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1. HELYZETÉRTÉKELÉS

1.1. A PROJEKT HÁTTERE ÉS INDOKOLTSÁGA 

1.1.1. A szakterület elemzése  

A projekt által érintett szakterület 

Az Európai Unióban (a továbbiakban EU, unió) napjainkban mintegy 80 millió ember él valamilyen 
fogyatékossággal, arányuk az unió népességének elöregedése miatt várhatóan folyamatosan emelkedni 
fog. A fogyatékos emberek teljes értékű társadalmi-gazdasági részvétele gyakran ütközik akadályokba, 
jelentős arányukat sújtja szegénység. Az EU népességén belül egyes becslések szerint mintegy 1,2 millió 
fő, a 65 év alattiak 1%-a, a 65 év felettiek 6-7%-a él intézményben (DECLOC, 2007; Grammenos, 2013).1 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény (a továbbiakban: ENSZ egyezmény) preambuluma 
rögzíti, hogy a fogyatékosság egy változó fogalom, továbbá, hogy a fogyatékosság a fogyatékossággal élő 
személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti akadályok kölcsönhatásának következménye, amely gátolja 
őket a társadalomban való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben.  
Az ENSZ egyezmény 19. cikke kimondja, hogy a „részes államok elismerik a fogyatékossággal élő 
személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez és másokkal egyenlő szabad döntéshez való jogát; 
minden szükséges és hatékony intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő 
személyek teljes mértékben élvezhessék e jogaikat és a teljes közösségi befogadást és részvételt, 
beleértve a következők biztosítását: 
a) a fogyatékossággal élő személyeknek másokkal azonos alapon lehetőségük van lakóhelyüknek és
annak megválasztására, hogy hol és kivel élnek együtt, és nem kötelezhetőek bizonyos megszabott 
körülmények között élni; 
b) a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférési lehetőséget biztosítanak többféle otthoni,
intézményi és egyéb közösségi támogató szolgálathoz, beleértve azt a személyes segítséget, mely a 
közösségben éléshez és a közösségbe történő beilleszkedéshez, valamint a közösségtől való 
elszigetelődés és kirekesztődés megelőzése céljából szükséges; 
c) a mindenki számára nyújtott közösségi szolgáltatások és létesítmények azonos alapon hozzáférhetőek a
fogyatékossággal élő személyek számára is, és igényeikhez igazítottak.” 

Az ENSZ egyezmény által elismert további jogok csaknem az összes szakpolitikai területet érintik. Bár a 
fogyatékos emberek helyzetét javító intézkedések elsősorban a tagállamok felelőssége, azonban az EU a 
fogyatékos személyekkel, kapcsolatos stratégiájával az Egyezmény teljes körű végrehajtását kívánja 
biztosítani (Európai Unió, 2015).  

Magyarországon a fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve 
a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvénnyel 
és a nemzetközi jog által általánosan elismert szabályaival elfogadta a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt. 

A projekt illeszkedése a helyi szükségletekhez, igényekhez, lehet őségekhez 

A jelenlegi nagy létszámú intézmények sok esetben a település szélén, rosszabb esetben az 
országhatáron, izoláltan, korszerűtlen épületekben működnek. Az intézmények a területi 
elhelyezkedésükből adódó korlátokat nem tudják leküzdeni, nem tudják a tényleges integrációt biztosítani. 
Egy több száz fős intézmény esetében fennáll továbbá annak a veszélye, hogy nem alkalmas az egyéni 
képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására, szükség van tehát a munkaerő-piaci 
részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerekre, az alapszolgáltatások erősítésére, a közösségi 
alapú szolgáltatások fejlesztésére. Az intézmények elhelyezkedése a hozzátartozókkal való 

1 Grammenos: becsült adatok. Az idézet tanulmány az EU-SILC felvétel (Statistics on Income and 
Living Conditions) adatait dolgozza fel, melyek a 16 éves és annál idősebb, magánháztartásban élők 
megkérdezésén alapul. 
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kapcsolattartást is megnehezíti, sőt sok esetben lehetetlenné teszi az ellátottak való rendszeres 
kapcsolattartást. 
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) szabályozása 
alapján a közösségi alapú szolgáltatások közül a szociális alapszolgáltatások biztosítása önkormányzati 
feladat: minden települési önkormányzat köteles biztosítani étkeztetést, házi segítségnyújtást, amennyiben 
polgármesteri hivatalt működtet családsegítést (közös hivatal esetén a székhely település), állandó 
lakosainak számától függően a nappali ellátások egyes típusait.  

Tekintettel arra, hogy a szociális alapszolgáltatások vonatkozásában lakosságszám alapján került 
meghatározásra a feladatellátási kötelezettség, így az ápolást- gondozást biztosító szociális intézmények 
elhelyezkedésének megfelelő településeken (a lakosságszám okán) jellemzően a szociális 
alapszolgáltatások korlátozott igénybevételi lehetősége biztosított (pl. szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás), egyes szolgáltatások nem is kerültek kialakításra (fogyatékos személyek nappali ellátása). 
Egyes társulások fenntartásában működő szociális szolgáltatók ugyan működtetnek az egyének egészségi 
problémáihoz igazodó, a közösségi közlekedési problémák feloldását és a szolgáltatások igénybevételét 
célzó szállító szolgáltatásokat (pl. támogató szolgáltatás), azonban a korlátozott kapacitásuk miatt, ezen 
szállító szolgáltatások az intézményben élő ellátottak esetén a közösségi alapú szolgáltatások 
igénybevételét nem teszik lehetővé. 

Az Szt. 66/A. § (1) bekezdés alapján fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyek számára 
nagy létszámú intézmény átalakítása esetén az ellátást támogatott lakhatás formájában kell nyújtani. 
Melynek való megfelelés érdekében, a pályázat célkitűzésével összhangban a fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó otthoni férőhelyeinek kiváltására, a közösségi lakhatás (10-12 fős házakban való 
elhelyezés) és közösség alapú szolgáltatás igénybevételének megteremtése (alapszolgáltatások - 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás - 
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével és a településen élők számára elérhetővé tételével) az 
ellátottak és esetenként a településen élők életminőségének javítását is célozza. 

A szakterület múltbeli, jelenlegi és várható jöv őbeli helyzete, jellemz ő folyamatok 

Magyarországon a 2011-es népszámlálás alapján 490 578 fő, a teljes népesség 4,9%-a fogyatékossággal 
élő, 1 648 413 fő (16,6%) tartósan beteg. A fogyatékos személyek 92%-a, magánháztartásban, 8%-a (közel 
39 000 fő) intézményi háztartásban él, bentlakásos intézmény (pl. ápoló-gondozó otthon, idősek otthona) 
lakója. A teljes népességben az intézményben élők aránya 2% (Tausz et al., 2015). 
Az intézményi adatfelvétel adatai alapján hazánkban a fogyatékossággal élő személyek tartós bentlakásos 
és átmeneti elhelyezésére 2012-ben 207 otthon és gondozóház biztosított lehetőséget. Az országos 
kihasználtság 96%-os volt, százezer lakosra 169 férőhely jutott. (KSH 2014. április) 

A fogyatékos emberek számára szervezett szolgáltatások nagy része a 20. század derekáig az orvosi 
modell alapjain fejlődött, az intézményi ellátás a fogyatékos személyekről való gondoskodás kizárólagosnak 
tekinthető formája az 1970-es évekig Észak-Amerikában és Európában, lakhatásuknak ma is domináns 
színtere Európa számos államában, többek között Spanyolországban, Franciaországban, Ausztriában, 
valamint Kelet-Európa számos országában. 

A késő 20. században kezd a fogyatékos emberek megítélése változni, ekkor születik meg a szociális 
(társadalmi) modell, amely a fogyatékosságot a társadalmi részvételt kizáró szociális akadályok 
eredményének tekinti.  

A fogyatékosságot döntően egyéni okokkal magyarázó szemléletben alakult ki az intézetesített ellátások 
rendszere, majd a szociális (környezeti, emberi jogi és a Fogyatékosság kialakulása folyamatmodellje 
hatására) szemlélet terjedésével ez a rendszer gyökeres változásnak indult. Ennek jeleként a korábbi nagy 
létszámú intézményi ellátási formákat egyre inkább a kis létszámú, helyi közösségbe integrált lakhatási, 
szolgáltatási formák váltották, váltják fel. A lakhatási forma a fogyatékos emberek életminőségének egyik 
meghatározó tényezője. 

2013-ban a fogyatékos személyek ápoló-gondozó intézményeinek átlagos befogadóképessége 82 férőhely 
volt. Minden harmadik intézményben 100-nál több férőhely működött (összes férőhely 60%-a). A 
rehabilitációs intézmények esetében az átlagos férőhelyszám 48 volt. Az összes ellátott 27 %-a lakott 100 
férőhelyesnél nagyobb otthonban. Az összes intézménytípust együtt vizsgálva pedig - a jóval kisebb 
kapacitású lakóotthonokat is belevonva - az ellátottak több mint fele kénytelen legkevesebb száz másik 
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gondozottal egy fedél alatt élni. A tartós bentlakásos intézményekben 2011-ben és 2013-ban is nagyjából 
változatlan számú, összesen mintegy 16 és félezer férőhely állt rendelkezésre. 

(Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálás - 17. A fogyatékossággal élők helyzete és szociális ellátásuk, 
2015) 
A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény (továbbiakban TMISZI) 12 telephelyen összesen 1091 
férőhelyen nyújt szolgáltatást. Fogyatékossággal élő személyeket összesen 6 telephelyen 565 férőhellyel 
látnak el. 

A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Mechwart András Fogyatékosok Otthona (a továbbiakban: 
Mechwart András Otthon) a Dél-Dunántúli régióban, Tolna megye Tamási járásában fekvő Belecska 
településen található,1986-tól lát el felnőtt fogyatékos személyeket. Az új, korszerű körülményeket 
teremtető pavilon épület 2003-ban történő átadásával, az intézmény férőhelyeinek száma 50-ről 115-re 
emelkedett. 

A Mechwart András Otthon – tartós bentlakást nyújtó intézményként - teljes körű ellátást biztosít az ott élő 
középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos személyeknek. A szakmai munkában hangsúlyosan jelenik meg 
az ápolás és gondozás, képességfejlesztés, terápiás és munka jellegű foglalkoztatás, valamint a szociális 
foglakoztatás.  

A támogatott lakhatásban az ellátottak családias lakókörnyezetében lesz biztosított az önállóbb életvitel, 
amelyhez a szociális alapszolgáltatások igénybe vétele is segítséget adhat. Az egyéni érdekeik jobban 
érvényre juthatnak, a képességeik fejlesztése, kibontakoztatása egyénre szabottabban valósulhat meg.  

A projekt megvalósulása nélkül az ellátottaknak nem lesz lehetőségük 
- az önálló életvitel folytatására, illetve a közösség életében való részvételre, 
- a családi és közösségi alapú ellátás igénybevételére, 
- alapellátásokhoz való hozzáféréshez, mint pl. az egészségügyi ellátás, a munkaerő-piaci 

szolgáltatások, az oktatás és képzés, valamint a közlekedés, 
- megtapasztalni a többségi társadalom szomszédságában, családias lakókörnyezetben, maguk 

által választott lakótársakkal együtt élés előnyeit,  
- az egyéni döntéseikért vállalt felelősséget vállalni. 

1.1.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

A Mechwart András Otthon Belecska település központjától 1,6 km-re, külterületen, a Petőfi telep 2. szám 
alatt található. A legközelebbi települések Pincehely és Keszőhidegkút, egyaránt körülbelül 5 km-re vannak 
az otthontól. Simontornya a legközelebb eső nagyobb település, ahol az intézményben élők a vásárlásaikat 
is intézhetik, ez 16 km-re található a belecskai intézménytől.  

A kastélyt az első tulajdonosáról, egyben építtetőjéről nevezték el. A négy holdas gyönyörű parkkal övezett, 
családi kastély 1950-től működik szociális intézményként, 1986-tól felnőtt értelmi fogyatékos személyeket 
lát el. A 2003-ban átadott új, korszerű körülményeket teremtető pavilon épület megépítése után, a 
férőhelyek száma 115- re emelkedett. 

Az otthon teljes körű ellátást nyújt az itt élő középsúlyos és súlyos értelmi 
fogyatékos személyeknek. A szakmai munkában hangsúlyosan jelenik meg az 
ápolás, gondozás, emellett a munkatársak fő feladatuknak tekintik a 
képességfejlesztést, terápiás és a munka jellegű foglalkoztatást, valamint a 
szociális foglakoztatást. A lakók körében kedvelt tevékenyég a dísztárgykészítés 
és a gyertyaöntés. 

„A DECLOC jelentés szerint 2007-ben az Európai Unióban (és Törökországban) megközelítőleg 1,2 millió 
fogyatékos gyermek és felnőtt élt bentlakásos intézményekben. Az intézményekben élők nagy része értelmi 
fogyatékos ember, a második legnagyobb csoportot a pszichiátriai ellátásban lévők jelentik (akiknek szintén 
lehet kísérő diagnózisa értelmi fogyatékosság). Az intézmények mérete a kisebb (10-20 fős) ellátásoktól, a 
több száz embernek lakóhelyet adó intézményekig terjed. Magyarországon 14 751 férőhellyel működnek 12 
fő feletti intézményi ellátások (ápoló-gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, átmeneti intézmény). 
Lakóotthon (1-12 fő) 1679 férőhellyel nyújt szolgáltatást, míg támogatott lakhatás (1-6 és 1-12 fő) 201 
férőhelyen. A 2014 végi adathoz képest 2015 végén 660 kiváltott vagy kiváltás alatt lévő férőhelyről 
beszélhettünk. 
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A közösségi (alapú) szolgáltatások nyújtására/igénybevételére való áttérés a szociális szolgáltatási 
rendszer és a szolgáltatás nyújtás szemléletének megújítását is szükségessé teszi. 
A személyes gondoskodás biztosításának kötelezettsége az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról rendelkezése alapján az alapszolgáltatások esetén (egyes szolgáltatok esetén 
lakosságszámhoz kötötten) az önkormányzatokat, a 30.000 főnél nagyobb lakosságszámú 
településeken/fővárosban és a megyék területén a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, fogyatékos 
személyek szakosított ellátás esetén az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szervet terheli. 

A 2012. évi CXCII. törvény az egyes szakosított szociális szakellátási intézmények állami átvételéről 
rendelkezett, 2013.04.01-től az új fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban 
SZGYF) lett. Az SZGYF az Emberi Erőforrások Minisztériuma ágazati irányítása alá tartozó, központi 
hivatalként működő központi költségvetési szerv. Az SZGYF központi szervből és a Főigazgatóság területi 
szerveként működő megyei és fővárosi kirendeltségekből áll. A megyei kirendeltségek illetékességi területe 
a megye, a fővárosi kirendeltség illetékességi területe a főváros közigazgatási területére terjed ki. A 
Főigazgatóság és a kirendeltségek az Szt. és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat látnak el. 
Az SZGYF 106 szociális intézményben, 32.500 férőhelyen nyújt ellátást fogyatékos személyek, idősek, 
pszichiátriai- és szenvedélybetegek számára.  

Nagy létszámú bentlakásos intézmény kiváltása, kisebb létszámú, helyi közösségbe integrált lakhatás és 
közösségi alapú szolgáltatási forma kialakítása, melynek keretében a gondozási modell helyett a 
rehabilitációs szemlélet erősítése, az integráció biztosítása, az önálló életvitel és döntéshozatal 
lehetőségének megteremtése, az egyéni szükségletre, rugalmasan reagáló szolgáltatási struktúra 
megteremtése illeszkedik a nemzetközi szinten (Amerikai Egyesült Államok, Ausztráliában, 
Skandináviában) már megvalósult szemlélethez, folyamatokhoz, az ENSZ Egyezményhez, illetve a 
Magyarországi szakmapolitikai stratégiához, intézkedési tervekhez. 

A jelenlegi nagy létszámú intézmények sok esetben a település szélén, rosszabb esetben az 
országhatáron, izoláltan, korszerűtlen épületekben működnek. Az intézmények a területi 
elhelyezkedésükből adódó korlátokat nem tudják leküzdeni, nem tudják a tényleges integrációt biztosítani. 
Egy több száz fős intézmény esetében fennáll továbbá annak a veszélye, hogy nem alkalmas az egyéni 
képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására, szükség van tehát a munkaerő-piaci 
részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerekre, az alapszolgáltatások erősítésére, a közösségi 
alapú szolgáltatások fejlesztésére.” 

Az intézményesített ellátásról a családi és közösségi alapú ellátásra való áttérés emberi jogi szempontból is 
indokolt, az áttérés helyességét ezenkívül elméleti és tapasztalati bizonyítékok is alátámasztják. A családi 
és közösségi alapú ellátás jobb életminőséget biztosíthat az érintett személyeknek és családtagjaiknak, 
előmozdíthatja a társadalmi befogadást, és a gondozó személyzet számára is jobb munkakörnyezetet 
teremthet. Fontos megjegyezni, hogy a hasonló igényű gondozottakat és a hasonló minőségű ellátásokat 
összevetve kiderül, hogy a közösségi szolgáltatások költségei nagyjából azonosak az intézményesített 
ellátás költségeivel. 

Megfelelő kialakítás és irányítás mellett a támogatott lakhatás közösségi rendszerei javuló életminőséget, 
jobb egészségi állapotot és a társadalmi szerepvállalásra való képességet biztosíthat az ilyen ellátást 
igénybe vevők számára, így az ilyen szolgáltatásokba való befektetés az adófizetők pénzének hatékonyabb 
felhasználását eredményezi. 

(Forrás: Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő 
felhasználásához, 2012) 

Az ENSZ Fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló egyezménye, amelyet 2008 májusában ratifikáltak, 
a részes államok számára kötelezővé teszi az intézményi ellátás felváltását a támogatott lakhatás 
támogatásával. Ennek a feladatnak a végrehajtásakor a következő kutatási eredményeket kell figyelembe 
venni: 

- a támogatott lakhatás az intézményi ellátáshoz képest magasabb életminőségre és másfajta 
szemléletmódra ad esélyt a fogyatékossággal élő emberek számára, 

- ez érvényes régi és új típusú intézményekre egyaránt, függetlenül attól, hogy azokat hogyan 
nevezik, 

- a közösségi alapú szolgáltatások nem költségesebbek az intézményi ellátásoknál, amennyiben az 
összehasonlítás figyelembe veszi a felhasználók igényeit és az elért életminőséget, 
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- a támogatott lakhatás sikeres megvalósításához alapvetően szükséges a szolgáltatások, és 
különösen a segítő személyzet által nyújtott támogató munka gondos megtervezése és 
működtetése. 

A projekt támogatott lakhatás igénybevételének lehetőségével figyelembe veszi az intézményi 
férőhelykiváltás és végrehajtás alapelveit: 

- önrendelkezés és az emberi méltóság tisztelete: a fogyatékos ember maga rendelkezhessen élete 
célkitűzéseiről, az azokhoz vezető utakról, a megvalósítandó emberi és morális értékeiről, az 
önállóság kiterjed a személyes mozgás, az idő, a tulajdon és a saját test feletti önrendelkezésre; 

- támogatott döntéshozatal: a fogyatékos személy saját döntéshozatalának, egyéni döntési 
képességétől függő, teljes, minden lehetőségre kiterjedő segítését jelenti, amelynek az élet minden 
területén érvényesülnie kell; 

- integráció: azt feltételezi, hogy a fogyatékos emberek a mindennapi folyamatokban kapcsolatot 
létesíthetnek és tarthatnak fenn más emberekkel, valamint intézményekkel; 

- normalizáció: a fogyatékos személy számára elérhetővé kell tenni az adott társadalomban 
általánosan elfogadott életkörülményeket és napi rutint; 

- rehabilitáció: a fogyatékos embereket képessé kell tenni arra, hogy érdemi erőfeszítéseket 
tehessenek állapotuk és képességeik javítására, vagy azok romlásának megállítására, lassítására; 

- egyenlő esélyű hozzáférés: azt jelenti, hogy a fogyatékos emberek a többségi társadalom tagjaival 
azonos minőségben és mennyiségben tudják igénybe venni a közszolgáltatásokat; 

- egyetemes tervezés: az épített és mesterséges környezetet nem átalakítani szükséges a 
fogyatékos személyek szükségletei szerint, hanem eleve úgy kell megtervezni, hogy a fogyatékos 
személyek számára is hozzáférhető és használható legyen; 

- „semmit rólunk, nélkülünk”: a fogyatékos személyek saját jogon vagy a maguk választotta 
képviselői útján vagy szüleik által részt vesznek az életüket meghatározó döntések 
előkészítésében, meghozatalában és végrehajtásában. 

(Forrás: Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője, 2012) 

1.1.3. Az intézményi dokumentumok és az Intézményi Fér őhely Kiváltási Terv felmérései alapján az 
engedélyes és környezetének bemutatása 

Az intézmény jelenlegi társadalmi-gazdasági környezete 

Tolna megye demográfiai mutatói 

Tolna megye a Dunántúl délkeleti részén fekszik, északról Fejér megye, keletről a Duna, délről Baranya 
megye, nyugatról Somogy megye határolja. Megyeszékhely: Szekszárd. 

Tolna megyének a 2011. évi népszámlálás alkalmával regisztrált 230 361 fős népessége az ország 
összlakosságának mindössze 2,3 százalékát tette ki.  
Tolna megyében az öregedési index értéke – a legalább 60 évesek és a legfeljebb 14 évesek aránya – 
2001-ben 122, 2011-ben viszont már 175 százalék volt, vagyis száz gyermekkorú lakosra 175 időskorú 
személy jutott. Az öregedési index a városokban, ezen belül a megyeszékhelyen kívüli városokban volt a 
legmagasabb (186), a községekben pedig a legalacsonyabb (163). 
Tolna megyében a tíz évvel korábbi adatfelvételhez képest egyharmadával kevesebb fogyatékkal élő 
személyt írtak össze. A megye népességének 5,3 százaléka, 12 ezer fő nyilatkozott úgy, hogy valamilyen 
maradandó fogyatékosságban szenved.  
A válaszadók egy része több (két vagy három) fogyatékosságot is megjelölt, így száz fogyatékkal élő 
személyre átlagosan 122 lelki vagy fizikai sérülés jutott. A fogyatékos népességen belül továbbra is a 
mozgássérülteké volt a legnépesebb csoport, az egészségkárosodottak több mint fele (56 százaléka) 
sorolható ide. A vakok és gyengén látók együttesen a fogyatékkal élők 19, a siketek és nagyothallók a 14 
százalékát tették ki, de viszonylag magas – 7,9 és 9,8 százalék közötti – volt még az értelmi fogyatékosok, 
a súlyos belszervi fogyatékkal élők és a pszichés betegségben szenvedők részaránya is. 

(Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálás, 2011) 

Tolna megye foglalkoztatási mutatói 

A megye foglakoztatási helyzetét tekintve 2016. februárjában a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.802 fő álláskereső szerepelt, amely éves bázison 1.247 
fős (12,4%-os) csökkenést mutatott. A legnagyobb munkaerő-kínálat, a Szekszárdi térséget jellemezte. A 
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vizsgált hónapban nyilvántartott álláskeresők Tolna megye gazdaságilag aktív népességének 8,7%-át tették 
ki, ami az országos átlagnál 0,6%-ponttal volt kedvezőtlenebb. 
A TMISZI székhelye és telephelyei a megyei munkaerőpiacon jelentős foglakoztatási potenciált 
képviselnek. Több településen a TMISZI a legnagyobb munkáltatóként jelenik meg, ilyen település 
Belecska is. 

Belecska község bemutatása 

A kiváltandó engedélyes a Mechwart András Otthon, 7061 Belecska, Pet őfi telep 2. 

Belecska község Tolna megye Tamási járásában található.  A Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal 
tagja (Tolnanémedi, Belecska, Kisszékely, Nagyszékely).  

Belecska a 61-es út Tamási és Simontornya közötti szakaszról is megközelíthető, de elérhető a 63-as és a 
65-ös út felöl is. 
Vasúti közlekedés szempontjából a Budapest-Simontornya- Dombóvár-Pécs vasútvonalon található, a 
vasútállomás a település külterületén helyezkedik el. 

Hagyománya, története elsősorban a tolnai Hegyhát falvaihoz kötik. 
A legújabb kutatások szerint már a honfoglalás idején település volt ezen a helyen. 
A középkori Simontornyához tartozott, 1397-től neve többször is előfordul a különböző birtokügyletek 
kapcsán.  
A török időkben elpusztult falu későn települt be. A XVIII. században készített első katonai térkép csak 
Belczi-pusztának ismeri, s 1851-ben Fényes Elek is csak pusztának mondja Belecskát. 
Mai lakosai valószínűleg a Gyönk környéki protestáns falvakból (Szárazd, Udvari, Keszőhidegkút) 
származnak. 

Első települési emléke az avar megszállás korszakából származik. A határában emelt földvárat a tájban 
megtelepülő magyarok is megerősítették. A jelek szerint a Hedr nemzetség szállásbirtokainak egyike volt. 
Egy 1271-ben kelt oklevél templomáról tesz említést, utána írásos említés 1332-ből származik Beelch 
néven.  
Akkor Simontornyához tartozott. Temploma 1454-ben még fennállott, ezidőtájt a Miszlay-család birtokában 
volt.  
A török hódoltság alatt elnéptelenedik, majd néhány évtized után újra települ. 
(Belecska Önkormányzat honlapja) 
A község 1440 ha helyezkedik el, lakosság száma: 365 fő. (KSH 2015.) 

A vállalkozási szektor rendkívül szűk, mindössze három kereskedelmi egység várja a vásárlókat. 
Az önkormányzat nagy erőfeszítéseket tesz a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében, elsősorban 
munkalehetőséget igyekeznek teremteni. 

Belecska község szociális alapszolgáltatásokat önállóan nem nyújt. A település  lakosai számára a szociális 
alapellátások a Simontornya Önkormányzattal társulás keretében biztosítottak, a feladatokat a simontornyai 
„Őszikék” Szociális Szolgáltató Központ koordinálja. Az „Őszikék” Szociális Szolgáltató Központ nyújtja a 
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házi segítségnyújtást, a családsegítést, a támogat szolgáltatást, a nappali ellátást, az étkeztetést, az idősek 
klubját, továbbá idősek otthona keretében idős személyek tartós bentlakásos ellátását.  
Belecska településen a házi segítségnyújtás feladatait a fenti szolgáltató központ egy munkatársa látja el. A 
Családsegítő Szolgálat munkatársa heti egy alkalommal végzi feladatát a településen. A szolgáltató 
központ keretében működő támogató szolgálatot és a nappali ellátást is igénybe vehetik a falu lakosai. Az 
önkormányzat az étkeztetést a közeli szociális intézménnyel együttműködve látja el.  

A háziorvosi ellátás megoldott, de nem minden napján a hétnek. Fogászati rendelést és gyógyszertári 
szolgáltatást pincehelyen veszik igénybe a belecskaiak. 
A közművelődési lehetőség a község könyvtárában heti három alkalommal biztosított. 

A TMISZI bemutatása: 

A TMISZI székhelyén és tizenegy telephelyén 1091 férőhelyen nyújt ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs 
intézményi, illetve lakóotthoni formában bentlakásos ellátást, Tolna megyei lakosok számára. 
A TMISZI 2009 júliusában a jogelőd önállóan gazdálkodó intézmények összevonásával jött létre. 
Az integráció célja a szakmailag és gazdaságilag áttekinthetőbb, hatékonyabb működtetés kialakítása volt. 

Az ellátottak idősek, fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek. 
2016. december 31-ei adatok alapján a szolgáltatások iránti igény a következőképpen alakult: 

Férőhely kihasználtság és a várakozók számának alakulása: 
Engedély
ezett 
férőhely 
szám 

Betöltött 
férőhely 
szám 
2016. 
január 1. 

Betöltött 
férőhely 
szám 
2016. 
december 
31 

Várakozók 
száma 
2016. 
december 
31. 

Ápoló –gondozó otthonok 

Idősek ellátása 

Szivárvány Idősek Otthona 
- Bátaszék 

100 89 90 49 

Dunaföldvári Idősek 
Otthona 

60 58 60 25 

Sárpilisi Idősek Otthona 70 70 67 13 
Palánki Idősek Otthona 56 56 53 27 
Összesen:  286 273 270 114 

Fogyatékos 
személyek 
ellátása 

Hétszínvilág Otthon 
Szekszárd 70  57  64 3 
Mechwart András Otthon 
Belecska. 

115 112 111 3 

Tölgyfa Otthon Pálfa. 150 146 133 2 
Árpádházi - Szent 
Erzsébet Otthon Bonyhád. 

