros Imre grafikusművész kiállítása fokozta. Ezt
követte a szakmai tanácskozás.
Ebben a hónapban került először megrendezésre a hozzátartozói klub, amelyen
problémák feltárására és megbeszélésére gyűltek össze a lakóink hozzátartozói és a
szakmai személyzet.
Ez évben a Jótékonysági bált az Őszikék Alapszolgáltatást nyújtó Intézmény rendezte.
Karácsony közeledtével az ádvent időszakában nemcsak külsőségekben, hanem
lelkiekben is készülődtünk az ünnepre. Kreatív foglalkozások keretében karácsonyi
díszeket, mézeskalácsot készítettünk, az intézményben megteremtettük a karácsonyi
hangulatot, szaloncukrot kötöttünk. Lelkészek segítségével ádventi áhítatokon vettünk
részt. Idősek Egyeteme keretében karácsonyi népszokásokat ismerhettünk meg.
Mikuláskor az óvodásokat vártuk, ezt követte a Móra Ferenc Iskola tanulóinak
műsora. A Támasz otthon karácsonyi összeállítása nagy sikert aratott. A karácsonyi
hangulat megteremtésében hagyományosan fellépő Kapos kórus felejthetetlen
élményben részesített minket. A karácsonyi programot pedig szeretetteljes, bensőséges
hangulatban töltöttük. Szilveszterkor a „Perfect Dance” tánccsoport növendékei, és
Nagy Katalin szórakoztatta lakóinkat.
A 2009. évben több lakónk kérésére születésnapokat szerveztünk, mindenki
meghívhatta a szívéhez közel állókat egy kis ünnepségre, amelyen süteménnyel,
tortával, üdítővel kínálhatta vendégeit.
A havi és heti munkatervben vázolt programokról a megvalósulást követően
csoportfoglalkozási napló készül. A gondozási lapokon pedig az egyéni részvételt
rögzítjük.
Az egyéni gondozási tervek évenkénti felülvizsgálatával képet kapunk időseink
mentális állapotáról, foglalkoztatásuk feladatairól, céljáról és az alkalmazott
módszerekről. Munkánkat a minőségirányítási szabályok szerint végezzük.
Dombóvár, 2010. 01. 05.
Velner Beáta
Mentálhigiénés csop. vez.
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. ÉVRŐL
PLATÁN IDŐSEK OTTHONA

Bentlakásos intézményünk 37 tartós férőhellyel rendelkezik.
Az elhelyezésre várakozók száma csökkent, a tavalyi évhez képest már csak 8 fő volt.
A várakozók továbbra is Dombóvár és környéke településeiről, valamint az
Egészségügyi Kht. Ápolási Osztályáról kerültek ki.
Az intézményi elhelyezést könnyítette az előző évhez képest, hogy belépett a
sürgősségi ellátás, mely szerint üres hely esetén gondozásba vehető az ellátott még az
ORSZI véleményezése előtt.
Segített az az új lehetőség is, hogy a jövedelemigazolás elküldése egy időben történik
a szakvélemény megkérésével.
Az alapellátás jelzőrendszeres házi- segítségnyújtás diszpécser-központjának
folyamatos működését ebben az évben is intézményünk biztosította, melyre a
műszakban lévő gondozónők felügyeltek.
A felvételre kerülő ellátottak gondozásában, a gondozási terv elkészítésében,
évenkénti felülvizsgálatában a team-munka erősödött, a szobafelelősök munkája
hatékonyabbá vált.
A 2008. évi Jótékonysági bál bevételének köszönhetően megvalósításra került az
összekötő folyosón a kapaszkodó-korlát felhelyezése, valamint az árnyika- és a kerti
ülőgarnitúra megvásárlása.
Intézményünk háziorvosa az elmúlt évekhez hasonlóan rendszeresen látogatta
lakóinkat, a szerdai ágy –melletti vizit már jól bevált gyakorlat lett.
A havi gyógyszerfelírás, az orvos által előírt diéták betartása, a magasvérnyomás, a
cukorbetegek hetenkénti állapotának ellenőrzése és figyelemmel kísérése, esedékes
vérvételek, éves szűrővizsgálatok és védőoltások változatlanul jól működtek.
Ellátottaink egészségi állapota, mozgáskészsége, aktivitása határozta meg
mobilizálásukat. Mozgásterapeuta hiányában gyógymasszőrök segítették munkánkat.
A gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cégek lehetővé tették, hogy a
mozgásukban korlátozott lakóink járókeretekhez, kerekesszékekhez, szoba-WC-hez,
fürdetőszékhez, támbothoz jussanak.
Demens ellátottainkról külön nyilvántartást vezettünk, folyamatos szakorvosi
ellenőrzést biztosítottunk számukra.
A Hospice ellátás jegyében történt ellátottaink gondozása, esetenként a hozzátartozók
mélyebb bevonása. Gyászfeldolgozásukat folyamatosan segítettük.
A hozzátartozókat továbbra is bevontuk rendezvényeink lebonyolítását.
A KAPU-program Önkéntes Segítői folyamatosan részt vettek az intézmény életében,
nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki az idősekkel, személyzettel.
A törvényi előírásoknak megfelelően a dolgozók szakmai tanfolyamokon,
konferenciákon, továbbképzéseken vettek részt.
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Az elmúlt évhez hasonlóan intézetünk háziorvosa szakmai továbbképzéseket tartott,
amit sikerült rendszeressé tenni.
A foglalkoztatási szintek figyelembe vételével alakítottuk ki ellátottaink napi
foglalkoztatását.
Sport jellegű tevékenységi formában került sor, tornáztatásra, sétára, labda-, sportügyességi játékokra. Lakóink nagy örömmel fogadták a különféle versenyeket. Sokat
játszottunk a szabadban, a friss levegőn. Lehetőség szerint rövid sétákat szerveztünk,
különösen figyeltünk arra, hogy a kerekesszékkel közlekedők is részt vehessenek
ezeken a programokon.
Napi híreket, információkat közvetítettünk napilapok segítségével. Napilapok,
képesújságok, rejtvényújságok pótlását hozzátartozók, Önkéntes Segítők és az
intézmény dolgozói biztosították.
Mentálhigiénés munkánkat, az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának,
képességeinek- és egyéni adottságainak figyelembevételével terveztük.
Kreatív-, manuális foglalkoztatáson az egyéni fejlesztésre helyeztük a hangsúlyt
(terményekből képek- és díszek készítése).
Az aktivitást segítő fizikai tevékenységekből: kertépítés, kertgondozás, udvarrendezés, virágok ápolása, kisebb házimunkák elvégzése ellátottaink is –
képességeiknek megfelelően vették ki részüket.
Önálló pénzkezelésre képtelen ellátottjaink költőpénzének kezelése, ill.
nyilvántartásának vezetése a törvényi előírásoknak megfelelően történt.
Igény szerint bevásárlásokat végeztünk ágyhoz kötött, illetve önálló pénzkezelésre
képtelen ellátottaink részére.
Ellátottaink személyes ruhatárának állapotát figyelemmel kísértük, szükség szerint
pótoltuk. A ruhák pótlását segítették még hagyatéki felajánlások, valamint
magánszemélyek is adományaikkal.
Társadalmi-, egyházi ünnepekről, évnapokról lakóinkkal közösen emlékeztünk meg.
Kulturális programjainkat igyekeztünk színesebbé tenni: óvódások, iskolások, fiatalok
léptek fel. A tagintézmények Idősek Klubja ellátottjai rendszeresen szerepeltek
rendezvényeinken.
Szociális ügyeik intézésében (hivatalos- és magán ügyek, levelezés, személyes iratok
pótlása stb.) segítettük ellátottainkat.
Rendszeresen kísértük lakóinkat kórházi –és szakorvosi vizsgálatokra.
Napi szinten részt vettünk az ellátottak étkeztetésével kapcsolatos tevékenységekben.
Megyei rendezvényeken, városi eseményeken, ill. az ESZI tagintézményeinek
rendezvényein ellátottainkkal részt vettünk.
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében képesség- és készségfejlesztő játékokkal
adtunk lehetőséget színesebb, személyre szabottabb foglalkoztatásra.
A konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni-és csoportos
megbeszéléseket biztosítottunk.
Az ellátottak családi- és társadalmi kapcsolatainak fenntartását folyamatosan
segítettük.
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A hitélet gyakorlásán felül biztosítottuk ellátottaink állampolgári- és személyi jogainak
gyakorlását.
Az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését
figyelemmel kísértük, segítettük.
Ellátottaink mindennapjait igyekeztünk változatossá tenni, segítettük őket veszteségeik
feldolgozásában, családi- és társas kapcsolataik fenntartásában, családi hátterüket
pótolni.
Haldoklóink lelki gondozása a Hospice - ellátás jegyében történt, segítettük a
hozzátartozók, ill. lakótársak gyászfeldolgozását. Néhány esetben – hozzátartozó
hiányában gondoskodtunk a végtisztességről.
Ellátottaink temetésén részt vettünk.
Éves szakmai program alapján havonkénti lebontásban, heti tervekkel dolgoztunk.
Ellátottainkról egyéni gondozási tervet készítettünk, egyéni gondozási lapokat
vezettünk napi szinten, valamint csoportos gondozási naplót a foglalkoztatás
különböző formáiról, a különféle tevékenységekről.
Dombóvár, 2010. február 10.
Sólyom Tünde
Részlegvezető főnővér
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TÁMASZ OTTHON
Az Egyesített Szociális Intézmény részlegeként működő Támasz Otthon alapellátási
tevékenységként 20 fő részére nappali, valamint szakosított ellátásként 10 fő részére
átmeneti elhelyezést biztosít.
Ellátási területe: Dombóvár város
Az ellátottak köre: az Idősek Klubjában azon nyugdíjkorhatárt betöltöttek
részesülhetnek ellátásban, akik
· saját otthonukban élnek, de szociális és mentális támogatásra szorulnak,
önmaguk ellátására részben képesek.
· Az Idősek Klubjába felvehető még az a 18. életévét betöltött személy, aki
egészségi állapotánál fogva önmaga ellátására részben képes, de gyógyintézeti
kezelést nem igényel
· Átmeneti ellátás ideiglenes jelleggel, teljes körű, ellátást biztosít olyan
időskorú, vagy 18. életévét betöltött egyének számára, akik önmagukról
betegségük miatt, vagy más okból otthonukban nem képesek gondoskodni.
Gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.
· A nappali gondozási időtartama korlátlan.
· Az átmeneti ellátás a 1993. évi III. törvény 80 § (1) szerint időleges jelleggel
egy év időtartamra vehető igénybe. Különös méltányosságból a (2) bekezdés
alapján egy alkalommal hosszabbítható.
Az Idősek Klubjának alap tevékenysége: egyszeri étkezés biztosítása, tisztaruha, heti 2
alkalommal orvosi ellátás, szükség szerint szakorvosi ellátás, rendszeres tisztálkodás
lehetőségének biztosítása. A gondozási irányelvek betartásával megszervezzük a
fizikai, szellemi és kulturális foglalkoztatást, gondoskodunk ellátottaink mentális
gondozásáról, 2007. március hónaptól demenciában szenvedő egyének ellátásával is
foglalkozunk a nappali ellátás keretén belül. A speciális ellátás szakmai hátterének
biztosítása érdekében az ESZI pszichiáter főorvosa rendszeres gondozási
tevékenységet folytat részlegünkben.
Az ellátásért mindkét esetben gondozási díjat fizetnek az ellátást igénybevevők.
A térítési díj megállapításának alapját a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény
a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról valamint a 29/1993.8(II.)17) Kormány
rendelet szolgálja.
Átmeneti ellátás igénybevételekor az ellátás teljes körű. Plusz szolgáltatásként jelenik
meg a Támasz Otthon tevékenységi körében a hospice szellemű gondozás biztosítása
azon személyek számára, akik súlyos betegségük vagy előrehaladott koruk miatt
életük utolsó szakaszához értek. Szükség szerint a hozzátartozók számára segítséget
biztosítunk a veszteségük feldolgozásához, csoportos vagy egyéni formában.
A Támasz Otthon munkatársainak száma 12 fő szakmai képesítésterén az előírásoknak
11 fő felel meg, 1 fő képzése folyamatban van. 5 fő vett részt kreditpont szerző
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továbbképzésen. Hatásukra a szakdolgozóknak lehetőségük nyílt személyiségük
fejlesztésére, új készség elsajátítására a szakmai hatékonyságuk növelésére.
Az Alkony-Támasz Alapítványnak köszönhetően, a jövedelemadó 1%-ból keletkezett
bevételt tartalékképzésre használtuk. Az alapítványra befizetett magánszemélyek
támogatásából az ünnepségek szervezését, idősek napi és karácsonyi ajándékozást, a
szilveszteri mulatságot finanszíroztuk, valamint ebből vásároltuk a foglalkoztatáshoz
szükséges alapanyagokat is.
Az alapítványhoz befolyt támogatásokból még 2 fő továbbképzését finanszíroztuk.
Fenntartói finanszírozásból a belső tér falainak festésére kerül sor.
Az intézmény saját költségvetéséből vérnyomásmérő cseréjére, valamint edények,
étkészletek cseréjére került sor.
Egészségügyi ellátás keretén belül ez évben is biztosítottuk lakóink számára a heti 2
alkalommal történő orvosi vizitet, rendszeres szakorvosi ellátást, egészségügyi
felvilágosító előadásokat, életmód tanácsadásokat tartottunk külső szakemberek
bevonásával.
Az alapgyógyszer listán szereplő gyógyszereket minden átmeneti ellátást igénybevevő
lakó számára maradéktalanul biztosítottuk.
Gondoskodtunk a testközeli és test távoli gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, az
influenza elleni védőoltáshoz jutásról. Bővítettük a szakmai protokollok körét.
Pszichés gondozás keretén belül biztosított volt lakóink számára az egyénre szabott
bánásmód, törekedtünk az egyéni beszélgetéseken keresztül a mélyebb problémák
feltárására, azok megoldásában való segítségnyújtásra.
Rendszeresen nagycsoportos foglakozás keretén belül módszeresen igyekeztünk a
közösségformálásra, az összetartozás érzésének, egymás megbecsülésének
ébrentartására. Intézményi filozófiánk fontos része a hasznosság érzésének biztosítása,
a megmaradt értékek előhívása, új képességek fejlesztése, lehetőség biztosítása a
képességek élvezetére az éltet utolsó percéig.
Önkéntes segítő munkájának köszönhetően 2009-ben felpezsdült a kulturális élet.
A Támasz Otthon lakói mindig fogékonyak voltak a zenére, a népi hagyományok
felelevenítésére, ápolására. Szívesen osztották meg egymással régi dalaikat, verseiket.
Néha még a másik intézményekben lakó társaikhoz is ellátogattak, ajándékul vitték
ezeket az ott lakóknak.
2009-ben új önkénteseink érkeztek Kóka Albert és Kóka Albertné, Ica személyében.
Ők nagy hozzáértéssel kezdtek foglalkozni a kis csapattal, szívesen meghallgatták a
verselőket, dalolókat. Közben a dalokhoz hangszeres aláfestést kölcsönzött Berci bácsi
hegedűjátéka.
Így fejlődött a kicsi csoport komoly értéket képviselő kultúrcsoporttá, mellyel szakmai
megvalósítás terén egy régi álmunk teljesült. Megalakult tehát az Őszi Levél
Kultúrcsoport. Hamar kiderült, hogy a legaktívabbak szívesen lépnek fel akár az
intézmény falain kívül is.
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Lassan kialakult egy magja a közösségnek, aki szívesen tanult be verses, dalos
műsorszámokat.
Amerre jártak nagy örömet szereztek a hallgatóiknak,és maguk is épültek, hiszen az
emberi szükségletek olyan szintjére juthattak, amely az önmegvalósítást biztosította
számukra egy olyan életszakaszban, amely napjainkban inkább az elmúlás várásával
telik azok számára, akiknek nem adatott meg az ilyen fajta közösséghez tartozás
lehetősége.
A siker csúcsát a 2009-es dombóvári Civil Fesztiválon és az Őszi Fesztiválon való
fellépés jelentette. Itt már nem csak az intézmények falai között mutathatták meg
magukat, hanem az egész város előtt is. A nagy sikerrel előadott népdalcsokor fokozta
az amúgy is jó hangulatú csapat kedvét, a sikerélmény további munkára ösztönözte
őket.
Azóta is lelkesen, heti rendszerességgel jönnek össze, újabb és újabb dalokat, verseket,
rövid kis jeleneteket betanulva, a Kóka házaspár segítségégével. Időközben
önkéntesként csatlakozott a csoporthoz Málinger Gyuláné, Zima Ferencné és Kovács
Gyula.
Ünnepeink már nem múlhatnak el sikeres fellépésük, részvételük nélkül.
A mentálhigiénés és foglakoztatás szervezői munka eredményét igazolja, hogy 2009ben minden hónap tartalommal teli és eredményekben, élményekben gazdagon telt.
Január:

