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1. Bevezetés
Tengelic Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. (továbbiakban Szt.) 92.§.(3)-(4) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelelıen
megalkotta Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.
A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és
aktualizálja.
A koncepció lényegét a települési önkormányzat ellátási kötelezettsége és az egyes ellátotti
csoportok részérıl felmerülı igények alapján összeállított fejlesztési elképzelések összessége
alkotja.
Célja: Átfogó képet nyújtani a döntéshozók részére a település szociális ellátási
kötelezettségének teljesítésérıl, fejlesztési igényekrıl és lehetıségekrıl.
Feladata:
- A település szociális helyzetének bemutatása.
- A törvény által elıírt ellátások és szolgáltatások bemutatása.
- A településen mőködı ellátórendszer mőködésének elemzése.
- Nyújtson alapot a szolgáltatások jövıbeni fejlesztéséhez.

1.1. Jövıkép, célok:
A településen élık számára a minıségi életfeltételek legyenek biztosítva. A lakosság a saját
otthonában kapja meg a segítséget, az önálló életvitel fenntartásához. A családok kapjanak
segítséget ahhoz, hogy önfenntartóvá váljanak. Az alapvetı szociális biztonság megteremtése.

1.2. Alapelvek:
Az alaptörvényben megfogalmazottak, szerint, minden embernek joga van :
-a szociális biztonsághoz,
- az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtéséhez,
- a testi és lelki egészséghez,
- az egészséges környezethez,
- minden gyermeknek joga van a megfelelı testi, szellemi és erkölcsi fejlıdéséhez szükséges
védelemhez és gondoskodáshoz. Valamint, képességei kibontakoztatásához.
Hatékony prevenció, alacsonyabb problémakezelési szociális költséget eredményez.

1.3. Értékek:
Szociális biztonsághoz való jog.
Az egyén szükségleteihez igazodó ellátás.

1.4. Célcsoportok:
- család,
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- gyermekek,
- idıskorúak,
- betegek,
- fogyatékkal élık,
- munkanélküliek,

2. Tengelici helyzetkép, a település demográfiai,
infrastrukturális jellemzıi
Tengelic község Tolna megyében Szekszárdtól 25 km-re északra, Pakstól 20 km-re
délnyugatra található.
A település sajátos szerkezetet mutat, magja a központi belterület, amit egyéb belterületi és
külterületi lakott helyek vesznek körül. Összesen 12 település része van a községnek, a
következık:
Tengelic központi belterület,
Tengelic –Szılıhegy,
Alsóhidvég,
Alsótengelic,
Felsıtengelic,
Jánosmajor,
Júliamajor,
Katalinpuszta,
Kishídja,
Középhidvég
Középtengelic,
Vadászmajor.
E sajátos településszerkezet számos nehézséget, hátrányokat idéz elı az önkormányzat
kötelezı feladatai ellátásában. E hátrányos helyzet jogilag nem nevesített, de valós
problémákat vet fel.
Fı megélhetési forrás a föld. A település mezıgazdasági adottságait a helyi kistermelıkön,
magánvállalkozókon kívül a termelıszövetkezet jogutódjaként mőködı Kft-k. és állami
gazdaságból átalakult gazdasági társaságok hasznosítják.
Ipari tevékenység is jelen van már, egy sütıüzemmel és egy fém nyílászárókat gyártó
gazdasági társasággal. E létesítmények a környezetre ártalmas hatást nem fejtenek ki.
Az idegenforgalom vonzására megépült a Hotel Orchidea és kiépült a „Zöldút a kúriák
mentén” turista útvonal.