90, ebből 20 
zárolt 

78 68 6 

Összesen:  425 393 376 14 

Pszichiátriai 
betegek 
ellátása 

Árpádházi - Szent 
Erzsébet Otthon Bonyhád 

80 70 80 33 

Szent András Otthon 
Bölcske 

216.jan 1-én 
70 fő 

2016.május 
3-tól 60 fő 

60 60 26 

Összesen:  140 130 140 59 
Szenvedélybete
gek ellátása 

Csilla von Boeselager 
Otthon 

40 40 41 10 

Összesen: 41 40 41 10 

Rehabilitációs intézmények 
Fogyatékos 
személyek 

Margaréta Otthon Regöly 
Majsapuszta 92 80 81 5 
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ellátása 
Hétszínvilág Otthon 
Szekszárd 16 6 7 2 
Összesen 108 86 88 7 

Szenvedélybete
gek ellátása 

Csilla von Boeselager 
Otthon 

60 55 52 10 

Összesen: 60 55 52 10 

lakóotthonok 

Fogyatékos 
személyek 
ellátása 

Margaréta Otthon Regöly 
Ápoló – gondozó célú 
lakóotthon  

8 8 8 0 

Hétszínvilág Otthon 
Szekszárd Ápoló – gondozó 
célú lakóotthon 

24 24 24 0 

Összesen: 32 32 32 0 
Összesen:  1091 1009 999 214 

A megyében az idősellátás engedélyezett férőhelyszáma 286 férőhely, fogyatékos ellátás engedélyezett 
férőhelyszáma 565 férőhely, pszichiátriai betegek engedélyezett férőhelyszáma 140, szenvedélybeteg 
engedélyezett férőhelyszám 100 férőhely. 
Az ellátottak az ápoló-gondozó otthonokban átlag 17 évig, az ápoló-gondozó célú lakóotthonokban átlag 
három évig, a rehabilitációs intézményben átlag három évig tartózkodnak. 

A teljes körű ellátás keretében lakhatás, fizikai ellátás (ápolás–gondozás), egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés biztosítása, napi ötszöri étkezés, ruházattal és textíliával történő ellátás, mentálhigiénés és 
szocioterápiás foglakoztatás biztosított az igénybevevők részére. A TMISZI hat otthonában foglalkoztatást 
is szervez. 
Az intézmény valamennyi szolgáltatását tekintve hangsúlyos a segítő gondozási modell erősítése, amely 
során a személyzet, a lakó állapotához, szükségleteihez igazodva, életútjának valódi segítőjévé, 
döntéseinek támogatójává, tanácsot adó kísérőjévé válik. 

A feladatellátásban az integrált intézmény 545 fő közalkalmazottat foglalkoztat szakmai és funkcionális 
munkakörökben. Megváltozott munkaképes dolgozók száma: 19 fő. 
A TMISZI irányítása az intézmény vezetőjének feladata, munkájában az intézményvezető ápoló, az 
általános helyettes, valamint az otthonvezetők működnek közre.  

A TMISZI jelenlegi feladatellátást biztosító szervezete: 
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Az Integrált Intézmény 
feladatellátásához 

rendelkezésre álló létszáma: 

A TMISZI által nyújtott 
szolgáltatások célja, feladata, 
hogy az ellátott egyénre 
szabottan kapja meg az 
állapotának megfelelő 
legmagasabb szintű fizikai, 
mentális ellátást, támogatást, 
az emberi méltóság tisztelete, 
a magánélethez való joga 
mellett. 
A szolgáltatások az adott 
ellátási területen (otthonokban) 
teljes körűen lefedik a lakók 
szükségleteit, az egyenlő 
bánásmód elvét követve 
azonos mértékben és 
minőségben járnak. 

A szakmai munka során az 
intézmény dolgozói az alább 
felsorolt elveket követik: 
− Függetlenség, a lakók 
autonómiájának megőrzése, a 
szabad véleménynyilvánítás és 
a szabad választás 
lehetőségének biztosítása. A 
lakók személyiségi jogainak 
tiszteletben tartása (tekintet 
nélkül egészségügyi, fizikai, 
mentális állapotukra). 
− Részvétel és 
önmegvalósítás, a családi és 

egyéb társadalmi kapcsolatok megmaradásának elősegítése, fenntartása. Az ellátottak szociális 
izolációjának csökkentése. 

− Gondoskodás, a lakó életminőségének javítása, olyan gondozási környezet biztosítása ahol egy 
kompetens, az időskorhoz, a gerontológiához és mozgáskorlátozottsághoz, a kapcsolódó problémák 
terén kiképzett személyzet nyújtja az ellátást.  

A fogyatékossággal élő személyek ellátásában ezek az elvek kiegészülnek a fogyatékos személyek jogairól 
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapgondolatával, mely szerint „A 
fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú és egyenrangú tagjai…", amelyhez biztosítani kell a 
normalizáció, az integráció és az autonómia elvének megvalósítását úgy, hogy a változás középpontjában 
maga az értelmileg akadályozott ember áll. 

A törvényben megfogalmazott normalizáció, a hiányok helyett az alapvető fejlődési lehetőségek meglévő 
szintjét keresi, azért, hogy az akadályozottsággal élő individuum előtt utat nyithasson környezete 
megismeréséhez, elsajátításához, alakításához. Az autonómia elve hozta a személyiségi jogok fokozott 
védelmét, a gondnokság rendszerének felülvizsgálatát, a dolgok feletti rendelkezési jogosultságot. 

A Belecska, Pet őfi telep 2. szám alatti telephelyen m űköd ő Mechwart András Otthon szervezeti 
ábrája 
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Szakmai 
koordináció 
ISZI székhely 3 0 3 
Szakmai 
álláshely 17 18 29 

20 16 47 50 60 46 22 4 26 355 
Fejleszt ő 
foglalkoztatás  2 2 2 2 1 2 4 15 
Összes 
szakmai 
álláshely 

17 20 29 
20 16 52 52 62 47 24 4 30 373 

Telephelyek 
ügyintézői 

1+ 
4óra 

1+
4 
óra 

2 

1 1 1 2 2 2 1 2 17 
Székhely 
ügyintézői 6 6 
Egyéb 
technikai 
álláshely. 6 14 17 11 4 22 21 23 16 13 17 164 

Össszesen 
technikai: 

7+ 
4óra 

15
+4
óra 

19 

12 5 29 23 25 18 14 19 187 

Összes 
közalkalmazo
tti álláshely 

24+*
4óra 

35
+4
óra 

48 

32 21 81 75 87 65 38 4  49 560 
Fejleszt ő 
foglalkoztatás 
Mt. lakók. 15 15 
Mindösszese
n 575 
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Mechwart András Otthon 
Ellátás típusa: Szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló–gondozó otthon 115 
férőhellyel. 

Ellátottak köre: a középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi- és más fogyatékosságban 
szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek. 

Munkaszervezési egységek megnevezése, feladatköre: 
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- fejlesztő – foglalkoztató csoport 
- gondozási csoport 
- egészségügyi csoport 

Az ellátottak körüli egészségügyi és gondozási feladatok, a vezető ápoló irányításával, az egészségügyi és 
gondozási csoportvezetőkön keresztül szerveződnek. A mentálhigiénés ellátás, fejlesztés, foglalkoztatás a 
fejlesztő – foglalkoztató csoport munkájával biztosított. 

Gondozási csoport 
Feladata: 
− A lakókörnyezet higiénikus és esztétikus körülményeinek megteremtése. 
− Segítő gondozás. Személyre szabott bánásmód biztosítása: 

- Inkontinens személyek szakmai szabályok figyelembe vételével történő ellátása. 
- Tisztálkodás segítése. 
- Öltözködés segítése. 
- Étkeztetések lebonyolítása. 
- Foglakoztatásban történő közreműködés. 
- Elhunyt ellátottak körüli teendők. 

− Az ellátottak értékeinek, személyes ruházatának megőrzése, kezelése. 
− Az intézményi ruházat kezelése, megőrzése, nyilvántartása. 
− Intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának segítése. 
− Konfliktushelyzetek megelőzése, kialakulásuk utáni kezelése. 
− Segédkezés a családi kapcsotok ápolásában, hitélet gyakorlásában, szabadidő kulturált eltöltésében. 
− Közreműködés az aktivitást segítő fizikai tevékenységekben (sport, levegőztetés stb.). 

A csoport összetétele: 
− csoportvezető 
− gondozók  

Az egészségügyi csoport 
Feladata: 
− Az orvosi, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás szervezése. 
− Orvos által előírt kezelések elvégzése, ellenőrzése. 
− Rendelőintézeti, kórházi kezelések előkészítése, beteg ellátottak rendelőintézeti, kórházi kíséretének 

biztosítása, kórházi látogatása. 
− Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás szervezése, lebonyolítása, nyilvántartása.  
− Gyógyszerelés. 
− Alapápolás (A beteg ellátottak személyi higiénés tevékenységének segítése. Étkezés és folyadékpótlás 

ellenőrzése, hely és helyzetváltoztatásban segítségnyújtás, inkontinencia ellátásában történő 
segítségnyújtás). 

− Ápolási dokumentáció vezetése (betegkartonok, gyógyszerelő lap, ápolási terv stb.). 
− Elsősegélynyújtás. 
− Egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok, szűrővizsgálatok (ellátottak, dolgozók részére) 

szervezése. 
− Külön engedély mellett, külön szakmai program és protokollok alapján szükség esetén szakápolói 

feladatok végzése. 

A csoport összetétele: 
− csoportvezető 
− ápolók 

Fejleszt ő – foglalkoztató csoport 
Feladata: 
− A fejlesztési tervek elkészítése, a megvalósításban, értékelésében való közreműködés. 
− Szakértői felülvizsgálatok előkészítése. 
− Az ellátottak testi-lelki aktivitásának megőrzése érdekében életkoruknak, egészségi állapotuknak 

megfelelő szocioterápiás foglalkoztatás szervezése és annak lebonyolításában történő közreműködés. 
− Szellemi és szórakoztató tevékenység (kreatív, művészeti terápiák, zeneterápia, játékterápia stb). 

szervezése és tartása. 
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− Kulturális tevékenység szervezése (kulturális programokra való felkészítés, színjátszás terápia, 
szocializációs programok, kirándulás, ünnepségek, üdülés stb.). 

− Intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának segítése. 
− Konfliktushelyzetek megelőzése, kialakulásuk utáni kezelése. 
− Az ellátottak családi kapcsolatának ápolása, fenntartása. 
− Hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítása. 
− Szabadidő kulturált eltöltésének megszervezése. 
− Aktivitást segítő fizikai, szellemi és kulturális tevékenységek biztosítása a lakók adottságainak 

figyelembevétele mellett. 
− A szociális foglalkoztatás szakmai programjának elkészítése, adminisztrációs, illetve gyakorlati 

feladatainak tervezése, szervezése, vezetése. 

A csoport összetétele: 
− csoportvezető 
− fejlesztő pedagógusok 
− szociális és mentálhigiénés munkatársak 
− mozgásterapeuta 
− szociális foglalkoztatás segítői 

A jelenleg nyújtott szolgáltatások: 

A Mechwart András Otthon több, mint 65 éve lát el a szociális intézményi feladatokat. Felnőtt fogyatékos 
személyeket látott el az intézmény 55 férőhelyen, melyet új pavilon építésével 2003. szeptember 1-jétől 115 
férőhelyre bővítettek.  

A szakosított ellátás körébe tartozó intézmény jelenleg a következő szolgáltatásokat biztosítja: 
1. Lakhatást, és ennek keretében a következő helyiségek biztosítottak:

− az éjszakai és nappali tartózkodásra szolgáló helyiségek 
− a személyi tisztálkodásra szolgáló helyiségek, 
− az étkezések számára helyet adó helyiség, 
− az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl. társalgó/ nappali, könyvtár, 

foglalkoztató, kápolna, imaterem, teakonyha stb,) valamint mentális gondozásra szolgáló 
helyiség , 

− az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba, betegszoba) szolgáló helyiség, 
− gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre szolgáló 

helyiség, 
− látogatók fogadására szolgáló helyiségek. 

2. Szociális gondoskodást, a segítő gondozást és kisérést (a lakó fizikai és életvezetési segítségét pl.:
tisztálkodás öltözködés segítése, étkezések segítése, a lakókörnyezet higiénikus és esztétikus
körülményeinek megteremtése.) és az intézményben elhunytak eltemettetésnek megszervezését.

3. Étkeztetés megszervezését a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás
követelményeinek megfelelően, a szükséges diéták biztosításával a közétkeztetésre vonatkozó
szabályok figyelembevételével.

4. Igény szerint ruházattal, textíliával történő ellátást, a ruházat és textília mosását, javítását.

5. Az érték-és vagyonmegőrzést.

6. Egészségügyi ellátást, melynek keretében az intézményben biztosított a háziorvosi ellátás. A lakó
segítséget kap a szakorvosi rendeléshez, kórházi ellátáshoz jutásban. Biztosított a jogszabályban
meghatározott az alapápolás, a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint külön
engedély mellett a szakápolás. Az intézmény által biztosított szakápolási tevékenységekről az
intézmény vezetése a faliújságon és lakógyűlésen tájékoztatja az ellátottakat.

7. Az ellátottak mentális gondozását (egyéni gondozási-, fejlesztési tervek alapján) melynek keretében
támogatott az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok alakítása a konfliktushelyzetek
kezelése, a lakók családi kapcsolatának ápolása, a hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítása, a
szabadidő kulturált eltöltésének és a szocializációterápiás foglalkozásoknak a szervezése.
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8. Munkavégzésre irányuló fejlesztő foglalkoztatást (szociális foglalkoztatást), a szakértői vizsgálattal arra
alkalmassággal rendelkező ellátottaknak.

9. Szocioterápiás foglakozások (terápiás, képességfejlesztő és munka jellegű) tartását, melyen belül a
fogyatékosok ápoló–gondozó otthonainak, így a Mechwart András Otthonnak is a következő
szolgáltatási sajátságai vannak:
− Biztosított a lehetőség arra, hogy a rászoruló fogyatékossággal élő  személyeket a születéstől akár

a halálig is kísérjék, segítsék. A kisérés az egy újonnan értelmezett segítő-támogató szerep, ahol 
ugyanúgy megtalálhatók a támogatás és védelem elemei, mint a gondozásban, de a kiindulópont 
változik: akit kísérünk, azt általában tiszteljük, elő kívánjuk segíteni személyisége kibontakozását, 
miközben figyelembe vesszük lehetőségeit és szándékait.  

− A fejlesztés sohasem csak egy adott személy képességfejlesztését jelenti, hanem azt, hogy olyan 
életformát teremtünk a számára, úgy alakítjuk ki életterét, lakókörnyezetét, hogy abban módja 
legyen fejlődni, mozogni akár az állapotának megfelelő ellátások, otthonok között. 

− Az intézményekben ellátott lakók mindegyike rendelkezik egyéni fejlesztési tervvel, amely 
személyre szabottan határozza meg a gondozási, fejlesztési feladatokat. Az egyéni terv 
tartalmazza az ellátást igénybe vevő állapotának leírását és az abban bekövetkezett változást, az 
egyéni fejlődést, a szükséges külön szolgáltatásokat, a pedagógiai, mentális, egyéb 
segítségnyújtási feladatokat, azok időbeli ütemezését, a foglalkoztatásban való részvételt. 
Meghatározza a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása 
érdekében teendő intézkedéseket, a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait. A 
tervet munkacsoport dolgozza ki, félévente értékeli az elért eredményeket, és szükség esetén 
módosítja az egyéni fejlesztési tervet. Ez alapján készül el az intézmény foglalkozatási terve.  

− A fejlesztésben, foglalkoztatásban kiemelt szerepe van a foglalkoztatást biztosító mentálhigiénés 
vagy fejlesztő csoport tagjainak. Szervezői és lebonyolítói, aktív közreműködői az intézményben 
folyó terápiás célú, képességfejlesztő, képzési célú és munkavégzési célú foglalkoztatásnak. 

Terápiás célú foglalkozások 
Az otthon a következő terápiás célú foglakoztatást biztosítják ellátottaik részére: 

- Snoozelen- terápia: 
- Komplex érzék és mozgásszervi szervi stimuláció 
- Agresszivitási szint csökkentés 

- Hidroterápia.  
- Az arra rászorulók részére a gyógytornász javaslata alapján tangentoros hidromasszázs (csak 

a Tölgyfa Otthonban) 
- Mozgásterápia:  

- Fizikoterápiás szakemberrel a súlyosan fogyatékos lakók átmozgatása, tornáztatása 
- Fizikoterápiás szakember felügyeletével sótartalmú és élményfürdők vétele, illetve 

izomstimulálás valamint relaxációs kezelés. 
- Fejlesztőpedagógussal játékos mozgáskészség fejlesztés a tornateremben. 
- Fejlesztőpedagógusokkal ismeretszerző séták szervezése a faluban, levegőztetés. 

- Művészetterápia foglalkoztatás szervezők, pedagógusok vezetésével 
- Zenehallgatás és zeneélvezet, színkottás zenélés. 
- Agyagos foglakozás az otthon kerámia műhelyében. 
- Szalma és csuhétárgy készítés. 
- Szövés, hímzés. 
- Festészet, rajzfoglalkozás,  
- Mozgás-játék, színjátszás. 

Készség, képességfejlesztő foglalkozások fejlesztőpedagógusok vezetésével: 
- számolás, íráskészség fenntartása, finommotorika fejlesztő gyakorlatok, 
- higiénés ismeretek és gyakorlatok rendszeres végzése pl.: fogmosás, kézmosás elemeinek 

gyakoroltatása, 
- memóriafejlesztés, 
- közlekedési ismeretek, 

Képzési célú foglakozások: 
Az egyén képességeit figyelembe vevő - fejlesztő, szinten tartó, foglalkozások, estenként tanfolyami 
vizsgára való, felkészítés, fejlesztő pedagógusok vezetésével. 
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Munkaterápiás foglalkoztatás 
- Mosodai kisegítő munkák. 
- Takarítói kisegítő munkák. 
- Kerti kisegítő munkák 

Az otthonok a terápiás foglalkoztatás részeként kirándulásokat, nyári táborokat, kulturális 
tevékenységet (kulturális programokra való felkészítés, szocializációs programok, ünnepségek stb.) 
szerveznek az ellátottak számára. 

Személyi feltételek: 
A Mechwart András Otthonban nyújtott szakosított ellátás körébe tartozó ápoló gondozó otthoni ellátást 64 
fő közalkalmazott biztosítja, melyből 46 fő a szakmai feladatellátásban, 18 fő kisegítő/technikai 
munkakörökben dolgozik a következők szerint: 

A dolgozók nemenkénti és életkori megoszlása 

Korosztály (év) Férfi Nő 
18-39 2 17 
40-59 7 34 

Üres állás 0 4 
Összesen  9 55 

A szakmai rendelet létszámel őírásainak történ ő megfelelés 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a 
személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük 
feltételeiről szerinti létszám 

Engedélyezett létszám 

Munkakör megnevezése előírt ajánlott 
Otthonvezető 1 1 

Intézményvezető ápoló 1 1 

Ápoló, gondozó 35 35 

Fejlesztő pedagógus 5 5 
Szociális és mentálhigiénés 
munkatárs 

3 3 

Mozgásterapeuta 2 1 
Szociális ügyintéző 1 1 1 
Összesen  46 

Az ápoló - gondozó munkakört betöltők közül 
− 1 fő diplomás ápoló (vezető ápoló) 
− 5 fő OKJ 54 ápoló  
− 3 fő Általános ápoló, általános asszisztens 
− 2 fő Ápolási asszisztens 
− 18 fő Szociális gondozó ápoló, fogyatékkal élők gondozója: 
− 1 fő Szociális gondozó és szervező 
− 6 fő szakképzetlen, melyből három fő áll képzés alatt 

A szakmai munkakör szakképzettségi mutatója 95%-os. 

Élelmezés 7 

Karbantartás - gépkocsivezetés 3 
Takarítás 3 
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Mosás 3 
Ügyintézés 2 
Összesen  18 

2017. 02. 28.-án a betöltött szakmai és technikai álláshelyek száma 60. Az üres férőhelyek a felsőfokú 
végzettséget igénylő szociális és mentálhigiénés munkatárs és pedagógus munkakörökben mutatkoznak. 

Tárgyi, technikai feltételek: 
Az intézmény 3,65 ha parkban helyezkedik el Belecska település külterületén. A telek kerítéssel 
körbekerített, egy oldalát út határolja  
Bruttó beépítés: 3 782 m2 
A telek súlypontjában egy 1905-ben épült alagsor+földszintes kastély helyezkedik el, részben tetőtér 
beépítéssel. A telken található még egy különálló foglalkoztató épület, raktár, garázs és a telek távolabbi 
részében 2 db üzemen kívül levő állattartó épület. 

Villamos energia ellátás 
Az intézmény energia ellátása távvezetékről helyi trafóval megoldott. 

Vízellátás:  
A létesítmény vízellátása települési hálózati rendszeréről KM PVC csővel megoldott. 

Szennyvízkezelés  
A szennyvíz az intézmény területén elhelyezett szennyvíztisztító kisberendezés által tisztítva elfolyó aknába 
emeli majd az aknából gravitációs vezetéken a Kapos folyóba távozik.  

Földgázellátás:  
Az intézmény földgázellátása vezetékes gázhálózatról történik. 

Úthálózat:  
Az épületek megközelíthetősége, megfelelő minőségű betonburkolattal biztosított. 

Hírközlés:  
Az intézmény telefon fővonallal rendelkezik, internet és TV szolgáltatást a TELCOM biztosítja. 

Kastélyépület:  
Az épület 1905-ben épült kastély céljából, 1950 óta üzemel intézményként. 
Beépített alapterület: 593,96 m2. 
Pinceszint: 
A csatlakozó terep alatt mintegy 1,5 m-es padlószinttel az épület teljesen alá pincézett. Az alagsori 
helységek ablakkal vagy közvetett módon angolaknával megvilágítottak, szellőztethetők. A főzőkonyha, 
mosoda és raktárak műhely helyezkednek el.  
Teljes körű utólagos pinceszigetelés szükséges. 
Földszint: 
Alapvetően a gondozottak elhelyezésére szolgáló szint, valamint orvosi szoba, elkülönítő, mentálhigiénés 
szoba és a központi fűtő helység és kazán.  
Emelet (tetőtér): 
A manzárd tető részben beépített, részben padlásként szolgál. Iroda, tárgyaló, személyzeti öltöző, 
vizesblokk került elhelyezésre.  
Az épület szerkezeti állapota:  
Az épület hagyományos szerkezettel, nagyméretű tömör falazó téglából épült.  
Az alagsor falazott téglaboltozattal készült, a konyha felett poroszsüveg födém van, a földszint felett 
fafödém. Az emelet fölött a tetőszerkezettel összefüggésben lévő borított fafödém készült. Az épületre 
palafedésű nagy manzárd tető épült. A tetőtérben a fafödém fölött nagy feltöltés van, amire ültetett 
válaszfalak megsüllyedtek, és a burkolat is egyenetlenné vált. 
Az épület födém- és tetőszerkezetének problémái a héjazat átázásai, illetve a tető beázások miatt alakultak 
ki. A fedélszék és födémszerkezet egyes fa tartóelemei átnedvesedtek, korhadtak, emiatt ezek a 
tartószerkezeti elemek teherbíró képessége nagy mértéken legyengült. A tető egy szerkezeti 
csomópontban megrogyott, aládúcolással került ideiglenesen megerősítésre. A homlokzati főpárkány 
leázásait elsősorban az attika mögötti vápa vízelvezetési problémái okozzák, azonban a tetőszerkezet 
statikai problémái miatt a vápás vízelvezetés felújításának megkezdése további egyeztetéseket igényel. A 
vápadeszkázat átnedvesedett, emiatt az elemek felújítása, cseréje is szükségessé vált. A vápadeszkázat a 
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tetőszerkezet szaruzatán nyugszik, emiatt a fedélszék szerkezetének megerősítési munkálatai 
befolyásolhatják a vápa felújítását. 
A 2015 évben elkészült faanyagvédelmi szakértői szakvélemény alapján 2016. augusztus 15-én készültek 
el a statikai tervek, melyeknek ismeretében lehet dönteni a vápa kialakításának módjáról, költségeiről. A 
leázások és a homlokzat további állagromlásának megszűntetése érdekében 2016. évben a vápás 
vízelvezetés felújítását, valamint a homlokzatvakolat részleges felújítási munkáit valósítottuk meg. A 
munkák műszaki átadás-átvétele 2016. május 30-án megtörtént. A homlokzat teljes felújítását a tető- és 
födémszerkezet megerősítését követően javasolt befejezni.  
Az ablakok kapcsolt gerébtokosak, a belső ajtók vésett váztáblazatosak illetve lemezeltek, a pinceablakok 
acélok. 1 réteg üvegezéssel. Nyílászárók cseréje szükséges.  
A padlóburkolatok mozaik lapok, és PVC valamint a pincében beton és döngölt föld. A belső burkolatok 
cseréje szükséges.  
A válaszfalak nagyméretű téglából falazottak.  
Az épület külső homlokzata vakolt, a homlokzat teljes felújítása szükséges.  
A földszinti vizes berendezések és vezetékei részben felújítottak. 
A vizesblokkok: az épület teljes területén elhelyezett vizesblokkok felújításra szorulnak, különös 
figyelemmel a manzárd tető padlástere alatt elhelyezett vizesblokkokra, ahol a tető leázása miatt 
folyamatos a leázás.  
Az épület elő lépcsője megsüllyedt, melynek megerősítése és a lépcsők újrahelyezése szükséges.  

Pavilon épület:  
2003-ban épült. 
Beépített alapterület: 916,39 m2. 
A Pavilon épülete kétszintes épület, 4 ágyas szobákkal, foglalkoztató, étkező, társalgó, vizesblokkokkal, 
elkülönítő és nővérszobával (saját vizesblokkal), személyzeti szobákkal és tárolókkal.  
Az új épületkazánháza és központi melegvíztárolója a tetőtérben került elhelyezésre.  
Főfalak:  
A falak Porotherm 38NF téglából készültek, 0,2cm alapvakolattal és 0,3cm dörzsölt nemes vakolattal.  
Födémek: „E” gerendás rendszerrel készült EB60/19-es béléselemekkel és 5cm-es felbetonnal. 
Lépcsők, lift:  
A lépcsők vasbetonból készültek 15,0 cm lemezvastagsággal. A lépcsőkarok között egy két irányba nyíló fél 
szinteken megálló beteglift helyezkedik el.  
Nyílászárók: 
Külső homlokzati nyílászárók: 
Mázolt fa hőszigetelt nyílászárók. 
Belső nyílászárók: mázolt lemezelt faajtók. Nagyon rossz állapotúak. 
Válaszfalak: 
10 cm nútféderes tégla válaszfal. 
Tetőszerkezet:  
Félnyereges és íves félnyerges Lindab tetőszerkezet, 0,06cm Lindab trapézlemez fedéssel. 
Burkolatok:  
A szobákban, közösségi terekben és a folyosókon PVC padlóburkolatok. A vizesblokkokban 
csúszásmentes granito. A teraszokon fagyálló granitoból készült. 

A Mechwart András Otthon szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése ideiglenes hatályú 2018. 
december 31-ig érvényes. 
Teljesen akadálymentes épületegyüttes, mely két különböző építési idejű, egymással összeköttetésben álló 
többszintes épületből áll (kastély, pavilon) a magyar állam tulajdona. 
A két épület között az akadálymentesítést felvonó biztosítja. 
Az épület folyamatos karbantartásra és részleges felújításra szorul pl.: vizesblokkok, tető, ereszcsatorna 
stb. 

A kialakított helyiségek száma a két épületre együttesen vonatkoztatva: 
Lakószobák száma 33db 
Étkező 3db 
Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség 3db 
Foglalkoztató helyiségek 2db 
Nővérszobák 3db 
Zuhanyzók száma 10db 
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Fürdőkádak száma 6db 
WC-k száma 23db 

A lakószobák és a közösségi terek bútorzata elhasználódott. Részben a lakók tulajdonát képezi. 
Az telephely saját konyhát és mosodát üzemeltet, melyek felszereltsége megfelelő.  
Az eszközök többsége 15 éves vagy öregebb. 

Az épületek, és azok tulajdonjogi helyzete 
A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény telephelyei – köztük a Tolna Megyei Integrált Szociális 
Intézmény Mechwart András Fogyatékosok Otthona (Belecska, Petőfi telep 2.) - a Magyar Állam 
tulajdonában és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében állnak.  

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 3. § (1) bekezdése értelmében – a Vtv. 3. § (1a.) és 
(1.b.) bekezdések kivételével - az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét – 
ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Magyar Állam nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter gyakorolja, aki e feladatát – többek között – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján látja el. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ (Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogelődje) között SZT-38599 számon jött létre vagyonkezelési szerződés. 