Műveltségi vetélkedő (Reménység Fogyatékosok Nappali Int)

Február:

Szellemi vetélkedő II. III. hely. (Arany-sziget Idősek Otthona)

Március:

Nőnap, Március 15. megünneplése (Műsor valamennyi részlegben)

Április:

Anyák napja (Műsor a Diakóniai Idősek Otthonában Kaposszekcsőn)

Május:

Anyák napja (Támasz O)
Közös kirándulás Orfűre

Június:

Búcsúi Délután ( Arany-sziget Idősek Otthona)

Szeptember: Tengelic Kulturális seregszemle
Civil fesztivál
Október:

Idősek világnapja
Őszi fesztivál

December: Télapó, és karácsonyi műsor minden részlegben és Kaposszekcsőn
szereplés
Lakóink számára az ünnep fényét a Kapos kórus hangversenye tette csillogóbbá az
adventi készülődés idején.
Kiemelt figyelemmel igyekeztünk haldokló lakóink lelki gondozását végezni,
felkészíteni őket az ismeretlen útra, félelmüket oldani.
A haldoklók hozzátartozóinak is külön figyelmet szenteltünk, segítve őket a
veszteségre való felkészülésben és annak elviselésében, feldolgozásában.
A rendszeres tervezett foglalkoztatások kertén belül a háromszintű foglalkoztatás
megvalósításával lehetővé tettük az egyénre szabott foglalkoztatási terv kidolgozását.
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Figyelembevételével lehetősége nyílt lakóinknak meglévő képességeik megtartására,
előhívására, új készségek, képességek megszerzésére, ezáltal önértékelésük javult,
önbecsülésük, hasznosságérzetük növekedett, értelmesebbé válhatott életük, hisz
megtapasztalhatták, hogy van dolguk e világon, érdemes felkelni, értelme van
mindennapnak.
·
·
·
·

Módszereink: az egyénre szabott feladatok kidolgozása
A beszéd, nagy és kismotoros/finom motorika/ fejlesztése
Tér és idő tájékozódás fejlesztése
Értelmi képesség megtartása fejlesztése /érzékelés, figyelem, emlékezet,
gondolkodás javítása/
Rendszeresen részt vettünk a városi kulturális rendezvényeken.
Szerveztünk ünnepségeket, családi, baráti találkozásokat, a kapcsolat építés érdekében
a nyugdíjas egyesületekkel közös rendezvényeken vettek részt lakóink.
Lakóink érdekvédelméről sem feledkeztünk meg. Működő érdekvédelmi fórumunk
gondoskodik a belső érdekvédelemről, szükség szerint külső segítséget kérünk jogi
ügyek intézéséhez.
Tájékoztatjuk lakóinkat a segélyezési lehetőségekről.
Az ellátott jogi képviselő elérhetőségének lehetőségéről szóló tájékoztató mindenki
számára elérhető helyen kifüggesztésre került.
Dombóvár, 2010. február 16.
Széll Mihályné
Támasz Otthon
vezető
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„ŐSZIKÉK” SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. ÉVRŐL
ÉTKEZTETÉS:
2008. október 31.-ig az ellátottak jegyzői jövedelem igazolását beszereztük,
amelyeknek érvényessége, 2009. 12. 31-ig szólt, a 2009. évi térítési díjak
megállapításához és az állami normatíva igénybevételéhez használtuk fel őket.
Az étkezés igénybevétele a korábbi évekhez hasonlóan történt, az ellátottak többsége
idős személy, aki igényelte az étel házhoz szállítását.
Fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek is célcsoportjaink.
Emelkedett az ételt központi konyháról személyesen elvivők száma is, sajnos a Roma
Közhasznú Alapítvánnyal történt megállapodások többszöri próbálkozásaink ellenére,
forráshiányra hivatkozva megszűntek, a változás a 2009. évi lehívható normatíva
összegét is negatívan befolyásolta.
Új igénylők esetében, a szolgáltatást megelőzően az ellátottak jövedelem vizsgálatát a
jegyző felé minden esetben kérvényeztük.
2009. december 31-én 78 fő igényelte az ellátást, ebből 32 fő 2009. évben belépő, 35
fő ellátást megszüntető, akik közül 11 személy a roma alapítványhoz tartozott.
Idén, a korábbi évekhez hasonlóan alacsonyabb küszöbű ellátásból (népkonyha)
sikeresen juttatunk szociális étkeztetéshez rendszeres jövedelemmel rendelkező, de
hátrányos helyzetű személyeket is.
Beruházásra is sor került, 25 db új rozsdamentes ételhordókat vásároltunk.
Étlapokkal színesítettük a szolgáltatást az ellátottak elégedettségére.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
A házi segítségnyújtás 2008. évi törvényi változásai, a szolgáltatás igénybevételére
vonatkozóan idén is érvényben maradtak.
Az ellátás megkezdése előtt kérelmezni kell a gondozási szükséglet vizsgálatát a
jegyzői bizottság felé.
Átmenetileg, illetve halaszthatatlan okból a kérelem beérkezését követően a házi
segítségnyújtás azonnal elindítható, de 3 hónapon belül le kell folytatni a gondozási
szükséglet vizsgálatát.
Valamennyi új igénylő esetében fenn állt az azonnali segítségnyújtás igénye, a
szakvélemény kiállításáig határozott idejű gondozási megállapodást kötöttünk velük,
amelyet érvényes szakvélemény után határozatlan időre módosítottuk.
A szakvéleményben megállapított óraszámot az ellátott alacsonyabb óraszámban is
kérheti.
A rászorulók többsége 1-2 óra közötti időtartamban igényelte az ellátást, amely az
otthonában és az otthonán kívüli segítségnyújtásból állt.
2009. december 31-én 74 fő részesült házi segítségnyújtásban, az ellátottak közel fele
1 óránál magasabb gondozási szükséglettel rendelkezik.
Szakvélemény alapján 14 fő 4 vagy 4 órán túli, 3 fő 3 órás, 16 fő 2 órás gondozási
szükséglettel rendelkezik.
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A 74 személyt napi 8 órában hétfőtől péntekig 8 fő szakképzett gondozó látja el.
A magasabb óraszámú igényeket, nehezen tudjuk megoldani a szakmai létszám miatt.
Jellemző, hogy a súlyosabb, nagyobb gondozási szükségletű időseket naponta többször
is látogatjuk.
Előfordul, hogy balesetveszély elkerülése (pl. alacsony ágyról mozgatás) okán, 2
gondozónak is a helyszínre kell mennie egy-egy munkafolyamat elvégzésekor.
Fokozott figyelemmel kísérjük azokat az időseket, akik 80 év felettiek, gyakori
közöttük az egyedül élő, jellemző a családtagok hiánya vagy távolléte. Esetükben a
hétvégi segítségnyújtás igénye is felmerül.
A jövő évben megoldási módot keresünk a problémára.
A teljesen ágyhoz kötött ellátottak gondozásában a házastárs, gyerek is részt vállaltak,
mégis huzamosabb ideig otthonukban nem tarthatóak, több esetben előfordult, hogy
állapotromlás következtében ápolási osztályra, bentlakásos intézménybe kerültek.
A feladatellátást továbbra is az állami támogatás utáni elszámolási szabályok (naponta
csak egyszer lehet elszámolni ugyanazt a személyt) nehezítik.
A ténylegesen naponta elvégzett munkát nem tudjuk a finanszírozási és elszámolási
oldalon teljes mértékben érvényesíteni, a problémát szakmai fórumokon több esetben
jeleztük, érdemi lépés nem történt.
A város kiterjedéséből, a belváros elnyúló helyzetéből adódóan sok időbe kerül az
ellátottak közötti közlekedés is, amely szintén csökkenti az ellátottaknál tölthető
időkereteket.
5 kolléga nyári időszakban kerékpárt használ a nagyfokú igénybevétel miatt, azonban
gyakoriak a meghibásodások. A 3 fő gondozónő gyalogosan és buszjárattal
közlekedik, de a járatok hiányossága nehezíti az ellátottakhoz eljutást.
Az év második felében közcélú munkatársak segítettek, betanulás után önállóan
látogatták és segítették a rájuk bízott időseket.
Decemberben működési engedélyt módosítattunk a jogszabályi változások miatt,
meghatározásra került az ellátható idősek száma.
Szeretnénk ennek megfelelően a céltámogatás mértékét is növelni a jövő évben.
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
A diszpécser és a szakmai központ működési struktúrája a korábbi évekhez hasonlóan
történt.
A koordinációt a Platán Otthon látja el, 21 fő tiszteletdíjas gondozó
közreműködésével.
Az ellátotti létszám december 31-én 108 fő.
A segélyhívások száma havonta 4-5 alkalom, amelyek között téves riasztás is
előfordul.
Próbariasztásokat gondozói segítséggel folyamatosan indítunk azoknál az ellátottaknál,
akik jelzést nem kezdeményeznek a hónapban.
A Guards Távközlési Zrt. munkatársai európai uniós frekvenciára állítottak át az
ellátottak segélyhívó berendezéseit.
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Sikerült a diszpécserközpont elavult, 2002. óta folyamatosan működő számítógépét,
amely az ügyeleti szoftvert üzemelteti, új számítógépre cserélni.
Decemberben kétfordulós finanszírozási pályázaton vettünk részt sikeresen, a tovább
működtetéshez kapcsolódó, 2010-2012 közötti időszakra vonatkozó állami támogatás
elérése céljából.
106 készülék működtetésére nyertünk befogadást, a finanszírozási szerződés
megkötése átcsúszik 2010. évre.
IDŐSEK KLUBJA:
Az ellátotti létszám egész évben mozgott, 22 főt vettünk ellátásba, 21 főnek szűnt meg
a szolgáltatása.
A megszűnés oka bentlakásos intézményi elhelyezés, illetve elhalálozás.
Több személynek étkezésen, szabadidős programokon kívül a mindennapi
életvitelükben is támogatást nyújtottunk: átmeneti segélyhez, lakásfenntartási
támogatáshoz segítettük, vásárlásaira, pénzkezelésére figyeltünk.
Demens ellátottjaink fokozott figyelmet, foglalkozást igényeltek, jelenlegi létszámuk:
8 fő.
Igyekeztünk az ellátottak részére rugalmas napirendet kialakítani.
A személyes gondozás mellett a tagok életkorának, egészségi, mentális állapotának
figyelembe vételével változatos, színes egyéni és csoportos programokat szerveztünk,
teadélutánok formájában vendégelőadókat hívtunk, részt vettünk városi
rendezvényeken, intézményi programokon, versenyeken, vetélkedőkön.
Önkéntesek segítették mindennapi munkánkat.
November 21-én sikeres jótékonysági bált rendeztünk az intézmény tárgyi
feltételeinek javítása céljából.
A felmerülő létszám problémáinkat közcélú munkatársakkal pótoltuk, de előfordult,
hogy huzamosabb ideig kellett elvégeznünk a gondozói munka mellett egyéb
(takarítási, udvarrendezési) munkákat is.
Év végén az ellátotti létszám: 31 fő, sajnos a naponta igénybevevők száma ennél
kevesebb, a probléma megoldásával foglalkozunk: szóróanyagokkal, felhívásokkal,
házi orvosi hálózaton keresztül igyekszünk a célcsoportokat elérni.
Dombóvár, 2010. január 08.