2.1. Demográfiai és infrastrukturális jellemzık:
Korosztály
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Tengelicen az állandó népesség száma négy év távlatában 2,2 %-os csökkenést mutat.
Korosztályonként vizsgálva, a fiatalkorúak 7 %-os, az aktív korúak 4 %-os, az inaktív, 62 év
feletti korosztály 0,5 %-os csökkenése tapasztalható.
A település lakosságának korosztályi megoszlása az alábbi: Legmagasabb a 19-61 év
közöttiek aránya, ezt követi a 62 év felettiek száma, s legkevesebb a 0-19 éves lakosság
aránya.
A leginkább szociális gondoskodásra szorulók - a 62 éven felüliek- százalékos aránya
átlagosan 23.7 % az összes lakónépességhez viszonyítottan. Aktív korúak aránya átlagosan:
58 %. Az állandó népesség 35,2 %-a külterületi és egyéb belterületi településrészeken él.
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A településen évekre visszamenıleg közel azonos a születések, a bevándorlás és
elvándorlások száma. Ezek a mutatók is a népesség csökkenését igazolják. A fenti mutatók
szerint ezt a csökkenést az alacsony születésszám és a magas elvándorlási szám okozza. Az
inaktív lakosság létszáma viszonylag állandó.
Tengelicen a köznevelés feladatait általános iskola és óvoda látja el. 2013. évtıl kezdıdıen
intézményi társulási formában az iskola állami fenntartásba, az óvoda pedig az önkormányzat
fenntartásába került. Az óvodában minden 2,5-6 éves kor közötti gyermek számára férıhelyet
tudnak biztosítani. Az óvodába 2016 01.01. napon 58 gyermek lett beíratva, az iskolába 2015.
szeptemberében 115 fı.
Arányában tekintve magas azoknak a gyermekeknek a száma, akik valamilyen tanulási
zavarral küzdenek, vagy sajátos nevelési igényőek. A helyben mőködı általános iskola
integrált oktatási rendszerben oktatja a diákokat.
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2014-ben a tanulók összes létszáma 130 ebbıl sajátos nevelési igényő 24 gyermek, egyéb
tanulási nehézséggel küzdı 27 gyermek, ez összesen 51 tanulót jelent, ami 39.23 %.

Tengelicen a vezetékes vízzel ellátottság aránya 100 %-os. Szennyvízcsatorna csak a központi
belterületen került kiépítésre, a rákötött lakások aránya az egész településhez képes 75 %-os.
Vezetékes gázzal ellátott lakások aránya szintén 60 %-os, de csak 5 település részen került
kiépítésre. A burkolt utak aránya 90 %-os, egy részük felújításra szorul.
Lakások száma 1000.

2.2. Foglalkoztatási jellemzık:

Aktív korú
népesség
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Községünkben a munkanélküliek aránya az aktív korú lakossághoz viszonyítva évek óta 7 %
körül mozog. Az aktív korúak közül azok, akik helyben nem tudnak munkát vállalni,
elsısorban Szekszárdra és Paksra ingáznak.
A munkalehetıség évek óta beszőkültek, így többen a szociális ellátórendszerhez kénytelenek
fordulni. A szociális ellátás megvalósulhat pénzbeli és természetben nyújtott ellátások,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokon keresztül.