Az intézmény szolgáltatásnyújtás szempontjából releváns kapcsolatai:  
A TMISZI együttműködésre törekszik a megye területén működő alapellátást nyújtó szolgáltatókkal, különös 
figyelmet fordítva a férőhelyek maximális kihasználtságára. 
Jó kapcsolatra törekszik a települési önkormányzatokkal és a Kormányhivatalok szociális és 
gyámhivatalaival.  
Ezen belül együttműködik 

- szociális ellátókkal, szolgáltatókkal,  
- hatóságokkal,  
- társadalmi és szakmai szervezetekkel, 
- az egészségügyi ellátókkal (háziorvosok, szakorvosok, szak ellátást nyújtó 

intézmények, kórházak, mentőszolgálat, betegszállító szolgáltatások). 
Hangsúlyt fordít a civil együttműködés ápolására, különösen az otthonokon belül működő alapítványokkal 
és egyesületekkel, valamint külső támogató szervezetekkel ország határon belül és kívül. 

Az intézmény feladatai ellátása során terephelyként szolgál a szociális képzés alap, közép és felsőfokú 
képzési, oktatási intézményei szervezetei számára. Esetenként a korábbi gyakorlat mentén részt kíván 
venni az intézményben élők életminőségét, ellátását vizsgáló tudományos munkákban. Az 
együttműködések eredményeként a legújabb szakmai és tudományos ismeretek juthatnak el az 
otthonokba, eközben itt gyakorlatozó hallgatók tudásuk mellé hasznos tapasztalatokat szerezhetnek. 
Mindamellett ez a kapcsolat elősegíti az intézmény folyamatos szakember ellátottságának biztosítást is. 
Az ellátottak családjaival fenntartott jó a kapcsolat mentén, igény szerint a lakók számára adott a lehetőség 
a családba való visszakerülésre is. 

Az intézmény saját otthonai közötti kapcsolat miatt, az ápoló – gondozó otthonaiban élő lakók esetenként a 
fejlesztő munka eredményeként az integrált intézmény rehabilitációs célú telephelyeire kerülhetnek, illetve 
sikertelen rehabilitáció esetén a rehabilitációs intézményből ápoló-gondozó otthonba illetve lakóotthonba 
kerülhetnek. 

A lakók: 

Intézményben töltött évek száma: 

1-5 év 21 
6-15 50 
16-25 11 
25 évnél több 33 
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Korösszetétel: 

Életkor  Férfi  Nő 
18-39 év 15 12 

40-59 év 30 41 

60- év felett 7 10 
összesen  52 63 

Fogyatékosság szerinti összetétel: 

Férfi  Nő 
Értelmileg akadályozott 42 50 
Halmozott fogyatékossággal élő 10 13 

Családi kapcsolat 

Párkapcsolat 
Párkapcsolatban él  A támogatott lakhatásban a várható párok 

száma 
10 fő 5 pár 

A családi kapcsolattartás jellemzői 
Rendszeres  Alkalomszer ű Nincs kapcsolat  

13 23 79 

Törvényes képviselet 
Családi gondnok  Hivatásos gondnok  

23 93 

Cselekv őképesség foka 

Cselekv őképes Támogatott 
döntéshozata

l 

Cselekv őképességéb
en részlegesen 

korlátozó/ korlátozó 

Cselekv őképességéb
en teljesen korlátozó/ 

cselekv őképtelen 

0 0 34 81 

Képzettség, végzetség 

Nincs  Foglalkozta tó iskola  8 általános  
81 25 9 

Munkaer ő piaci helyzet 

Nyílt 
munkaer ő 
Piac 

Közfoglalk
oztatott 

Akkreditált 
foglalkoztat
ás 

Szociális foglalkoztatás  

Fejleszt ő 
felkészít
ő

Munkarehabilitáci
ó 

0 0 0 16 29 

Jövedelem 
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Nyugdíj / nyugdíjszer ű Családtámogatás/ 
fogyatékossági tám. 

Munkabér/ 
munkarehabilitációs 
díj 

112 112 45 

Támogatási szükségletük a komplex támogatási szükségletfelmérő eszköz felmérése alapján mind a 
hat életterületen (személyi higiéné, személyi függetlenség, mobilitás, bevásárlás - háztartási munka, 
hivatalos ügyek - pénzkezelés, kapcsolatok, közösségi részvétel) fennáll 1-2 óra vagy több mint 2 óra napi 
támogatási időtartamban. 

Támogatás 
típusa 

Életterületek 

Személyi 
higiéné 

Személyi 
függetlenség 

Mobilitás 
Életvezetés: 
háztartás, 
bevásárlás 

Életvezetés: 
hivatalos 
ügyek, 
pénzkezelés 

Kapcsolatok 
Közösségi 
részvétel 

Önálló 0 0 0 0 0 0 0 

Figyelemmel 
kísérés, 
szóbeli 
támogatás, 

39 48 34 9 11 13 16 

Intenzív 
motiválás, 
részleges 
támogatás 

53 35 58 25 23 23 29 

Teljes 
támogatás 

23 32 23 81 81 79 70 

Összesen 115 115 115 115 115 115 115 

A jelenleg ápoló-gondozó intézményi ellátásban részesülő ellátottak szükségletei: 

Nagyobb figyelmet igénylő életterületek, a rendszeres egészségügyi állapot kontrolja, pszichés 
megfigyelés, orvoshoz kisérés, gyógyszerelés, diéták területére terjed ki. 
Szolgáltatási igény támogatott lakhatásra, étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, támogató szolgáltatásra, 
esetlegesen nappali ellátásra, foglalkoztatásra terjednek ki. 

Jövőre vonatkozó elképzelések a munkavégzésre, önállóságra, gondnokság felülvizsgálatára vonatkozóak, 
a jelenleginél nagyobb függetlenség igényével. 

Az intézmény várólistáján 9 fő értelmi vagy halmozott fogyatékossággal élő várakozik. Közülük 18-39 év 
közötti korosztályba 2 fő, a 40-59 év közötti korosztályba 7 fő tartozik. A várakozók közül nincs gondnokság 
alatt 22%, részben korlátozó gondokság alatt 34%-uk, teljesen korlátozó gondnokság alatt 44% áll. 
Törvényes képviseletüket 43%-ban családtag, 57%-ban hivatásos gondok látja el.  
Iskolai végzettséggel nem rendelkezik 45%, foglalkoztató iskolai végzettséggel 55%-uk rendelkezik. 
Nyugdíjszerű ellátásban 56%, családtámogatásban/fogyatékossági támogatásban 44%-uk részesül. 
Munkabérrel/munka rehabilitációs díjjal nem rendelkeznek.  
Az intézményi férőhelyet a beköltözési szándék jelzését követően 1-3 hónapon belül foglalhatják el. A 
várólistán lévő jövőbeni ellátottak támogatási szükségletének vizsgálata folyamatban van. 
A felvételre váró személyek 40 %-ának van munkatapasztalata, munkavégzésre irányuló tevékenysége.  
A szolgáltatásokat az igénybevétel megszervezésével vagy alapszolgáltatások kiépítésével, a fejlesztő 
foglalkoztatás bővítése mellett lehet nyújtani. 

Következtetések, szükségletek összefoglaló bemutatása, amire az intézményi férőhelykiváltás reagálni 
kíván: 
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Fiziológiai szükségletek: 
- több idő jut egy személy higiéniai szükségleteinek ellátására, a meglévő készségek fejlesztésére, 
- ténylegesen személyre szabott ellátás biztosítható, 
- nagyobb választási lehetőség térben és időben (mikor akar felkelni, lefeküdni, enni, inni – és mit), 
- több személyes tér és pihenési lehetőség, 
- kevesebb „zavaró” inger (zaj, fény, hőmérséklet, szag, stb.), 
- több figyelem (testi-lelki problémák korábbi felismerése) szükség esetén, 
- nagyobb személyi biztonság, 
- nagyobb vagyoni biztonság,  
- kisebb fertőzés veszély, 
- kisebb tévesztési esély (gyógyszer, diéta ruha, stb.) 

Pszichés/mentális szükségletek: 
- nagyobb személyes tér, nagyobb nyugalom, 
- kevesebb konfliktusforrás, kevesebb stressz, 
- több törődés (nagyobb figyelem), 
- gyorsabb probléma felismerés, gyors reakció baj esetén, 
- szükség esetén a konfliktusforrás fizikai elválasztásának lehetősége (másik lakóépületbe 

(lakóotthonba), otthonba helyezéssel), 
- szélesebb körű interperszonális kapcsolatok (több helyszín, több szolgáltató, több ember (nagyobb 

esély egy „lelki társ” vagy „barát” megtalálására), 
- szélesebb körű lehetőségek a kiteljesedésre, az egyén számára megfelelő elfoglaltság, örömforrás 

felismerésére, 
- a „képes vagyok rá” és „meg tudtam tenni” öröme: sikerélmény 

Szociális szükségletek: 
- a választás lehetősége, 
- szegregáció, izoláció felszámolása, 
- a környezet felfelé nivelláló hatása, 
- társas kapcsolatok kiszélesedésének lehetősége, 
- egyéni kiteljesedés lehetősége (érdeklődésnek megfelelő tevékenységek köre bővül, így az egyén 

számára szívesen végzett tevékenység megtalálásának esélye is nő, így önelégedettsége, 
önbecsülése, önértékelése, önbizalma – ez által társadalmi megbecsültsége is nőhet), 

- intim kapcsolat létesítésének lehetősége növekszik 

Társadalmi szükségletek 
- nagyobb esély a foglalkoztatásra (nagyobb önállóság, nagyobb motiváció, több kihívás, több 

lehetőség), 
- a nagyobb önellátás kevesebb támogatást igényel, amely olcsóbb szolgáltatást eredményez, 
- a lassabban romló állapot kevesebb gondozást, gyógyszert, segédeszközt, kisebb fenntartási 

költséget igényel. 

Mindezen szükségletek együttesen nagyobb társadalmi elfogadottságot eredményeznek. 

2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük-biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek, 
továbbá a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 
kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1023/2017. 
(I.24.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelés érdekében a projekt átfogó célja a TMISZI 
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fogyatékosokat ellátó telephelyein élő személyek társadalomba történő integrálása kiscsoportos formában, 
és a közösségi szolgáltatások igénybevételével.  

A fenti cél elérése érdekében a Mechwart András Otthona (7061 Belecska, Petőfi telep 2.) 115 ellátottját 
hét – tizenkét férőhelyes lakóházakban kívánjuk elhelyezni úgy, hogy a lakóházak az azoknak helyt adó 
települések és városok lakóövezetében, a lakosság közé integráltan épülnek. 

Az ellátásban részesülő fogyatékkal élő személyek életminőségének javításához a fent leírt társadalomba 
integrált lakhatási szolgáltatás közvetlen illetve közvetett módon hozzájárul, hiszen a létrejövő kis 
lakóközösségekben lehetőség nyílik az egyéni érdekek érvényesítésére, továbbá az egyéni képességek 
kibontakoztatására és továbbfejlesztésére, valamint egy önálló életvitel kialakítására. 

Minden ellátott számára biztosított a lakóház és azon belül a lakószobája berendezésében való részvétel, a 
személyes használatú berendezési tárgyak és eszközök megválasztása. Továbbá véleményt nyilváníthat a 
lakótársak kiválasztása során, együtt lakhat barátjával, valamint a házastársak és az élettársak számára 
lehetőség nyílik az együttélésre. 

Minden ellátott számára biztosított a képességei szerinti önállóság, így mindazt megteheti, amit önállóan is 
el tud végezni, el tud érni. Minden ellátott igénye szerint részt vehet a közösségi kulturális- sportéletben, 
igénybe veheti a piaci szolgáltatásokat.  

A fogyatékkal élő személyek önálló életvitelét támogatja a foglalkoztatásuk. A foglakoztatás lehetőséget 
teremt a fogyatékkal élők társadalmi kapcsolatrendszerének bővítésére, valamint hozzájárul a munka-
erőpiaci elhelyezkedés esélyének növeléséhez. 

Fontos, hogy a fogyatékossággal élő ember önállósága együtt járjon a szociális biztonsága megőrzésével. 
Ennek érdekében a fogyatékkal élő személyek hiányos képességeit rugalmas szolgáltatások pótolják, azaz 
csak annyi segítséget kap, amire valóban szüksége van. Az egyénre szabott szolgáltatások a támogató 
szolgáltatás, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás keretén belül vehetők igénybe.  

A fogyatékkal élő személyek érdekeit szolgáló fenti célok eléréséhez elengedhetetlen a számukra, a 
támogatott lakhatással érintett települések lakossága számára és a jelenlegi intézményi dolgozók számára 
szóló felkészítő tevékenység.  

A felkészítő tevékenység által az ellátottak a támogatott lakhatás ellátási formára nyitottakká válnak, 
biztonságérzetük ezzel megalapozható. 

A felkészítő tevékenység által a támogatott lakhatással érintett települések lakosságának el- és befogadó 
készsége pozitív irányba befolyásolható, valamint a hiedelmekből és az ismerethiányból eredő előítéletek 
megszüntethetőek. 

Az intézmény jelenlegi dolgozói a felkészítő tevékenység által nyitottabbá és elfogadóbbá tehetők a 
támogatott lakhatás ellátási formában nyújtott segítő munkavégzéshez, valamint a változás következtében 
fellépő tovább- és átképzési szükségletekre.  

A fentiekben leírt célokat a következő tevékenységek által kívánjuk megvalósítani: 

A Mechwart András Otthonban meglévő, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást 
nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában és az engedélyes tekintetében az intézményi ellátási forma teljes 
körű kiváltása és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási 
formák kialakítása 115 fő ellátott tekintetében.  

A fejlesztés tervezett helyszínei: Szekszárd és Simontornya városok, valamint Regöly és Tolnanémedi 
települések. Szekszárd városban egy 12 fős, Simontornya városban egy 11 fős és egy 12 fős, Regöly 
településen két 11 és egy 10 fős Tolnanémedi településen négy 12 fős támogatott lakhatás létrehozását 
tervezzük megvalósítani 10 db új ingatlan építésével. 
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A 10 lakóépületben nyújtott támogatott lakhatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások a TMISZI 
szervezetébe kapcsoltan jönnek létre. 

A TMISZI az alapszolgáltatások közül Tolnanémedi településen nappali ellátás; házi segítségnyújtás; 
támogató szolgáltatás nyújtásával kívánja alapfeladatait bővíteni, annak érdekében, hogy azok megfelelő 
mértékben, stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással rendelkezésre álljanak.  

Az étkeztetés az ISZI  Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona 
(7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9.) a Tölgyfa Fogyatékosok Otthona (7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.) és a 
Margaréta Rehabilitációs Intézmény (7193 Regöly, Majsapuszta, hrsz.: 0153/1) konyhájának 
közreműködésével valósul meg. 

A Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona konyhája biztosítja a 
meleg ételt Szekszárd városban megvalósuló támogatott lakhatás tekintetében. 

A Tölgyfa Fogyatékosok Otthonának konyhája biztosítja a meleg ételt a Tolnanémedi településen és a 
Simontornya városban megvalósuló támogatott lakhatás tekintetében.  

A Margaréta Rehabilitációs Intézmény konyhája biztosítja a meleg ételt a Regöly településen megvalósuló 
támogatott lakhatás tekintetében. 

A támogatott lakhatásban élő ellátottak számára a különböző fejlesztések, tanácsadás, segítségnyújtás és 
fejlesztő foglalkoztatás a következők szerint lesz biztosítva: Tolnanémedi településen a létrehozott nappali 
intézmény által, Szekszárd városban a Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és 
Lakóotthona által, Simontornya városban a Tölgyfa Fogyatékosok Otthona által, Regöly községben a 
Margaréta Rehabilitációs Intézmény által. 

A TMISZI jelenleg is nyújt szociális foglalkoztatást – 2017.04.01. napját követően fejlesztő foglalkoztatást – 
amelyben a támogatott lakhatásba kiváltani tervezett ellátottak jelenleg és a projekt lezárást követően is 
részt vesznek. Az ISZI a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatását bővíteni és fejleszteni tervezi az irányítása 
alatt álló fenti intézményekben. Ez jelenti a fogyatékkal élő foglalkoztatott egyéni képességeire tekintettel 
kialakított napi munkaidő meghatározását. Eszerint lehetőség nyílik a napi 1, illetve 2 órás munkaidő 
bevezetésére, amely a foglalkoztatott személyek számának növekedését segíti. Továbbá jelenti a 
fogyatékkal élő személy egyéni képességeire tekintettel megválasztott foglalkoztatási tevékenységet, amely 
a fejlesztő foglalkoztatásban végzett és engedélyezett tevékenységek sokszínűségét teszi lehetővé. 

Az ellátottak részére szervezett felkészítés első lépése az egyéni állapot- és támogatási 
szükségletfelmérés. A felmérés eredménye meghatározza a felkészítés módszereit (egyéni vagy csoportos 
munka, elméleti képzést követen a tanultak gyakorlatba történő átültetése) és a felkészítő csoportok 
létszámát. 

Az ellátottak felkészítése az önismeret, az önérvényesítés, az önállóság fejlesztése, az élet- és 
háztartásvezetési ismeretek, az együttélés és együttműködés, a kommunikáció, a társas kapcsolatok 
kialakítás és ápolás, a konfliktuskezelési technikák, a váratlan események kezelése, a támogatott 
döntéshozatal, a támogatott lakhatás témaköreit érinti. 

A támogatott lakhatással érintett települések lakosságát - kiemelve az ingatlanok közvetlen szomszédságát 
– lakossági fórumok, tájékoztató napok, brossúrák útján kívánjuk informálni a projekt célja, a megvalósítás
főbb lépései és a fogyatékkal élő személyek mindennapjai vonatkozásában. 

Az intézmény jelenlegi dolgozóit összdolgozói értekezleten kívánjuk tájékoztatni a projekt célja, a 
megvalósítás főbb lépései vonatkozásában. A támogatott lakhatásban történő továbbfoglalkoztatás és az 
esetlegesen fellépő tovább- és átképzési igények vonatkozásában egyéni, illetve kiscsoportos tájékoztatók 
útján kívánjuk informálni. 

A projekt sikeres megvalósításával a fogyatékkal élő személyek ellátása tekintetében a következő 
eredményeket érjük el: 
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A fogyatékkal élők Szekszárd Megyei Jogú Városban, Simontornya Városban, Regöly és Tolnanémedi 
településeken belterületen, a helyi lakosság közé integrálva kis csoportos, azaz 10-11-12 férőhelyes, az 
egyéni szükségletek figyelembe vételével megépült, akadálymentes, korszerű lakóházakban élnek. 

Mindennapi életüket maguk tervezik és a napi rutinból eredő feladataikat egyedül, illetve csak a szükséges 
mértékű támogatást megkapva végzik. Egyedi igényekhez mérten részesülnek a közösségi 
szolgáltatásokból. A szociális alapszolgáltatások biztonságot nyújtva stabilan, megfelelő kapacitással 
rendelkezésre állnak. 

Az egyéni képességekre épülő foglalkoztatás egyrészt hozzájárul ahhoz, hogy a fogyatékkal élő emberek is 
a társadalom hasznos tagjának érezzék magukat, másrészt elősegíti a nyílt munkaerő piacon való 
elhelyezkedés lehetőségét, továbbá az egyéni képességek fejlesztése és szinten tartása megvalósítható 
általa. 

A fogyatékkal élő személyek a helyi közösségbe illeszkedve élnek, részt vesznek annak mindennapi 
életében. A fogyatékkal élő emberek társadalmi kapcsolatrendszere kibővül, amely által a társadalom tagjai 
jobban megismerik e csoport élethelyzetét lehetőséget adva az önkéntes segítői és támogatói 
tevékenységek létrejöttére és fejlődésére.   

Illeszkedés szakmapolitikai környezethez, jogszabályi keretekhez, a felhívásban meghatározott 
célokhoz 

A projekt tervezésekor, majd a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a létrejövő 
fejlesztés szervesen illeszkedjen a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabály keretekbe, szak- és 
fejlesztéspolitikai stratégiákba, szolgálja az azokban meghatározott célok elérését, alkalmazza a hazai és 
nemzetközi sztenderdeket és jó gyakorlatokat. A célok illeszkedését egyrészt szakmai (tartalmi-
módszertani), másrészt fejlesztéspolitikai (financiális, beruházási) oldalról tudjuk vizsgálni. Előbbi esetében 
a szakmapolitikai iránymutatásokhoz, stratégiákhoz, törvényi környezethez való illeszkedést mutatjuk be, 
míg utóbbi esetében az európai fejlesztési célkitűzések, kohéziós politika, illetve ennek hazai leképezése, a 
pályázati rendszerrel való koherenciát vizsgáljuk. 

Ahogyan az európai uniós, úgy a hazai szociális szakpolitika is jelentős szemléletváltáson ment keresztül 
az elmúlt évtizedekben. A korábbi, az érintett személyek hiányzó képességeire fókuszáló hozzáállásával 
szemben, az új szakpolitika közösségi szemlélete az egyén aktív társadalmi részvételét, közösségi 
szerepvállalását helyezi középpontba. Az új megközelítésben a legfőbb célkitűzés (aminek kulcseleme a 
jelen pályázat tárgyát is képező intézményi kitagolás, közösségi szolgáltatásokra való áttérés), hogy az 
érintettek ne csupán a szociális védőháló szolgáltatásaira támaszkodjanak, hanem a társadalomba 
beilleszkedve, annak egyenjogú tagjaként aktív közösségi életet éljenek, illetve visszatérjenek a munka 
világába. 

Ez a szemlélet testesül meg A fogyatékossággal él ő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény ben, 
amit az Országgyűlés a 2007. évi XCII. törvénnyel hirdetett ki, és amelynek 9. (A fogyatékossággal élő 
személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvételének lehetővé 
tétele, fizikai környezet, szolgáltatások, információ terén); 12. (a fogyatékossággal élő emberberek törvény 
előtti egyenlősége, 19. (önálló életvitel és közösségbe való befogadás, lakóhely megválasztás, hozzáférés 
biztosítása intézményi és egyéb közösségi támogató szolgálathoz, közösségtől való elszigetelődés és 
kirekesztődés megelőzése, igényeikhez igazított közösségi szolgáltatások) és 28. (megfelelő életszínvonal 
és szociális védelem, állami lakhatási programokhoz való hozzáférés biztosítása, életkörülményeik javítása) 
cikkéhez kapcsolódnak pályázati célkitűzéseink. 

A megvalósuló fejlesztés teljesíti a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI.  törvény alapvető célkitűzését, hiszen javulnak az érintett személyek jogainak 
érvényesülése, a jogok érvényesítési eszközei bővülnek, önálló életvitelük és a társadalmi életben való 
aktív részvételük biztosítottá válik. A 17§-a rendelkezik az 50 főnél nagyobb férőhelyű szociális 
intézmények kiváltásáról is. 

Utóbbi rendelkezés 2010-ben, az 1998. évi XXVI. évi törvény módosító 2010. évi XXXIX. törvény emelte 
törvény szintre. Az ennek végrehajtásához szükséges stratégiát és feladatokat a 2011-2041 időszakra 
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vonatkozó, a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 
férőhelyek kiváltásának stratégiájáról  és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 
1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat határozta meg, amit a 1023/2017 (I.24) Korm. határozattal a 
fogyatékossággal él ő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi fér őhelyek 
kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciója  váltott. Az ezekben foglalt 
kötelezettségekhez illeszkedik a pályázat, hiszen az előírások szerint az 50 főnél nagyobb bentlakásos 
intézményi forma megszüntetését és a közösségi alapú ellátási formák, a támogatott lakhatás bevezetését 
célozza. Utóbbi jogi kereteit a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi II. törvény  
(Szociális törvény), a szakmai, személyi és tárgyi feltételeket a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 
tartalmazza , a támogatott lakhatási forma kialakításánál ezek iránymutatására támaszkodunk. 

A pályázat támaszkodik az 1257/2011 (VII.21) Korm. határozat 3. pontjának megfelelően elkészült, az első 
3 éves fejlesztési ciklus eredményeit és tapasztalatait összegző Fejlesztési alapvetések a fogyatékos 
személyek szociális intézményi fér őhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásához, 
2015-2020 című dokumentum, továbbá több ponton kapcsolódik a 1653/2015. (IX.14.) Korm. határozat az 
Országos Fogyatékosságügyi program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési 
Tervéhez : 5.4. (Szabályozási szinten kell lehetővé tenni a fogyatékos személyek részére a szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítését, fejlesztését, különös tekintettel a nappali ellátást biztosító 
intézményekre); 7.3. (Létre kell hozni azt a szakmai műhelyt, amely a szociális intézmény férőhely kiváltás 
koordinatív-módszertani támogatását biztosítja) 7.4. (Az előző évek tapasztalataira alapozva felül kell 
vizsgálni a férőhelykiváltással és a támogatott lakhatással kapcsolatos jogszabályi környezetet a 
fogyatékos gyermekekre is figyelemmel) pontjaihoz. A fejlesztés tervezésekor és megvalósításakor kiemelt 
figyelmet fordítunk a 2015-2025. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
15/2015. (IV.7.) OGY határozat 7.2 pontjának (önrendelkezés, társadalmi integráció érvényesítése, 
kiváltással érintett személyek és intézmények felkészítése, kapcsolódó jó gyakorlatok felhasználása, 
lakóhelyhez közeli szolgáltatások körének bővítése). 

A fent bemutatott, a projekt előkészítéséhez és majdani megvalósításához közvetlenül kapcsolódó 
szabályozókon túl, számos egyéb hazai és nemzetközi jogszabály határozza meg működési környezetet. 
Összefoglalóan alább felsoroljuk a legfontosabb vonatkozó dokumentumokat. 

Nemzetközi jogszabályok, ajánlások: 
- A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 
- Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény /Alapelvek (3. cikk), a 19. cikk Önálló életvitel 
és a közösségbe való befogadás 

- Európai Unió Alapjogi Chartájának az Egyenlőségről szóló címéhez tartozó 21. és 26. cikk 
- 2010-2020-as Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 
- Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának 2006-ban elfogadott Akcióterve 
- Az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató 
- ENSZ CRPD Bizottság állásfoglalásai 
- A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) 
- a WHO jelentése pszichiátriai ellátásról elnevezésű dokumentumhoz 

Hazai fogyatékosságügyi szabályozás: 
- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
- Fejlesztési koncepció-javaslat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális 

intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásának elősegítéséről a 
2015-2020. időszak tervezéséhez 

- A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozata a fogyatékos személyek számára ápolást-
gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával 
kapcsolatos kormányzati feladatokról 

- 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást 
nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú 
koncepcióról 

- 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.) 
- A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 
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- A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) kormányrendelet 

Speciális szolgáltatási jogi szabályozás 
- Az intézményi ellátásról, a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérés folyamatának 

szabályozási háttere. 
- Szociális szolgáltatások, és kapcsolódó szolgáltatási rendszer (egészségügy, köznevelés, 

foglalkoztatás, közszolgáltatások) 

Törvények: 
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.) 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
- Magyarország Központi költségvetéséről szóló törvény 
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 
- A 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról (Mmtv.) 

Kormányrendeletek, kormányhatározatok: 
- 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról 
- 415/2015 (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői 

nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 
- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról (továbbiakban: Tr.), 
- 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs 

alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának 
felülvizsgálatáról 

- 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról 

- 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális 
foglalkoztatási támogatásról 

- 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos 
nyilvántartásáról 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (Sznyr.) 

- A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 

- 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 

- A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. 

Miniszteri rendeletek: 
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: Szakmai rendelet) 
- 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről (továbbiakban: Ir.) 

Ez szakmapolitikai stratégiák végrehajtásához forrást a különböző fejlesztéspolitikai eszközök biztosítanak. 
A fejlesztés tárgya a legmagasabb uniós stratégiai szinthez kapcsolódik, hiszen a társadalmi beilleszkedés 
az EU 10 éves foglalkoztatási és növekedési stratégiája, az Európa 2020  öt kiemelt céljának egyike. A 
stratégia az évtized végére az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés feltételeit kívánja 
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megteremteni 2020-ra, aminek érdekében a foglalkoztatás, oktatás, kutatás-fejlesztés, energiaügy valamint 
a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területén jelöl meg beavatkozási területeket. Az 
érintett csoportok közösségi életbe integrálásával, a munkához juttatásával, egyéni igényeikre reflektáló, 
hozzáférhető szolgáltatási struktúra kialakításával tehát kettős cél is realizálódik, egyrészről a társadalmi 
kirekesztettségük csökken, továbbá a foglalkoztatási mutatók is javulnak. 

A célok eléréséhez a 2014-2020 programozási időszakban szükséges konkrét beruházási prioritásokat és a 
intézkedésék – a hozzájuk társított forrásokkal – a Közös Stratégiai Keret ben kerültek összefoglalásra. 
Ennek 9. cikke határozza meg azt a 11 tematikus célkitűzést, aminek elérésével az Európa 2020 stratégia 
eredményesen megvalósulhat. Hazánk az ehhez való hozzájárulás mikéntjét, a fejlesztési prioritásokat - az 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval összhangban - a Partnerségi Megállapodás ban 
rögzíti. Ebben a 4. Társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése nemzeti prioritáson belül, 
illeszkedve a 9. A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem tematikus célkitűzés keretében nevesíti az intézményi ellátásról a 
közösségi ellátásra való áttérést, amely program megvalósulásával hozzájárul a célcsoport társadalmi 
integrációjához, megnyílik a lehetőség az egyéni szükségletekre alapozott szolgáltatások, hozzáférhető 
ellátási formák kialakítására. 