Várkonyi Lászlóné
vezető gondozó

48

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. ÉVRŐL
HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS
Népkonyhai étkeztetés:
A Népkonyhán alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással naponta egy alkalommal
meleg ételt (ebédet) biztosítottunk azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik
más étkeztetési formát nem vettek igénybe.
Az étkezést az 1993. III. tv. szerint térítésmentes biztosítottuk.
Az ellátást igénybe vevők köre:
· az utcán élő fedélnélküliek
· az éjjeli menedékhelyen élő hajléktalanok
· a lakosság legszegényebb rétegei (jövedelemmel nem rendelkezők, illetve
létfenntartásuk átmenetileg veszélyeztetett).
Az ebéd helyben fogyasztása esetén kézmosási lehetőséget, folyékony szappant,
kéztörlő papírt biztosítottunk.
Az étel kultúrált elfogyasztáshoz új evőeszközöket, tálcát, tányérokat vásároltunk
ebben az évben.
A kiszolgált étel Év. 2sz. mellékletében meghatározott értékek alapulvételével 19-60
éves korra megállapított tápanyagszükséglet minimum 40%-a, változatos étrend
biztosításával.
Éves átlagforgalom 28 fő. Az év első és negyedik negyedévében vagyis a téli
időszakban meghaladta az engedélyezett férőhelyet (25 fő), többen vették igénybe az
étkezést.
Az étkezést igénybe vevő ellátottak szociális problémáikkal, kérdéseikkel a nappali
melegedő munkatársához fordulhattak segítségért.
Nappali Melegedő:
A nappali melegedő szolgáltatásait 2009. évben naponta átlagosan 27 fő vette igénybe,
kihasználtsága 108 %-os volt.
A téli krízis időszakban hétvégén is fűtött, meleg helyiséggel, teával és zsíros
kenyérrel vártuk, láttuk el a megjelent hajléktalanokat. Egész évben folyamatosan
biztosított fürdési mosási lehetőséggel.
Ünnepnapok alkalmával húsvét, karácsony - élelmiszer, édesség, tisztasági csomag
összeállításával, kiosztásával enyhítettük, segítettük a nehéz anyagi körülmények
között élő ellátottakat. A csomagokat felajánlásból (szponzorok), valamint intézményi
keretből fedeztük.
A napközbeni időtöltést egészségügyi felvilágosító és tanácsadó előadások
szervezésével, ünnepnapokra felkészülésben, megemlékezésben segítettük, segítjük,
tévénézési lehetőséget, sakkot, napilapot (Tolnai Népújság) biztosítunk.
Egyéni szükséglet, igénybevétel szerint támogattuk (az ellátott aktív felelős
részvételével):
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· álláskeresésben (hirdetmények, állásajánlatok nyilvánossá tétele, reális
célkitűzések megfogalmazása, elérése)
· információt nyújtottunk,
· csomagmegőrzés, postacím biztosításával,
· ügyintézésben (jogosultságokhoz való hozzájutás segítése, iratok
beszerzésének segítése)
Sajnos az épület rossz műszaki állapota, a fűtés korszerűtlensége (fa, szén) környezeti
adottságai nehezítik a szakmai munkát.
Az ellátottak komfortérzetét pihenő helység, biztonságos érték és csomagmegőrző,
különálló higiénikus étkező, illetve tartózkodásra alkalmas társalgó rész hiánya
csökkenti.
A közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok felkutatását, regisztrálását,
azonnali segítését utcai szociális munka keretében biztosítottuk, koordinálása a nappali
melegedőből történik.
Együttműködve a helyi polgárőrséggel a téli krízis időszakban szükségszerűen,
lehetőségekhez mérten „teajáratokat” indítottunk.
Továbbá a hatékony ellátás, segítségnyújtás érdekében együttműködtünk a helyi
szociális szolgáltatást végző szervezetekkel (Családsegítő Szolgálat, Vöröskereszt stb.)
Éjjeli Menedékhely:
Az éjjeli menedékhely elsődleges céljának, feladatának megfelelően menedéket
biztosított hajléktalan férfiak számára.
Télen a krízis időszakban életmentő, az egészségkárosodást elkerülő, biztonságot adó
szállást nyújtott az igénybevevők számára.
Az ellátottak köre:
ô
menedékhelyen élők (életvitel, életkörülményekből adódóan)
ô
más intézményekből érkezők (hajléktalan ellátó szervezetek,
egészségügyi,
büntetés-végrehajtási,
gyermekvédelmi
intézmények)
ô
alkalmi igénybevevők (otthonukat személyes konfliktusok miatt
rendszeresen elhagyók)
ô
utcára kerültek (elváltak, lakásukat elvesztették)
Az intézményi ellátást igénybevevők alapvető higiéniai szükségletek (fürdés, mosás)
mellett a mentális, érzelmi szükségletek enyhítésére is törekedtünk.
Kilátástalanság, reménytelenség csökkentésével, jobb közérzet kialakításával.
Ünnepnapokon (karácsony, szilveszter) – töltött káposzta, kocsonya került az ünnepi
asztalra. feldíszített fával, meleg szeretetteljes légkör biztosításával enyhítettük
magányukat, kiszolgáltatott helyzetükön.
Nyáron munkaterápiás foglalkozás keretében a kerti munkákban: fűnyírás, parkosítás,
virágosítás vesznek részt.
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Az ellátást igénybevevők többsége napközben, illetve étkezés céljából a népkonyha és
nappali melegedő szolgáltatásait is igénybe veszik, vehetik.
Az éjjeli menedékhely éves átlag forgalma. 10 fő. Krízis időszakban alkalmanként
maximális kihasználtsággal működik (12 fő).
Dombóvár, 2010. január 22.
Müller Lászlóné

51

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. ÉVRŐL
IDŐSEK OTTHONA SZAKCS
A szakcsi tagintézmény életében 2009’ év több változást jelentett, mely érintette az
intézmény szakmai és szervezeti működését.
2008-ban az emeltszintű férőhelyek visszaminősítését tovább folytattuk, mely 6 emelt
szintű férőhely alapszintű férőhellyé való átalakítását jelentette.
2009. évben a fennmaradó 2 emeltszintű férőhely visszaminősítését május 1-el
elvégeztük, így az intézményi férőhelyeket - a jogszabályban meghatározott
feltételekhez viszonyítottan - 25 férőhelyre való bővült. A további férőhelybővítést az
emeltszintű férőhelyek ápolási szoba formájába történő átalakításában látjuk. .
Az intézmény szakmai létszáma szintén változtatás, illetve módosítás jelentett 2009
évben.
A feladatellátás és a szakmai létszám az előző évekhez képest az alábbiak szerint
módosult:
Ø mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás - szervező, mozgásterapeuta napi 6 óra
Ø szociális segítő = szociális étkeztetés tekintetében 1 fő, mely tevékenységét napi 4
órában látja el, mely magába foglalja az intézményben való ápolási – gondozási
feladatokba való segítségnyújtást is.
Ø Takarító személyzet napi 8 órában történő foglalkoztatás
További változtatást jelent a gazdasági – ügyintézői munkakör és az ahhoz kapcsolódó
feladatok önkormányzati feladatellátásba való integrálása.
/Ezen változások figyelembevételével intézményünkben a személyes kapcsolat
biztosítása érdekében ügyfélfogadási napokat határoztunk meg./
A 2007 évben a normatíva kiegészítésre meghirdetett pályázaton nyert pénzből az
intézmény komfortját, az ellátottak színvonalasabb ápolását biztosító eszközök
vásárlását és beruházást végeztünk.
A pályázat szakmai és pénzügyi beszámolója elfogadásra került.
A fejlesztések az alábbi területeket és fejlesztéseket érintették:
Ø redőnyök és szúnyogháló felszerelése
Ø lengőkapu kialakítása
Ø fizioterápiás eszközök beszerzése (TENS, CORPOSANO, BIOPOLÁR LÁMPA,
Tera - Band labda, maroklabda, masszírozók)
2009. évben több oldalról megközelített átfogó szakmai ellenőrzés történt.
Az ellenőrzés a jogszabályi követelmények mellett a szakmai munka minőségének
ellenőrzésére is irányult.
A felmerülő hiányosságokat és eltéréseket szakmai megbeszélés és dokumentáció
fejlesztés során korrigáltam és javítottam.
Jelentős problémát vetett fel a 2008. január 1.-től működő ORSZI szakmai
tevékenysége, mely befolyást gyakorolt az intézményben megüresedésre kerülő
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férőhelyek mihamarabb történő feltöltésére, és az intézményi nyilvántartásba felvehető
kérelmezők körére.
Az adminisztráció növekedésével párhuzamosan többször előfordult, hogy az
intézményi férőhelyet a kérelmező felvétel előtti halála akadályozta.
Ezen problémát a jogalkotók korrigálták, így nagyobb az intézményi döntési lehetőség
és a sürgősségi esetekre való reagálás lehetősége.
Az ellátotti kör - az ORSZI szakmai tevékenysége és az intézmény kistérségben való
megismerése következtében – Szakcs és vonzáskörzetében lévő településről érkező
kérelmezőkből, illetve a gondozási szükséglet igazolásához kapcsolódóan a
Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. Ápolási osztályáról érkező
kérelmezőkből tevődik össze.
Jelentősen növekedett azon kérelmezők köre, illetve ellátásba kerülő személyek
száma, akik magasabb ápolási kategóriába tartoznak.
Az ápolási kategória növekedése következtében a gondozás mellett egyre több időt
jelent a gondozásba kerülő személyek napi, folyamatos ápolásnak biztosítása, mely
ápolási kompetenciák problémakörét is felvetik. A munkaköri leírásokat a megjelent
szakmai jogszabályokban rögzített kompetenciakörökhöz kívánjuk igazítani.
Az ápolók végzettsége 2009’ évben az alábbiak szerint változott:
- 1 fő OKJ (5.4) végzettséget szerzett
- 1 fő OKJ (5.4) beiskolázása történt, mely végzettség megszerzésének várható
ideje 2011.
- 1 fő a szociális étkeztetésben foglalkoztatott szociális gondozó és ápoló
végzettséget szerzett.
Fejlesztési lehetőséget az egészségi állapothoz igazodó kibővített gondozási és ápolási
tevékenységben látjuk, melyhez a testülethez, szakmai indokot és létszám változására
vonatkozó javaslatot nyújtottunk be. A javaslat szövegét a szakmai programhoz
csatoltam.
Szakcs, 2010. április 20.
Dobék Diána
Tagintézmény vezető
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. ÉVRŐL
IDŐSEK GONDOZÓ OTTHONA GYULAJ
Gyulaj Község Képviselő Testülete által alapított és fenntartott egy részlegből álló
szociális alap és szakosított ellátást nyújtó intézmény 2009. évben a következő
feladatokat látta el.
ALAPELLÁTÁS
SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS:
Alaptevékenységünk körébe tartozik a szociális étkeztetés biztosítása.
Napi egyszeri meleg ételről gondoskodunk azon szociálisan rászorult személyeknél,
akik önmaguk és eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, kora vagy egészségi állapota miatt.
Az igénylők többsége kiszállítással kérik az ebédet.
2009-ben összesen 3.955adag szociális ebéd lett kiadva, ebből 3.654 adag
kiszállítással, míg 301 adag ételt saját maga vitte el az igénylő. Sajnos az előző évhez
képest több száz adag étellel kevesebb lett kiadva szociális étkeztetés céljából.
Az étel kiszállítását többségében a szociális étkezésért felelős gondozó vitte ki az
igénylő számára, de a helyi önkormányzat is biztosított egy személyt a kiszállításhoz.
A helyi Galló József Általános Iskola konyhájáról ez évben is jó minőségű, változatos,
házias jellegű meleg étel került a rászorultak asztalára.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
2009. szeptemberétől a házi gondozói feladatokat Kiss Beáta látta el. 2009. szeptember
1.-től december 31.-ig a Gyulaj Polgármesteri Hivatal alkalmazásában végezte el a
feladatot (közmunkaprogram keretében), kinevezése 2010. január 1.-én megtörtént.
Megfelelő képesítéssel nem rendelkezik, ezért szükséges lesz a beiskoláztatására.
2009-ben is nagy számban folyt házi gondozás, összesen 1 878 látogatást
dokumentáltunk, amely 8 fő rendszeres gondozásából állt. Sajnos az előző évhez
képest ez a szám is csökkenő tendenciát mutat.
A házi segítségnyújtás keretében az gondoskodunk azokról az időskorú személyekről,
akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem
gondoskodnak.
Településen egy főállású gondozó végezte ezt a feladatot. A munkaügyi központ és a
helyi önkormányzat a lehetőségeket kihasználva többször segítségünkre küldött
valamilyen program által foglalkoztatható személyt.
Leggyakoribb feladatok közé a bevásárlás, a gyógyszerfelíratás és kiváltás, a takarítás
és a hivatalos ügyek rendezése volt.
Általában az egy és két órás gondozási szükséglet igénye merül fel a gondozottaknál.
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS
Az Otthon folyamatos működését 7 fő alkalmazott végezte:
1 fő tagintézmény vezető
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1 fő mentálhigiénés és foglalkoztató nővér
5 fő gondozó és ápoló
Részmunkaidőben dolgozik:
1 fő főnővér
1 fő orvos
Megbízási szerződéssel:
1 fő gyógytornász
Nagyon örülünk, hogy 2009-ben sikerölt az intézményben a gyógytornász
foglalkoztatása, Fertály Kata személyében, aki heti egy alkalommal jön az
intézményünkbe.
Füredi Zoltánné, aki szeptemberig a házi gondozói feladatot látta el, az idősek
otthonában gondozó és ápoló munkakörbe került. Horváth Miklósné elköltözött és ez
által munkahelyet váltott.
Minden dolgozó rendelkezik a törvényben előírt végzettséggel.
Dolgozóink a lehetőség adta képzéseken, tanfolyamokon, különböző tréningeken
sikeresen részt vettek, ezzel is emelve a munka színvonalát.
Farkas Sándorné a tagintézmény vezetője, és Szőts György Csabáné gondozónő, az
előző évben elkezdett tanulmányait folytatta.
2009. szeptembertől Juhász Istvánné gondozó is elkezdte felsőfokú tanulmányait.
IDŐSEK OTTHONA
Azon idős emberek ápolását, gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de önmaguk ellátására nem, vagy csak
folyamatos segítséggel képesek.
2009-ben 3 fő új gondozott költözött az otthonunkba és három fő távozott. Ebből egy
személy elhunyt, míg a másik két személy szabad akaratából hagyta el
intézményünket.
18 engedélyezett férőhely biztosításával 100 % -os az intézmény kihasználtsága.
A várakozók létszáma az év végén 4 fő.
Egészségügyi ellátás
Az elmúlt évekhez képest nem túl sok minden változott ezen a területen. A rendszeres
orvosi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás, szűrés, gyógykezelés, gondozás és ápolás,
szakellátáshoz jutás, egészségügyi tanácsadás most is a fő pillérje volt az ellátásnak.
Négy órán túli ápolási igény meg is követeli ezeket a feladatokat.
Lakóink átlagéletkora magas, betegségek gyakorisága a következő:
mozgásszervi beteg:
12 fő
diabétes:
7 fő
szív-és érrendszeri betegségek:
6 fő
időskori demencia:
5 fő.
Mentálhigiénés ellátás
Az idős emberek korának, egészségi és mentális állapotának, képességeinek és egyéni
adottságainak figyelembevételével szervezzük és szerveztük a fizikai, szellemi és
kulturális, szórakoztató tevékenységeket.
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Személyre szabott bánásmód, szabadidő kulturális eltöltése, családi és társadalmi
kapcsolatok fenntartása, a társas kapcsolatok kialakítása fontos szempont volt
munkánk folyamán.
Szükség szerint egyéni és csoportos foglalkoztatások keretében, végeztük a feladatot.
Neves napokon kerestük a kapcsolatot a helyi óvoda és iskola, ill. a környékbeli
települések kulturális csoportjainak tagjaival, hogy az ünnepek hangulatát ez által is
fokozzuk.
2009-ban is megrendeztük a „Családi Nap„-ot, ahol ismételten jól szórakoztunk..
Kocsis Mihály által készült rajzokat idén is megtekinthették az érdeklődök. A helyi
általános iskola tanulói is sok szép általuk készített alkotással díszítették az otthon
falait. A szüreti felvonulás, hagyományokhoz híven, ismételten nem jött volna létre, ha
nincs az a sok ügyes, tettre kész idős ember, (az Otthon lakói) akik szinte az össze
virágot saját kezűleg hajtogatták meg. A kurdi hagyományőrző néptánccsoport is
ellátogatott az idősekhez és táncprodukciójukkal sok boldog pillanatot okoztak a
lakóknak.
A 2009. évi Szakmai Programban megtervezett éves feladatokat az intézmény
teljesítette.
Gyulaj, 2010. február 11.
Farkas Sándorné
Tagintézmény vezető
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2. számú melléklet_Elégedettségi felmérés