3. A település pénzbeli és természetbeni juttatásainak,
valamint szociális szolgáltatásainak jellemzése
3.1. Pénzbeli és természetbeni ellátások:
A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a járási hivatal
aa) idıskorúak járadékát,
ab) foglalkoztatást helyettesítı támogatást,
ac) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást,
ad) ápolási díjat,
b) a képviselı-testület – települési támogatást állapít meg.
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3.1.2 Településünk által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendkívüli települési támogatás – a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint idıszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére
nyújtott támogatás. Adható készpénzben, illetve természetben.
Rendkívüli települési támogatás feltételeként, a családgondozóval való együttmőködés
írható elı.
- települési közgyógytámogatás – a szociálisan rászorult személy részére az egészségi
állapota megırzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében
biztosított hozzájárulás.
- települési lakhatási támogatás – állapítható meg a szociálisan rászoruló személyek részére
a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez.
- tőzifa juttatás – állapítható meg a rászoruló családok részére minden főtési szezonban helyi
rendeletben szabályozott mértékben.
- köztemetés – a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselı-testülete
– a halálesetrıl való tudomásszerzést követı huszonegy napon belül – gondoskodik az
elhunyt személy közköltségen történı eltemettetésérıl, ha nincs vagy nem lelhetı fel az
eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem
gondoskodik.
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – a jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különbözı szociális
juttatásokra.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2014. év december 31-én 67 családból 139
gyermek, illetve fiatal volt jogosult. A 18 év alattiak 33%-a él olyan családban, ahol az egy
fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130, illetve
a 140 %-át (37050,- 39900,- Ft).
- hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása – mint gyermekvédelmi
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsággal szoros összefüggésbe hozható jegyzıi feladat, a
gyermekek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása.
2014. december 31. napon, 32 fı hátrányos, illetve 18 fı halmozottan hátrányos helyzető.
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása lehetıséget nyújt
felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítı programokban való
részvételre, továbbá kötelezı óvodai felvételt, mővészeti oktatás esetén és kollégiumi
elhelyezés esetén tandíjmentességet, továbbtanulást elıkészítı ösztöndíjprogramban való
részvételt, felsıoktatási rendszerbe való kedvezményes bejutás lehetıséget biztosít.
2016. január 1. naptól a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek a szünidıben, ingyen
melegétkezésben részesülnek a szülı kérelmére.
- gyermekétkeztetés – A települési önkormányzatoknak természetbeni ellátásként a
gyermek életkorának megfelelı gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó
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szülı, törvényes képviselı vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító
nevelıszülı, gyermekotthon vezetıje, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást
nyújtó intézmény vezetıje kérelmére a bölcsıdében, az óvodában, és az általános iskolában.
- szünidei gyermekétkeztetés – A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülı, törvényes képviselı kérelmére a déli meleg fıétkezést a hátrányos helyzető
gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı, halmozottan hátrányos
helyzető gyermek részére ingyenesen biztosítja
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a bölcsıdei ellátásban, óvodai
nevelésben részesülı gyermekek számára a bölcsıdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda
zárva tartásának idıtartama alatt valamennyi munkanapon,
a tanuló gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári
szünet idıtartamára esı valamennyi munkanapon, az ıszi, téli és tavaszi szünetben a tanév
rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet idıtartamára esı valamennyi
munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülı, törvényes képviselı
kérelmének megfelelı idıtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

3.2. Szociális szolgáltatások
Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más
okból származó problémáik megoldásában.

3.2.1. Szociális alapszolgáltatási formák:
A települési önkormányzatunk kötelezı feladatként biztosítja:
- az étkeztetést,
-a családsegítést és
-a házi segítségnyújtást.
Önként vállalt feladatként biztosítja:
- a tanyagondnoki szolgáltatást.

Étkeztetés:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Tengelicen étkeztetést 1997 óta biztosít az önkormányzat a tanyagondnok által történı
kiszállítással vagy a jogosult által történı elvitellel az Önkormányzat konyhájáról.
Igénybevétele kérelem alapján történik, az Szt. és a helyi szociális rendeletben meghatározott
feltételek szerint.
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2012. óta az igénybevevık száma 65 és 75 fı között mozog. Nem csak az idısek ellátása
biztosított, hanem azok részére is, akik egészségi helyzetüknél fogva rászorulnak.

Családsegítés:
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése,
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
A családsegítést a gyermekjólét szolgáltatással integráltan, a képviselı-testület a Paks
Kistérségi Szociális Központtal társulás keretében biztosítja. A településen 1 fı családsegítı
dolgozik.