A pályázatban célzott fejlesztés a Partnerségi Megállapodásban elérendő eredményekhez az alábbiak 
szerint tud közvetlenül illetve közvetve hozzájárulni: 

- a szociális intézmények közösségi ellátásra való áttérése és a bentlakásos intézmények kiváltása; 
- jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés; 
- a fogyatékossággal élő személyek és a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja, 

a helyzetük javítása a későbbi nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás érdekében; 
- a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségének erősítése, lehetővé téve 

foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdani munkaerő-piaci részvételüket (ez 
kapcsolódási pontot jelent a 8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 
mobilitás támogatása tematikus célkitűzéssel). 

A fenti eredmények elérését célzó konkrét fejlesztési programok az Emberi Er őforrás Operatív Program  
(EFOP) tartalmazza. Ennek 2.2. A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások 
fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése elnevezésű intézkedése egyedi 
célként határozza meg az intézményi férőhelyek kiváltását. A projekt többek között a szolgáltatásokhoz való 
jobb hozzáférés megteremtésével előmozdítja a társadalmi együttműködést, az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra áll át, az aktív befogadást és esélyegyelőséget 
támogatja, valamint a foglalkoztathatóság, továbbá a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját 
erősíti. 

Jelen pályázati felhívás a fentiek mentén jelölte ki a főbb célkitűzéseket, melynek a projekt maximálisan 
eleget tesz, amennyiben a fejlesztés eredményeképp a jelenlegi intézményi ellátási forma teljes egészében 
kiváltásra kerül, új támogatott lakhatási férőhelyek és új, a lakók igényeire reflektáló közösségi alapú 
szolgáltatások jönnek létre, a közösségi alapú ellátás fejlesztésével a hozzáférhetőség javul. Az új struktúra 
elősegíti a célcsoport életminőségének javítását, jogainak érvényesítését, önálló életvitelük támogatását, a 
társadalmi integrációt és az aktív közösségi szerepvállalást. Ezek együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
célcsoportok foglalkoztathatósági esélyei javuljanak és megtalálják azokat a formákat, amelyek keretében 
hatékony, sikeres munkaerő válhat belőlük. Utóbbit erősítendő távlati elvárás a foglalkoztatási lehetőségek, 
illetve a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások megfelelő minőségű rendelkezésre állása. 

A felhívás további célként fogalmazza meg az érintettek bevonását, illetve a lakók tájékoztatását. 
Tekintettel arra, hogy projektcélok teljesülésének alapvető feltétele, hogy megfelelően ismerjük az érintettek 
véleményét, hozzáállását, illetve elképzeléseit a fejlesztés kapcsán, jelen célok a projekt keretében is 
kiemelt jelentőséggel bírnak. Egyrészről azért, mert ez a záloga annak, hogy az igényekre reflektáló, 
hatékony, magas minőségű lakhatási és szolgáltatási rendszer alakuljon ki. Másrészről csak így érhető el, 
hogy a lakók, mint a fejlesztések közvetett érintettjei, megfelelő információ híján vagy fél információ 
birtokában idegenkedve, elutasítóan álljanak a fejlesztéshez, hiszen annak érzékeny volta miatt a teljes 
társadalmi elfogadottság kulcskérdés. 
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Kapcsolódás más humán-fejlesztési programokhoz 

Az intézményi férőhely kiváltás konkrét végrehajtási fejlesztési feladatait az 1257/2011. (VII.21.) Korm, 
határozat és a 1023/2017 (I.24) Korm. határozat nevesíti. Ezek keretében egy hosszú távú 
fejlesztéssorozat indultak, melyek egymáshoz illeszkedve, egymást kiegészítve szolgálják a meghatározott 
távlati célok elérését. 

A TIOP-3.4.1.A-11/1 projekt Szociális Intézmények komponense keretében összesen 6 intézmény 
(Berzence, Bélapátfalva, Kalocsa, Mérk, Szakoly és Szentes) férőhelyeinek kiváltását támogatták. 697 lakó 
számára összesen 67 ingatlant (6 lakócentrumot, 40 db 12 fő részére kialakított támogatott lakhatást, 
valamint 12 lakást) építettek vagy újítottak fel. A konstrukció alapján létrehozásra került a Intézményi 
Átalakítási Cselekvési Terv, jött létre, ami 3 éves ütemezésben az adott időszakban szerzett tapasztalatok 
alapján felülvizsgálatra kerül. 

A TÁMOP-5.4.1-12/1 kiemelt projekt eleme volt a TIOP-3.4.1 „Bentlakásos intézmények kiváltása” 
konstrukció kedvezményezettjei számára egy országos, társadalmi befogadást erősítő médiakampány 
lebonyolítása, mely elősegíti a szakemberek és a lakosság szemléletváltását a fogyatékos személyekkel 
szemben. A TÁMOP-5.4.1. keretében megvalósuló kampány és az érzékenyítést célzó honlap 
(http://tanuljunkmegegyuttelni.hu/) a TIOP 3.4.1. pályázatot követő év végén indult el. 

A TÁMOP 5.4.4. „Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és 
készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” című konstrukcióban a t 
szolgáltatásokat nyújtó különböző (elsősorban szociális, egészségügyi és pedagógiai) munkakörben 
dolgozó szakemberek részére a képzési tematika, a képzési anyagok kidolgozása, valamint a képzésük 
történt meg több szociális területen, többek között a fogyatékosság szakterületén belül is. 

A TÁMOP-5.4.5.-11/1 – a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása 
című konstrukció keretében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft és a 
Kézenfogva Alapítvány konzorciumban valósította meg a mentorhálózat kialakítását, valamint 
működtetését. Így a mintegy 100 fő mentor rendelkezésre bocsájtásával (2013 nyarától) támogatta az 
intézményekben élő érintetteket, családtagjaikat, az ott dolgozó szakembereket, valamint az új, befogadó 
környezetet. Egy-egy intézményben 10-14 fős mentor team dolgozott 3 fős kulcsmentor team vezetésével, 
koordinációjával. 

Ugyancsak a TÁMOP-5.4.5.-11/1 konstrukció keretében 2013.09.01. és 2014.01.10 között működött a 
nyertes pályázók számára a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) által biztosított, és az 
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) által koordinált 
érdekvédelmi tanácsadás. Összesen 16 fő 18 órás képzése valósult meg, belőlük alakultak azok a több 
esetben 4-5 fős munkacsoportok, amelyek egy-egy intézményben tevékenykedve képviselték a lakók 
érdekeit, és információnyújtással, konstruktív javaslatokkal segítették a kiváltási folyamatot. Munkájuk 
elsődleges célja az volt, hogy a kiváltásban résztvevő intézmények folyamatosan figyelembe vegyék az 
intézményben élő lakók érdekeit, és segítse a lakókat bevonódni a kiváltás folyamatába (FESZT, 2014). 

Pályázatunk épít az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai 
koordinációs műhely kialakítása című projektre. Az ennek keretében létrehozott Intézményi Férőhely 
Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely, valamint munkacsoportjai (kutatási, szolgáltatásfejlesztési, 
foglalkoztatási, intézménytámogatási és hálózati) megfelelő stratégiai-módszertani hátteret biztosít a 
kiváltási folyamat során. A szakmai terv a kialakított Intézmény Férőhely Kiváltási Terv módszertana alapján 
került összeállításra, míg a megvalósítás során a szakmai koordinációs, módszertani fejlesztésébe vonható 
beruházásokhoz kapcsolódó „soft” tevékenységeke tud hatékonyan bekapcsolódni. Így együttműködünk az 
érintettek bevonásában, felkészítésében, az érzékenyítésben, rehabilitációs tanácsadásban, a szolgáltatási 
struktúra kialakításának kérdéskörében. 

Kapcsolódás a Terület– és Településfejlesztési Opera tív Program (TOP) fejlesztéspolitikai 
céljaihoz 

- Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és 
társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása 
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- az önkormányzati épületek energiahatékonyságának javítása a hatékony településüzemeltetés és a 
széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében,  

- a közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az életminőség javítása, és a népesség, különösen a fiatalok 
megtartása érdekében, 

- leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítására, 
- helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi aktivitás 

ösztönzésére. 

TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi 
leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához 
biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az 
életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása 
hozzájárul a lakosság életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi 
összetartozás erősítéséhez. Az intézkedések eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi 
különbségek. 

2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK 
HATÁSTERÜLETE 

A projekt célcsoportjaként a pályázati felhívás meghatározza a közvetlenül és a közvetve érintett 
célcsoportokat. A projekt közvetlen célcsoportja azon személyek köre, akik a projekt eredményeinek 
közvetlen, elsődleges használói. 

Közvetlen célcsoport: 
• fogyatékos személyek intézményi ellátását végző szakemberek (ápolási, gondozási, önálló

életvitelt elősegítő feladatot ellátó önálló és intézményi szolgáltatatók), személyi segítők,
gondnokok,

• bentlakásos szociális intézményekben élő vagy várólistán lévő, ellátást igénylő fogyatékos
személyek és közvetlen családtagjaik,

• a kiváltási folyamatban, valamint a rehabilitáció komplex folyamatában érintett intézményrendszer
szereplői és fenntartói,

• közfeladatot ellátó szervezetek és szolgáltatók,
• fogyatékos személyeket körülvevő szűkebb környezet (pl. érintett szomszédság, település(rész).

Közvetett célcsoport: 
• fogyatékos személyeket körülvevő tágabb mikro-makro környezet

Pályázat célcsoportja (az ápoló-gondozó intézményben ellátott fogyatékos személyek) jellemz ői 
A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény összesen 425 férőhelyen  lát el középsúlyos, súlyos és 
halmozott fogyatékossággal élő lakókat, ebből 115 férőhelyen a belecskai Mechwart András Otthonban. A 
lakók döntő többsége kilencvennégy fő már legalább öt éve, de közel egyharmaduk több évtizede él az 
intézményben. Korösszetételüket tekintve a közép korosztályok erősödő jelenléte a jellemző, így ötvenegy 
női lakó él itt, akik már valamennyien betöltötték a negyvenedik életévüket, továbbá harminchét férfi-lakó, 
akik elmúltak negyvenévesek. A negyven év alatti fiatalabb generációk aránya az otthon ősz-
lakónépességét tekintve kicsivel több, mint húsz százalék. 

A lakók többsége életük nagy részét az intézményben töltötte, így családi és egyéb kapcsolatrendszerük is 
ennek megfelelően alakul, többségüknek – 68 % - semmiféle családi kapcsolata vagy látogatója nincs. 
Alkalomszerű vagy rendszer kapcsolatot mindössze a lakók egyharmada ápol. Döntő többségükben –
hetven százalék- teljesen korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt állnak. Kapcsolati hálójuk hiányai mellett, 
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párkapcsolatok is kevésbé jellemzik őket a támogatott lakhatásban várhatóan öt pár részére teremtődik, 
lehetőség az átlagot minél jobban megközelítő párkapcsolati, élettársi életvitelre. 

A fejlesztési irányokat a szocioterápiás foglakozatást meghatározza az iskolai végzettségek megléte,a 
lakók kevesebb, mint egyharmada részesült valamilyen jellegű iskolai oktatásban. Döntően a képességeket 
és készségeket fejlesztő foglalkozató iskolába jártak. 

Munkaerő piaci helyzetüket tekintve is sérülékeny helyzetű csoportnak számítanak, foglakozatásuk az 
intézmény által nyújtott védett –jelenleg szociális foglakozatás, munka rehabilitáció – által biztosított. A 
foglakozatás által nyújtott értelmes és hasznos időtöltés, tevékenység mellett, a munka rehabilitációs díj 
fontos bevételi forrás személyes szükségleteik kielégítésben. Jelenleg negyvenöt fő részesül ebben a 
díjban. 

Anyagi helyzetüket jellemezve elmondható, hogy döntő többségük részesül valamilyen nyugdíjban, vagy 
nyugdíjszerű ellátásban és családi pótlékban– száztizenkettő fő.  

Az érintett intézményben szakmai, illetve kisegít ő munkakörben dolgozók jellemz ői 
A belecskai Mechwart András Otthonban a lakók ellátását hatvannégy fő közalkalmazotti munkakörben 
foglalkoztatott munkatárs biztosítja, ebből negyvenhat fő vesz részt a szakmai feladatellátásban, tizennyolc 
fő kisegítő/technikai munkatársként végzi a dolgát. 
A dolgozók közel kétharmada a negyven éven felüli munkavállalói korosztályból kerül ki. A dolgozók 
nemenkénti megoszlását tekintve döntő többségében női munkavállalók látják el a feladatotokat (több mint 
80%).  

A dolgozók nemenkénti és életkori megoszlása a Mechwart András Otthonban 

Az elmúlt években a munkaerőpiac lehetőségek változásai előnytelenül érintették az intézmény 
munkavállalói csoportjait. A munkaügyi adatok szerint 2016. évben pl. tizenegy fő dolgozó közalkalmazotti 
jogviszony szűnt meg és mindössze nyolc fő kollega felvételére került sor. Ezekből a számokból levonható 
az a következtetés, hogy a fluktuáció nagy húsz százalékot meghaladó mértékű az otthonban. A szakmai 
létszámhiány pótlására az intézmény folyamatosan kísérletet tett, azonban a felsőfokú végzettséget igénylő 
szociális és mentálhigiénés munkatárs valamint pedagógus munkakörökben ez a hiány tartósnak bizonyult.  
A kedvezőtlen tendenciák ellenére az otthonban a működési engedélyhez szükséges szakképzettségi 
arány adott, kilencvenöt százalék. A szakdolgozók a továbbképzési rendszer kertében tervezetten vesznek 
részt a továbbképzéseken, egyéb szakmai fórumokon. Az otthon a szűk helyi munkaerő piaci lehetőségek 
között a község legnagyobb foglalkozatója. 

Az érintett fogyatékos személyeket körülvev ő mikro-makro környezet (pl. családtagok, 
szomszédság, gondnokok, más szolgáltatásban dolgozók, település lakossága, egészségügy stb.). 
Az intézmény makró környezetét tekintve gazdasági – földrajzi egységként a Dél-Dunántúlhoz, ezen belül is 
Tolna Megyéhez, a megyén belül Tamási kistérséghez tartozik. A kistérség Somogy és Baranya megyével, 
annak két illetve egy kistérségével határos, amely növelheti kapcsolatteremtő szerepét.  
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A megyei kistérségek közül a településszám tekintetében a legnagyobb. A megye területének 27%-át öleli 
fel, ami 1028 km2. A lakó-népesség 43.251 fő, mely a megyei népesség 17,3%-a. Átlagos népsűrűsége: 42 
fő/ km2. 
Belecska a simontornyai mikrotérségbe tartozik. Az otthonban a községen kívül található, az itt élő 
fogyatékos személyeket körülvevő társadalmi mikrokörnyezet és annak lehetőségei szűkösnek mondhatók.  
A lakók kapcsolati az intézmény elhelyezkedéséből adódóan is nehezítettek a község lakosságával. Így az 
amúgy sem túl széles szolgáltatási - közszolgáltatási palettát is nehezebben tudják igénybe venni. Ennek 
következtében az őket körülvevő környezetben természetes támogató rendszerek, baráti, egyéb civil 
kapcsolatok kiépülése, ápolása is kevésbé lehetséges. 
A lakók vagyonának kezelését, törvényes képviseletét, többnyire hivatásos gondnokok látják el, a 
száztizenöt lakóból kilencvenháromnak van hivatásos gondnoka és mindössze huszonhárom családi 
gondnok az, aki a lakók ügyeinek intézésben, személyes kívánságaik kielégítésében részt vesz. 
Belecska község szolgáltatási és kereskedelmi lehetőségei – az előbbiekben már említetteknek 
megfelelően – szűkek. Így az intézményben élő lakók szükségleteinek kielégítése, a szolgáltatások, 
áruféleségek beszerzése szinte teljes egészében az otthon dolgozóira hárul. Ez jelentős terhet is ró az itt 
dolgozó munkatársakra, a támogatott lakhatás nyújtotta új földrajzi és szolgáltatási környezetben ezek a 
terhek csökkenhetnek. Az áruféleségek és szolgáltatások közötti választás lehetősége a lakók döntési 
szabadságát, autonómiáját növelhet. 

A település lakossága az intézmény lakóival szemben nagyrészt elfogadó, ám valódi integráció és 
normalizált kapcsolatrendszer nem épült ki. 
Az egészségügyi alapellátást illetve a szakellátásokhoz való hozzájutást jelenleg kizárólagosan az 
intézmény nyújtja a bentlakók részére. 

2.3. AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA BEMUTATÁSA 

Szervezeti felépítés 

A kiváltást követően Tolnanémedi központtal létrejön egy alapszolgáltatási központ kialakítása: 
− A nappali ellátás és foglalkoztatás Tolnanémedi támogatott lakhatás otthonaiban élők számára nyújt 

ellátást, bekapcsolódva a település szolgáltatási gyűrűjébe. Munkanapokon a Pálfai konyháról érkező 
főtt étel melegítés utáni elfogyasztása is itt történik. 

− Támogató Szolgálat működési engedélye Tolnanémedi központtal mind a 10 otthonban élők számára 
biztosít ellátást a kiváltott települések mindegyikén. 

− A házi segítségnyújtás működési engedélye Tolnanémedi központtal mind a 10 otthonban élők 
számára biztosít ellátást a kiváltott települések mindegyikén. 

− Regölyi támogatott lakhatás mindhárom otthonának lakói munkavégzési célú, valamint fejlesztő 
foglalkoztatása az integrált intézmény Margaréta Rehabilitációs Intézmény telephelyének 
foglalkoztatóiban valósul meg. Munkanapokon a rehabilitációs intézmény étkezőjében történik a lakók 
főtt étel elfogyasztása. 

− A szekszárdi támogatott lakhatás otthonában lakók a székhely otthonban biztosított a meleg étel 
igénybevételének lehetősége, valamint a munkavégzési és fejlesztő célú foglalkoztatás. 

− Simontornyán támogatott lakhatás mindkét otthonának lakói munkavégzési célú, valamint fejlesztő 
foglalkoztatása az integrált intézmény Tölgyfa Otthon telephelyének foglalkoztatóiban valósul meg. 
Munkanapokon az otthon étkezőjében történik a lakók főtt étel elfogyasztása. 

− Mind a 10 létrejövő támogatott lakhatásban 1-1- esetfelelős koordinálja az együtt élők szükségleteihez 
igazodó, a szolgáltatási tervben meghatározott célok, tevékenységek eléréséhez szükséges 
feladatokat. 

− A házi segítségnyújtás keretein belül a lakók személyi segítése és a háztartási segítségnyújtás 
biztosított. 

− A támogató szolgálat szakemberei hozzájárulnak az életviteli szükségletek kielégítéséhez, a társadalmi 
életben való részvételhez, a szolgáltatásokhoz, az önálló munkavégzéshez, szabadidős 
tevékenységekhez hozzájutáshoz. 
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Szolgáltatások bemutatása településenként és ingatlanonként 

Tolnanémedi 
− Mind a négy támogatott lakhatásban egy-egy esetfelelős és egy - egy kísérő támogató munkatárs 

koordinálja az együtt élők szükségleteihez igazodó, a szolgáltatási tervben meghatározott célok, 
tevékenységek eléréséhez szükséges feladatokat. 

− A nappali ellátás és foglalkoztatás Tolnanémedi támogatott lakhatás otthonaiban élők számára nyújt 
ellátást, bekapcsolódva a település szolgáltatási gyűrűjébe. Munkanapokon a Pálfai konyháról érkező 
főtt étel melegítés utáni elfogyasztása is itt történik.  
A nappali ellátás keretében készségfejlesztés (gyógypedagógiai, pedagógiai segítségnyújtás körébe 
tartozó szolgáltatás), munkavégzésre irányuló fejlesztő foglalkoztatást is biztosított, a felügyelet, 
gondozás, tanácsadás, közösségfejlesztés szolgáltatási elemeken túl. 

− A gondozás, felügyelet, képesség-készségfejlesztő szolgáltatás elsődleges igénybevevői a súlyosan és 
halmozottan fogyatékossággal élő személyek, akik számára a szükséges lakhatási szolgáltatás két 12 
fős támogatott lakhatásban is biztosított ezen a településen. A tervek szerint a létrejövő négy otthonból 
kettőben halmozott fogyatékossággal élő személyek kerülnek elhelyezésre, akiknek fokozott a 
támogatási szükséglete, amely a számukra megépülő ingatlan méretében és szerkezetében is 
megmutatkozik. 
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− A támogató szolgálat szakemberei hozzájárulnak az életviteli szükségletek kielégítéséhez, a társadalmi 
életben való részvételhez, a szolgáltatásokhoz, az önálló munkavégzéshez, szabadidős 
tevékenységekhez hozzájutáshoz 
Támogatószolgálat központja a nappali ellátás épületében kap helyet. Itt szerveződik, mind a tíz 
támogatott lakhatásban élő személy az életviteli szükségleteinek szervezéséhez és kielégítéséhez 
szükséges szállító szolgáltatás megszervezése  

− A házi segítségnyújtás keretein belül a lakók személyi segítése és a háztartási segítségnyújtás 
biztosított, a támogatott lakhatásban. 
A házi segítségnyújtás működési engedélye Tolnanémedi központtal mind a 10 otthonban élők 
számára biztosít ellátást a települések mindegyikén. 

Szekszárd 
− A támogatott lakhatásban egy esetfelelős és egy kísérő támogató munkatárs koordinálja az együtt élők 

szükségleteihez igazodó, a szolgáltatási tervben meghatározott célok, tevékenységek eléréséhez 
szükséges feladatokat. 

− A szekszárdi támogatott lakhatás ellátottai munkavégzési célú, valamint fejlesztő foglalkoztatása az 
integrált intézmény székhely otthonának foglalkoztatóiban valósul meg. Munkanapokon az otthon 
étkezőjében történik a lakók főtt étel elfogyasztása. 

− A házi segítségnyújtás keretein belül a lakók személyi segítése és a háztartási segítségnyújtás 
biztosított, a támogatott lakhatásban. 
A házi segítségnyújtás működési engedélye Tolnanémedi központtal mind a 10 otthonban élők 
számára biztosít ellátást a települések mindegyikén. 

− A támogató szolgálat szakemberei hozzájárulnak az életviteli szükségletek kielégítéséhez, a társadalmi 
életben való részvételhez, a szolgáltatásokhoz, az önálló munkavégzéshez, szabadidős 
tevékenységekhez hozzájutáshoz. 
Támogatószolgálat központja Tolnanémediben a nappali ellátás épületében kap helyet. Itt szerveződik, 
mind a tíz támogatott lakhatásban élő személy az életviteli szükségleteinek szervezéséhez és 
kielégítéséhez szükséges szállító szolgáltatás megszervezése  

Simontornya 
− Mindkét támogatott lakhatásban egy-egy esetfelelős és egy - egy kísérő támogató munkatárs 

koordinálja az együtt élők szükségleteihez igazodó, a szolgáltatási tervben meghatározott célok, 
tevékenységek eléréséhez szükséges feladatokat. 

− Simontornyán támogatott lakhatás mindkét otthonának lakói munkavégzési célú, valamint fejlesztő 
foglalkoztatása az integrált intézmény Tölgyfa Otthon telephelyének foglalkoztatóiban valósul meg. 
Munkanapokon az otthon étkezőjében történik a lakók főtt étel elfogyasztása. 

− A házi segítségnyújtás keretein belül a lakók személyi segítése és a háztartási segítségnyújtás 
biztosított, mindkét támogatott lakhatásban. 
A házi segítségnyújtás működési engedélye Tolnanémedi központtal mind a 10 otthonban élők 
számára biztosít ellátást a települések mindegyikén  

− A támogató szolgálat szakemberei hozzájárulnak az életviteli szükségletek kielégítéséhez, a társadalmi 
életben való részvételhez, a szolgáltatásokhoz, az önálló munkavégzéshez, szabadidős 
tevékenységekhez hozzájutáshoz. 
Támogatószolgálat központja Tolnanémediben a nappali ellátás épületében kap helyet. Itt szerveződik, 
mind a tíz támogatott lakhatásban élő személy az életviteli szükségleteinek szervezéséhez és 
kielégítéséhez szükséges szállító szolgáltatás megszervezése  

Regöly 
− Mindhárom támogatott lakhatásban egy-egy esetfelelős és egy - egy kísérő támogató munkatárs 

koordinálja az együtt élők szükségleteihez igazodó, a szolgáltatási tervben meghatározott célok, 
tevékenységek eléréséhez szükséges feladatokat. 

− Regölyi támogatott lakhatás mindhárom otthonának lakói munkavégzési célú, valamint fejlesztő 
foglalkoztatása az integrált intézmény Margaréta Rehabilitációs Intézmény telephelyének 
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foglalkoztatóiban valósul meg. Munkanapokon a rehabilitációs intézmény étkezőjében történik a lakók 
főtt étel elfogyasztása. 

− A házi segítségnyújtás keretein belül a lakók személyi segítése és a háztartási segítségnyújtás 
biztosított, mindkét támogatott lakhatásban. 
A házi segítségnyújtás működési engedélye Tolnanémedi központtal mind a 10 otthonban élők 
számára biztosít ellátást a települések mindegyikén  

− A támogató szolgálat szakemberei hozzájárulnak az életviteli szükségletek kielégítéséhez, a társadalmi 
életben való részvételhez, a szolgáltatásokhoz, az önálló munkavégzéshez, szabadidős 
tevékenységekhez hozzájutáshoz. 
Támogató szolgálat központja Tolnanémediben a nappali ellátás épületében kap helyet. Itt szerveződik, 
mind a tíz támogatott lakhatásban élő személy az életviteli szükségleteinek szervezéséhez és 
kielégítéséhez szükséges szállító szolgáltatás megszervezése  

Szolgáltatásnyújtás környezete 

Tolnanémedi 
A község területe megközelítőleg 2195 hektár, lakónépessége 1048 fő, a területén található lakások száma 
pedig körülbelül 524 darab, ez a 80-as évek óta folyamatosan csökken. A település a Hegyhát északi 
csücskében a Sió-Kapos völgyében, tamási kistérségben található. A legközelebbi város Simontornya és 
Tamási, a megyeszékhelytől 70 km-re található. Közúton, a 61-es főúton közelíthető meg, vasúton a 
Budapest- Pécs vonalon elérhető. Tolnanémedi község közigazgatásilag, Tamási Kistérséghez tartozik. A 
közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata, amely egyben a hivatal székhelye is. 

A község a mezőgazdaság nagyüzem elindulásával, a 60-as évektől kezdve fejlődésnek indult. A település 
infrastrukturális ellátottsága folyamatosan javult. 2002-ben egy a fiatal házasok helyben maradását 
elősegítő bérházat " Fecskeházat" is átadtak. Valamennyi utca szilárd burkolatú, minden lakásban van 
áram, többségében vezetékes víz. A község fejlődésének egyik fontos mérföldköve az ivóvízminőség 
javulása. Az egészséges ivóvíz mellett fontos infrastrukturális elem, hogy kiépült a telefonrendszer. A 90-es 
évektől a gázhálózat is ellátja a települést, a szennyvízhálózat fejlesztése még nem valósult meg. 
A lakósok számára a községi könyvtár, nyilvános internet is elérhető. A rendezvények lebonyolítását 
szolgálja a község művelődési háza. A községben mindhárom felekezetnek van temploma.  
Háziorvos csütörtök kivételével naponta rendel a településen. A gyógyszertári nyitva tartást az orvosi 
rendeléshez igazítják. A szakorvosi ellátást a Tamási és Szekszárdi Szakrendelésen, illetve a Tolna Megyei 
Balassa János Kórházban vehetik igénybe. 

A szociális ellátásokat a Simontornyai önkormányzattal társulva oldja meg. A feladat megszervezését a 
Simontornyai Gondozási központ látja el. A faluban működő házi ápolást jelenleg két fő végzi. 
A családsegítést egy fő végzi, aki hétfőként, valamint igény szerint jár Simontornyáról. Támogató szolgálat 
feladatait a Gondozási központ autójával és munkatársával oldják meg. A Simontornyán szervezett nappali 
ellátást a tolnanémedi lakosok is igénybe vehetik. 
Az étkeztetést a település önállóan, saját konyhájával látja el. Igény szerint házhoz is szállítják az ellátottak 
részére. A házi ápolási feladatokat (elsősorban kötözések) Tamásiból érkező szakápolók látják el.  
Idősek számára nyugdíjasok klubja működik. 

A munkalehetőségek korlátozottak, magas a munkanélküliek száma. A vállalkozások többsége egyéni 
vállalkozás, mely kevés embernek biztosít munkahelyet.  
A település kereskedelmi ellátása megfelelő, az üzletek, vendéglátóhelységek biztosítják a lakósság 
kiszolgálását (19db). A nagyobb bevásárlásra azonban a közeli városokba kell utazni. 