HOZZÁTARTOZÓI ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS ÉRTÉKELÉSE
ÖSSZESÍTÉS
2010.
Kiadott kérdőívek száma:

76 db

Kitöltött és értékelhető kérdőívek száma:

40 fő

Kérdőívek

34%
Kiadott
Kitöltött és értékelhető
66%

1.

Válasz adó neme: férfi: 13 fő; nő:

27 fő

Nem szerinti megoszlás

33%
férfi
nő
67%

2.

A kérdőív kitöltőinek korcsoportok szerinti megoszlása:
15-20 év között:
20-30 év között:
30-40 év között:
40-50 év között:
50-60 év között:
60-70 év között:

1 fő
1 fő
3 fő
8 fő
17 fő
9 fő
57

nem adott választ:

1 fő

Korcsoport szerinti megoszlás

3% 3% 3%
22%

15-20 év között:

8%

20-30 év között:
19%

30-40 év között:
40-50 év között:
50-60 év között:
60-70 év között:

42%

3.

nem adott választ:

Milyen rokoni kapcsolat fűzi az ellátotthoz?
gyermek
feleség
anyós
testvér
távoli rokon
nem válaszolt

30 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Rokoni kapcsolat

3%

3% 3%
6% 3%

gyermek
feleség
anyós
testvér
távoli rokon
nem válaszolt

82%

4.

Milyen rendszerességgel látogatja hozzátartozóját?
naponta
hetente
havonta
ritkábban

10 fő
26 fő
3 fő
1 fő
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Látogatások rendszeressége

8%

3%

25%
naponta
hetente
havonta
ritkábban

64%

5.

Az ellátások értékelése:
1

2

3

4

5

- egészségügyi

0

0

3

12

25

- mentálhigiénés

0

0

1

11

28

- étkeztetés

0

0

3

15

22

- ruházat tisztántartása (2 fő nem
válaszolt)

0

1

5

12

20

- belső környezet tisztasága

0

0

1

15

24

- külső környezet tisztasága

0

0

0

13

27

- egyéb szolgáltatások (pedikűr,
fodrász) (1 fő nem válaszolt)

0

1

4

12

22

Egészségügyi ellátás

0%

8%
Nem megfelelő
30%

Megfelelő
Közepes
Jó

62%

Jeles
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Me ntálhigiénés ellátás

0%3%
28%

Nem megfelelő
Megfelelő
Közepes
Jó
Jeles

69%

Étkeztetés

0%

8%
Nem megfelelő
Megfelelő
Közepes
38%

54%

Jó
Jeles

Ruházat tisztántartása

5% 0%

7%

Nem megfelelő
Megfelelő
Közepes
36%

52%

Jó
Jeles
Nem válaszolt
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Belső környezet tisztasága

0%3%
Nem megfelelő
38%

Megfelelő
Közepes
Jó

59%

Jeles

Külső környezet tisztasága

0%
33%

Nem megfelelő
Megfelelő
Közepes
Jó

67%

6.

Jeles

Kap-e megfelelő információt hozzátartozójáról?
a.)

Az egészségügyi csoporttól:
Nem kap
Keveset kap
Elegendő
információt
kap
Maximális információt
kap

1fő
4fő
22 fő
13fő

Információ egészségügyi csoporttól

3%

10%

33%

Nem kap
Keveset kap
Elegendő információt kap
Maximális információt kap
54%

61

b.)
kapnék.”)

A mentálhigiénés csoporttól: (1 válasz: ha megkérdezném, biztos
Nem kap
Keveset kap
Elegendő
információt
kap
Maximális információt
kap

1 fő
2 fő
19 fő
17 fő

Információ mentálhigiénés csoporttól

3%

5%
Nem kap

44%

Keveset kap
Elegendő információt kap
48%

c.)

Maximális információt kap

Gazdasági csoporttól (pénztár): (4 fő nem válaszolt.)
Nem kap
1 fő
Keveset kap
2 fő
18 fő
Elegendő
információt
kap
Maximális információt
15 fő
kap
Információ gazdasági csoporttól

3%

6%
Nem kap

42%

Keveset kap
Elegendő inf ormációt kap
Maximális információt kap

49%

7.
Segítik-e az
kapcsolattartást?

intézmény

dolgozói

a

lakó

Gátolja
Segíti
Maximális segítséget nyújtanak

és

hozzátartozó

közti

0 fő
20 fő
20 fő
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Kapcsolattartás segítése

Gátolja
Segíti
20

20

Maximális segítséget nyújtanak

0

8.

Elégedett-e a látogatási renddel? (1 fő nem válaszolt)
Igen
Nem

38 fő
1 fő
Elégedett-e a látogatási renddel?

3% 3%

Igen
Nem
Nem válaszolt
94%

Javaslatok a változásra:
- „Javaslom idősek, nővérek, biztonsága miatt, egy portaszolgálat.”
- „Meg vagyok elégedve. Kicsit a nagyon tehetetlenebbre jobban odafigyelni.”
- „Kevesebb fizetést az ellátásért.”
9.

Elégedett-e a házirendben megfogalmazott szabályokkal?
Igen
Nem

10.

Elégedett-e a rendezvényeink mennyiségével és minőségével?
Igen
Nem

11.

40 fő
0 fő

Ön szerint megvalósul-e az ellátás során a személyre szabott bánásmód
elve? (1 fő nem válaszolt)
Igen
Nem

12.

40 fő
0 fő

39 fő
0 fő

Egyéb, ellátással kapcsolatos javaslatok:
- „Minden kérésemet maximálisan teljesítik.”
63

- „Javaslom a jobban ránézést. Sokszor bepisil és úgy marad, mert nem mer
szólni, ő kezd leépülni.”
- „Térítési díj változása esetén, időben való tájékoztatása hiányos!”
- „Akadálymentesítés fejlesztése (ki-be járás).

Vissza az előterjesztés szövegéhez
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Dombóvár város, Attala, Nak,
Intézményfenntartó Társulása

Dalmand

községek

Közoktatási

Dombóvár Város, Attala, Dalmand Községek Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás
A József Attila Általános Művelődési Központ közös fenntartását biztosító
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2004. évi megalakulása óta az intézmény
szervezeti felépítése és gazdálkodása jelentősen megváltozott. Az intézmény
2008. évben az intézmény dalmandi tagintézményében az illetékes önkormányzat
döntése alapján megszűnt az általános iskola 5-6-7. évfolyamán az oktatás, így a
tagintézményben az engedélyezett pedagógus létszám emiatt 3 fővel csökkent. A 2009.
évben a székhely intézményben a tervezett 2 első osztály helyett a jelentkezők magas
száma miatt 3 osztályt kellett indítani, ez a székhely intézmény pedagógus szükségletét
2 fővel növelte.
Az intézményfenntartó társulás megállapodása alapján a települési önkormányzatok az
intézmények működéséhez szükséges költségeket az alábbiak szerint biztosították.
A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÁLTAL INTÉZMÉNYENKÉNT ÁTADOTT TÁMOGATÁSOK
DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, MINT FENNTARTÓNAK:

JÓZSEF ATTILA ÁMK SZÉKHELLYEL MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS:
Tagintézményi támogatás
Attala: 2008/2009: 23+11; 2009/2010: 9+7
Dalmand: 2008/2009: 32+31, 2009/2010: 16+14

3.668.000,- Ft
6.822.000,- Ft

Kistelepülési tagintézményi támogatás egyszeres összegű
Attala: 2008/2009: 23+11; 2009/2010: 9+7
1.468.000,- Ft
Kistelepülési tagintézményi támogatás – Kétszeres összegű
Dalmand: 2008/2009: 32+31, 2009/2010: 15+14
5.404.000,- Ft
Bejáró gyermekek, tanulók után járó támogatás
Dalmand: 2008/2009: 1+25; 2009/2010: 12

4.533.000,- Ft

Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók után járó támogatás
2008/2009: 25: 2009/2010: 12
2.714.000,- Ft
Mindösszesen:

24.609.000,- Ft

Az intézmény feladatellátását biztosító 2009. évi finanszírozás adatai (e Ft-ban):
Működ
ési
bevétel

Átvett
pénzesz köz

Állami
normatív
támogatás

Többcélú
társulási
normatíva

Kiadások Önkormányösszesen zati
támogatás
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Dombóvár
Attala
Dalmand

14.255
511
1.156

12.554
60
661

171.354
15.685
30.785

összesen
325.023
109.691
27.578
5.130
65.907
20.755

1.511
5.136
17.962

Az intézmény valamennyi egységében azonos módon, a jogszabályi előírások
minimum szintjén finanszírozták a kötelező és a jogosultsági feltételek fennállása
esetén adható pótlékokat.
Egy tanulóra/gyermekre jutó önkormányzati támogatás összege 2009. évben
(iskola és óvoda együtt)
218 629

250 000
189 117

200 000

159 300

244176

178 697

160132

165 180
138 600

150 000

111521

100 000
50 000
0
Dombóvár

Attala
2006.

Dalmand

2007.

2009.

2009. évben a vezető beosztású közalkalmazottak száma az intézményben nem
változott.
Az óvodai gyermekcsoportok száma 2009. évben az előzőhöz képest változatlanul
alakult.
Az általános iskolák közül a 2009/2010. tanévben a dombóvári székhelyintézményben
22, a községi tagintézményekben Dalmandon az alsó tagozaton 2 összevont, Attalában
pedig 1 összevont tanulócsoport indult. Nak Község Önkormányzata 2008. szeptember
1. napjától a településen egy gyermekcsoporttal működő óvodáját a Szakcsi Általános
Művelődési Központ tagintézményeként működteti tovább.
Tanuló és gyermekcsoportok létszáma és a gyermek és tanulócsoportok
átlaglétszáma 2009. évben

Dombóvár

Attala

Dalmand

Int. átlaglétszám

Óvoda

161

28

47

26,2

Általános
iskola

524

18

38

23,2
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Az intézmény kihasználtsága (a közokt. törvényben meghatározott maximális
létszámok százalékában, a 3. sz. melléklet II. 3. pontjának megfelelő számítással)

130
110

104
92,6

87,6

92
73

90

73

70
50
30
10
-10
Dombóvár
óvoda

Attala

Dalmand
iskola

Vissza az előterjesztés szövegéhez
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Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
közös fenntartását biztosító Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
közös
fenntartását
biztosító
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás (2009. szeptember elsejétől Apáczai
Oktatási Központ Általános Iskolai Intézményegysége)
A Dombóvár Város, Attala, Nak és Kapospula községek részvételével alakult,
nevelési-oktatási feladatokat ellátó Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2007.
évben megállapodás alapján látta el feladatát.
A Társulás tevékenységi köre (2009. szeptemberig) kiterjed a Belvárosi
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nappali rendszerű iskolai
oktatására, nevelésére, a napköziotthoni ellátásra, intézményi közétkeztetésre,
felzárkóztatásra és tehetséggondozásra, emelt szintű és szakosított tantervű oktatásra,
az intézmény alapító okiratában meghatározott egyéb szolgáltatásokra, továbbá a
többcélú közös igazgatású intézmény alapfeladatainak körébe tartozó alapfokú
művészetoktatásra.
A teljes körű intézményi szolgáltatást valamennyi településről érkező diák
azonos feltételekkel vehette igénybe. 2009. szeptember elsejétől az Apáczai Oktatási
Központ Általános Iskolai Intézményegységeként látja el feladatát.