Házi segítségnyújtás:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A szolgáltatás 2008. február 1-tıl mőködik a településen a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási Társulással fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja
bevonásával. A feladatokat 1 fı házi gondozó látja el.
Az ellátottak száma közel állandó, jelenleg 9 fı.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell
- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közremőködést,
- a háztartási tevékenységben való közremőködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történı segítségnyújtást,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történı beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell
- a szociális segítésben felsoroltakat és
- az ellátást igénybe vevıvel a segítı kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

Tanyagondnoki szolgálat:
A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi
intézményhiányából eredı hátrányainak enyhítése, az
segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint
hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi
segítése.

vagy egyéb belterületi helyek
alapvetı szükségletek kielégítését
egyes alapszolgáltatásokhoz való
szintő szükségletek teljesítésének

Az önkormányzat külterületi lakott helyei és egyéb belterületek egyes alapellátási feladatait,
valamint egyéb szolgáltatási feladatok ellátását biztosítja a tanyagondnoki szolgáltatás
keretében.
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Fıbb feladatai:
- étkeztetésben részesülık ebéd kihordása a szolgálat részére biztosított gépjármővel
- igény szerint rászorult beteg háziorvosi rendelıbe való szállítása, gyógyszerek
kiváltása, rendszeres ellenırzésre szoruló betegek vérmintáinak a laborba szállítása,
- alkalmanként óvodás és iskolás gyermekek különbözı rendezvényre szállítása
- információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között
- bevásárlás a külterületi lakosok részére
Emellett egyéb szolgáltatási feladatokat is ellát a tanyagondnoki szolgálat szakmai
programja szerint. A tanyagondnoki szolgálat segíti a házi gondozók munkáját.
Feladatait két különbözı funkciónak megfelelıen kialakított és felszerelt autóval látja el.
Térítési díjak:
Az ellátottak térítési díjat fizetnek az étkeztetésért és házi segítségnyújtásért.
Az étkeztetés térítési díját az Önkormányzat által fenntartott konyha által biztosított étkeztetés
térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2016. (III.24) sz. önkormányzati rendelet
szabályozza. A személyi térítési díj nem lehet magasabb az intézményi térítési díjnál,
figyelembe véve azt, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénylı családjában
az egy fıre jutó jövedelem 25%-át.
A tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásai térítésmentesek.
A házi segítségnyújtás igénybevételére, és a fizetendı térítési díj vonatkozásában a
rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata.
Gyermekétkeztetésben, azon gyermekek esetében, akik normatív kedvezményben nem
részesülnek az önkormányzat 13 % térítési díj kedvezményt biztosít

3.2.2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- a gyermekek napközbeni ellátása,
- a gyermekek átmeneti gondozása.
A gyermekjóléti alapellátások célja
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlıdésének, jólétének, a családban történı nevelésének elısegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelızéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek
családjából történı kiemelésének a megelızéséhez.
Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének
feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.
Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetıség szerint – a jogosult
lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb esı ellátást nyújtó személynél vagy
intézményben kell biztosítani.
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Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel integráltan mőködik a Paks Kistérségi
Szociális Központtal társulás keretében. A településen 1 fı családsegítı dolgozik.

Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának megfelelı
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, betegségük
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái
lehetnek a bölcsıde, a hetes bölcsıde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a házi
gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás.
Jelenleg nem jelentkezett igény ilyen irányú ellátásra, nem mőködtetünk bölcsıdét.
2017. január elsejétıl a gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának
megfelelıen – a bölcsıdei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet, és az alternatív
napközbeni ellátás.
Ha a bölcsıdei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény
jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év
alatti lakosainak száma meghaladja a 40 fıt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a
gyermekek bölcsıdei ellátásáról önállóan, társulásban vagy ellátási szerzıdés útján.

Gyermekek átmeneti gondozása
Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozási feladatait helyettes szülı útján – társulás
keretében biztosítja. A helyettes szülıi gondozás részletes szabályait az érintett
önkormányzatokkal kötött társulási megállapodás tartalmazza.