Szekszárd 
A megyeszékhely, a kistérség legnagyobb városa, természetföldrajzi szempontból átmenő utak mentén 
fekszik. Lakónépessége 34 565 fő, így a közepes lélekszámú városok közé tartozik. Az utóbbi években az 
öregedés az elvándorlás a születések alacsony száma jellemezte a demográfiai mutatókat. Ugyanakkor a 
lakhatás perspektívái, megyei összehasonlításban kiemelkedőek.  
A város is fontos közlekedési útvonalak mellett terül el, a 6-os főút érinti és az 56-os út halad át rajta. A 
vasúti közlekedést a városon áthaladó Bátaszék - Rétszilas irányú vasút biztosítja. A város életében, az 
ingázók mellet jelentős a távolsági autóbusz-forgalom is.  
A város infrastruktúrájának kiépülése a 60-as évektől kezdődött. Mára szinte teljes mértékben kiépült az ívó 
vízszolgáltatás, a csatornázás, a szemét szállítás. A kor követelményeinek megfelelő szinten működnek a 
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telekommunikációs hálózatok is. A város belső központja nagy területen helyezkedik el. Sűrű az utca 
hálózat.  
A foglalkoztatottak száma 2005-ig csökkenő tendenciát mutatott. A 90-esévek óta növekszik a 
gazdaságilag inaktív háztartások száma, nőt a nyugdíjasok és eltartottak aránya. Valamennyi 
megyeszékhely közül itt Szekszárdon a legnagyobb a vállalkozássűrűség.  
A város egészségügyi alapellátását 20 háziorvos végzi, rendelési időn túl központi ügyeletek látják el a 
betegeket. Foglakoztatás egészségügyi ellátás, valamint mentőállomás is működik. 
Az alapszolgáltatásokat a Szociális Központ biztosítja az alábbi területeken: 

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- nappali ellátást biztosítanak az idősek klubjában és a fogyatékosok nappali intézményében 

A Humánszolgáltató Központ a következő szolgáltatásokat nyújtja: 
- családsegítő és gyermekjóléti ellátások 
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
- utcai szociális munka 
- nappali ellátás keretében népkonyha és nappali melegedő 

A közgyűlés a szenvedélybetegek közösségi ellátását, valamint a szenvedélybetegek nappali ellátását a 
Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal kötött szerződés útján 
biztosítja. 

A Kolping Támogató Szolgálat szervezésében valósul meg a fogyatékos személyek lakókörnyezetében 
történő ellátása érdekében a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésére létrehozott támogató 
szolgálat. 
Szekszárd lélekszámához és területéhez mérten kulturális élete gazdag, intézményei közül a Babits Mihály 
Művelődési központ a legnagyobb. A város közművelődési, szakkönyvtári feladatait az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár látja el. Dokumentum állománya mellett internet hozzáférés is lehetséges. A Wosinszky Mór 
Múzeum szintén tartalmas időtöltés kínál az ide látogatóknak. 

Simontornya 
A település 4547 lakosa 3383 ha területen éli mindennapjait. A megye északi részén terül el, a Sió két 
partján. Budapesttől közel száz km-re fekszik, Székesfehérvár ötven km, a Balaton negyven. Közlekedési 
szempontból előnyösen a 64-es és a 61-es főutak kereszteződésében található, a Pécs - Budapest 
vasútvonal felezőpontja. Simontornya 1995-ben kapott városi rangot.  
A lakosság mintegy 60%-a munkaképes korú, a felnőttek egyharmada középfokú, kb. 10%-a felsőfokú 
végzettséggel bír. Az infrastrukturális viszonyok a kor követelményeinek megfelelőek pár éve történt meg a 
szennyvízhálózat bővítése. Egy másik az ivóvízminőség javító projekt az ivóvíz megtisztult, az ihatóbb lett a  
korábbiaknál. 
A 3/2015 (II.26) önkormányzati rendelet szabályozza a rászorulókról való gondoskodást.  
Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi 
Társulás a Gondozási központot bízta meg a szociális gondoskodás megszervezésével. A helyiek az alábbi 
szolgáltatásokat vehetik igénybe: 

- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- étkeztetés (munkanapokon-házhozszállítás is igényelhető) 
- támogató szolgálat 
- Nappali ellátásként működtetik az idősek klubját, ahol a saját otthonukban élők (nem csak idősek) 

részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni szolgáltatásokra. 
- A családsegítő munkatársai rendszeresen szerveznek szabadidős közösségi programokat. 
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a gyönki Hegyhát Integrált Szociális Intézmény látja el. 

A háziorvosi teendőket három körzetre osztva látják el. Védőnői szolgálat is működik a településen. A 
szakorvosi vizsgálatokat Tamásiban és Szekszárdon tudják igénybe venni a város lakói. A fogorvosi ellátás 
a hét minden munkanapján megoldott. Gyógyszertári nyitva tartás is hétfőtől péntekig helyben megoldott. 
A viszonylag fejlett infrastruktúra és a jó közlekedési lehetőségek ellenére Simontornyát is sújtja a 
népességszám csökkenése. A város vezetése ugyanakkor elkötelezett a fejlődés mellett, 2013-ban több 
mint 300 millió Ft európai uniós támogatás segítségével újította fel belvárosát. 
A program során felújították a TEMI Fried Művelődési Házat, mely alkalmassá vált új programok 
megvalósítására, és a városi események színvonalasabb megrendezésére. A felújított művelődési ház 
valamennyi korosztálynak gazdag programokat, tartalmas egyesület kínál. Daloskör, ifjúsági klub, kéz- a 
kézben klub és még rock zenekar is működik itt. De itt kapott helyet a mozgáskorlátozottak egyesülete és a 
helyi szeretet szolgálat is. A katolikus templom komolyzenei koncertjei a színházi nyári esték, várják még a 
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közönséget. A város legszebb történelmi emléke a vár is sok látogatót vonz. Hagyományosan jelentős a 
város sportélete, 2016 őszén műfüves modern sportpályát adtak át. 
A közigazgatás területén Simontornya kistérségi feladatokat lát el, gyámhivatal, okmányiroda működik itt. 

Regöly 
A Kapos völgyében Szakálytól nyolc km-re északra fekszik. Megközelíthető Szakály után 2 km-re 
északnyugatra a hatvanötös főútról letérve; illetve a Budapest- Dombóvár-Pécs vasútvonalon. A község a 
Koppány és a Kapos folyók találkozásánál terül el. Kedvező természetföldrajzi adottságaival az idők során 
mindig biztosította az itt élők megélhetését. A megélhetést adó szántóföldek jó minőségűek, drágák. A 
faluban sokan választották a megélhetésnek ezt a módját. A község nagyrészt magyar nyelvű pár német 
ajkú család él itt mindössze. Lakóinak száma 1180 fő, akik 547 lakásban 6267 ha területen élnek. Szinte 
valamennyi utca burkolattal ellátott, vezetékes ivóvíz biztosított.  
A lakósságot hatvanhét vállalkozás szolgálja ki, a kereskedelmi egységek száma tíz. A községnek egy 
háziorvosi körzete van. A kistérségben a munkanélküliség meghaladja a megyei átlagot, a község lakóinak 
közel 20%-a volt állástalan..  
A kulturális igényeket könyvtár és művelődési ház elégíti ki. A szociális ellátások gondozási központon 
keresztül valósulnak meg. 
Regölyben a háziorvosi ellátást egy orvos biztosítja a hét minden napján. Védőnői tanácsadásban hetente 
két alkalommal részesülhetnek. A fogorvos minden héten két rendelési napot tart. A gyógyszertár minden 
munkanapon gondoskodik a megfelelő gyógyszerellátásról. A szakorvosi vizsgálatok Tamási 
Rendelőintézetben érhetőek el.  

A településen a pénzbeli és természetbeni ellátások mellett az alábbi szociális szolgáltatásokat vehetik 
igénybe a helyiek: 

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- tanyagondnoki szolgálat 
- nappali ellátást nyújtó intézmény (idősek klubja) működtetése 
- gyermekjóléti szolgálat 
- szociális információs szolgálat 

Az Alapszolgáltatási központ irányítja a házi gondozást és a családsegítő munkáját. A központ szakmai 
működését a gyönki Hegyhát Integrált Szociális Intézmény koordinálja. A házi gondozás feladatait jelenleg 
négy fő, a családsegítést egy munkatárs látja el. 
A község egyik jelentős munkaadója a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Margaréta Rehabilitációs 
Intézmény, mely az Eszterházy család egykori kastélyában kapott helyet. A kastély turisztikai szempontból 
is jelentős látnivaló. A Kézmű Nonprofit Kft. védett munkahelyet működtet a faluban megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására. 
A településen könyvtár és teleház működik, ahol ingyenes számítógép és internet-használat, e-tanácsadói 
segítség vehető igénybe. A lakosság biztonságérzetének növeléséről a polgárőrség gondoskodik. 
A községben több vegyeskereskedés, s mobil árusok szolgálják ki a helyiek igényeit. A postai és a 
Völgység - Hegyhát Takarék szolgáltatás a hét minden napján elérhető. 
Turisztikai szempontból országos jelentőségű terület, a község mellett található Pacsmagi tavak, 
természetvédelmi terület. A település turisztikai, kulturális különlegessége, hogy külön falutól keletre, egy 
kísérleti régészeti telep is működik.  

A támogatott lakhatással érintett települések lakosságszámának a kiváltott férőhelyek viszonyított aránya: 
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Lakhatási szolgáltatás helye, lakókörnyezete 

Szekszárd  
A lakhatási szolgáltatásra kiválasztott ingatlan belterületen fekszik, építmény nélküli ám közművesített 
területen helyezkedik el. Az ingatlan előtt szilárd burkolattal ellátott út található. A telket körülvevő épített 
települési valamint lakókörnyezett rendezett. A felépülő lakóház a település központjából jól 
megközelíthető, attól helyi tömegközlekedéssel maximum negyedórányi idő alatt elérhető. 

Simontornya  
A lakhatási szolgáltatásra kiválasztott ingatlanok belterületen fekszenek, építmény nélküli ám közművesített 
területen helyezkednek el. Az ingatlanok előtt szilárd burkolattal ellátott út található. A telkeket körülvevő 
épített települési valamint lakókörnyezett rendezett. A felépülő lakóházak a település központjaiból jól 
megközelíthetők, azoktól maximum negyedórányi idő alatt elérhetők. 

Tolnanémedi  
A lakhatási szolgáltatásra kiválasztott ingatlanok belterületen fekszenek, építmény nélküli ám közművesített 
területen helyezkednek el. Az ingatlanok előtt szilárd burkolattal ellátott út található. A telkeket körülvevő 
épített települési valamint lakókörnyezett rendezett. A felépülő lakóházak a települések központjaiból jól 
megközelíthetők, azoktól maximum negyedórányi idő alatt megközelíthetőek. 

Tolnanémedi (SHS)  
A lakhatási szolgáltatásra kiválasztott ingatlanok belterületen fekszenek, építmény nélküli ám közművesített 
területen helyezkednek el. Az ingatlanok előtt szilárd burkolattal ellátott út található. A telkeket körülvevő 
épített települési valamint lakókörnyezett rendezett. A felépülő lakóházak a települések központjaiból jól 
megközelíthetők, azoktól maximum negyedórányi idő alatt megközelíthetőek. 

Regöly 
A lakhatási szolgáltatásra kiválasztott ingatlanok belterületen fekszenek, építmény nélküli ám közművesített 
területen helyezkednek el. Az ingatlanok előtt szilárd burkolattal ellátott út található. A telkeket körülvevő 
épített települési valamint lakókörnyezett rendezett. A felépülő lakóházak a települések központjaiból jól, 
megközelíthetők, azoktól maximum negyedórányi idő alatt megközelíthetőek. 

Az ide költöz ők igényei és  az erre reagáló szolgáltatások 
A támogatott lakhatásban az eddigi teljes körű ellátás részeként nyújtott komplex szolgáltatás önálló 
életvitelt segítő szolgáltatásokra (pl, fejlesztés, gondozás, szállítás), valamint a lakhatási szolgáltatásra 
bomlik szét. 
A Támogatott lakhatás tervezett színhelyei: Szekszárd és Simontornya városok, valamint Regöly és 
Tolnanémedi települések. A tervek szerint Szekszárd városban egy 12 fős, Simontornya városban egy 11 
fős és egy 12 fős, Regöly településen két 11 és egy 10 fős Tolnanémedi településen négy 12 fős 
támogatott lakhatásra alkalmas, 10 db új ingatlan kerül megépítésre. 
A felmérés idején a kiváltandó otthon 115 férőhelyén 92 fő értelmileg akadályozott személy, 23 fő halmozott 
fogyatékossággal élő személy él. Ezért a 10 támogatott lakhatást nyújtó épületből legalább kettőben ezekre 
az igényekre is figyelemmel kell lenni, amelyek tervek szerint Tolnanémedi településen kerülnek 
megépítésre. 

Település neve
Település lakosságszám 

(fő)

Lakhatási szolgáltatás tervezett 

férőhelyszáma

(fő/település)

Település lakosságszám (fő) / 

Lakhatási szolgáltatás tervezett 

férőhelyszáma

(fő/település)

Szekszárd (Tolna 

megye)
34565 12 0,03%

Simontornya (Tolna 

megye)
4547 23 0,51%

Regöly (Tolna megye) 1180 32 2,71%

Tolnanémedi (Tolna 

megye)
1048 48 4,58%
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A szükségletfelmérés alapján a támogatott lakhatásban élők számára minden életterületen támogatási 
igény jelent meg. Az egyéni különbségek a támogatás napi időtartamában mutatkoznak, ezért fontos a 
szükségletekhez igazodó ellátásszervezés, melyek az esetvitelt nyújtó munkatársak feladatkörébe tartozik, 
akik szervezik a nappali ellátás szolgáltatáshoz, vagy fejlesztő foglalkoztatáshoz hozzájutást vagy a 
támogató szolgáltatások igénybevételével az egészségügyi szolgáltatókhoz, kulturális, sport 
rendezvényekhez, családi kapcsolatok ápoláshoz szükséges szállítási vagy segítői szolgáltatást, vagy a 
házi segítségnyújtás igénybevételével a személyi és szociális segítését. 
A párkapcsolatban élők számára lehetőség van az együttes elhelyezésre, kapcsolatuk elmélyítésére, a 
közös jövő tervezésére.  
A fejlesztő foglalkoztatás során többféle lehetőség áll rendelkezésre a park és kertgondozástól, a mosodai 
szolgáltatástól az ajándéktárgy - vagy a tartós élelmiszerkészítésig bezárólag. Így a kliens képességeinek 
és érdeklődésének legjobban megfelelő foglalkoztatást választhatja. Ezen felül még a lehetősége van az 
állapota javításához vagy fenntartásához szükséges terápiás vagy szinten tartópedagógiai foglalkozások 
igénybevételére. 

Szekszárd és Simontornya városokban élők számára a Támogatószolgálat szállítószolgáltatását a 
Tolnanémedi központtal működő szolgáltató látja el, akárcsak a házi segítségnyújtás személyi segítés vagy 
szociális segítés szolgáltatásait. 
Ugyanez igaz a Regöly vagy Simontornya településen megvalósuló lakhatási szolgáltatásokat 
igénybevevőkre is. Ezeken a településeken élők az integrált intézmény legközelebb működő otthonában 
juthatnak fejlesztő vagy terápiás foglalkozásokhoz, étkeztetéshez valamint Tolnanémedi központtal működő 
támogató szolgálat igénybevételével az egészségügyi szolgáltatókhoz, kulturális, sport rendezvényekhez, 
családi kapcsolatok ápoláshoz szükséges szállítási vagy segítői szolgáltatást is igénybe tudják venni. A 
legközelebbi telephelyek Szekszárdon a Hétszínvilág Otthon, a Simontornyaiak számára a pálfai Tölgyfa 
Otthon, a regölyiek számára a Margaréta Rehabilitációs Intézmény.  
A Tolnanémedi településen élők a házi segítségnyújtáshoz, nappali ellátáshoz, foglalkoztatáshoz támogató 
szolgáltatáshoz, a településen belül létrejövő szolgáltatókon keresztül juthatnak. 

Személyi feltételek 
A kiváltott intézményi ellátás helyébe lépő támogatott lakhatás, valamint az alapszolgáltatás körébe tartozó, 
de nem a támogatott lakhatás által nyújtott szolgáltatási elem (szállítás tekintetében támogató szolgáltatás, 
gondozás tekintetében házi segítségnyújtás, továbbá nappali ellátás) személyi feltételei a következőképpen 
alakul: 

A támogatott lakhatás vonatkozásában 21 fő: 1 vezető,10 esetfelelős, 10 kísérő - támogató munkatárs 
Tolnanémedi központtal, részben a nappali ellátás intézményében, részben a támogatott lakhatás 
helyszínein. 

Tárgyi-technikai feltételek 

Támogatott lakhatás lakóház 

A projekt megvalósítása során a pályázati feltételeknek megfelelő, támogatott lakhatást biztosító 8 db 
lakóépületet kívánunk létesíteni a maximális elhelyezhető 12 fő fogyatékos személy részére. A 8 lakóépület 
közül négy épület esetében 12 fő, két épület esetében 11 fő és egy épület esetében 10 fő elhelyezését 
kívánjuk biztosítani. A lakóépületek - a helyi adottságokhoz igazodó és az ellátottak szükségleteinek 
megfelelő méretű, földszintes épületek lesznek. A cél alacsony költséggel fenntartható, alacsony 
energiafelhasználású, és kevés karbantartást igénylő létesítmények létrehozása. 

Funkcionális egységek 

- A lakószobákat 12 m2-t meghaladó alapterülettel, illetve fogyatékos személyek elhelyezésére 
alkalmas műszaki tartalommal tervezzük kialakítani. Minimum 2 db 1 fős szoba kialakítása 
szükséges, és maximálisan 2 fő helyezhető el egy szobában. 

- Az épületben minimum 1 db háztartási helyiség és 2 db 6 m2-ert meghaladó alapterületű tároló 
helyiség kialakítása szükséges. 

- Az épületben 2-2 db nemenkénti vizesblokk (2 db férfi és 2 db női WC, mosdó, zuhanyozó) 
valamint 1 db akadálymentes WC-zuhanyzó kiépítése kötelező. 

- Az új építésű lakóépületeknél a felépítmények alapterülete a nettó 220 m2-t nem haladja meg. 
- Az építmény meg kell feleljen az OTÉK és egyéb vonatkozó építési jogszabályok előírásának, a 

szakági szabályozásoknak és a vonatkozó szociális törvénynek valamint az 1/2000 (I.7.) SzCsM 
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rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek. Elvárás a 
szakági szabványok alkalmazása és az alkalmazás igazolása. A szabványoktól való eltérés 
esetén tervező köteles igazolni, hogy az által alkalmazott műszaki megoldás egyenértékű vagy 
jobb, mint a vonatkozó szabványban szereplő előírás. 

Megújuló energiák alkalmazása 
- Minimum a költségoptimalizált követelményszint és lehetőség szerint napelemes rendszer 

kiépítése tervezendő. Vonatkozó jogszabály - 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 

Akadálymentesség biztosítása: 
- A projekt kertében komplex akadálymentesítést kell megoldani az egész építményben és a 

környékén, beleértve az akadálymentes parkoló telken belüli megoldását is. Ennek érdekében 
rehabilitációs szakmérnök bevonása, és nyilatkozata kötelező.  

- A lakószobák, a közösségi és a csoportos épületrészek, valamint a vizesblokkok és a zuhanyozók 
kialakításánál elvárás, hogy azok egy szintben, és a legkevesebb akadályoztatással legyenek 
megközelíthetőek és alkalmasak legyenek fogyatékossággal élő személyek ellátására. 

- Figyelni kell a belső terek kialakításánál (pakolás, főzés, mosás, stb.,) is az akadálymentességre. 

Anyag használat 

A betervezendő anyagoknál és szerkezeteknél elvárás, hogy a nagyobb (pl.: takarítás) igénybevételeknek 
és hatásoknak ellenállóak legyenek. A járófelületek kopásállóságának és csúszásmentességének 
meghatározásakor kiemelt figyelemmel kell lenni az ellátottak várható igényeire és lehetőségeire. 

A felületképzéseknél a természetes alapú burkolatok, festékek használata az igény az akadálymentesítés 
figyelembe vételével. 

A tervezési programnak, de legkésőbb a kiviteli terveknek részletes teljesítménynyilatkozatokat kell 
tartalmazniuk a főbb anyagok, berendezések és rendszerek tekintetében.  

Közművek 

Az ingatlanok közművekkel történő ellátása érdekében a projekt előkészítési szakaszában elkészülnek az 
ingatlanok alapfokú közművesítésének komplex kiviteli tervei (azaz a telken belüli közműtervek 
hiánytalanul és kompletten), mely az építési engedélyben illetve az engedélyezési dokumentációval 
összhangban teljes körű. Az ingatlanok közművekkel történő ellátása érdekében  
A tervezésnek ki kell térnie az adott terület közműadottságaira, meg kell tervezni a szükséges 
közműkapcsolatokat és be kell szerezni az ehhez szükséges előzetes közműszolgáltatói hozzájárulásokat. 
A tervezési terület közúti kapcsolatait fel kell tárni és szükség esetén a közútkezelő előzetes elvi 
hozzájárulását is be kell szerezni. 

Építészeti igények 

Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak a jogszabályokban 
meghatározott feltételek szerint szabad. 

− Alapozás: a talajviszonyok figyelembe vételével készülő alapozás 

− Falazat: hagyományos, fokozott hőszigetelő képességű falazó anyag 

− Födém: monolit vasbeton vagy gerendás födém  

− Válaszfal: 10 cm-es válaszfal, kellő merevségi biztosítással 

− Tetőszerkezet: magastető – lehetőleg alacsony hajlásszögű, összhangban a helyi építési 
szabályzattal. 

− Tetőfedés: helyi építési szabályzat alapján. Ha egyéb rendelkezés nincs rá, acéllemez VAGY színes 
cserepes lemez javasolt 

− Bádogozás: acéllemez színes bádogozás, függőeresz és lefolyó csatorna 
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− Hőszigetelés: EPS vagy szálas hőszigetelő anyagok, rendszerben, fokozott vastagsággal és 
hőszigetelő képességgel, minden külső határoló szerkezet és a padlásfödém esetében 

− Vakolatok: hagyományos gépi vakolat 

− Nyílászárók: külső ajtók: akadálymentes műanyag, gyengén látók részére is kialakítva 

− Ablakok: fokozott hőszigetelő képességű műanyag ablakok bukó-nyíló, kilincszáras kivitelben 

− Belső ajtók: fémtokos, fokozott igénybe vételre tervezve, szükség esetén mindkét oldalon nyitható 
zárrendszerrel, az akadálymentesítésnek megfelelő névleges méretekkel 

− Burkolatok: padló: nagy kopás állóságú, csúszásmentes kivitelű, közép árkategóriás 

− Oldalfalak: fokozott igénybevételű, burkolt kialakítása esetében közép kategóriás falburkoló csempe, 
mosdó és zuhanyzó helyiségekben mennyezetig. 

− Külső járda: Szükséges a tervezendő épület körüli megfelelő méretű és anyagú járda kialakítása, az 
akadálymentes megközelíthetőség biztosítása. 

− Vízszigetelés: az épület általános helyiségeiben talajnedvesség, szükség esetén talajvíznyomás 
elleni teknőszigetelés, a vizes helyiségekben használati víz elleni szigetelés, padlóban és csempe 
magasságban. 

− Festés: vizes helyiségekben mész festés, a többi helyiségekben vizes diszperziós festés 

− Villanyszerelés: Jogszabályi előírásoknak megfelelően, a fokozott veszélyhelyzetekre figyelemmel 
kialakított, erős és gyengeáramú hálózatok, berendezések, biztonsági berendezések (pl. ÉV relé), 
szerelvények. 

− Energetika: az épületnek meg kell felelnie legalább az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szól 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletben foglalt követelményeknek 
(költségoptimalizált követelményszint). Igény szerint megújuló energia hasznosítása tervezendő, 
elsősorban a villamos energia felhasználásának kiváltását szolgáló napelemes rendszer 
kialakítására.  

Külön gondot kell fordítani a kiürítés számítás elkészítésére, ellenőrzésére, a menekülési útvonal 
kialakítására és szükséges méretére. 

Gépészeti igények 

Speciális gépészeti igény nincs, de törekedni kell a gépészeti berendezések minimálisra csökkentésére. 
Vizesblokkok és háztartási helyiség szükség szerinti gépi automatikus szellőztetését meg kell oldani. 

Gépészet: falban, padlóban vezetett csövezés (padlófűtés nem javasolt), termo fejes radiátor szelep, 
erősített radiátor felfogatás  

Kazán: Preferált a kondenzációs gázkazán, külső időjárás követő vezérléssel, illetve a helyi adottságoknak 
megfelelően az elérhető legmagasabb szintű energiatakarékos kazán típus betervezése.  

Vagyonvédelmi igények 

A tervezett épületben elektromos, tűzvédelmi, mechanikai biztonsági rendszert tervezünk kiépíteni. A 
nyílászárók meg kell feleljenek az elvárható biztonsági követelményeknek, ezen felül egyéb vagyonvédelmi 
eszköz nem szükséges. 

Környezeti igények 

A tervezésnél figyelembe kell venni a meglévő faállományt a telken, ennek megóvása fontos szempont az 
épület elhelyezésénél. 

Tervezni kell a terület külső tereprendezését, (fásítás, füvesítés), a telek körüli teljes, zárt kerítést, az udvari 
járóutakat (járdákat) és a kerti berendezési tárgyakat (pl. padok).  
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Szükséges kialakítani továbbá a jogszabályi előírásoknak megfelelő dohányzó részt az épület 
környezetében. 

A tervezés során vizsgálandók a helyi építési előírások (HÉSZ), a műemléki és/vagy védett településképi 
előírások. A tervnek ki kell térnie a szomszédos ingatlanok bemutatására és várható kapcsolataikra is. 
Külön, tételesen vizsgálandók a szolgalmi jogviszonyok: mind a fennálló vagy várható kötelezettségek, 
mind az ingatlan tervezett funkciójához esetlegesen szükségessé váló jogok tekintetében. A 
tervdokumentációkat a 155/2016 (VI. 13.) Kormányrendelet és az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 33/A. 
szakaszának megfelelően kell elkészíteni és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges eljárást megindítani, 
mivel a tervezendő építmények 300 m2 alatti lakóépületek, vagy jogerős építési engedély megszerzésére 
irányuló eljárásban a szükséges tervek jogszabályoknak megfelelő elkészítése, ÉTDR bejelentés és a 
kiviteli tervek elkészítése. 

Támogatott lakhatás lakóház SHS 

A projekt megvalósítása során a pályázati feltételeknek megfelelő, támogatott lakhatást biztosító 2 db 
lakóépületet kívánunk létesíteni a maximálisan elhelyezhető 12 fő súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHS) 
személy részére. Mindkét létesítmény Tolnanémedi településen fog elhelyezkedni. A lakóépületek - a helyi 
adottságokhoz igazodó és az ellátottak szükségleteinek megfelelő méretű, földszintes épületek lesznek. A 
cél alacsony költséggel fenntartható, alacsony energiafelhasználású, és kevés karbantartást igénylő 
létesítmények létrehozása. 

Funkcionális egységek 

- A lakószobákat 12 m2 –t meghaladó alapterülettel, kerekes székes, illetve ágyban fekvő ellátottak 
elhelyezésére alkalmas műszaki tartalommal kell kialakítani. Minimum 2 db 1 fős szoba kialakítása 
szükséges, és maximálisan 2 fő helyezhető el egy szobában. 

- Az épületben minimum 1 db háztartási helyiség és 2 db 6 m2-ert meghaladó alapterületű tároló 
helyiség kialakítása szükséges. 

- Az épületben 2-2 db nemenkénti vizesblokk (2 db férfi és 2 db női WC, mosdó, zuhanyozó) 
valamint 1 db akadálymentes WC-zuhanyzó kiépítése kötelező, melyben az ágyban fekvő 
ellátottak fürdetése tisztálkodása is biztosítható. 

- Az új építésű lakóépületeknél a felépítmények alapterülete a nettó 260 m2-t nem haladhatja meg. 
- Az építmény meg kell feleljen az OTÉK és egyéb vonatkozó építési jogszabályok előírásának, a 

szakági szabályozásoknak és a vonatkozó szociális törvénynek valamint az 1/2000 (I.7.) SzCsM 
rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek. Elvárás a szakági 
szabványok alkalmazása és az alkalmazás igazolása. A szabványoktól való eltérés esetén tervező 
köteles igazolni, hogy az által alkalmazott műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, mint a 
vonatkozó szabványban szereplő előírás. 

Megújuló energiák alkalmazása 
- Minimum a költségoptimalizált követelményszint és lehetőség szerint napelemes rendszer 

kiépítése tervezendő. Vonatkozó jogszabály - 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. 

