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Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 
 
Tisztelt Képviselı-testület 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(szociális törvény) 92. § (3) bekezdése értelmében, „A legalább kétezer lakosú  
települési önkormányzat , illetve a megyei önkormányzat a településen,  illetve a 
megyében élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítand ó 
szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szo lgáltatástervezési 
koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat 
kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. 
A koncepció tartalmazza különösen 
a, a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 
b, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások 
biztosításáról, 
c, a szolgáltatások mőködési, finanszírozási, fejlesztési feladatit, az esetleges 
együttmőködés kereteit, 
d, az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási 
formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. 
 
Tengelic Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója a 
Képviselı-testület 83/2005. (IX.19.) sz. határozatával került elfogadásra.  
A jelenlegi  felülvizsgálat kiterjedt a szociális törvény alapján mőködı, a település 
közigazgatási területén található valamennyi szociális alapszolgáltatásra – 
étkeztetés,  tanyagondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás, családsegítés -, illetve, a 
Koncepcióban megfogalmazott feladatok idıarányos teljesülésének vizsgálatára.  
Aktualizálásra kerültek a demográfiai és infrastruktúrális jellemzık, kiegészítésként 
felsorolásra kerültek a pénzbeli, és természetben nyújtott szociális ellátások. Az 
étkeztetés szolgáltatás esetében változás az, hogy már nem az ÁMK konyhájáról, 
hanem a polgármesteri hivatal konyhájáról vihetik el az ebédet a rászorulók. 
A tanyagondnoki szolgálat végezte 2008 elıtt a házi segítségnyújtás egyes 
feladatait, amíg 2008-ban bevezetésre nem került ez a szolgáltatás. 2009-tıl pedig a 
házi segítségnyújtás mőködtetése a Szekszárdi Szociális  Alapszolgáltatási Társulás 
útján történik, kettı szociális gondozó foglalkoztatásával. A családsegítés feladatokat 
szintén társulásban látja el az önkormányzat – Sió-Sárvíz Menti Gyermekjóléti és 
Családsegítı Társulás – mely társulásban 2005 óta ( amikor is az öt településen egy 
családgondozó mőködött) egy helyett három fı végzi a feladatokat, és ebbıl 1 fı 
csak Tengelicen dolgozik.  
A fıbb fejlesztési feladatok a következık: Indokolt lehet az 1 fıs  tanyagondnoki 
szolgálat fejlesztése egy második személlyel, aminek még függvénye az anyagi 
fedezet. Igény esetén biztosítani kell majd a jelzırendszeres házi segítségnyújtást 
akár önállóan, akár társulás útján.  
Az idısek klubja szolgáltatás már megszőnt a településen, így az már az új 
koncepcióban nem szerepel. 
A szolgáltatástervezési koncepciót véleményezte a helyi  szociálpolitikai kerekasztal, 
kisebbségi önkormányzat, a Dél-dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács 
valamint a Tolna Megyei Önkormányzat,  és mind a négy  szervezet elfogadásra 
javasolta. 



 
Kérem a Koncepció megtárgyalását és elfogadását. 
 
Tengelic 2010.október 25. 
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