A társulás községeiből az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai
Tagintézményébe járó tanulók számának megoszlása településenként
(2009. október 1.)
604
Dombóvár
Kapospula
Attala
Nak
Egyéb
település

20

11

23

37

A tulajdonosi viszonyok 2009. év szeptemberéig nem változtak, a tagintézmény ingó
és ingatlan vagyona Dombóvár város kizárólagos tulajdonában álltak.
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Az intézmény feladatellátását biztosító 2009. évi finanszírozás adatai (e Ft-ban):
Település

Támogatás
összege
eFt

Dombóvár
Attala
Nak
Kapospula

109.818
348
481
1.430

Mértéke az Igénybev
Aránya az
ett
összes
összes
támogatáshoz tanulólét
tanuló
szám
képest
létszámához
98%
603
86,7 %
0,3%
10
1,4 %
0,4%
12
1,7 %
1, 3%
37
5,3 %

A települések hozzájárulási kötelezettségének meghatározása az általános
iskolások létszáma, és a tanulói jogviszony keletkezésének figyelembe vételével
történt. Az alapfokú művészetoktatásban minden településen élő tanuló azonos
feltételekkel vehetett részt.
A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÁLTAL INTÉZMÉNYENKÉNT ÁTADOTT TÁMOGATÁSOK
DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, MINT FENNTARTÓNAK:
APÁCZAI OKTATÁSI KÖZPONT
Bejáró gyermekek után járó támogatás
Szivárvány Óvoda 2009/2010 (2)
Kaposszekcső 2009/2010 (2+8+18)
Belvárosi 2008/2009: (21+27)
2009/2010: (12+12)
Összesen:

8.089.000 Ft
11.677.000 Ft

Tagintézményi támogatás
Döbrököz óvoda (25)
Kaposszekcső óvoda (15)
Csikóstőttős óvoda (13)
Csikóstőttős 1-4 (13)
Összesen:

1.800.000 Ft
1.080.000 Ft
936.000 Ft
936.000 Ft
4.752.000 Ft

216.000 Ft
3.372.000 Ft

Kistelepülési tagintézményi támogatás egyszeres összegű
Csikóstőttős (13)

364.000 Ft

Kistelepülési tagintézményi támogatás kétszeres összegű
Csikóstőttős (14)

784.000 Ft

Mindösszesen

15.705.000 Ft
B
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elvárosi Iskola 2009. évi finanszírozási adatai
Intézmény

Saját
bevét
el

Belvárosi
Általános Iskola
01.01-07.31
Belvárosi
Általános Iskola
08.01-12.31

605
9
250
7

Működé
si
pénzesz
közátvét
el

1265

Finanszír
ozás

Pénzm
aradvá
ny

207681

183

99154

Összes
bevétel

Összes
kiadás

Személyi
kiadás

Munkaad
ót terhelő
járulék

Dologi
kiadás

213923 213792

138316

43632

31392

102926 102926

66029

18830

13117

Felhal
mozási
kiadás

Ellátot
ti
juttatá
s

224

228
4950

Vissza az előterjesztés szövegéhez
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Apáczai
Csere
János
Általános
és
Középiskola,
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium fenntartását biztosító
Dombóvár város és Döbrököz község Közoktatási Intézményfenntartó
Társulása

Az Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium fenntartását biztosító
Dombóvár Város és Döbrököz Község Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás (2009. augusztus elsejétől Apáczai
Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegysége)
Az intézményfenntartó társulás 2007. augusztusában jött létre a helyi
önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § alapján. A
megállapodás alapján a társulás tevékenysége a 15 évfolyammal, egységes iskolaként
működő intézményre terjed ki.
A térség oktatási feladatellátásában egyedülálló oktatásszervezési formában
működik az iskola, amely a közoktatási törvénynek az egységes iskolára vonatkozó
rendelkezése alapján szervezi a nevelő-oktató munkát, így egységes pedagógiai
programmal, egy nevelőtestülettel látja el a nevelési-oktatási feladatokat. Az
intézmény különböző oktatási feladatokat ellátó egységeinek költségvetését az
illetékes önkormányzat hagyja jóvá, és a községi feladatellátási helyek működéséhez
szükséges forrást Döbrököz Község Önkormányzata költségvetésében biztosítja, és azt
Dombóvár Város Önkormányzata részére átadja. Az ellátott feladatok közül az 1-8.
évfolyamos általános iskolai oktatás és az alapfokú művészetoktatás finanszírozását a
döbröközi önkormányzat biztosítja. Az intézmény vezetésével és a tanügy-igazgatási
feladatok ellátásával kapcsolatos költségekhez a megállapodás alapján a községi
önkormányzat a normatíva 5 %-ának megfelelő összeggel járul hozzá. 2009.
szeptember elseje óta mint az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai
Intézményegysége működik. Jelenleg is folyamatban van a társulási megállapodás
módosításából származó kiegészítő finanszírozási megállapodás megkötése, melyet
Döbrököz község képviselő-testülete még nem fogadott el.
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A társult intézmény tanulólétszáma szakfeladatonként

135

155

általános iskola

62

gimnázium

szakközépiskola 9-12.

szakképzési évfolyam

527
A szakközépiskolások létszáma a tavalyihoz képest csökkent, míg nőtt a gimnáziumi
oktatásban és a szakképzésben résztvevők létszáma.

Helyszín

Évfolyam

Tanulócsop
ortok
száma

Tanulólétsz
ám

Átlaglétszám
tanulócsoport
onként

Döbrököz
Dombóvár

1-8
9-12.
szakközépiskola
gimnázium
szakképzési
csoportok
alapfokú
művészetoktatás
felnőttoktatás

8
15

135
527

16,88
35,13

2
11

62
155

31
14,1

1

26

26

1

14

14

Döbrököz

A tulajdonosi viszonyok 2009. szeptemberéig nem változtak, az intézmény
Dombóvár közigazgatási területén található épületei és berendezési, felszerelési
tárgyai Dombóvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik. A községi
tagintézmény épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyak a társult
önkormányzat tulajdonát képezik.
Az intézmény feladatellátása érdekében Döbrököz Község Önkormányzata által
biztosított 2009. évi finanszírozás adatai (e Ft) (iskola)
Bevételek:
Normatív támogatás
Saját bevétel, átvett pénzeszköz, pénzmaradvány
Egyéb állami támogatás
Kiadások:

36.118
697
1.777
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Teljesített:

61.899

Szükséges önkormányzati támogatás
Gazdálkodási feladatokra

23.307
2.008

Az
intézmény
feladatainak
ellátásához
szükséges
pedagógus
létszámszükségletben változás nem volt. A vezető beosztású dolgozók létszáma a
tavalyihoz képest nem változott.
Vissza az előterjesztés szövegéhez
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Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fenntartását biztosító Dombóvár város és
Döbrököz község Közoktatási Intézményfenntartó Társulása

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fenntartását biztosító Dombóvár
Város és Döbrököz Község Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás
Az intézményfenntartó társulás 2007. augusztusában jött létre a helyi
önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § alapján. A
megállapodás alapján a társulás tevékenysége az óvodai nevelést és a bölcsődei ellátást
biztosító intézményre terjed ki. Ugyanilyen szervezeti egységben folytatja
tevékenységét 2009. szeptember elseje óta, mint az Apáczai Oktatási Központ Óvodai
Intézményegysége.
Az intézmény különböző nevelési-oktatási feladatokat ellátó egységeinek
költségvetését az illetékes önkormányzat hagyja jóvá, és a községi feladatellátási hely
működéséhez szükséges forrást Döbrököz Község Önkormányzata költségvetésében
biztosítja, és azt Dombóvár Város Önkormányzata részére átadja. Az intézmény
vezetésével és a tanügy-igazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos költségekhez a
megállapodás alapján a községi önkormányzat a normatíva 5 %-ának megfelelő
összeggel járult hozzá.
A társult intézmény gyermeklétszáma feladatellátási helyenként
(2009. októberi statisztika alapján)
50

180

73

Szivárvány Székhely Óvoda

Erzsébet Óvoda

B. Amália Óvoda

119
Döbröközi Óvoda

108
Bölcsőde

Intézményegységek kihasználtsága
Feledatellátási hely
Szivárvány
Székhelyóvoda
B. Amália Óvoda
Erzsébet Óvoda
Döbröközi Óvoda

Gyermeklét
szám
180

Csoportok
száma
6

Átlaglétszám
csoportonként
30

Kihasználtság

119
108
73

4
4
3

29,75
27
24,3

119 %
108 %
97 %

120 %
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Bölcsőde

50

4

12

100 %

A tulajdonosi viszonyok 2009. év szeptemberéig nem változtak, az intézmény
Dombóvár közigazgatási területén található épületei és berendezési, felszerelési
tárgyai Dombóvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik. A községi
tagintézmény épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyak a társult
önkormányzat tulajdonában maradtak.
Az intézmény feladatellátása érdekében Döbrököz Község Önkormányzata által
biztosított 2009. évi finanszírozás adatai (e Ft) (óvoda)
Bevételek:
Normatív támogatás
Saját bevétel, átvett pénzeszköz
Egyéb állami támogatás
Többcélú normatíva
Kiadások:
Teljesített:
Szükséges önkormányzati támogatás
Gazdálkodási feladatokra

20.157
37
653
1.800
24.236
1.589
962

A vezető beosztású dolgozók létszáma a tavalyihoz képest nem változott.

Vissza az előterjesztés szövegéhez
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Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium fenntartását
biztosító Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcső,
Nak
Községek
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás

Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium fenntartását biztosító
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső, Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Dombóvár hét környező község önkormányzatával együtt a DDOP-3.1.2/2F
pályázatában foglaltaknak megfelelően 2009. augusztus 1. napjától létrehozta az
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium intézményét. A községek korábban
önálló intézményei tagintézményként csatlakoztak az intézményhez, amely a
következők szerint látta el feladatát:
Tagintézmény,
Ellátott feladat
Gyermek/tanulólétszám
Finanszírozó
intézményegység
önkormányzat
neve
Egységes Iskolai - gimnáziumi
64
Dombóvár
Intézményegység
oktatás
Város
Középiskolája
- szakközépiskolai
701
Önkormányzata
oktatás
Egységes Iskolai - általános iskolai
117
Döbrököz
Intézményegység
oktatás
Község
Általános
Önkormányzata
Iskolája
(Döbrököz)
Belvárosi
- általános iskolai
695
Dombóvár
Általános Iskolai
oktatás
város,
Attala,
Tagintézmény
Kapospula, Nak
községek
Önkormányzatai

Kaposszekcsői
Általános Iskolai
Tagintézmény

általános iskolai
oktatás

184

Finanszírozás
módja
Költségvetésében
biztosította

Költségvetésében
biztosította,
Dombóvár részére
átadja

Dombóvár város
a
költségvetésében
biztosította,
a
községek
az
igénybevett
tanulólétszám
arányában
fizetnek
hozzájárulást
Kaposszekcső,
Csikóstőttős
és
Csikóstőttős és Jágónak
az
Jágónak
igénybe
vett
községek
tanulólétszám
önkormányzatai arányában fizette
meg
a
hozzájárulást
Kaposszekcsőnek,
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Csikóstőttősi
feladatellátási
hely

-

általános iskolai
oktatás

31

Csikóstőttős
Község
Önkormányzata

Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény

-

alapfokú
művészetoktatás
3
művészeti
ágban
Óvodai nevelés

336

Dombóvár
Város
Önkormányzata

168

Óvodai nevelés

110

Óvodai nevelés

102

Dombóvár
Város
Önkormányzata
Dombóvár
Város
Önkormányzata
Dombóvár
Város
Önkormányzata
Döbrököz
Község
Önkormányzata

Szivárvány
Óvodai
Tagintézmény
Bezerédj Amália Óvodai
Tagintézmény
Erzsébet Óvodai Tagintézmény
Döbröközi
Óvodai
Tagintézmény

-

Óvodai nevelés

70

Kaposszekcsői
Óvodai
Tagintézmény

-

Óvodai nevelés

43

Csikóstőttősi
feladatellátási
hely

-

Óvodai nevelés

36

Bölcsődei
Intézményegység

-

50

Kollégiumi
Intézményegység

-

Bölcsődei
nevelés,
gondozás
Kollégiumi
nevelés
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Kaposszekcső
község
költségvetésében
biztosította
és
átadja Dombóvár
részére
Költségvetésében
biztosította,
Kaposszekcső
részére átadja
Költségvetésében
biztosította

Költségvetésében
biztosította
Költségvetésében
biztosította
Költségvetésében
biztosította

Költségvetésében
biztosította,
Dombóvár részére
átadja
Kaposszekcső
Költségvetésében
és
Jágónak biztosította,
községek
Dombóvár részére
önkormányzatai átadja, Jágónak
Község
az
igénybevett
gyermeklétszám
alapján fizeti a
hozzájárulást
Kaposszekcsőnek
Csikóstőttős
Költségvetésében
Község
biztosította,
Önkormányzata Kaposszekcső
részére átadja
Dombóvár
Költségvetésében
Város
biztosította
Önkormányzata
Dombóvár
Költségvetésében
Város
biztosította
Önkormányzata

A korábban önállóan működő intézmények belső működése lehetőség szerint
megmaradt, szakmai önállóságuk messzemenő biztosítása mellet került sor intézményi
szintű változásokra.
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Az integrált intézmény működésének köszönhetően több települést érintő
intézményi és kistérségi szintű munkaközösségek jöttek létre, és az intézményen belüli
áttanítás megvalósulásával javult a községi tagintézmények szakos ellátottsága.
A pályázatban vállalt kötelezettségnek megfelelően a csikóstőttősi iskolában
2009. szeptemberétől bevezetésre került valamennyi évfolyamon az iskolaotthonos
oktatás. Ennek elindítását felmenő rendszerben a kaposszekcsői iskolában 2010.
szeptemberétől tervezzük.
Az intézmények pedagógus álláshely szükséglete az összevonás révén a
kötelező oktatási feladatokon túl a főigazgatói állással, valamint szakmai létszáma a
titkárság két alkalmazottjával növekedett, ugyanakkor a korábban önállóan gazdálkodó
intézményben dolgozó, gazdasági feladatokat ellátó személy az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezethez került.
A községi tagintézményekben a takarítási feladatok és az étkeztetés a korábbi
gyakorlatnak megfelelően kerültek ellátásra.
A Belvárosi Iskola, Apáczai Egységes Iskola és a Szivárvány Óvoda 2009. évi
adatai az előző beszámolókban megtalálhatók, az alábbiakban a kaposszekcsői és
csikóstőttősi óvoda és iskola létszámai láthatók:
Óvodai csoportok kihasználtsága
Feledatellátási hely
Kaposszekcsői
Óvoda
Csikóstőttősi Óvoda