Akadálymentesség biztosítása: 
- A projekt kertében komplex akadálymentesítést kell megoldani az egész építményben és a 

környékén, beleértve az akadálymentes parkoló telken belüli megoldását is. Ennek érdekében 
rehabilitációs szakmérnök bevonása, és nyilatkozata kötelező.  

- A lakószobák, a közösségi és a csoportos épületrészek, valamint a vizesblokkok és a zuhanyozók 
kialakításánál elvárás, hogy azok egy szintben, és a legkevesebb akadályoztatással legyenek 
megközelíthetőek és alkalmasak legyenek fogyatékossággal élő személyek ellátására. 

- Figyelni kell a belső terek kialakításánál (pakolás, főzés, mosás, stb.,) is az akadálymentességre. 
Anyag használat  

A betervezendő anyagoknál és szerkezeteknél elvárás, hogy a nagyobb (pl.: takarítás) igénybevételeknek 
és hatásoknak ellenállóak legyenek. A járófelületek kopásállóságának és csúszásmentességének 
meghatározásakor kiemelt figyelemmel kell lenni az ellátottak várható igényeire és lehetőségeire. 
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A felületképzéseknél a természetes alapú burkolatok, festékek használata az igény az akadálymentesítés 
figyelembe vételével. 

A tervezési programnak, de legkésőbb a kiviteli terveknek részletes teljesítménynyilatkozatokat kell 
tartalmazniuk a főbb anyagok, berendezések és rendszerek tekintetében.  

Közművek 

Az ingatlanok közművekkel történő ellátása érdekében a projekt előkészítési szakaszában elkészülnek az 
ingatlanok alapfokú közművesítésének komplex kiviteli tervei (azaz a telken belüli közműtervek 
hiánytalanul és kompletten), mely az építési engedélyben illetve az engedélyezési dokumentációval 
összhangban teljes körű. Az ingatlanok közművekkel történő ellátása érdekében  
A tervezésnek ki kell térnie az adott terület közműadottságaira, meg kell tervezni a szükséges 
közműkapcsolatokat és be kell szerezni az ehhez szükséges előzetes közműszolgáltatói hozzájárulásokat. 
A tervezési terület közúti kapcsolatait fel kell tárni és szükség esetén a közútkezelő előzetes elvi 
hozzájárulását is be kell szerezni. 

Építészeti igények 

Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak a jogszabályokban 
meghatározott feltételek szerint szabad. 

− Alapozás: a talajviszonyok figyelembe vételével készülő alapozás 

− Falazat: hagyományos, fokozott hőszigetelő képességű falazó anyag 

− Födém: monolit vasbeton vagy gerendás födém  

− Válaszfal: 10 cm-es válaszfal, kellő merevségi biztosítással 

− Tetőszerkezet: magastető – lehetőleg alacsony hajlásszögű, összhangban a helyi építési 
szabályzattal. 

− Tetőfedés: helyi építési szabályzat alapján. Ha egyéb rendelkezés nincs rá, acéllemez VAGY színes 
cserepes lemez javasolt 

− Bádogozás: acéllemez színes bádogozás, függőeresz és lefolyó csatorna 

− Hőszigetelés: EPS vagy szálas hőszigetelő anyagok, rendszerben, fokozott vastagsággal és 
hőszigetelő képességgel, minden külső határoló szerkezet és a padlásfödém esetében 

− Vakolatok: hagyományos gépi vakolat 

− Nyílászárók: külső ajtók: akadálymentes műanyag, gyengén látók részére is kialakítva  

− Ablakok: fokozott hőszigetelő képességű műanyag ablakok bukó-nyíló, kilincszáras kivitelben 

− Belső ajtók: fémtokos, fokozott igénybe vételre tervezve, szükség esetén mindkét oldalon nyitható 
zárrendszerrel, az akadálymentesítésnek megfelelő névleges méretekkel 

− Burkolatok: padló: nagy kopás állóságú, csúszásmentes kivitelű, közép árkategóriás 

− Oldalfalak: fokozott igénybevételű, burkolt kialakítása esetében közép kategóriás falburkoló csempe, 
mosdó és zuhanyzó helyiségekben mennyezetig. 

− Külső járda: Szükséges a tervezendő épület körüli megfelelő méretű és anyagú járda kialakítása, az 
akadálymentes megközelíthetőség biztosítása. 

− Vízszigetelés: az épület általános helyiségeiben talajnedvesség, szükség esetén talajvíznyomás 
elleni teknőszigetelés, a vizes helyiségekben használati víz elleni szigetelés, padlóban és csempe 
magasságban. 

− Festés: vizes helyiségekben mész festés, a többi helyiségekben vizes diszperziós festés 
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− Villanyszerelés: Jogszabályi előírásoknak megfelelően, a fokozott veszélyhelyzetekre figyelemmel 
kialakított, erős és gyengeáramú hálózatok, berendezések, biztonsági berendezések (pl. ÉV relé), 
szerelvények. 

− Energetika: az épületnek meg kell felelnie legalább az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szól 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletben foglalt követelményeknek 
(költségoptimalizált követelményszint). Igény szerint megújuló energia hasznosítása tervezendő, 
elsősorban a villamos energia felhasználásának kiváltását szolgáló napelemes rendszer 
kialakítására.  

Külön gondot kell fordítani a kiürítés számítás elkészítésére, ellenőrzésére, a menekülési útvonal 
kialakítására és szükséges méretére. 

Gépészeti igények 

Speciális gépészeti igény nincs, de törekedni kell a gépészeti berendezések minimálisra csökkentésére. 
Vizesblokkok és háztartási helyiség szükség szerinti gépi automatikus szellőztetését meg kell oldani. 

Gépészet: falban, padlóban vezetett csövezés (padlófűtés nem javasolt), termo fejes radiátor szelep, 
erősített radiátor felfogatás  

Kazán: Preferált a kondenzációs gázkazán, külső időjáráskövető vezérléssel, illetve a helyi adottságoknak 
megfelelően az elérhető legmagasabb szintű energiatakarékos kazán típus betervezése.  

Vagyonvédelmi igények 

A tervezett épületben elektromos, tűzvédelmi, mechanikai biztonsági rendszert tervezünk kiépíteni. A 
nyílászárók meg kell feleljenek az elvárható biztonsági követelményeknek, ezen felül egyéb vagyonvédelmi 
eszköz nem szükséges. 

Környezeti igények 

A tervezésnél figyelembe kell venni a meglévő faállományt a telken, ennek megóvása fontos szempont az 
épület elhelyezésénél. 

Tervezni kell a terület külső tereprendezését, (fásítás, füvesítés), a telek körüli teljes, zárt kerítést, az udvari 
járóutakat (járdákat) és a kerti berendezési tárgyakat (pl. padok).  

Szükséges kialakítani továbbá a jogszabályi előírásoknak megfelelő dohányzó részt az épület 
környezetében. 

A tervezés során vizsgálandók a helyi építési előírások (HÉSZ), a műemléki és/vagy védett településképi 
előírások. A tervnek ki kell térnie a szomszédos ingatlanok bemutatására és várható kapcsolataikra is. 
Külön, tételesen vizsgálandók a szolgalmi jogviszonyok: mind a fennálló vagy várható kötelezettségek, 
mind az ingatlan tervezett funkciójához esetlegesen szükségessé váló jogok tekintetében. A 
tervdokumentációkat a 155/2016 (VI. 13.) Kormányrendelet és az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 33/A. 
szakaszának megfelelően kell elkészíteni és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges eljárást megindítani, 
mivel a tervezendő építmények 300 m2 alatti lakóépületek, vagy jogerős építési engedély megszerzésére 
irányuló eljárásban a szükséges tervek jogszabályoknak megfelelő elkészítése, ÉTDR bejelentés és a 
kiviteli tervek elkészítése. 

Szolgáltatási célú ingatlan bemutatása 

Nappali ellátást biztosító intézmény, Tolnanémedi  
A nappali ellátásra kiválasztott ingatlan belterületen fekszik, építmény nélküli ám közművesített területen 
helyezkedik el. Az ingatlan előtt szilárd burkolattal ellátott út található. A telket körülvevő épített települési 
valamint lakókörnyezett rendezett. A felépülő intézmény a település központjából jól megközelíthető, attól 
maximum negyedórányi idő alatt elérhető. 

Szolgáltatások igénybevev ői 
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− Mind a 10 támogatott lakhatásban biztosított az esetvitel és a szolgáltatásszervezés, összesen 115 fő 
részére. 

− Tolnanémedi központtal működő támogató szolgálat mind a négy településen létrejövő támogatott 
lakhatásban élő számára nyújtja az egészségügyi szolgáltatókhoz, kulturális, sport rendezvényekhez, 
családi kapcsolatok ápoláshoz szükséges szállítási vagy segítői szolgáltatást. Az igénybevevők 
lehetséges létszáma 115 fő 

− Tolnanémedi központtal működő házi segítségnyújtás mind a négy érintett településen szervezi az 
ellátottak szükségleteihez igazodó személyi és szociális segítést, összesen115 fő ellátott részére 

− A Tolnanémediben kialakítandó nappali ellátásban 48 fő részére biztosított a napközbeni ellátás és 
felügyelet valamint a terápiás és munka jellegű vagy fejlesztő foglalkoztatás. 

− A Simontornya városban támogatott lakhatásban élők foglakoztatáshoz étkezéshez, terápiás 
foglalkozáshoz a Tölgyfa Otthonban (23 fő), a Regölyben élők a Margaréta Rehabilitációs 
Intézményben( 32 fő), a Szekszárd városban élők (12 fő) a Hétszínvilág Otthonban vehetik igénybe ezt 
a szolgáltatást.  

Szolgáltatások bemutatása 

A támogatott lakhatásban az eddigi teljes körű ellátás részeként nyújtott komplex szolgáltatás önálló 
életvitelt segítő szolgáltatásokra (pl, fejlesztés, gondozás, szállítás), valamint a lakhatási szolgáltatásra 
bomlik szét. 

Támogatott lakhatási szolgáltatás: 
- az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat 

létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és 
fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül, 

- személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, illetve a 
csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén 
elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában, 

- az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának 
különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására. 

Az egyén szükségleteihez igazodó szolgáltatásokat és az azokhoz hozzájutás megszervezését támogatott 
lakhatás eset vitelért felelős munkatársai és vezetője végzi. A támogatott lakhatás központja 
Tolnanémediben a nappali ellátás épületében kap helyet. 

Házi segítségnyújtás:  
A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - 
szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást 
igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének 
és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, 
fejlesztésével biztosított legyen. 
A házi segítségnyújtás során a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás, a 
szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosít a működtető. 

Szociális segítés keretében: 
- A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben 
- vasalás 

- A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 
- mosogatás 
- ruhajavítás 

- télen hóeltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt 
- kísérés 

- Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában 

Személyi gondozás keretében: 
- Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 
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- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

- Gondozási és ápolási feladatok körében: 
- mosdatás 
- fürdetés 
- öltöztetés 
- ágyazás, ágyneműcsere 
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 
- haj, arcszőrzet ápolás 
- száj, fog és protézis ápolása 
- körömápolás, bőrápolás 
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 
- mozgatás ágyban 
- decubitus megelőzés 
- felületi sebkezelés 
- sztómazsák cseréje 
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 
- vérnyomás és vércukor mérése 
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés 
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 

segítségnyújtás 
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig) 
A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és 
szakellátást nyújtó intézményekkel. 

A 10 támogatott lakhatásban élő 115 fő részére segítséget nyújtó házigondozói szolgálatot vezető gondozó 
irányítja. 
A vezető gondozó munkakörébe tartozó feladatok különösen 
- felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése, 
- biztosított szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, a szakmai munka 

összehangolása, szervezési, vezetési feladatok ellátása, 
- a szociális munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése, 
- a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre 

juttatása, 
- kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel, 
- intézmény és szociálpolitikai eszközrendszer fejlesztésének elősegítése, 
- más típusú ellátás szükségessége esetén, annak kezdeményezése. 
Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el. Ha fertőző beteg 
gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot időtartama alatt kizárólag a fertőző 
beteget gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése érdekében szükséges tárgyi feltételeket és 
felkészítést biztosítani kell. 

Nappali ellátás. 
Tolnanémedi településen 48 fő részére fogyatékosok nappali intézményének kialakítására kerül sor. A 
nappali ellátást biztosító intézmény 

- az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi 
életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, 

- a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi 
szervezésű programoknak, csoportoknak, 

- biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető 
módon működjön. 

A fogyatékos személyek nappali intézménye emellett gyógypedagógiai segítségnyújtás és pedagógiai 
segítségnyújtás szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít. 
A fogyatékos személyek nappali intézményében hat-nyolc fős gondozási csoportban kerül sor a 
foglalkozásokra. A gondozási csoportok kialakítása során figyelembe veszik az ellátást igénybe vevők 
életkorát és fejlettségi szintjét. 
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Foglalkoztatás: 
A fogyatékos személyek nappali ellátást nyújtó intézményében a gyógypedagógiai és pedagógiai 
segítségnyújtás keretében a következő foglalkozásokat tervezzük: 

Terápiás foglalkozások: 
- Snoozelen- terápia: 

- Komplex érzék és mozgásszervi szervi stimuláció 
- Agresszivitási szint csökkentés 

- Mozgásterápia:  
- Fizikoterápiás szakemberrel a súlyosan fogyatékos lakók átmozgatása, tornáztatása 
- Fizikoterápiás szakember felügyeletével sótartalmú és élményfürdők vétele, illetve 

izomstimulálás valamint relaxációs kezelés. 
- Fejlesztőpedagógussal játékos mozgáskészség fejlesztés a tornateremben. 
- Fejlesztőpedagógusokkal ismeretszerző séták szervezése a faluban, levegőztetés. 

- Művészetterápia foglalkoztatás szervezők, pedagógusok vezetésével 
- Zenehallgatás és zeneélvezet, színkottás zenélés. 
- Agyagos foglakozás az otthon kerámia műhelyében. 
- Szalma és csuhétárgy készítés. 
- Szövés, hímzés. 
- Festészet, rajzfoglalkozás,  
- Mozgás-játék, színjátszás. 

Készség, képességfejlesztő foglalkozások 
- számolás, íráskészség fenntartása, finommotorika fejlesztő gyakorlatok, 
- higiénés ismeretek és gyakorlatok rendszeres végzése pl.: fogmosás, kézmosás elemeinek 

gyakoroltatása, 
- memóriafejlesztés, 
- közlekedési ismeretek, 

Képzési célú foglakozások: 
Az egyén képességeit figyelembe vevő - fejlesztő, szinten tartó, foglalkozások, estenként tanfolyami 
vizsgára való, felkészítés, fejlesztő pedagógusok vezetésével. 

Munkavégzési célú foglalkoztatás: 
Munkaterápia keretében ajándéktárgy, használati tárgy vagy a tartós élelmiszerkészítés (tészta, 
szárazsütemény). 

A nappali ellátás részeként az igénybevevők munkanapokon étkeztetésben is részesülnek a közétkeztetési 
szabályok és a diéták figyelembe vételével, melyet a Tölgyfa otthon konyháján készült  
telek melegítőkonyhai tálalásával és a helyi étkezőben történő elfogyasztásával biztosítható. 

Támogató Szolgálat: 
A támogató szolgálat feladata, hogy  
- a személyi segítő szolgálat működtetésével biztosítja a 

-  fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítését, 
- a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok 

folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, 
sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez szükséges támogatást, 

- szállító szolgálat működtetése révén hozzájáruljon az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatások, közszolgáltatások eléréséhez. 

A támogató szolgálatot tevékenysége az ellátási területen élő valamennyi támogatott lakhatás szolgáltatás 
igénybevevőre kiterjed, és szolgáltatásai - a háziorvos javaslatának figyelembevételével - az egyéni 
szükségletekhez igazodik. 

A támogató szolgáltatás gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, szállítás,felügyelet, gyógypedagógiai 
segítségnyújtás, háztartási segítségnyújtás és esetkezelés szolgáltatási elemeket biztosít. 
A támogató szolgálat székhelye Tolnanémedi településen kialakítandó nappali ellátó intézmény ben kap 
helyet. 
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A támogató szolgálat gépjárművének alkalmasnak kell lennie elektromos kerekes székes személy 
szállítására, valamint rendelkeznie kell mobil rámpával vagy emelőszerkezettel, valamint 4+3 pontos 
biztonsági rögzítéssel. 

Fejlesztő foglalkoztatás: 
Fejlesztő foglalkoztatásban részesülhet a támogatott lakhatásban élők közül az, az intézményi 
jogviszonyban álló személy, aki erre irányuló szakvéleménnyel rendelkezik, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 
nem érte el és fejlesztési jogviszonyra az intézmény vezetőjével fejlesztési szerződést kötött vagy 
munkaviszonyt létesített. 

A fejlesztési jogviszony keretében történő foglalkoztatást a támogatott lakhatásban élők az integrált 
intézmény hozzájuk legközelebb eső telephelyén Simontornyaiak Pálfa Tölgyfa Otthonban, Tolnanémediek 
Tolnanémedi nappali intézményben, Regölyieknek Margaréta Otthon Regöly-majsapusztán, 
Szekszárdiaknak a Hétszínvilág Otthonban kaphatnak. 

A foglalkoztathatók maximális létszáma Simontornyán 23 fő, Tolnanémediben 48 fő, Regölyben 32 fő 
Szekszárdon 12 fő 

Parkgondozás (Regöly, Pálfa, Szekszárd): 
Regöly 2 ha, Pálfán 2.6 ha, Szekszárdon 1,5 ha park tartozik az otthonokhoz. A foglalkoztatottak feladata 
az otthonok külső és belső környezetének rendben tartása és gondozása: falevelek összegyűjtése, 
elhordása, udvar és járdaseprés, szemétgyűjtés és elszállítás, hólapátolás. Feladatuk az otthonok udvarán 
található dísznövények, virágok, cserjék és fák gondozása. Munkaeszközeik: hólapát, seprű, talicska, kapa, 
ásó, lombseprű, gereblye. 
Takarítási tevékenység: (Regöly, Pálfa, Tolnanémedi, Szekszárd):. 
A foglalkoztatottak munkaterülete az otthonok osztályai, helyiségei, folyosók, ebédlők, szobák. A 
foglalkoztatottak feladata a kijelölt területen történő seprés, felmosás, portalanítás, székek, asztalok és 
ajtók lemosása, terítés és rendrakás. Munkaeszközeik: partvis, lapát, felmosó vödör, felmosó-kocsi, 
felmosó készlet, törlőkendők.  
Mosodai tevékenység: (Regöly, Pálfa, Szekszárd): 
A foglalkoztatottak feladata a szennyes és tisztaruhák gyűjtése és szállítása az osztályok és a mosoda 
között, a mosodán teregetés, hajtogatás. Eszközök: kesztyű, ruháskosár, ruhás zsák, lavor. 
Konyhai kisegítő tevékenység (Pálfa, Regöly, Szekszárd) 
Az otthonok konyháján konyhai kisegítő tevékenységet végeznek az foglalkoztatottak. A közegészségügyi 
előírásoknak megfelelően mosogatás, konyhai hulladékok előírás szerinti gyűjtése, zöldség pucolás a 
feladatuk. 
Az intézmény nagy kertje / kb.4.400 m2 /: szántóterület, az itt termelt növények: kukorica, burgonya, 
hagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom, uborka, káposztafélék, bab, borsó, ezek az intézmény 
konyhájára, illetve téli tárolásra és befőzésre kerülnek. A mosoda mögötti kisebb kert /kb. 1.200 m2, ebből 
30 m2 fóliasátor/. Itt termelik meg a szakköri foglalkozásokhoz a szárazvirág alapanyagot, a dísztököket, 
egyéb dísznövényeket, illetve a fóliában palántákat nevelnek, amelyek később a nagykertbe kerülnek 
kiültetésre. 
Mézeskalács készítés (Pálfa) 
Az otthon területén található 66m2-es mézeskalács sütőüzemben a foglalkoztatottak a raktárból az 
alapanyagok vételezése után elkészítik az értékesítésre alkalmas terméket, majd becsomagolják és rendbe 
rakják a sütőüzemet. Munkaeszközeik sütő, keverő gépek, asztalok, 2 db nagy és 2d kisebb korszerű 
tűzhely, sütőformák. Rendelkezünk egy 4,8m2  raktárral ahol az alapanyagok található salgó polcokon.  
Szövőműhely (Tolnanémedi, Regöly) 
A foglalkoztatottak feladata lábtörlők és szőnyegek szövése egy színnel és több színnel, szövés-
előkészítés során anyagok összevágása, varrása és gombolyítása, színkombinációk kialakítása. 
Munkaeszközök: szövőszék, szövőkeret, a termékek tárolására polcrendszer, a foglalkoztatottak 
létszámának megfelelő mennyiségű és a szövés munkafolyamataival összefüggő további eszközök: olló, tű, 
cérna mérőszalag. 
Fazekas műhely (Pálfa, Szekszárd) 
Munkaterületük az intézményben működő műhelyek, és égetőhelyiségek, ahol a kemence található. 
Munkaeszközeik: a tárgyak készítéséhez szükséges alapanyagok, eszközök, 4 korong asztal nyújtólap stb. 

Ajándéktárgy készítő műhelyek: Regölyben, Pálfán, Tolnanémedin, Szekszárdon.  
A foglalkoztatottak feladata pamut és textilanyagból, virág, bábok, játékfigurák, díszpárnák készítése 
(patch-work), egyéb dísztárgyak és ajándéktárgyak készítése különböző alapanyagokból. Különböző 
alapanyagú gyöngyökből karkötők, fülbevaló, nyaklánc készítése. Gipsztermékek készítése, szárazvirágból, 
termésekből dísztárgyak előállítása, kaspók valamint díszüvegek készítése. Gyertyákat, különböző 
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alapanyagból készült fali-és asztaldíszeket, valamint halottak napi koszsorút és adventi koszorút is 
készítenek a foglalkoztatottak. 
Munkaeszközök, alapanyagok: parafin, száraztermés, gyöngy, textil, textil, ragasztó valamint az 
ajándéktárgy készítéshez szükséges eszközök, kellékek (olló, tű, kiöntőformák stb) 

Személyi feltételek 

− A házi segítségnyújtás vonatkozásában 57 fő: 

- 8 db támogatott lakhatás esetén a bent élők személyi és szociális segítésére (általános 
szükségletű személyek esetén) 5 fő/ támogatott lakhatás, összesen 40 fő gondozó. 

Gondozási feladatok: 

Általános gondozási szükségletű lakók esetén 

Hétköznap napi 20 munkaóra szükséglet : 251*20 =5020 

Hétvégén napi 28 munkaóra szükséglet: 114*28=3192 

Összesen: 8212 munkaóra/ év 

1 munkavállaló éves munkaóráinak száma átlag 1680 óra 

Összesen 4.8 fő kerekítve 5 fő kell támogatott lakhatásonként 

-  2 db halmozott fogyatékossággal élő ellátott személyek számára lakhatást biztosító otthon 
esetében 8 fő/ támogatott lakhatás összesen 16 gondozó. 

Gondozási feladatok: 

SHS gondozási szükségletű lakók esetén 

Hétköznap napi 30 munkaóra szükséglet : 251*30 =7530( éjjel 1 fő 12 óra+nappal 1 fő 12 
óra+ délután 1 fő 6 óra) 

Hétvégén napi 42 munkaóra szükséglet: 114*42=4788 (éjjel 1 fő 12 óra+nappal 2 fő 12 óra+ 
délután 1 fő 8 óra) 

Összesen: 12318 munkaóra/ év 

1 munkavállaló éves munkaóráinak száma átlag 1680 óra 

Összesen 7.3 fő kerekítve 8 fő kell támogatott lakhatásonként 

- 1 fő vezető gondozó. 

Tolnanémedi központtal a támogatott lakhatás helyszínein történő munkavégzéssel. 

− A nappali ellátás működtetéséhez 8 fő: 1 fő vezető, 4 fő terápiás munkatárs, 3 fő gondozó. 

Tolnanémedin 

− A támogató szolgálat működtetéséhez 4 fő: 1fő vezető, 3 fő gondozó 

Tolnanémedi központtal a támogatott lakhatásban élők igényeihez igazodva általuk megjelölt 
helyszíneken. 

− Fejlesztő foglalkoztatás 25 foglalkoztatottanként 1 fő segítő várhatóan: Tolnanémedi 1 fő, Regöly 1 fő, 
Pálfa, 1 fő, Szekszárd, 1 fő 

Tárgyi, technikai feltételek 

Nappali ellátást biztosító intézmény 

A projekt megvalósítása során a pályázati feltételeknek megfelelő, nappali ellátást biztosító intézmény 
létesítését kívánjuk megvalósítani 48 fő fogyatékos személy részére. Az új intézmény Tolnanémedi 
településen fog elhelyezkedni. Az épület - a helyi adottságokhoz igazodó és az ellátottak szükségleteinek 
megfelelő méretű, földszintes épület lesz. A cél alacsony költséggel fenntartható, alacsony 
energiafelhasználású, és kevés karbantartást igénylő létesítmény létrehozása. 
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Funkcionális egységek 

- Az intézményben minimálisan az alábbi helyiségek elhelyezése szükséges: 
- 1 db minimum 100 m2-es étkező  
- 1 db melegítő konyha (tálaló, fehér és fekete mosogató) 
- 4 db 8-8 fős közösségi csoportszoba 
- 2 db pihenőszoba 
- 1 db mosókonyha - szellőztethető 
- 2-2 db nemenkénti (2 db férfi és 2 db női) WC-mosdó 
- 1-1 db nemenkénti (1 db férfi és 1 db női) zuhanyzós vizesblokk 
- 1-1 db nemenkénti (1 db férfi és 1 db női) személyzeti öltöző és zuhanyzós vizesblokk 
- 1-1 db nemenkénti (1 db férfi és 1 db női) személyzeti WC-mosdó 
- 1 db öltöző (fekete) 
- 1 db öltöző (fehér) 
- 1 db akadálymentes WC-mosdó 
- 2 db minimum 10m2-es raktár 
- 1 db 15 m2-es iroda 
- 2 db 8 m2-es iroda 
- 1 db minimum 50 m2-es foglalkoztató helyiség 
- 1 db garázs 
- 1 db műhely-tároló helyiség 

- Az intézmény felépítményeinek alapterülete a nettó 500 m2-t nem haladhatja meg. 
- Az építmény meg kell feleljen az OTÉK és egyéb vonatkozó építési jogszabályok előírásának, a 

szakági szabályozásoknak és a vonatkozó szociális törvénynek valamint az 1/2000 (I.7.) SzCsM 
rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek. Elvárás a szakági 
szabványok alkalmazása és az alkalmazás igazolása. A szabványoktól való eltérés esetén tervező 
köteles igazolni, hogy az által alkalmazott műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, mint a 
vonatkozó szabványban szereplő előírás. 

Megújuló energiák alkalmazása 
- Minimum a költségoptimalizált követelményszint és lehetőség szerint napelemes rendszer, 

valamint hőszivattyús rendszer kiépítése tervezendő. Vonatkozó jogszabály - 7/2006. (V. 24.) TNM 
rendelet. 

Akadálymentesség biztosítása: 
- A projekt kertében komplex akadálymentesítést kell megoldani az egész építményben és a 

környékén, beleértve az akadálymentes parkoló telken belüli megoldását is. Ennek érdekében 
rehabilitációs szakmérnök bevonása, és nyilatkozata kötelező.  

- A lakószobák, a közösségi és a csoportos épületrészek, valamint a vizesblokkok és a zuhanyozók 
kialakításánál elvárás, hogy azok egy szintben, és a legkevesebb akadályoztatással legyenek 
megközelíthetőek és alkalmasak legyenek fogyatékossággal élő személyek ellátására. 

- Figyelni kell a belső terek kialakításánál (pakolás, főzés, mosás, stb.,) is az akadálymentességre. 

Anyag használat 

A betervezendő anyagoknál és szerkezeteknél elvárás, hogy a nagyobb (pl.: takarítás) igénybevételeknek 
és hatásoknak ellenállóak legyenek. A járófelületek kopásállóságának és csúszásmentességének 
meghatározásakor kiemelt figyelemmel kell lenni az ellátottak várható igényeire és lehetőségeire. 

A felületképzéseknél a természetes alapú burkolatok, festékek használata az igény az akadálymentesítés 
figyelembe vételével. 

A tervezési programnak, de legkésőbb a kiviteli terveknek részletes teljesítménynyilatkozatokat kell 
tartalmazniuk a főbb anyagok, berendezések és rendszerek tekintetében.  