4. Szolgáltatások iránti igények
A település sajátos szerkezetébıl adódóan, az idısek, rászorulók részérıl a tanyagondnoki
szolgálatra folyamatos igény mutatkozik.
Feladatellátás tartalma
Ebéd kiszállítás
Bevásárlásban közremőködés

2015. évi napi átlagos fı
31,95
9,35
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Háziorvoshoz és egyéb eü. intézménybe 3,45
szállítás
Gyógyszer kiváltás
4,51

Az étkeztetés igénylése az elmúlt években megállapodott, közel azonos létszámú kül- és
belterületen egyaránt.
hónap

Elvitellel
étkezık száma
(fı)

Tanyagondnok által
történı kiszállítással
étkezık száma (fı)

Összesen
(fı)

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október

26
27
25
26
26
26
26
26
23
25

47
46
46
42
42
41
41
41
40
40

73
73
71
68
68
67
67
67
63
65

Házi segítségnyújtásra szintén folyamatos igény jelentkezik. A gondozottak száma 9 fı.

A szünidei étkezést 2016. tavaszi szünetben 28 gyermek vette igénybe.
Mivel a rászoruló gyermekes családok száma magas, ezért a családsegítı szolgáltatásra is
állandó igény mutatkozik. A családsegítı többek között Baba-mama játékos fejlesztı
klubokat szervez, melyek mőködtetésére okot ad a tanulási képességzavarokkal küzdık
magas száma.
A hátrányos helyzető családok jelentıs aránya indokolja, hogy 2012. év óta az önkormányzat
minden helyben iskolába járó gyermek részére térítésmentesen biztosítja a pedagógusok által
elıírt füzet és írószer csomagot.

5. A szociális szolgáltatások fejlesztésének fıbb irányai
Az Szt. határozza meg a szociális szolgáltatások fejlesztési irányait. Ki kell alakítani a
segítségnyújtás azon formáit, amelyekkel az igényekhez, szükségletekhez igazodó korszerő
szociális ellátás megvalósítható.
Az alapellátásoknak szerepe legyen, hogy az indokolatlan tartós bentlakásos elhelyezéseket
megelızze, hiszen ez sokkal költségesebb ellátás.
Másrészt mind az idısek mind a fogyatékkal élık, a pszichiátriai- és szenvedélybetegek
tekintetében szerepet játszanak a megszokott környezet megtartásában.
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Fontos, hogy a rászorulók minél elıbb jussanak hozzá a megfelelı ellátásokhoz,
szolgáltatásokhoz ezért szükséges a jövıben is helyben biztosítani a teljes munkaidıben
rendelkezésre álló családsegítıt.
Az önkormányzat kiemelt faladatnak tekinti a már meglévı szolgáltatások jövıbeni
megtartását továbbra is a megfelelı színvonal biztosításával.
A jogszabályi változásokat a továbbiakban is szeretnénk követni az ellátó és szolgáltató
rendszer mőködtetésével.
Ennek megfelelıen célunk egy bölcsıdei csoport kialakítása az óvoda intézményén belül,
többcélú óvoda-bölcsıdeként mőködtetve azt.
A fogyatékkal élık életminıségének javítása, a közintézmények
akadálymentesítésével történik. Célunk ennek a programnak a folytatása.

folyamatos

Pár év távlatában meg kell kezdeni az elıkészületeket a földgáz, a szennyvíz- csatornázás
fejlesztésére, további kiépítésére.

Fejlesztések forrásai:
A saját erı mellett igénybe vehetıek pályázati források.

6. Ütemterv a szolgáltatások biztosítására
Szociális étkeztetés biztosítása már mőködı folyamatos.
Családsegítés biztosítása már mőködı folyamatos.
Házi segítségnyújtás már mőködı folyamatos.
Tanyagondnoki szolgáltatás már mőködı folyamatos.
Többcélú óvoda-bölcsıde mőködtetése:
- igényfelmérés 2016. december 31-ig,
- kialakítása 2017. december 31-ig.

Tengelic, 2016. április 28.

Gáncs István
polgármester

Záradék: Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Szociális
Szolgáltatástervezési koncepciót az 56/2016(IV.26) Kt.számú határozatával elfogadta,
egyidejőleg a 94/2010(11.23) Kt. számú határozattal elfogadott koncepció hatályát veszti.
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