Gyermeklét
szám
43

Csoportok
száma
2

Átlaglétszám
csoportonként
21,5

Kihasználtság

36

2

18

72 %

86 %

Általános iskolák kihasználtsága
Feledatellátási hely

Kaposszekcső Iskola
Csikóstőttős Iskola

Tanulóléts Évfolya
zám
mok
száma
184
31

8
4

Osztályo
k száma

8
2

Átlaglétszá
m
osztályonké
nt
23
15,5

Kihasznált
ság

82 %
60 %

Az Apáczai Oktatási Központ 2009. évi pénzügyi teljesítési adatai
Intézmény

Döbrököz óvoda
01.01-07.31.
Döbrököz óvoda
08.01-12.31

Saját
bevét
el

28

Működ
ési
pénzes
zközát
vétel

Finanszí
rozás

Pénz
mara
dván
y

Összes
bevétel

Összes
kiadás

Személ
yi
kiadás

Munka
adót
terhelő
járulék

Dologi
kiadás

16074

9

16083

16083

10540

3358

2185

8153

8153

5332

1455

1366

8125

Felh
alm
ozás
i
kiad
ás
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Ellá
totti
jutt
atás

Döbrököz iskola
01.01-12.31

299

Belvárosi
Általános Iskola
01.01-07.31
Belvárosi
Általános Iskola
08.01-12.31
Kaposszekcső
óvoda
08.01-12.31
Kaposszekcső
iskola
08.01-12.31
Csikóstöttős
óvoda
08.01-12.31
Csikóstőttős
iskola
08.01-12.31

6059
2507

3820

398

61202
207681

1265

184

99154

61899

40142

11805

8810

213923 213792

13831
6

43632

31392

102926 102926

66029

18830

13117

61899
183

4831

4831

4831

3310

854

667

32402

36406

36406

19323

5289

11794

4006

4006

4006

2790

720

496

4785

4785

4785

3254

841

690

224

114
2
228
495
0

Vissza az előterjesztés szövegéhez
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A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Társulás

beszámolója

a 2009. évben végzett munkájáról

Ruzsits Éva
igazgató
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A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás a
Dombóvári Kistérségi Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok akaratából 2005-ben
került megalapításra, de a szakmai tevékenységek elődszervezetek keretében 1996 óta
működnek. A városkörnyéki településeken 1998 óta biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás.
Az ellátás az évek során fokozatosan bővült, ugyanakkor az elvárások is fokozódtak, amit
nem tudunk maradéktalanul kielégíteni. A minőség javításához , a társadalmi nehézségekből
fakadó bonyolult esetekhez a szakemberlétszám bővítésére lenne szükség, amelyre azonban a
pénzügyi források szűkössége miatt nincs lehetőség, így a belső ellenőrzés rendszerének
átalakításával igyekszünk munkánkon javítani.

1.

Az intézmény működésének jogszabályi háttere:
·

1993. évi III. törvény

·

1997. évi XXXI. törvény

·

2008. évi költségvetési törvény

·

kormányzati és ágazati miniszteri rendeletek

·

Dombóvár Város Önkormányzatának határozatai

·

A városi és városkörnyéki önkormányzatok ágazati rendeletei és határozatai

·

Az intézmény Alapító Okirata

·

Társulási Megállapodás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat
intézményi társulásról

·

A tevékenység végzésére vonatkozó Működési Engedélyek

·

Az intézmény belső szabályzatai

ellátó

2. Az intézmény szervezeti rendszer, ellátási területe és kötelezettsége
A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás két
integrált alapellátási rendszert működtet:
2.1. gyermekvédelmi alapellátások
2.2. szociális alapszolgáltatások
2.1. A gyermekvédelmi ellátásokhoz tartozik:
2.1.1. a gyermekjóléti szolgáltatás
2.1.2. a gyermekek átmeneti gondozása keretében:
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2.1.2.1. a családok átmeneti otthona /nem kötelező alapellátási feladat/
2.1.2.2. a helyettes szülők hálózata /kötelező alapellátási feladat/
2.2. A szociális alapszolgáltatásokhoz tartozik:
2.2.1. a tanyagondnoki szolgálat /nem kötelező /
2.2.2. a családsegítő szolgálat /kötelező/
2.2.3. a házi segítségnyújtás /minden településen kötelező/
2.2.4. a támogató szolgálat (fogyatékkal élők segítése) /FSZH pályázat 2009-2011 között
2.2.5. a pszichiátriai betegek közösségi gondozása /FSZH pályázat 2009-2011 között/
2.2.6. a szenvedélybetegek közösségi ellátása /FSZH pályázat 2009-2011 között/
Valamennyi nevesített szolgáltatás (összesen 9.) működési engedélyköteles tevékenység.
A gyermekjóléti szolgálat, a helyettes szülői hálózat és a családok átmeneti otthona
határozatlan idejű, a szociális szolgáltatások a

földszinti épületrész akadály-

mentesítésének hiánya miatt 2012. dec. 31-ig határozott idejű működési engedéllyel
rendelkezik.

3. 2009. évi szakmai tevékenységek ismertetése:
3.1. Gyermekvédelmi alapszolgáltatások:
3.1.1. Gyermekjóléti szolgálat: (önálló szakmai egység)
Az ágazati jogszabályok szerint a „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ kizárólag
alapellátási feladatokat végez.
Alapellátásban részesül az a gyermek, akinél veszélyeztetettség miatt a családgondozás
szükségessé válik. Minden esetben komplex családgondozásra kerül sor a kapcsolati háló
feltérképezése után, amely a szülő és a gyermek teljes körű gondozását, életvitelének segítését
jelenti. Gyakran a kapcsolatfelvétel, majd a közös munka is nehézkes, mivel a család sokszor
gyanakvással fogadja szolgálat munkatársát, a konfliktushelyzetben minden szereplő saját
érdekeinek, nézeteinek érvényesítésére törekszik.
A gondozási munka egyik legfőbb eleme az információ-nyújtás a gyermeki jogokról, a
lehetséges ellátásokról stb. A

helytelen életvezetés, az anyagi és nevelési problémák

felmerülésekor tanácsadással segítjük a családot, a nem megfelelő szocializációs folyamatok
korrekciója rendszeres és folyamatos gondozást igényel, ezért a korrekciós folyamat évekig is
eltarthat, ez idő alatt rendszerint hatalmas dokumentáció képződik.
A felmerülő problémák kezeléséhez segítséget nyújt az intézmény székhelyén elérhető
ingyenes jogi tanácsadás, illetve a heti 15 órában dolgozó gyermekpszichológus.
A családi konfliktusok megoldásában (válás, gyermekláthatási ügyek, családon belüli
bántalmazás stb.) igény szerint mediációval és a kapcsolatügyelet működtetésével segítünk. E
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feladat ellátására 2 fő kiképzett szakember jogosult. Leggyakrabban az igények a hét végén
jelennek meg, azonban a szombati ügyeletek finanszírozása nem megoldott.
A szociálisan válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozását a védőnők jelzésére
alapellátás keretében biztosítjuk.

A Rendőrséggel kötött Együttműködési Megállapodás

alapján a családon belüli erőszak áldozatai számára soron kívül igyekszünk 2-3 napos ellátást
biztosítani a Családok Átmeneti Otthonában.
Ha az alapellátásban való gondozás nem vezet eredményre, vagy egyéb problémák lépnek
fel, a Gyermekjóléti Szolgálat hatósági intézkedést kezdeményezhet a Gyámhatóságnál.
Ennek első fokozata a védelembe vételi eljárás. Ilyen esetekben a jegyző jár el. Ennek
keretén belül elkészül a gyermek gondozási-nevelési terve, amely mind a szülők, mind a
gyermek számára magatartási szabályokat rögzít.
Ha a védelembe vétel eredménytelen, akkor javaslatot teszünk a gyermek családból
történő kiemelésére. Ez esetben gondoskodnunk kell a családból kiemelt gyermek vérszerinti
családjának gondozásáról, hogy a gyermek minél előbb haza kerülhessen!
A Gyermekjóléti Szolgálat nagy hangsúlyt helyez az óvodákkal, iskolákkal, a védőnőkkel,
gyermekorvosokkal, rendőrséggel, az igazságügyi hivatallal való együttműködésre. Minden
szervezetnek jelzési kötelezettsége van. Az ellátási területen minden év március 31-ig
települési tanácskozást szervezünk a jelzőrendszer részvételével. A tanácskozást ez évben is
minden településen, illetve néhány esetben a körjegyzőség székhelyén megtartjuk, a
tapasztalatokat beépítjük napi munkánkba.
A problémás esetek kezelése érdekében 2009. évben is több
alkalommal szerveztünk esetkonferenciát, ahol a gyermekkel kapcsolatban álló
szakemberek kicserélték tapasztalataikat,
A gyermekvédelem területén központi kérdés a gyermekek és fiatalok bűnelkövetővé,
illetve áldozattá válásának problémája. Ugyancsak központi kérdés a gyermekek és
fiatalkorúak körében a szenvedélybeteggé válás, illetve a szenvedélybeteggé vált fiatalok
kezelése, azonban hatékony és rendszerszerű prevenciós programok és háttérintézmények
hiányában igazán releváns választ nem tudunk adni.
3.1.2. Gyermekek átmeneti gondozása:
3.1.2.1.Családok Átmeneti Otthona:
A Családok Átmeneti Otthonában 2009. évben 17 család élt, ebből 36 gyermek és 22
felnőtt. A 21 férőhelyes szállón ez éves átlagban 19,7 főt jelent.
A fenti adatokból következtethetnénk arra is, hogy az ellátás időtartama viszonylag rövid,
de -sajnos- a tény az, hogy a jogszabály szerint az igénylők 12 hónapra igényelhetik az
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elhelyezést, ami 1 alkalommal kérelemre 6 hónappal meghosszabbítható. Ily módon jól
kiszámítható, hogy a „tartósan” bentlakóknak mikor kell elhagyniuk a szállást. Az igények
gyakran kistérségen kívülről érkeznek, különösen, ha a brutális hozzátartozó miatt menekíteni
kell a családot.
A kilépés lehetőségei között ritkán adódik pozitív megoldás, ha apa-anya-gyerekek
felállású családok számára találunk szoc. polos megoldásokat valamely környező
kistelepülésen, illetve a jogosultságok és az aktuális lehetőségek fennállása esetén a városban
szociális lakáshoz jutás. Ezek a lehetőségek rendkívül korlátozottak, ezért nagyon egyedi
megoldásokat sikerül csak találni.
3.1.2.2. Helyettes szülői hálózat:
A dombóvári „helyettes szülői hálózat” országosan minta értékű. A helyettes szülői
szolgáltatást azok a családok, szülők vehetik/ veszik igénybe, ahol a gyermekek átmeneti
gondozása valamilyen akadályba ütközik, de a hatósági intézkedés nem indokolt.
2009-ben e szolgáltatást 20 család vette igénybe, amely 44 gyermek elhelyezését
jelentette: 3 családnál életviteli probléma, 5 család esetében lakhatási gond, 3gyermek
esetében a szülők által nyújtott ingerszegény környezet gátolta a gyermek fejlődését. Ez
esetben a gyermek korai fejlesztésének csak a városban volt lehetősége, ezért a szülők
kénytelenek voltak igénybe venni hét közben a szolgáltatást. 4 esetben az egyedülálló szülő
kórházi ellátásának idejére nyújtottunk ellátást. 20 esetben a szülők munkahelyi elfoglaltsága,
illetve iskolai tanulmányai gátolták, hogy megfelelően gondoskodjanak a gyermekekről.

3.2. Szociális alapszolgáltatások:
3.2.1. Családsegítő szolgálat:
A feladat ellátásába tartozik a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, az
információnyújtás.

Rendelkezünk

olyan

nyomtatványokkal,

amelyek

segítik

az

állampolgárok ügyintézési feladatait. A szolgálat keretében működik az adósságkezelési
tanácsadás, illetve az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyezettek
együttműködési kötelezettségének teljesítése. Hitelfelvételi tanácsadó programot dolgoztunk
ki, hogy segítsük elkerülni az adósságcsapdákat.
A csoport tagjaira hárul a pályázatfigyelés, szakmai napok, konferenciák előkészítése,
szervezése. Komoly feladatot jelent a családon belüli erőszak jelenségének kezelése.
Új feladatként jelent meg a Szt-ben a jelzőrendszer működtetése, a partnerszervezetekkel
való együttműködés.
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3.2.2. Tanyagondnoki szolgálat:
Csak Dombóvár külterületein működtetjük.

3.2.3. Házi segítségnyújtás:
2006. január 1.-jétől a városkörnyék településein néhány kivétellel intézményünk
biztosítja a szolgáltatást. A Szt. módosítása alapján az igénylőket szigorú kritériumok szerint
lehet részesíteni a szolgáltatásban (pl: jegyző által kiállított jövedelemigazolás, gondozási
szükséglet felmérése, napi 4 órát meg nem haladó gondozási igény esetén részesülhet házi
segítségnyújtásban). Az ellátotti átlaglétszám 2009-ben 62 fő, ami ténylegesen 158 fő ellátását
jelenti.2009-ben már csak Dalmand, Nak, Lápafő és Várong önkormányzata vállalta át a
térítési díjakat.
Sajnálatosan ez a szolgáltatás mutatja a legnagyobb forráshiányt. Évek óta nem tudjuk
megoldani, hogy a gondozókat szolgálati kerékpárral és mobil telefonnal lássuk el. A
gondozók munkaidejének hatékonyságát negatívan befolyásolja a településen belüli
távolságok leküzdése.
3.2.4. Támogató szolgálat:
A szolgáltatást rászorultsági alapon orvosi igazolással súlyosan fogyatékos személyek
vehetik igénybe.
Két formája: személyi segítés és a szállító szolgálat.
Szolgáltatásainkat rendszeresen azok igénylik, akik naponta kívánnak eljutni a különböző
ellátást nyújtó intézményekbe (Idősek klubja, Reménység), és azok, akik alkalmanként kérik
segítségünket egészségügyi intézménybe való eljutáshoz, ügyintézéshez, bevásárláshoz, stb.
A nagyszámú városi igény miatt a vidéki lakosság ellátását csak korlátozott mértékben tudjuk
biztosítani.
Azok a mozgássérültek, akik kerekesszékhez vannak kötve, kizárólag a szolgáltatás
segítségével tudnak eljutni számukra fontos helyekre, intézhetik ügyeiket.
Tapasztalataink szerint az érintettek nagyobb számban a közlekedési nehézségeiket oldják
meg segítségünkkel.
2009. évtől a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek közösségi ellátása és a támogató
szolgálat finanszírozási rendszere megváltozott, a működési költségek pályázati úton
nyerhetőek el (3 év időtartamra). A támogatás lehívásának feltételei nagymértékben
megszigorodtak. A szolgáltatás szempontjából szociálisan nem rászorultak részére korlátozott
mértékben tudjuk biztosítani az ellátásokat.