Közművek 

Az ingatlanok közművekkel történő ellátása érdekében a projekt előkészítési szakaszában elkészülnek az 
ingatlanok alapfokú közművesítésének komplex kiviteli tervei (azaz a telken belüli közműtervek 
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hiánytalanul és kompletten), mely az építési engedélyben illetve az engedélyezési dokumentációval 
összhangban teljes körű. Az ingatlanok közművekkel történő ellátása érdekében  
A tervezésnek ki kell térnie az adott terület közműadottságaira, meg kell tervezni a szükséges 
közműkapcsolatokat és be kell szerezni az ehhez szükséges előzetes közműszolgáltatói hozzájárulásokat. 
A tervezési terület közúti kapcsolatait fel kell tárni és szükség esetén a közútkezelő előzetes elvi 
hozzájárulását is be kell szerezni. 

Építészeti igények 

Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak a jogszabályokban 
meghatározott feltételek szerint szabad. 

− Alapozás: a talajviszonyok figyelembe vételével készülő alapozás 

− Falazat: hagyományos, fokozott hőszigetelő képességű falazó anyag 

− Födém: monolit vasbeton vagy gerendás födém 

− Válaszfal: 10 cm-es válaszfal, kellő merevségi biztosítással 

− Tetőszerkezet: magastető – lehetőleg alacsony hajlásszögű, összhangban a helyi építési 
szabályzattal. 

− Tetőfedés: helyi építési szabályzat alapján. Ha egyéb rendelkezés nincs rá, acéllemez VAGY színes 
cserepes lemez javasolt 

− Bádogozás: acéllemez színes bádogozás, függőeresz és lefolyó csatorna 

− Hőszigetelés: EPS vagy szálas hőszigetelő anyagok, rendszerben, fokozott vastagsággal és 
hőszigetelő képességgel, minden külső határoló szerkezet és a padlásfödém esetében 

− Vakolatok: hagyományos gépi vakolat 

− Nyílászárók: külső ajtók: akadálymentes műanyag, gyengén látók részére is kialakítva 

− Ablakok: fokozott hőszigetelő képességű műanyag ablakok bukó-nyíló, kilincszáras kivitelben 

− Belső ajtók: fémtokos, fokozott igénybe vételre tervezve, szükség esetén mindkét oldalon nyitható 
zárrendszerrel, az akadálymentesítésnek megfelelő névleges méretekkel 

− Burkolatok: padló: nagy kopás állóságú, csúszásmentes kivitelű, közép árkategóriás 

− Oldalfalak: fokozott igénybevételű, burkolt kialakítása esetében közép kategóriás falburkoló csempe, 
mosdó és zuhanyzó helyiségekben mennyezetig. 

− Külső járda: Szükséges a tervezendő épület körüli megfelelő méretű és anyagú járda kialakítása, az 
akadálymentes megközelíthetőség biztosítása. 

− Vízszigetelés: az épület általános helyiségeiben talajnedvesség, szükség esetén talajvíznyomás 
elleni teknőszigetelés, a vizes helyiségekben használati víz elleni szigetelés, padlóban és csempe 
magasságban. 

− Festés: vizes helyiségekben mész festés, a többi helyiségekben vizes diszperziós festés 

− Villanyszerelés: Jogszabályi előírásoknak megfelelően, a fokozott veszélyhelyzetekre figyelemmel 
kialakított, erős és gyengeáramú hálózatok, berendezések, biztonsági berendezések (pl. ÉV relé), 
szerelvények. 

− Energetika: az épületnek meg kell felelnie legalább az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szól 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletben foglalt követelményeknek 
(költségoptimalizált követelményszint). Lehetőség szerint megújuló energia hasznosítása 
tervezendő elsősorban a villamos energia felhasználásának kiváltását szolgáló napelemes 
rendszer és a fűtési rendszerhez kapcsolódó hőszivattyú kialakítására.   

Külön gondot kell fordítani a kiürítés számítás elkészítésére, ellenőrzésére, a menekülési útvonal 
kialakítására és szükséges méretére. 
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Gépészeti igények 

Speciális gépészeti igény nincs, de törekedni kell a gépészeti berendezések minimálisra csökkentésére. 
Vizesblokkok és háztartási helyiség szükség szerinti gépi automatikus szellőztetését meg kell oldani. 

Gépészet: falban, padlóban vezetett csövezés (padlófűtés nem javasolt), termo fejes radiátor szelep, 
erősített radiátor felfogatás  

Kazán: Preferált a kondenzációs gázkazán, külső időjáráskövető vezérléssel, illetve a helyi adottságoknak 
megfelelően az elérhető legmagasabb szintű energiatakarékos kazán típus betervezése.  

Vagyonvédelmi igények 

A tervezett épületben elektromos, tűzvédelmi, mechanikai biztonsági rendszert tervezünk kiépíteni. A 
nyílászárók meg kell feleljenek az elvárható biztonsági követelményeknek, ezen felül egyéb vagyonvédelmi 
eszköz nem szükséges. 

Környezeti igények 

A tervezésnél figyelembe kell venni a meglévő faállományt a telken, ennek megóvása fontos szempont az 
épület elhelyezésénél. 

Tervezni kell a terület külső tereprendezését, (fásítás, füvesítés), a telek körüli teljes, zárt kerítést, az udvari 
járóutakat (járdákat) és a kerti berendezési tárgyakat (pl. padok).  

Szükséges kialakítani továbbá a jogszabályi előírásoknak megfelelő dohányzó részt az épület 
környezetében. 

A tervezés során vizsgálandók a helyi építési előírások (HÉSZ), a műemléki és/vagy védett településképi 
előírások. A tervnek ki kell térnie a szomszédos ingatlanok bemutatására és várható kapcsolataikra is. 
Külön, tételesen vizsgálandók a szolgalmi jogviszonyok: mind a fennálló vagy várható kötelezettségek, 
mind az ingatlan tervezett funkciójához esetlegesen szükségessé váló jogok tekintetében. A 
tervdokumentációkat a 155/2016 (VI. 13.) Kormányrendelet és az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 33/A. 
szakaszának megfelelően kell elkészíteni és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges eljárást megindítani, 
mivel a tervezendő építmények 300 m2 alatti lakóépületek, vagy jogerős építési engedély megszerzésére 
irányuló eljárásban a szükséges tervek jogszabályoknak megfelelő elkészítése, ÉTDR bejelentés és a 
kiviteli tervek elkészítése. 

Szolgáltatási gy űrű 

Tolnanémedi 
- Szociális szolgáltatások 20 km- s körzetben: 

A szociális ellátásokat a Simontornyai önkormányzattal társulva oldja meg. A feladat megszervezését a 
Simontornyai Gondozási központ látja el. A faluban működő házi ápolást jelenleg két fő végzi. 
A családsegítést egy fő végzi, aki hétfőként, valamint igény szerint jár Simontornyáról. Támogató 
szolgálat feladatait a Gondozási központ autójával és munkatársával oldják meg. A Simontornyán 
szervezett nappali ellátást a tolnanémedi lakosok is igénybe vehetik. 
Az étkeztetést a település önállóan, saját konyhájával látja el. Igény szerint házhoz is szállítják az 
ellátottak részére. A házi ápolási feladatokat (elsősorban kötözések) Tamásiból érkező szakápolók 
látják el. Idősek számára nyugdíjasok klubja működik. 
Szociális alapszolgáltatás nyújtását a pályázatban tervezzük. 

- Egészségügyi szolgáltatások 20 km- s körzetben: 
Háziorvos csütörtök kivételével naponta rendel a településen. A gyógyszertári nyitva tartást az orvosi 
rendeléshez igazítják. A szakorvosi ellátást a Tamási és Szekszárdi Szakrendelésen, illetve Kórházban 
vehetik igénybe. 

- Munkaerő piaci részvételt támogató szolgáltatók 20 km-s körzetben 
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Legközelebb Tamási városban található, a Tamási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán. A 
pályázatban tervezzük a tanácsadás kialakítását a fejlesztő foglalkozás részeként. 

- Szabadidős tevékenység lehetőségei 20 km körzetben: 
A lakósok számára a községi könyvtár, nyilvános internet is elérhető. A rendezvények lebonyolítását 
szolgálja a község művelődési háza. A községben mindhárom felekezetnek van temploma.  
Simontornya város szolgáltatásai: 

Szekszárd 
- Szociális Szolgáltatások 20 km- s körzetben: 

A rászorulók segítéséről a szociális ellátás helyi szabályozásáról a városvezetés jogszabállyal 
gondoskodik. 
Az alapszolgáltatásokat a Szociális Központ biztosítja az alábbi területeken: 

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- nappali ellátást biztosítanak az idősek klubjában és a fogyatékosok nappali intézményében 

A Humánszolgáltató Központ a következő szolgáltatásokat nyújtja: 
- családsegítő és gyermekjóléti ellátások 
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
- utcai szociális munka 
- nappali ellátás keretében népkonyha és nappali melegedő 

A közgyűlés a szenvedélybetegek közösségi ellátását, valamint a szenvedélybetegek nappali ellátását 
a Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal kötött szerződés útján 
biztosítja. 
A Kolping Támogató Szolgálat szervezésében valósul meg a fogyatékos személyek lakókörnyezetében 
történő ellátása érdekében a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésére létrehozott 
támogató szolgálat. 

- Egészségügyi szolgáltatások 20 km- s körzetben: 
Fontos, hogy Tolna Megye legnagyobb egészségügyi intézménye a TM Megyei Kórház és 
Rendelőintézet is Szekszárdon található. A város egészségügyi alapellátását 20 háziorvos végzi, 
rendelési időn túl központi ügyeletek látják el a betegeket. Foglakoztatás egészségügyi ellátás, 
valamint mentőállomás is működik. 

- Munka erőpiaci részvételt támogató szolgáltatók 20 km-s körzetben 
A városban található, a Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály szervezésében 

- Szabadidős tevékenység lehetőségei 20 km-s körzetben: 
Szekszárd lélekszámához és területéhez mérten kulturális élete gazdag, intézményei közül a Babits 
Mihály Művelődési központ a legnagyobb. A város közművelődési, szakkönyvtári feladatait az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtár látja el. Dokumentum állománya mellett internet hozzáférés is lehetséges. A 
Wosinsky Mór Múzeum szintén tartalmas időtöltés kínál az ide látogatóknak. 
Városi sportcsarnok, uszoda, élményfürdő lehetőségei adottak a sportot kedvelőknek. 

Simontornya 
- Szociális Szolgáltatások 20 km- s körzetben: 

Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó 
Intézményi Társulás a Gondozási központot bízta meg a szociális gondoskodás megszervezésével. A 
helyiek az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe: 

- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- étkeztetés (munkanapokon-házhozszállítás is igényelhető) 
- támogató szolgálat 
- Nappali ellátásként működtetik az idősek klubját, ahol a saját otthonukban élők (nem csak 

idősek) részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni szolgáltatásokra. 
- A családsegítő munkatársai rendszeresen szerveznek szabadidős közösségi programokat. 
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a gyönki Hegyhát Integrált Szociális Intézmény látja el. 

- Egészségügyi szolgáltatások 20 km- s körzetben: 
A háziorvosi teendőket három körzetre osztva látják el. Védőnői szolgálat is működik a településen. A 
szakorvosi vizsgálatokat Tamásiban és Szekszárdon tudják igénybe venni a város lakói. A fogorvosi 
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ellátás a hét minden munkanapján megoldott. Gyógyszertári nyitva tartás is hétfőtől péntekig helyben 
megoldott.  

- Munka erőpiaci részvételt támogató szolgáltatók 20 km.-s körzetben 
Legközelebb Tamási városban található, a Tamási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, vagy Paks 
városban a Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály részeként. A pályázatban tervezzük a 
tanácsadás kialakítását a fejlesztő foglalkozás részeként. 

- Szabadidős tevékenység lehetőségei 20 km körzetben: 
Fried Művelődési Ház valamennyi korosztálynak gazdag programokat, tartalmas egyesület kínál. 
Daloskör, ifjúsági klub, kéz- a kézben klub és még rock zenekar is működik itt. Itt kapott helyet a 
mozgáskorlátozottak egyesülete és a helyi szeretet szolgálat is. A katolikus templom komolyzenei 
koncertjei a színházi nyári esték, várják még a közönséget. A város legszebb történelmi emléke a vár is 
sok látogatót vonz. Hagyományosan jelentős a város sportélete, műfüves modern sportpálya áll 
rendelkezésre.  
A közigazgatás területén Simontornya kistérségi feladatokat lát el, gyámhivatal, okmányiroda működik. 

Regöly 
- Szociális Szolgáltatások 20 km-s körzetben: 

A szociális ellátások gondozási központon keresztül valósulnak meg. 
A településen a pénzbeli és természetbeni ellátások mellett az alábbi szociális szolgáltatásokat vehetik 
igénybe a helyiek: 

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- tanyagondnoki szolgálat 
- nappali ellátást nyújtó intézmény (idősek klubja) működtetése 
- gyermekjóléti szolgálat 
- szociális információs szolgálat 

Az Alapszolgáltatási központ irányítja a házi gondozást és a családsegítő munkáját. A központ szakmai 
működését a gyönki Hegyhát Integrált Szociális Intézmény koordinálja. A házi gondozás feladatait 
jelenleg négy fő, a családsegítést egy munkatárs látja el. 

- Egészségügyi szolgáltatások 20 km- s körzetben: 
Regölyben a háziorvosi ellátást egy orvos biztosítja a hét minden napján. Védőnői tanácsadásban 
hetente két alkalommal részesülhetnek. A fogorvos minden héten két rendelési napot tart. A 
gyógyszertár minden munkanapon gondoskodik a megfelelő gyógyszerellátásról. A szakorvosi 
vizsgálatok Tamási Rendelőintézetben érhetőek el.  

- Munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatók 20 km.-s körzetben 
Legközelebb Tamási városban található, a Tamási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán. A 
pályázatban tervezzük a tanácsadás kialakítását a fejlesztő foglalkozás részeként. 

- Szabadidős tevékenység lehetőségei 20 km körzetben: 
Tamási város szolgáltatásai helytörténeti gyűjtemény, művelődési központ, Termál fürdő stb. 
Regölyben a kulturális igényeket könyvtár és művelődési ház elégíti ki. 

A projekt megvalósítása során az alábbi eszközök beszerzését tervezzük: 

Kategória: Bútor 

Termék megnevezése 
Mennyiség 
(db) 

ágykeretes ágyneműtartós ágy, matraccal 95 

zárható szekrény tisztítószerek részére 11 
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beépített polcok, szekrény büfébe 12 

irodai beépített szekrénysor 5 

fali polc 118 

éjjeli szekrény heverők mellé 115 

kétajtós szekrény 115 

alumínium polcrendszer (pl.Salgó, 90x200x45) 12 

alumínium polcrendszer (pl. Salgó, 90x200x60) 1 

előszobafal cipős szekrénnyel 11 

TV szekrény 11 

tárgyaló szék 22 

tárgyaló asztal (egyedi legyártás, 20 személyes) 1 

étkezőszék 32 

étkező asztal 8 

étkező garnitúra 6 fős asztal + 6 db szék 28 

forgó szék(irodai) 5 

fotel 24 

ülőgarnitúra (3,2,1) 11 

dohányzóasztal 11 

íróasztal 5 

kerti bútor szett fém (asztal, szék) 22 

álló fogas 2 

Kategória: 
Egészségügyi 
termékek 

Termék megnevezése 
Mennyiség 
(db) 

elektromos betegágy 24 

decubitus matrac 24 

infúziós állvány 2 
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vércukorszintmérő 11 

pultrendszer gyógyszertárolóval 10 

fali gyógyszerszekrény (2 ajtós) 12 

váladékszívó (F20) 2 

veszélyes hulladék gyüjtő doboz (rozsdamentes acél) 12 

bordás fal (2 szakaszos) 2 

szobabicikli 6 

Kategória: 
Egyéb 
termékek 

Termék megnevezése 
Mennyiség 
(db) 

nagy szőnyeg (180x200) 11 

kis szőnyeg (heverők elé, 150x80) 95 

szalagfüggöny karnissal /hagyományos karnis 122 

fűnyíró 11 

Kategória: 
Háztartási 
gépek 

Termék megnevezése 
Mennyiség 
(db) 

porszívó 11 

automata mosógép (lakóothhonokba is) 21 

TV 11 

motoros fűkasza 11 

Hűtőszekrény 11 

Mikrohullámű sütő 11 

Tűzhely 11 

Páraelszívó 11 

Mosogatógép 10 

Nagy kapacitású mosogatógép 1 
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Szárítógép 11 

Kategória: Informatika 

Termék megnevezése 
Mennyiség 
(db) 

Számítógépes munkaállomás 3 

Laptop 20 

Nyomtató 10 

Operációs rendszer (MS Windows) 23 

Irodai szoftvercsomag (MS Office) 23 

Multifunkciós eszköz (másoló-nyomtató-scanner) 1 

2.4. AZ ELÉRENDŐ  CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

Projektel őkészítés: 

Tevékenység megnevezése:  
Szakmai terv elkészítése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.március - április 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
A projekt céljainak szakmai megvalósítását megalapozó dokumentum 
Részletezés  
A tevékenység keretében az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani: 
- szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, 
szakvélemények, elemzések, felmérések engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli 
tervdokumentációk elkészítése az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális 
intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukcióval megkötött 
együttműködési megállapodás keretében nyújtott IFKT módszertan és felkészítés alapján, rehabilitációs 
szakmérnök tanácsadás igénybevétele mellett.  
- az előzetes dokumentumok alapján a szakmai terv elkészítése kiszervezett szolgáltatás keretében, 
alvállalkozó igénybe vételével történik. 
Elvárt eredmény  
A projekt előkészítése során a Szakmai terv elkészítése a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény 
Mechwart András Fogyatékosok Otthona (7061 Belecska, Petőfi telep 2.) telephelyen meglévő, a 
fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában és 
az engedélyes tekintetében az intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása és a lakók igényeire 
reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása 115 fő ellátott 
tekintetében cél megvalósításához. 

Tevékenység megnevezése:  
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Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1 Kedvezményezettjével 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.02.15-2017.03.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
A projekt céljainak szakmai megvalósítását megalapozó együttműködés kialakítása 
Részletezés  
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-
2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 
kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével, jelen Felhívás megjelenését követően regisztráció 
elvégzése az FSZK által biztosított elektronikus felületen (http://fszk.hu/szakmai-
tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/efop-2-2-2-palyazoi-regisztracio/) a 
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pont szerint 
Elvárt eredmény  
Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú konstrukció 
kedvezményezettjével,  

Tevékenység megnevezése:  
Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.04-06. hó 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
Célhoz kapcsolódás  
A pályázati cél megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások, építési beruházások, eszközbeszerzések 
beszerzési eljárásainak lebonyolítása  
Részletezés  
A tevékenység keretében a beszerzési/közbeszerzései szakértő kiválasztása, szolgáltatások beszerzési 
eljárásai, közbeszerzések, BVOP, KEF beszerzések lefolytatása és szerződések megkötése történik a 
projekt megvalósításához betervezett tevékenységekre. 

2017.03.10-én a Szakmai terv elkészítéséhez szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, 
kiviteli tervek, tervezői költségbecslés elkészítésére folytattunk le beszerzési eljárást. 

A projekt megvalósítása során az alábbi beszerzéseket kívánjuk lebonyolítani:  
A projekt vonatkozásában a közbeszerzési szakértő kiválasztása. A szerződés megkötését 2017.04. 
hónapra ütemezi pályázó. 
Támogatott lakhatás és a szolgáltatási gyűrű kialakítása foglalkoztatás fejlesztése, képzések, 
foglalkoztatás megvalósításához szolgáltatások beszerzése. 
Eszközök beszerzése 
KEF beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - kis értékű informatikai, irodatechnikai eszközökre 
Immateriális javak beszerzése 
Speciális gépjármű beszerzése 
A kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás meghirdetése 2017.II. 
negyedévre datálódik. A közbeszerzési tanácsadó díján felül pályázó a költségvetésbe beállította a 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények ellenőrzési díját. A kivitelezésre vonatkozó 
vállalkozási szerződések megkötésének tervezett ideje 2017.III. negyedév. 
Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek beszerzése 
Könyvvizsgáló beszerzése 

Elvárt eredmény  
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A pályázati cél megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárások eredményes lebonyolítása, 
alvállalkozói szerződések megkötése. 

Tevékenység megnevezése:  
Lakosság tájékoztatása 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.03.01-03.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó tevékenység. A lakosság ismerje meg az uniós forrásokból megvalósított 
projekteket. Mindenki lássa be, hogy az EU-s fejlesztések és azok eredményei az ország egészére 
pozitív hatással vannak. 
Célhoz kapcsolódás  
A projekt előkészítési szakaszában, még a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy 
tevékenységgel (Társadalmi partnerek, érintettek bevonása, közmeghallhatás Médiakampányok 
Rendezvények, kiadványok) lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁÚF c. 
dokumentum/KTK2020 „Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” kézikönyv 
alapján  

Részletezés  
A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból: a projekt fizikai megkezdéséig tart A projekt 
előkészítő szakaszában a kommunikációs tevékenységek elsődleges célja, hogy a kedvezményezett 
megtervezze a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs eszközöket, és azok időbeni 
ütemezését. A másik fontos feladat a társadalmi elfogadottság érősítése, melynek érdekében a tervezett 
fejlesztésről nem csupán a célcsoportokat (a célcsoportok gondnokait, hozzátartozóit) hanem  a l a 
potenciálisan érintett települések vezetőinek, az érintett civil szervezetek, szakmai szervezetek, valamint 
a lakossá  tájékoztatása is kiemelt fontosságú. A projekt előkészítési szakaszában, még a támogatási 
kérelem benyújtását megelőzően legalább egy tevékenységgel (Társadalmi partnerek, érintettek 
bevonása, közmeghallhatás Médiakampányok Rendezvények, kiadványok) lakosság tájékoztatása 
legalább egy tevékenységgel ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 „Széchenyi2020 kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei” kézikönyv alapján  
A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból: a projekt fizikai megkezdéséig tart. A projekt 
előkészítő szakaszában a kommunikációs tevékenységek elsődleges célja, hogy a kedvezményezett 
megtervezze a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs eszközöket, és azok időbeni 
ütemezését. A másik fontos feladat a társadalmi elfogadottság érősítése, melynek érdekében a tervezett 
fejlesztésről nem csupán a célcsoportokat (a célcsoportok gondnokait, hozzátartozóit) hanem  a l a 
potenciálisan érintett települések vezetőinek, az érintett civil szervezetek, szakmai szervezetek, valamint 
a lakossá  tájékoztatása is kiemelt fontosságú. 

A projekt előkészítő szakaszában az alábbi kommunikációs eszközök tervezettek: 

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése  
A projekt előkészítése során a projektgazdák a fejlesztéshez kapcsolódóan kommunikációs (cselekvési) 
tervet készítenek, melyben kitérnek a kommunikációs csomagban szerepelő eszközök költségigényére 
és az egyes eszközök használatának tervezett ütemezésére. 

Fentieken kívül a már működő honlapunkon a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) 
megjelenítése és frissítése a projekt fizikai zárásáig. A már működő honlapon kötelesek vagyunk a 
projektjéről információt feltölteni, és az adatokat naprakészen tartani. Elvárt, hogy a honlapunk 
főoldaláról jól látható helyen legyen elérhető az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket 
bemutató aloldal.  
Elvárt eredmény  
A lakosság tájékoztatását célzó, projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése a már működő 
honlapunkon. A tájékoztatás által a támogatott lakhatással érintett települések lakosságának el – és 
befogadó készsége pozitív irányba befolyásolható, valamint a hiedelmekből és az ismerethiányból eredő 
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előítéletek megszüntethetőek. 

Szakmai megvalósítás 

Tevékenység megne vezése:  
Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.09.01-től 2018-12.31-ig 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység 
Célhoz  kapcsolódás  
A projekt alapvető céljának szakmai megvalósítása 
Részletezés  

A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Mechwart András Fogyatékosok Otthona (7061 
Belecska, Petőfi telep 2.) telephelyen meglévő, a fogyatékossággal élő személyek számára 
ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában és az engedélyes tekintetében az 
intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, 
hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása 115 fő ellátott tekintetében.  

A fejlesztés tervezett helyszínei: Szekszárd és Simontornya városok, valamint Regöly és 
Tolnanémedi települések. Szekszárd városban egy 12 fős, Simontornya városban egy 11 fős és 
egy 12 fős, Regöly településen két 11 és egy 10 fős Tolnanémedi településen négy 12 fős 
támogatott lakhatás létrehozását tervezzük megvalósítani 10 db új ingatlan építésével. 

A 10 lakóépületben nyújtott támogatott lakhatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások a TMISZI 
szervezetében jönnek létre. 

A TMISZI az alapszolgáltatások közül Tolnanémedi településen nappali ellátás; házi 
segítségnyújtás; támogató szolgáltatás nyújtásával kívánja alapfeladatait bővíteni, amelyre 
tekintettel a szolgáltatói nyilvántartásba megkéri bejegyzését. 

A projekt tervezése és megvalósítása során költség-optimális épületenergetikai megoldásokat 
fogunk alkalmazni. A projekt megvalósítása során cél az alacsony költséggel fenntartható, alacsony 
energiafelhasználású, és kevés karbantartást igénylő létesítmények létrehozása. A megvalósítandó 
épületeknek meg kell felelniük legalább az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szól 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletben foglalt követelményeknek (költségoptimalizált 
követelményszint). 

A lakóépületek - a helyi adottságokhoz igazodó és az ellátottak szükségleteinek megfelelő méretű, 
földszintes épületek lesznek. A lakóépületek esetében igény szerint megújuló energia hasznosítása 
tervezendő, elsősorban a villamos energia felhasználásának kiváltását szolgáló napelemes 
rendszer kialakítására. Preferált a kondenzációs gázkazán, külső időjáráskövető vezérléssel, illetve 
a helyi adottságoknak megfelelően az elérhető legmagasabb szintű energiatakarékos kazán típus 
betervezése.  

Eszközbeszerzések során is törekedni fogunk az energiatakarékos készülékek, berendezések 
kiválasztására. 

Elvárt eredmény  
Támogatott lakhatás létrehozása 115 férőhelyen 

Tevékenység megnevezése:  
Az ellátottak  felkészítése a kiváltással járó változásokra 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.07.01.-2018.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó tevékenység 
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Célhoz kapcsolódás  
A projekt alapvető céljának szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenység 
Részletezés  
Az ellátottak részére szervezett felkészítés első lépése az egyéni állapot- és támogatási 
szükségletfelmérés. A felmérés eredménye meghatározza a felkészítés módszereit (egyéni vagy 
csoportos munka, elméleti képzést követen a tanultak gyakorlatba történő átültetése) és a felkészítő 
csoportok létszámát. 
Az ellátottak felkészítése az önismeret, az önérvényesítés, az önállóság fejlesztése, az élet- és 
háztartásvezetési ismeretek, az együttélés és együttműködés, a kommunikáció, a társas 
kapcsolatok kialakítás és ápolás, a konfliktuskezelési technikák, a váratlan események kezelése, a 
támogatott döntéshozatal, a támogatott lakhatás témaköreit érinti. 
Elvárt eredmény  
A felkészítő tevékenység által az ellátottak a támogatott lakhatás ellátási formára nyitottakká válnak, 
biztonságérzetük megalapozható. 

Tevékenység megnevezése:  
A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés 
az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai 
koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.07.01-2018.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
A hatékony kommunikáció és közösségfejlesztési módszerek alkalmazása, támogatása a projekt 
céljainak eléréséhez 
Részletezés  
A kiváltási folyamat továbbviteléhez nélkülözhetetlen a helyi és a tágabb társadalmi környezet 
elfogadásának javítása. A projekt feladata, hogy biztosítsa a magyarországi szociális intézményi 
férőhelykiváltásban, az EFOP 2.2.2 konstrukció projektjeiben érintett fenntartók és intézmények 
számára a szükséges szakmai eszközöket, módszertanokat. 
Elvárt eredmény  
Együttműködés megvalósítása az intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása 
c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt

Tevékenység megnevezése:  
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai 
koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs szakmérnök tanácsadás 
igénybevétele. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.07.01-2018.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
A hatékony kommunikáció és közösségfejlesztési módszerek alkalmazása, támogatása a projekt 
céljainak eléréséhez 
Részletezés  
A kiváltási folyamat továbbviteléhez nélkülözhetetlen a helyi és a tágabb társadalmi környezet 
elfogadásának javítása. A projekt feladata, hogy biztosítsa a magyarországi szociális intézményi 
férőhelykiváltásban, az EFOP 2.2.2 konstrukció projektjeiben érintett fenntartók és intézmények 
számára a szükséges szakmai eszközöket, módszertanokat a komplex akadálymentesítés és 
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egyenlő esélyű hozzáférés kialakítása terén. 
Elvárt eredmény  
Együttműködés megvalósítása az intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása 
c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt

Tevékenység megnevezése:  
Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott 
érzékenyítő tevékenység: 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.07.01.-2018.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés al apján  
Kötelezően megvalósítandó tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
Kötelezően megvalósítandó tevékenység 
Részletezés 
A támogatott lakhatással érintett települések lakosságát – kiemelve az ingatlanok közvetlen 
szomszédságát- lakossági fórumok, tájékoztató napok, brossúrák útján kívánjuk informálni a projekt 
célja, a megvalósítás főbb lépései és a fogyatékkal élő személyek mindennapjai vonatkozásában. 
Elvárt eredmény  

A tájékoztatás által a támogatott lakhatással érintett települések lakosságának el – és befogadó 
készsége pozitív irányba befolyásolható, valamint a hiedelmekből és az ismerethiányból eredő előítéletek 
megszüntethetőek. A fogyatékkal élő személyek a helyi közösségbe illeszkedve, annak szerves 
részeként élnek. A fogyatékkal élő emberek társadalmi kapcsolatrendszere kibővül, amely által a 
társadalom tagjai jobban megismerik e csoport élethelyzetét, lehetőséget adva az önkéntes segítői és 
támogatói tevékenységek létrejöttére. 