85

3.2.5. Pszichiátriai betegek közösségi gondozása:
A közösségi pszichiátriai ellátás hosszú távú gondozási folyamat, amely a betegek
otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítja a pszicho-szociális rehabilitációt.
A szolgálat szoros együttműködésben dolgozik az egészségügyi ellátás körébe tartozó
Felnőtt Ideggondozóval. Az ellátottak körébe olyan egyének tartoznak, akik betegségük
diagnózisa szerint a nagy pszichiátriai kórképek közé soroltak. Többségük aktív korú egyén
akiknek a betegsége miatt karrierje derékba tört, a munkaerőpiacról kiszorult, nagymértékben
izolálódott részben a betegségük sajátosságai miatt, részben a negatív társadalmi megítélés
miatt.
A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központon belül az
ellátottak szükségleteinek megfelelően multidiszciplináris team-munkával is növeljük a
gondozás hatékonyságát.
A rendszeres gondozás eredményeként az elmúlt időszakban 2 főt sikerült
regisztráltatni a

munkaügyi

központba.

Szociális,

egészségügyi és

foglalkoztatási

szolgáltatásban, ill. képzésben 40 fő részesült. Önellátási képessége (kapcsolatrendszere) 31
főnek javult.
2 főt sikerült pszichiátriai betegek otthonában elhelyezni. Az év során a gondozási
munka hatékonyságának köszönhetően 20 esetben tudtuk a pszichiátriai osztályos kezelést
elkerülni.
Sikerült egy önsegítő csoport beindítása.

3.2.5. Szenvedélybetegek közösségi ellátása:
A szenvedélybetegek közösségi ellátása hosszú távú gondozási folyamat, amely a
betegek otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítja a pszicho-szociális rehabilitációt.
A szolgálat szoros együttműködésben dolgozik az egészségügyi ellátás körébe tartozó
Felnőtt

Ideggondozóval.

Az

ellátottak

körébe

olyan

egyének

tartoznak,

akik

szenvedélybetegségük miatt hátrányos helyzetben vannak, azonban motiváltak a változást
illetően. Többségük aktív korú egyén akiknek szenvedélybetegsége miatt karrierje derékba
tört,

a

munkaerőpiacról

kiszorult,

nagymértékben

izolálódott,

családi

kapcsolatai

megromlottak.
A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központon belül az
ellátottak szükségleteinek megfelelően multidiszciplináris team-munkával is növeljük a
gondozás hatékonyságát.
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A rendszeres gondozás eredményeként az elmúlt időszakban 26 főt sikerült regisztráltatni a
munkaügyi központba. Szociális, egészségügyi és foglalkoztatási szolgáltatásban, ill.
képzésben 20 fő részesült. Önellátási képessége (kapcsolatrendszere) 28 főnek javult.
Kéthavi rendszerességgel önsegítő csoportot működtetünk.

„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató K KKöz

Szociális Szolgáltatások

Gyermekjóléti Szolgáltatások

·

Családsegítés

·

Gyermekjóléti szolgáltatás

·

Házi segítségnyújtás

·

Családok Átmeneti Otthona

·

Tanyagondnoki szolgálat

·

Helyettes szülői hálózat

·

Támogató szolgálat

·

Pszichiátriai
gondozása

·

Szenvedélybetegek
gondozása

betegek

közösségi

közösségi

87

Adatok a szociális szolgáltatások köréből 2009.
Családsegítő szolgálat
Tárgyévben
megfordult kliensek Forgalom
száma
Dombóvár város 1396
4433
Attala
7
Csibrák
8
Csikóstőttős
5
Dalmand
8
Döbrököz
16
Gyulaj
28
Jágónak
6
Kaposszekcső
9
Kapospula
6
Kocsola
41
Kurd
9
Lápafő
2
Nak
3
Szakcs
3
Várong
1

Támogató szolgálat
Szociálisan
rászorult
gondozottak száma
Dombóvár város 40
Kistérség
14
Közösségi pszichiátriai ellátás
Gondozottak
száma:
Dombóvár város 40
Kistérség
12

Esetek száma
5011

Gondozási óra

KM futás

1349
274

8925
6300

Gondozási óra
2383
960

Szenvedélybetegek Közösségi ellátása
Gondozottak
Gondozási óra
száma:
Dombóvár város 48
1865
Kistérség
16
730
Házi segítségnyújtás
Gondozottak száma Gondozási óra
Kistérség
175
18 222
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Tanyagondnoki szolgálat
Tárgyévben
megfordult kliensek Forgalom
száma
Tanyák
115
1428

Esetek száma
934

A Dombóvár és kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat statisztikai adatai
Gyermekjóléti szolgálat
Tárgyévben
gondozott gyerekek
száma
Dombóvár város 94
Attala
16
Csibrák
11
Csikóstőttős
12
Dalmand
7
Döbrököz
18
Gyulaj
52
Jágónak
27
Kaposszekcső
6
Kapospula
6
Kocsola
32
Kurd
19
Lápafő
23
Nak
25
Szakcs
39
Várong
23
Összesen
410

Szakmai
tevékenységek
száma

Kezelt problémák
száma

3 918

2 542

Vissza az előterjesztés szövegéhez
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Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

Beszámoló a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékkezelő Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2009. évi tevékenységéről

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
Törvény (Tv) 6. § (4) bekezdése szerint a polgármester legalább évente egyszer
köteles beszámolni a Társulás tevékenységéről. A beszámoló törvényi előírásoknak
megfelelő megtartása érdekében az alábbiakban összefoglaljuk a társulás elmúlt évi
tevékenységét.
A Társulás 2003. decemberében alakult. A 2004. júniusi bővítéssel 295 település vált
tagjává. Az egységes szolgáltatási terület kialakítása érdekében további 18 település
csatlakozott a Társuláshoz, így alakult ki a ma is meglévő 313 településből álló tagi
kör.
Társulás célja: a társulás területén működő Regionális Hulladékkezelő Rendszer
létrehozása és üzemeltetése, valamint a környezetre káros hatást gyakorló bezárt
hulladéklerakók rekultivációja. E tevékenységek alapvetően az önkormányzatok
kötelezettsége, de ennek hatékony és szakszerű végrehajtására Európai Uniós források
és szakértelemmel, tapasztalattal rendelkező üzemeltető bevonásával nyílik lehetőség.
A kiépülő rendszer hosszú távon nyújt megoldást az önkormányzatok hulladékkezelési
problémáira.
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program (Program) előkészítése már 2002ben elkezdődött, azonban a rendelkezésre álló források szűkössége miatt csak a 20072013-as EU költségvetésből nyerhetett támogatást a 2007. végén megjelent Környezet
és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati kiírás alapján. A kiírás több jelentős
változást tartalmazott az addigi előkészítésnél figyelembe vett útmutatókhoz képest.
Megváltoztak a hulladékgazdálkodási projektek finanszírozásának, beadhatóságának
feltételei is, ezért a kész projekt dokumentáció teljes átdolgozása vált szükségessé.
Külön pályázati kiírás született a hulladéklerakók rekultivációjára (KEOP 2.3.0.) és a
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére (KEOP 1.1.1.). Bevezetésre került a
kétfordulós pályázati rendszer, a támogathatóság felső határa a rekultivációs
pályázatok esetében 90%-ról 100%-ra nőt, a fejlesztéseknél 90%-ról 70%-ra csökkent.
Változott a támogatható beruházások köre és a pályázatok formai és tartalmi
követelményei.
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A Program jó előkészítettsége miatt, egy komplex szakmai vizsgálatot követően a
támogatók (NFÜ, KvVM, COWI) hozzájárultak ahhoz, hogy a Mecsek-Dráva
Program egyből már második fordulós pályázatot nyújthasson be.
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A Program állása
Előkészítő projekt
Az EU támogatására számot tartó Projekt előkészítésére a Társulás 250 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyert 2005.-ben. Az ehhez szükséges 83 millió forint
önerőt a BIOKOM Kft. biztosította.
Az előkészítő projekt keretében a közbeszerzés útján kiválasztott vállalkozónak el
kellett készítenie kilencven hulladéklerakó rekultivációs terveit, valamint a
hulladékgazdálkodási rendszer nagy létesítményeinek az úgynevezett „megrendelői
követelmények” című dokumentációit. Ezek a dokumentációk képezték a később
benyújtott EU-s pályázatok alapját.
A program tartalmi elemei 2008. évben megvalósultak, a vállalkozási szerződések
lezárása, pénzügyi teljesítése megtörtént, a két nagyprojekt pályázat begyújtásra került.
2009. évben utólagosan szükségessé vált az NFH-ENV-18/2005 számon indult,
előkészítő projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítása, melynek fő okai a
program KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) forrás alá történő átterelése,
valamint a nagyprojekt ketté – fejlesztési és rekultivációs programmá – bontása voltak.
A szerződésmódosítás következtében a Társulás hozzávetőleg 3 millió forint
többlettámogatást igényelhetett, valamint a fejlesztési projekthez kapcsolódó számlák
ÁFA tartalmának (kb. 20 millió Ft) visszaigénylésére is mód nyílik. Ennek gyakorlati
megvalósítására a működtető szervezet egyeztetéseket kezdeményezett az APEH DélDunántúli Igazgatóságával.
2009. november 30-tól az Európai Számvevőszék ellenőrzést tartott a Környezet és
Energia Operatív Programra vonatkozóan. Ennek keretében 2009. december 07-én
auditálták a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékkezelő Rendszer előkészítő
projektjéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat, kifizetési bizonylatokat, valamint a
teljesítést igazoló dokumentumokat. Az ellenőrzés rendben lezárult, annak
eredményéről értesítést még nem kaptunk, azonban a szükséges dokumentumokat
maradéktalanul az auditorok rendelkezésére bocsátottuk.
Nagyprojektek
A nagyprojektek műszaki tartalma megtekinthető a www.mdhp.hu oldalon.
Fejlesztési projekt (KEOP 1.1.1)
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése projekt (Fejlesztési projekt) Európai Uniós
jóváhagyása 2009. június 18-án megtörtént, melynek nettó összköltsége 16.874 millió
forint (70% támogatás, 30% önerő).
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A Fejlesztési projekt beruházásait érintő közbeszerzési tenderek első kiírásai 2009.
márciusában megtörténtek.
A PR tevékenységre irányuló eljárás eredményesen lezárult, a győztes ajánlattevővel a
Monday - Berg Média Konzorciummal 2009. június 17-én a megbízási szerződést
megkötötte a Társulás, amely kommunikációs szolgáltatás ellenértéke 170 millió Ft.
A felügyeleti mérnök tender közbeszerzési eljárása májusban eredménytelenül zárult
le, egy érvénytelen ajánlat érkezett. Az ismételt kiírás 2009. októberében megtörtént, a
nyertes a FŐBER Zrt. – Metróber Kft. (Mecsek-Dráva Konzorcium 2009) közös
ajánlata lett.
138.248.000 Ft-tal, a szerződéskötésre 2010. január 11-én került sor.
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt közbeszerzési építési tenderei 2009.
májusában visszavonásra kerültek, melynek egyik oka az volt, hogy a Kormány 2009.
május 13-i kormányülésen hozott döntése alapján, (a „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” c. konstrukció keretében benyújtott pályázatok
esetében) lehetőséget teremtett az árfolyam változásából adódó többlet forrásigény
finanszírozásához kapcsolódó árfolyam-kockázati tartalékeljárás kezdeményezésére.
Ez a lehetőség azért volt nagyon fontos a projekt szempontjából, mivel a tervezés és a
megítélt támogatás, még a pályázati kiírásban rögzített 248 Ft-os EURO árfolyamon
történt és a beruházás közel 50%-a eszközbeszerzés, melyek importbeszerzéshez
köthetőek. Ez a projekt tervezett költségvetésében jelentős költségnövekedést
eredményezett.
Míg az új közbeszerzési törvény alapján a tenderek részekre bontása és átdolgozása
megtörtént, addig megjelent jogszabályban az eljárásrend az árfolyam változásából
adódó tartalékkeret igénybevételéről. Így az ismételt közbeszerzések egy magasabb
becsült összeggel kerülhetnek kiírásra, ezzel nagyobb esélyt teremtve a megfelelő
ajánlatok beérkezésére.
Az átrakóállomásokat, hulladékudvarokat és gyűjtőszigeteket érintő építési
közbeszerzés ajánlati felhívása megjelent, az ajánlatok bontására 2010. februárjában
kerül sor.
A 3 helyszínen megvalósuló (Kökény, Barcs, Marcali) hulladékkezelő központok
létesítésére irányuló közbeszerzés kiírására 2010. februárjában kerülhet sor.
A projekthez kapcsolódó gépek, berendezések, eszközök beszerzése - már a megnövelt
kompenzációs kerettel - két eszközbeszerzési tender keretében (telepített eszközök,
mobil eszközök) szintén 2010. első negyedévében kerülhet sor, a Közreműködő
Szervezet minőségbiztosítását követően.
A projekttel kapcsolatban megtörténtek az első kifizetési kérelmek benyújtásai és
támogatásainak kifizetései, amelynek összértéke 130 millió Ft volt. A kifizetésre került
összeg nagy részét a területszerzések képezték, amelyek a Társulás tulajdonába
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kerültek. Így a Projektet érintő összes ingatlan önkormányzati vagy társulási
tulajdonban van.
A projekt létesítményeinek átadására 2011. decemberében kerülhet sor, míg a teljes
pénzügyi és projektzárás 2012. májusában várható.
Rekultivációs projekt (KEOP 2.3.0)
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2009. március 26-án megkötötte a
rekultivációs projekt Támogatási szerződését (KEOP 2.3.0/2F-2008-0003) a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséggel, mint Támogató szervezettel, valamint a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium – Fejlesztési Igazgatóságával, mint Közreműködő
szervezettel.
A Társulás a hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó építési tenderének ajánlati
felhívása 2009. március 25-én megjelent, majd 2009. május 19-én a 28/2009. (05.19.)
számú TT határozatnak eleget téve, a Társulás azt visszavonta.
A rekultivációs projekt építési tenderének újabb ajánlati felhívása 2009. december 31én megjelent az Európai Közbeszerzési Értesítőben (TED).
A Mérnök tender dokumentációja a minőségellenőrzés során tett észrevételek alapján
átdolgozásra került, 2010. elején megküldjük a Közreműködő szervezetnek,
jóváhagyás céljából, mely a jóváhagyás után kerül feladásra.
2009. tavaszán nyilvánvalóvá vált, hogy az ÁFA törvény változása miatt az ÁFA
mértéke 25%-ra emelkedik, ez a bruttó elszámolású 100%-ban támogatott projekt
finanszírozása tekintetében kérdéseket vetett fel. 2009. év végén megjelent 29/2009.
(XI.12.) számú NFGM rendelet rendelkezik az ÁFA kompenzációs eljárásról, azonban
ennek alkalmazhatósága Támogatási szerződésmódosítást igényel.
Alapító okirat és Társulási megállapodás módosítása
A Magyar Államkincstár és a Közigazgatási Hivatal már 2008. év végén jelezte, hogy
a Társulás alapdokumentumait a jogszabályi változásoknak megfelelően módosítani
szükséges. A Társulási Tanács 2009. év közepén fogadta el az Alapító okirat és a
Társulási Megállapodás módosított szövegét, amelyeket a társult önkormányzatok
képviselő testületei részére elfogadásra javasolt.
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2009. júniusában elektronikus formában
megküldte az Alapító Okirat és Társulási Megállapodás módosítását a 313
tagönkormányzat testületeinek, jóváhagyás céljából. A jogszabályváltozások 2009.
szeptemberében további módosításokat tettek szükségessé az Alapító Okiratban. 2009.
december 18-án az Alapító Okirat a módosításokkal egységes szerkezetben, minden
tagönkormányzat polgármestere és jegyzője által aláírva, mellékelve a 313 település
határozat kivonataival benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz. A Társulási
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megállapodás tekintetében szintén mind a 313 önkormányzat meghozta határozatát,
viszont a dokumentum mindenki által történő aláíratása még folyamatban van.
2009. évben több változás történt a Társulási Tanács Elnökének személyében. A 2009.
év elején elhunyt Tasnádi Pétert Dr. Tóth Bertalan követte, majd a polgármester
választást követően Dr. Páva Zsolt lett a Társulás Elnöke.
A Társulás pénzügyi helyzete
A Társulás szervezetének működési költségeit a tag önkormányzatok befizetései
fedezik. A projektek beruházási költségeinek forrását egyrészt a támogatások,
mászrészt az üzemeltető (BIOKOM Kft.) hozzájárulásai biztosítják (önerő
finanszírozás).
A beruházás során a támogatások és a vállalkozói kifizetések pénzügyi elszámolási
szabályai miatt szükséges átmeneti áfa finanszírozás érdekében a Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazta Dr. Koltainé Farkas
Gabriellát a CIB Bank Zrt.-vel megkötendő folyószámla hitelkeret szerződés
aláírására, 100 millió forint keretösszeggel. A hitelkeret igény szerinti felhasználása
megkezdődött.
2009. novemberében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás megállapodott a
BIOKOM Kft.-vel, 97 millió forint térítés nélküli pénzátadásról. Az összeget a
BIOKOM Kft. december folyamán több részletben átutalta a Társulásnak. Ez a tétel
nyújtott fedezetet az előkészítő projekt önrészéhez.
2009. évi Kiadások (eFt):
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi és folyó kiadások
Kamatkiadások
Beruházási kiadások
Áfa visszafizetés
Kiadások összesen:
2009. évi Bevételek eFt):
Saját bevétel, áfa, kamat
Előző évi alulfinanszírozás
Társulási díjak
Átvett pénzeszköz
Tárgyi eszköz értékesítés
KEOP támogatás, felhalmozás
Finanszírozás
Bevételek összesen:
Pécs, 2010. január 18.

10.306
2.757
16.902
15.815
241.131
19.222
306.133

13.268
1.255
38.101
97.000
210
160.843
22.722
333.399

Gerencsér Miklós
Vissza az előterjesztés szövegéhez
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Építésügyi hatósági társulás
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági jogkört első fokon a
települési önkormányzat jegyzőjéhez telepíti a rendelet mellékletében felsorolt
települések tekintetében. Dombóvár esetében ez a városon kívül a városkörnyéki 15
települést jelenti.
A helyi jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátására a városkörnyéki települések
közül 11 községi önkormányzat és Dombóvár Város Önkormányzata 1998. I.
negyedévében a helyi önkormányzatok társulásáról szóló törvény alapján társulási
megállapodást kötött.
A hatósági társulási megállapodás kiterjed a jegyző:
- építésügyi
-

vízgazdálkodási

-

közlekedési

hatósági feladatainak ellátására, továbbá a települési önkormányzatok
településrendezéssel és beruházásokkal kapcsolatos feladatainál építésügyi és egyéb
szakmai segítségnyújtásra.
A jogszabály és a megállapodás értelmében a társult települések jegyzőinek
hatáskörébe tartozó fenti hatósági ügyekben Dombóvár Város Jegyzője jár el. A
feladatokat 2009-ben 3 fő, jelenleg 2 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős
építésügyi ügyintéző, valamint 1 fő adminisztrátor látja el a Jogi, Hatósági és
Vagyongazdálkodási Iroda keretein belül.
Az építésügyi hatóság tevékenységéről 2009-ben számoltunk be utoljára. Az építési
kedv alakulásában a tavalyi évhez viszonyítva volt némi csökkenés a kistérségben,
mivel az elmúlt időszak jogszabályi változásai lehetővé tették az építtetők számára,
hogy több építmény, építményfajta tekintetében építésügyi hatósági engedélyezési
eljárás nélkül is építkezzenek.
Dombóvár város és a kistérségi települések tekintetében 2009. évben az építésügyi
hatósági csoporthoz 1018 db főszámos ügyirat érkezett, az összes ügyirat 2877 db volt,
ebből a döntések száma 567 db.
A községek tekintetében 217 db döntés született, 25 db szakhatósági állásfoglalás és
32 db igazolás került kiadásra.
Az engedély és bejelentés nélkül, illetve a tevékenység egyidejű megkezdése mellett
bejelentéssel végezhető építési tevékenységek miatt jelentősen megnőtt az építések
előtti szóbeli egyeztetések száma, mely során tájékoztatjuk az építtetőket építési
tevékenységek során betartandó szabályokról.
Dombóvár városon kívül az alábbi települések rendelkeznek településrendezési tervvel
és helyi építési szabályzattal:
1.
2.
3.
4.

Attala község, rendelet száma:6/2002.(VIII.29.), hatályos: 2002.08.29.
Csibrák község, rendelet száma: 12/2005.(XI.02.), hatályos: 2006.03.01.
Csikóstőttős község, rendelet száma: 15/2003.(XII.25.), hatályos: 2003.12.30.
Dalmand község, rendelet száma 11/2002. (XII.10.) hatályos: 2002.12.10.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dombóvár város, rendelet száma 2/2006.(II.20.), hatályos 2004.03.01.
Döbrököz község, rendelet száma: 8/2004.(V.25.), hatályos 2004.05.30.
Gyulaj község, rendelet száma: 9/2002.(VII.15.), hatályos 2002.07.15.
Kapospula község, rendelet száma: 4/2003.(II.13.), hatályos 2003.02.13.
Kaposszekcső község, rendelet száma 10/2000.(XI.28.), hatályos 2000.11.28.
Kocsola község, rendelet száma 8/2002.(X.21.), hatályos 2002.10.21.
Lápafő község, rendelet száma: 7/2003.(XII.02.), hatályos 2003.12.02.
Nak község, rendelet száma 2/2004.(II.16.), hatályos 2004.02.16.
Várong község, rendelet száma 8/2003.(XII.03.), hatályos 2003.12.03.
Jágónak község (csak szabályozási terv)

Kurd község csak régi, OÉSZ alapú rendezési tervvel rendelkezik, míg Szakcsnak
egyáltalán nincs rendezési terve. A kérelmek elbírálásakor Kurd esetében figyelembe
vesszük a régi rendezési tervi övezeti besorolást. A régi övezet mostani, hatályos
jogszabályi előírásait alkalmazzuk, illetve a környező területekhez való illeszkedési
szabályok szerint határozzuk meg az építésügyi előírásokat.
Szakcs esetében pedig csak az illeszkedési és az általános érvényű előírásokat
alkalmazzuk.
Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007.(X.4)
Korm. rendelet előírásai szerint digitálisan, illetve papír alapon is vezetjük a hatósági
nyilvántartásokat, melyek a következők:
- településrendezési tervek nyilvántartása
- építészeti értékvédelmi nyilvántartás
- építmény nyilvántartás
- építésügyi hatósági ellenőrzések nyilvántartása
- építésügyi bírságok nyilvántartása
- építési tevékenységek nyilvántartása
Hatósági ellenőrzéseket az év folyamán lehetőségeinkhez képest végeztünk, egyrészt
bejelentésekre, illetve a helyszíni szemle alkalmával felfedezett szabálytalanságok
nyomán.
A jogszabályváltozásokat nyomon követjük, nyomtatott formában is minden ügyintéző
rendelkezésére áll, az egyes ügyek kapcsán felmerülő értelmezési problémákat
közösen megbeszéljük az egységes jogalkalmazás érdekében.
A város és városkörnyéki települések társulása és az azóta meglévő együttműködés a
települések és térségünk közös fejlődését, a jobb információáramlást, a kölcsönös
segítségnyújtás a hatékonyabb munkavégzést eredményezte és ez a jövőben is ilyen
irányba mutat.

Vissza az előterjesztés szövegéhez
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Kapos-menti Pénzügyi Végrehajtó és Ellenőrző Társulás

Beszámoló
a Kapos-menti Pénzügyi Végrehajtó és Ellenőrző Társulás
2009. évi munkájáról

A Végrehajtó Társulás 2009. évben 1 fő ügyintézővel végezte tevékenységét. Az év
első két hónapjában – betegség miatt – a behajtási tevékenység szünetelt.
A Dombóvári Városi Ügyészség 2009. április hónapban megvizsgálta a Társulásnál a
köztartozások 2008. évi behajtásának törvényességét. A vizsgálat megállapította, hogy
a Társulás „a köztartozások behajtása során általában betartja a jogszabályi
előírásokat, intézkedései megfelelően biztosítják az eljárások eredményességét.” A
feltárt hiányosságokat soron kívül kijavítottuk.
2009. évben külső szervektől 383 db, belső irodáktól 90 db végrehajtási megkeresés
érkezett köztartozás adók módjára történő behajtására. E megkeresések az alábbiakból
tevődtek össze:
Szabálysértési pénzbírság
Helyszíni bírság
Közigazgatási bírság
Csatorna érdekeltségi hozzájárulás
ÖKO-DOMBÓ hulladékszállítási díjtartozás
Egyéb
Összesen:

192 db
132 db
92 db
28 db
19 db
10 db
473 db

40,6 %
27,9 %
19,5 %
5,9 %
4,0 %
2,1 %
100,0 %

A behajtási megkeresések fenti megoszlásának alakulásában kiemelkedőnek kell
minősítenünk azt a tényt, hogy a közigazgatási bírságok száma a 2008. évi 11 db-ról
2009. évben 92-re emelkedett.
Ingatlanra jelzálogjog bejegyeztetés 45 esetben került elrendelésre a Földhivatalnál, 22
esetben pedig a tartozás megfizetése miatt töröltettük a jelzálogjogot. 147 db gépjármű
foglalására került sor, 37 esetben a gépjármű forgalomból való kivonását is el kellett
rendelnünk a tartozás meg nem fizetése miatt. Végrehajtói letiltást 132 esetben
bocsátottunk ki. A regionális egészségbiztosítási pénztártól 351 ügyfél munkahelyére
vonatkozóan kértünk információt. Az év folyamán iktatott ügyiratok száma: 1.362 db
volt.

A Végrehajtó Társulás által behajtott hátralékok megoszlása 2009. évben
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Ft
Attala
Gyulaj
Dombóvár
Társulás összesen:

424.588
87.302
9.302.827
9.814.717

Megoszlás %-a
4,3
0,9
94,8
100,0

A behajtott hátralékok összetétele adónemenként 2009. évben
Ft
Kommunális adó
Gépjárműadó
Építményadó
Idegenforgalmi adó
Adópótlék
Adóbírság
Köztartozások:
- Idegen bevételek
- Egyéb bevételek
Végrehajtási költség
Mindösszesen:

Megoszlás %-a

1.279.395
1.111.635
98.900
64.165
540.865
3.000

13,1
11,3
1,0
0,7
5,5
0,0

2.847.376
1.387.170
2.482.211
9.814.717

29,0
14,1
25,3
100,0

A 2002. július 1-én megalakult Végrehajtó Társulás 2009. december 31-ig
mindösszesen 64.923.279 Ft adó- és köztartozást hajtott be. Az 1 évre jutó átlagos
behajtási érték: 8.656.437 Ft, melyet a 2009. évi behajtási érték 13,4 %-kal haladja
meg.
Összességében megállapítható, hogy a Végrehajtó Társulás 2009. évben eredményesen
járult hozzá a különböző típusú adó- és köztartozás-hátralékok behajtásához.
Tevékenységének közvetett hatásaként javult az érintett lakosság adófizetési fegyelme.

Dombóvár, 2010. május 10.

Vanya György
végrehajtási ügyintéző
Vissza az előterjesztés szövegéhez
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