Tevékenység megnevezése:  
A szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2018.06. hótól folyamatosan 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
A projekt alapvető céljának szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási gyűrű kialakítása 
Részletezés  
Tolnanémedi településen nappali ellátás; házi segítségnyújtás; támogató szolgálat létrehozása új épület 
építésével. A támogató szolgálat esetében 1 db speciális gépkocsi beszerzésével, ami a mozgásszervi 
fogyatékkal élő személyek szállítását segíti.  

A projekt tervezése és megvalósítása során költség-optimális épületenergetikai megoldásokat fogunk 
alkalmazni. A projekt megvalósítása során cél az alacsony költséggel fenntartható, alacsony 
energiafelhasználású, és kevés karbantartást igénylő létesítmények létrehozása. A megvalósítandó 
épületeknek meg kell felelniük legalább az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szól 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletben foglalt követelményeknek (költségoptimalizált 
követelményszint). 

A lakóépületek - a helyi adottságokhoz igazodó és az ellátottak szükségleteinek megfelelő méretű, 
földszintes épületek lesznek. A lakóépületek esetében igény szerint megújuló energia hasznosítása 
tervezendő, elsősorban a villamos energia felhasználásának kiváltását szolgáló napelemes 
rendszer kialakítására. Preferált a kondenzációs gázkazán, külső időjáráskövető vezérléssel, illetve 
a helyi adottságoknak megfelelően az elérhető legmagasabb szintű energiatakarékos kazán típus 
betervezése.A Nappali ellátást biztosító épület megvalósítása esetében lehetőség szerint megújuló 
energia hasznosítása tervezendő elsősorban a villamos energia felhasználásának kiváltását 
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szolgáló napelemes rendszer és a fűtési rendszerhez kapcsolódó hőszivattyú kialakítására. 

Eszközbeszerzések során is törekedni fogunk az energiatakarékos készülékek, berendezések 
kiválasztására 

Fentiek mellett megvalósul a foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, 
fejlesztése 
Elvárt eredmény 
Lakhatási szolgáltatás mellett a stabilan, megfelelő kapacitással álljon rendelkezésre a fogyatékkal élők 
biztonságát, igényeik szerinti ellátását nyújtó szociális háló. A projekt alapvető céljának szakmai 
megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási gyűrű kialakítása, nappali ellátást biztosító intézmény 
létrehozása 

Tevékenység megnevezése:  
A kiváltott ingatlanra vonatkozó hasznosítási terv elkészítése 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.07. hó 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
Szakmai terv része 
Részletezés  

Egészségügyi ellátás: ápolási osztály 
Szociális ellátás: idősek otthona 
Rekreációs célú hasznosítás: csapatépítő tréningek, 

Oktatási célú hasznosítás: felkészítő tanfolyamok (munkára felkészítés, önálló életre felkészítés 
Elvárt eredmény  
A kiváltott épület más típusú feladatellátás folyik. 

Tevékenység megnevezése:  
• Amennyiben az alapvető célkitűzésben foglalt fejlesztés eredményeképpen létrejövő ingatlan, épület

nem a támogatást igénylő tulajdonában vagy vagyonkezelésében van, azaz bérelt ingatlanon valósul
meg úgy:
o a tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a támogatási kérelem benyújtásához

és megvalósításához;
o a támogatást igénylőnek a fenntartási időszakra, határozott időtartamra (legalább a projekt

keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 8 évig) szóló
bérleti szerződéssel kell rendelkeznie (ami a támogatási szerződés megkötésének feltétele) és
az épület tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerződés hatálya alatt a fejlesztendő
területet, épületet a támogatást igénylő rendelkezésére bocsátja. Amennyiben határozatlan idejű
bérleti szerződéssel rendelkezik a támogatást igénylő, abban az esetben tulajdonosi nyilatkozat
szükséges arról, hogy a tulajdonos a fejlesztendő épületet a támogatást igénylő rendelkezésére
bocsátja legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől
számított 8 évig, valamint beleegyezését adja a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a
projektben vállalt fejlesztéshez.

Időtartam, t ervezett kezdés, befejezés  
2017. július 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
A férőhelyek kiváltását szolgáló építési beruházáshoz helyszínként szolgál, így a megvalósításhoz 
alapvetően szükséges. 
Célhoz kapcsolódás  
A pályázat alapvető célját, a férőhelykiváltást szolgálja. 
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Részletezés  
Az érintett Önkormányzatok részéről az alábbi ingatlanok pályázó rendelkezésére bocsátása használati 
megállapodás keretében 
Tolnanémedi 5 ingatlan 
Regöly 3 ingatlan 
Simontornya 2 ingatlan 
Szekszárd 1 ingatlan 
Elvárt eredmény  
Használati megállapodások megkötése 

Tevékenység megnevezése:  
Szakmai szempontoknak megfelelő, a lakhatáshoz, az alapszolgáltatások nyújtásához valamint a 
foglalkoztatás megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, önálló, támogatott életvitelt segítő 
eszközök beszerzése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2018.01.01-2018.02.28. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó tevékenység teljes körűségét szolgálja. 
Célhoz kapcsolódás  
A pályázat alapvető célját, a férőhelykiváltást követő használhatóságot szolgálja 
Részletezés  
Szakmai terv 2.3 pontjában bemutatott eszközök beszerzése. 
Elvárt eredmény  
Szakmai tervben bemutatott önálló, támogatott életvitelt segítő eszközök beszerzése 

Tevékenység megnevezése:  
Gépjármű beszerzése a feladatellátáshoz kapcsolódóan 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2018.02.01-2018.03.15. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Választható, önállóan nem támogatható tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
Projekt céljainak megvalósításához és az új szolgáltatási forma kialakításához szükséges 
Részletezés  
Engedélyesenként 1 darab (minimum 6 személy szállítására alkalmas) gépjármű beszerzése és 
szükséges esetén átalakítása, ülésmagasító beszerzése maximum nettó 13 millió Ft összértékben. 
A gépjárműnek alkalmasnak kell lennie elektromos kerekes székes személy szállítására, valamint 
rendelkeznie kell mobil rámpával vagy emelőszerkezettel, valamint 4+3 pontos biztonsági 
rögzítéssel. A gépjármű speciális kialakítása elsősorban a mozgásszervi korlátozott ellátottak 
szállítása miatt szükséges. 
• 

Elvárt eredmény  
1 db speciális gépjármű beszerzése 

Tevékenység megnevezése:  
Projektmenedzsment 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.07.01-2018.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
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Projekt céljainak megvalósítói 
Részletezés  

A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: 
500 millió Ft feletti támogatás esetén:  

A projektgazdának/konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt 
menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:  
- projektmenedzser,  
- pénzügyi vezető.  
A projektgazdának/konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes 
időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz 
munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében. A projektmenedzsernek 
felsőfokú végzettséggel és legalább 1 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie uniós forrásból 
megvalósult projektek projektmenedzsmentje területén. A projektmenedzser munkaidejének a minimum 
heti 40 órát el kell érnie.  
A projektgazdának/konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes 
időtartama alatt pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony 
keretében. A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 1 éves uniós 
finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A pénzügyi vezető munkaidejének 
a minimum heti 40 órát el kell érnie.  
A projektmenedzser és a pénzügyi vezető nem lehet ugyanazon személy. A szakmai vezető és a 
projektmenedzser nem lehet ugyanazon személy, vele szemben támasztott elvárás, a szakmai 
megvalósítóknál jelenik meg.  
A projekt megvalósítása során lehetőség van projekt/pénzügyi asszisztens alkalmazására. 

Ennek megfelelően vállaljuk, hogy a projekt teljes időtartama alatt az alábbi munkatársak kerülnek 
alkalmazásra:   

Projektmenedzser 1 f ő 
Munkavégzés keretei közszolgálati jogviszony keretében történik 
Munkaideje a projektben heti 40 óra  
Felsőfokú végzettség: A projektmenedzser Építészmérnök és Főiskolai Közgazdász Szakmérnök 
Vállalkozási szakon végzettségekkel rendelkezik 
Legalább 1 éves szakmai tapasztalat uniós forrásból megvalósult projektek projektmenedzsmentje 
területén:  Projektmenedzser 2013.07.01-tól -2015.12.15-ig A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0056 számú projekt 
(86 millió Ft projektméret) projektmenedzseri feladatainak ellátását végezte 
A projektmenedzser feladata a projektvezetés-irányítás, a projekt teljes körű koordinációja és 
képviselete.  

Pénzügyi vezet ő 1 fő 
Munkavégzés közszolgálati jogviszony keretében történik 
Munkaideje a projektben heti 40 óra 
Felsőfokú szakirányú végzettség: A pénzügyi vezető legmagasabb felsőfokú végzettsége Okleveles 
közgazdász, emellett Európai Unió Szakértő, Közbeszerzési referens, Adótanácsadó és Mérlegképes 
könyvelő képesítéssekkel rendelkezik. 
Legalább 1 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalat: Pénzügyi vezető 2011.01.01-
2016.01.31. között Gazdasági vezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályvezetőként több uniós 
forrásból finanszírozott projekt megvalósítását irányította. 

Pénzügyi asszisztens 1 f ő 
Munkavégzés a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történik 
Munkaideje a projektben heti 20 óra 
Végzettség: Pénzügyi asszisztens Okleveles Közgazdász/ német szakfordító és Mérlegképes könyvelő 
végzettséggel rendelkezik 

Projekt asszisztens 1 f ő 
Munkavégzés a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történik 
Munkaideje a projektben heti 20 óra 
Végzettség: Projekt asszisztens Művelődésszervező és Mélyépítőipari technikusi végzettséggel 
rendelkezik 
A szakmai vezető és a projektmenedzser nem ugyanazon személy. 
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A projekt megvalósítása során PM szaktanácsadást kívánunk igénybe venni. 
Elvárt eredmény  
Projekt teljes körű megvalósítása 

Tevékenység megnevezése:  
Szakmai megvalósítás 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.07.01-2018.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
Projekt céljainak megvalósítói 
Részletezés  
A szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások:  
A projektgazdának/konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes 
időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében szakmai 
vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történik. A szakmai vezetőnek az 1/2000 (I.7.) 
SzCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 3. sz. mellékletében szereplő fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona, 
átmeneti intézménye, ápoló-gondozó célú lakóotthon intézményvezető, vagy pszichiátriai betegek ápoló-
gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona 
intézményvezető vagy szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs 
intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona intézményvezető esetében elvárt szakirányú felsőfokú 
végzettséggel és 5 éves releváns szociális területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A 
szakmai vezető munkaidejének a minimum heti 40 órát el kell érnie.  
A szakmai vezető és a projektmenedzser nem lehet ugyanazon személy.  

Ennek megfelelően vállaljuk, hogy a projekt teljes időtartama alatt az alábbi munkatársak kerülnek 
alkalmazásra: 

Szakmai vezet ő 1 fő 
Munkavégzés a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történik 
Munkaideje a projektben heti 40 óra 
Elvárt szakirányú felsőfokú végzettség: Szakmai vezető Szakvizsgázott szociális munkás végzettséggel 
és szakértő névjegyzék tagsággal rendelkezik az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék A 
Fogyatékos Személyek ellátása szakterületen  
5 éves releváns szociális területen szerzett szakmai tapasztalat: Szakmai vezető 2009. június 01. 
→2016. január 1. között a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Tölgyfa Fogyatékosok Otthona 
(7042 Pálfa Alkotmány u. 20.) Otthonvezetője volt, jelenleg 2012. 04. 01. napjától a Tolna Megyei 
Integrált Szociális Intézmény Általános intézményvezető helyettese.  

Szakmai asszisztens 1 f ő 
Munkavégzés a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történik 
Munkaideje a projektben heti 20 óra 
Végzettség: Szakmai asszisztens Intézetvezető és Általános Szociális Munkás végzettséggel rendelkezik 

A szakmai vezető és a projektmenedzser nem ugyanazon személy. 
Elvárt eredmény  
Projekt teljes körű szakmai megvalósítása 

Tevékenység megnevezése:  
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017. július 1. – 2018. december 31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
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Folyamatba épített projektmenedzsment szolgáltatás tevékenység ellátása 
Célhoz kapcsolódás  
A projektmenedzsment szolgáltatás szigorú módszertani alapokon nyugvó tevékenység, ami lehetővé 
teszi a feladatok sikeres elvégzését. Az alkalmazott módszerek alapján a megfelelő projektszervezet 
felállítása, a feladatok előkészítése, a munkák levezénylése, a folyamatos kontrol gyakorlása tartozik a 
felelősségei közé. A projekt végrehajtása során alkalmazott kontrolling és jelentési rendszer lehetőséget 
biztosít a megrendelő részére az esetleges korrekciókra. 
Részletezés  

• A projekt projektterv alapján történő menedzselése, belső menedzsmenttel való közreműködés.
• Döntési pontok meghatározása, vezetői döntéshozatalok előkészítése.
• A jelentési rendszer felállítása, jelentések készítése
• A projekttervben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos ellenőrzése

Elvárt eredmény  
A hatékony, professzionális projektmenedzsment tevékenység segítségével lehetőség van arra, hogy a 
megrendelő stratégiai céljainak elérése érdekében létrehozott projekteket az elvárt időkereteken belül, a 
lehetséges erőforrások hatékony felhasználásával, kívánt minőségben fejezze be. 

Tevékenység megnevezése:  
Könyvvizsgálat 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2018.01.01-2018.12.31-ig 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
Projekt céljainak megvalósításához, azok lezárásához kapcsolódó tevékenység 
Részletezés  
Projektszintű könyvvizsgálat tevékenység keretében megvalósuló tevékenységet kiszervezett 
szolgáltatásként kívánjuk megvalósítani. A beszerzési eljárást közbeszerzési értékhatár el nem érő, 
ajánlatkéréssel tervezzük lebonyolítani. A tevékenység a projekt teljes körű könyvvizsgálatát és a 
könyvvizsgálói jelentés elkészítését foglalja magába. 
Elvárt eredmény  
Projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, könyvvizsgálói jelentés készítése 

Tevékenység megnevezése:  
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.07.01-2018.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
A projekt által nyerhető előnyök, az abban rejlő lehetőségek egyértelműsítése a kommunikáció célja, 
kiemelve az Európai Unió társfinanszírozásban betöltött szerepét. 
Részletezés  
Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján 
Projekt kommunikáció szakaszai:  

- Kommunikáció a projekt előkészítő szakaszában 

- Kommunikáció a projekt megvalósítási szakaszában 

- Kommunikáció a projekt befejezése után 
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A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból: a projekt fizikai megkezdéséig tart 

A projekt megvalósítási szakasza kommunikációs szempontból: a projekt fizikai megkezdésétől a projekt 
fizikai befejezéséig tart. A projekt megvalósítást követő szakasza kommunikációs szempontból: a projekt 
fizikai befejezésétől a projekt pénzügyi zárásáig tart.  

1) Projekt el őkészít ő szakasza:

A projekt előkészítő szakaszában a kommunikációs tevékenységek elsődleges célja, hogy a 
kedvezményezett megtervezze a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs eszközöket, 
és azok időbeni ütemezését. A másik fontos feladat a társadalmi elfogadottság érősítése, melynek 
érdekében a tervezett fejlesztésről nem csupán a célcsoportokat (a célcsoportok gondnokait, 
hozzátartozóit) hanem  a l a potenciálisan érintett települések vezetőinek, az érintett civil szervezetek, 
szakmai szervezetek, valamint a lakossá  tájékoztatása is kiemelt fontosságú. 

A projekt előkészítő szakaszában az alábbi kommunikációs eszközök tervezettek: 

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése  
A projekt előkészítése során a projektgazdák a fejlesztéshez kapcsolódóan kommunikációs 
(cselekvési) tervet készítenek, melyben kitérnek a kommunikációs csomagban szerepelő eszközök 
költségigényére és az egyes eszközök használatának tervezett ütemezésére.  

2) Projekt megvalósítási szakasza:

A második szakaszban a projekt által nyerhető előnyök, az abban rejlő lehetőségek (további fejlődés 
elősegítése) egyértelműsítése lesz a kommunikáció célja, kiemelve az Európai Unió 
társfinanszírozásban betöltött szerepét. 

- Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás 
szervezése újságírók számára  

A projekt során végzendő tevékenység propagálása, megismertetése ebben a szakaszban valósul 
meg, amely túlmutat a célcsoport megszólításán, mivel csak így lehet a társadalmi elfogadottságot, a 
kiemelt projekt ismertségét növelni. A projekt tartalmának széleskörű megismertetése érdekében a 
pályázók sajtóeseményeket szerveznek, valamint igény esetén újságírók számára szervezett 
projektlátogatásokat biztosítanak, sajtómegjelenéseket generálnak. A célcsoportot érdeklő és érintő 
valamennyi hírről, eseményről érdemes hírt adni.  
- Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése  
A lakosság tájékoztatásának biztosítását a nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok) 
elkészítésével, illetve terjesztésével segíti. Az érintett lakosság - közvetlenül és közvetetten érintett 
esetben is - tájékoztatása létfontosságú.  
- Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató 

(esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése  
A projekt kommunikációjának innovatív jellegét egyrészt a fejlesztés során megvalósuló interaktív 
kommunikációs szolgáltatások jelentik, melyhez a projekt előkészítése során a Kedvezmény 
meglévő honlapján a projekthez 185  

Fontos, hogy a széles közvélemény tudja, hogy mire használjuk fel az európai uniós 
támogatásokat. Tudatosítani kell, hogy jó helyre került a megítélt támogatás. A lakosság 
számára fontos továbbá, hogy megismerje jelen kiemelt projekt kézzelfogható eredményeit. Ezt 
a feladatot segíti a kiadvány, mely a fontosabb adatokat, dokumentumokat, projekt 
megvalósítása során készült fotókat egyszerű magyarázó szöveggel, igényes nyomdai anyag 
formájában foglalja össze.  

- A beruházás helyszínein a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése  
A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató előírásainak megfelelően a 
projektgazda elhelyez egy darab "D" típusú táblát legkésőbb a  

- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
A térképtér néven elérhető az a térinformatikai kereső-adatbázis, amely komplex 
szolgáltatásokkal áll az európai uniós forrásokból megvalósuló projektek iránt érdeklődők 
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rendelkezésére. 

- Emlékeztető tábla: A megvalósulás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése. 

- kapcsolódó tájékoztató aloldal kerül létrehozásra, működtetésre és frissítésre, továbbá a 
Kedvezményezett már meglévő weboldalán rövid tájékoztatást követően átirányító link kerül 
elhelyezésre a projektet bemutató aloldalára. A pályázók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a 
projekt legfontosabb adatai, mérföldkövei a megvalósítás ideje alatt és azt követően is 
elérhetőek legyenek a weboldalon.  

-  Információs nap, információs napok szervezése
Információs napon, információs napon, illetve közmeghallgatáson való részvétellel észrevételek, 
javaslatok tehetők a fejlesztéssel kapcsolatban, így már az előkészítés folyamán is a lakosság 
tájékoztatása és hatékony bevonása valósul meg. 

Rendezvények lebonyolítása : 

-  A megvalósítás helyszínén „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése;  
- Nyitó rendezvény 
- Sajtó nyilvános események (pl. konferenciák, jelentősebb hazai és külföldi workshopok) 

szervezése; 
- 
- záró rendezvény 

Média megjelenéssel és kapcsolattartással kapcsolatos tevékenység 

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 
A projekt indításáról tömör, objektív, figyelemfelkeltő, de minden lényeges információt tartalmazó 
sajtóközlemény kerül kiküldésre a megcélzott újságírói körnek. Az online, nyomtatott és 
elektronikus médiát egyaránt, egyszerre kell tájékoztatni, kiemelt célcsoport a média 
munkatársak. 

-  Sajtó nyilvános események szervezése 
A megvalósítás lépéseinek és eredményeinek széles körben történő ismertetése érdekében a 
pályázó sajtó nyilvános események szervezését, sajtótájékoztató megrendezését vállalja. 
Amennyiben lehetőség van rá, akkor a projekt leendő helyszínein, egy helyszínbejárással, 
személyes bemutatással egybekötött sajtótájékoztatót tartunk. Cél a projekt eredményeinek 
minél nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése. 

- Média megjelenés vásárlása  
Online és offline hirdetések vásárlása a célcsoport számára ismert kiadványokban. 
- Fotódokumentáció készítése  

A Kedvezményezett fotódokumentációt készít a projekt megvalósítása során. 

3) A projekt megvalósítását követ ő szakasz
A projekt megvalósítását követően sem szakadhat meg a nyilvánossággal történő kapcsolattartás. Ekkor 
a projekt eredményeinek bemutatása kerül az előtérbe.  

- Sajtó nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 
A projektindítást és projektzárást követően sajtó nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 
megtartása. A projektgazdák rendezvényt terveznek a projektben közreműködő partnerek, a 
projektet majdan használó célcsoportok, valamint a sajtó számára.  

- Sajtóközlemény kiküldése a projektzárásról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 
Sajtóközlemény kerül kiküldésre a projekt zárásáról, melyekhez kapcsolódóan a 
sajtómegjelenések is összegyűjtésre kerülnek. A megjelent sajtócikkek összegyűjtése és 
elemzése az egyik legjobb eszköz arra, hogy elemezzük a sajtómunka hatékonyságát és 
eredményességét.  

-  Eredménykommunikációs kiadvány készítése 

Elvárt eredmény  
Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységeink biztosítása a projekt teljes megvalósítási időtartama 
alatt az ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján 
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Tevékenység megnevezése:  
Horizontális tevékenységek 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés  
2017.07.01-2018.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján  
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység 
Célhoz kapcsolódás  
A projekt céljaihoz kapcsolódó horizontális vállalások, esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése teljesítése 
Részletezés  
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése horizontális követelmények 
méréséhez és teljesítéséhez igénybe vett szolgáltatások igénybe vételével. A projektben vállalt 
horizontális tevékenységek: komplex, teljes körű akadálymentesítés, az esélyegyenlőségi célcsoportot 
vagy annak képviselőit bevonjuk a projekt tervezésébe, végrehajtásába, Esélyegyenlőségi munkatárs, 
felelős alkalmazása, fenntartási kötelezettségek teljesítése 
Elvárt eredmény  
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése 

2.5. INDIKÁTOROK, M ŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK 

Indikátorok: 

A Felhívás által 
elvárt célérték 

A projekt keretében 
vállalt célérték 

Indikátor neve:  
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási 
helyek férőhely kapacitása (a kiváltott férőhelyek 
száma, főben megadva) 

minimum 51 fő 115 fő 

Célérték elérésének céldátuma: 2018.12.31. 2018.12.31. 

Igazolás módja szakmai beszámoló szakmai beszámoló 

Az eredmény leírása  
A Projekt alapvető célja a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Mechwart András 
Fogyatékosok Otthona (7061 Belecska, Petőfi telep 2.) telephelyen meglévő, a fogyatékossággal 
élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában és az 
engedélyes tekintetében az intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása és a lakók igényeire 
reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása 115 fő 
ellátott tekintetében.  

A fejlesztés tervezett helyszínei: Szekszárd és Simontornya városok, valamint Regöly és 
Tolnanémedi települések. Szekszárd városban egy 12 fős, Simontornya városban egy 11 fős és 
egy 12 fős, Regöly településen két 11 és egy 10 fős Tolnanémedi településen négy 12 fős 
támogatott lakhatás létrehozását tervezzük megvalósítani 10 db új ingatlan építésével. 

A 10 lakóépületben nyújtott támogatott lakhatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások a TMISZI 
szervezetében jönnek létre. 

A TMISZI az alapszolgáltatások közül Tolnanémedi településen nappali ellátást biztosító 
intézmény építésével, a nappali ellátás; házi segítségnyújtás; támogató szolgáltatás nyújtásával 
kívánja alapfeladatait bővíteni, amelyre tekintettel a szolgáltatói nyilvántartásba megkéri 
bejegyzését.  

Az étkeztetés a működtető irányítása alatt álló Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs 
Intézménye és Lakóotthona (7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9.) a Tölgyfa Fogyatékosok Otthona 
(7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.) és a Margaréta Rehabilitációs Intézmény (7193 Regöly, 
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Majsapuszta, hrsz.: 0153/1) konyhájának  közreműködésével valósul meg. 

A Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona konyhája 
biztosítja a meleg ételt Szekszárd városban megvalósuló támogatott lakhatás tekintetében. 

A Tölgyfa Fogyatékosok Otthonának konyhája biztosítja a meleg ételt a Tolnanémedi településen 
és a Simontornya városban megvalósuló támogatott lakhatás tekintetében.  

A Margaréta Rehabilitációs Intézmény konyhája biztosítja a meleg ételt a Regöly településen 
megvalósuló támogatott lakhatás tekintetében. 

A támogatott lakhatásban élő ellátottak számára a különböző fejlesztések, tanácsadás, 
segítségnyújtás és fejlesztő foglalkoztatás a következők szerint lesz biztosítva: Tolnanémedi 
településen a létrehozott nappali intézmény által, Szekszárd városban a Hétszínvilág 
Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona által, Simontornya városban a 
Tölgyfa Fogyatékosok Otthona által, Regöly községben a Margaréta Rehabilitációs Intézmény 
által. 

A TMISZI jelenleg is nyújt szociális foglalkoztatást – 2017.04.01. napját követően fejlesztő foglalkoztatást 
– amelyben a támogatott lakhatásba kiváltani tervezett ellátottak jelenleg és a projekt lezárást követően
is részt vesznek. A működtető a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatását bővíteni és fejleszteni tervezi az 
irányítása alatt álló fenti intézményekben. 

A kiváltott intézményi ellátás helyébe lépő támogatott lakhatás, valamint az alapszolgáltatás körébe 
tartozó, de nem a támogatott lakhatás által nyújtott szolgáltatási elem (szállítás tekintetében 
támogató szolgáltatás, gondozás tekintetében házi segítségnyújtás, továbbá nappali ellátás) 
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 

A személyi feltételek alakulása: 

A támogatott lakhatás vonatkozásában 11 fő, a házi segítségnyújtás vonatkozásában 57 fő, a 
támogató szolgálat vonatkozásában 4 fő, a nappali ellátás vonatkozásában 8 fő, mindösszesen  80 
fő létszámigény jelentkezik. 

A tárgyi feltételek esetében a fokozott igénybevétel miatt számítani kell az eszközök, berendezési 
tárgyak amortizáció miatti cseréjére 

Műszaki-szakmai tartalom meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 
szükséges: 

Megvalósítandó m űszaki-szakmai eredmény 
megnevezése  

Az ellátottak közvetlen és közvetett 
interperszonális környezetében élők részére 
kidolgozott és megtartott tevékenységek  

A Felhívás által elvárt célérték minimum 3 darab 

A projekt keretében vállalt célérték 3 db 

Igazolás módja szakmai beszámoló 

Az eredmény leírása  
Marketing, kommunikációs tevékenységek keretében (Az ellátottak közvetlen és közvetett 
interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - 
személyes jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni 
konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) szervezését 
lebonyolítását tervezzük megvalósítani. A tevékenység megvalósításához az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-
2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 
kialakítása c. konstrukció nyújt támogatást. A projekt keretében 3 db tevékenység megvalósítását 
vállaljuk, melyek lebonyolítását kiszervezett szolgáltatásként kívánjuk biztosítani. 

Megvalósítandó m űszaki -szakmai eredmény 
megnevezése  

A kiváltással járó változásokra felkészített 
lakó(k)  

A Felhívás által elvárt célérték minimum 51 fő 

A projekt keretében vállalt célérték  115 fő 
Igazolás módja Szakmai beszámoló a felkészítésről 
Az eredmény leírása  
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Az ellátottak részére szervezett felkészítés első lépése az egyéni állapot- és támogatási 
szükségletfelmérés. A felmérés eredménye meghatározza a felkészítés módszereit (egyéni vagy 
csoportos munka, elméleti képzést követen a tanultak gyakorlatba történő átültetése) és a felkészítő 
csoportok létszámát. 
Az ellátottak felkészítése az önismeret, az önérvényesítés, az önállóság fejlesztése, az élet- és 
háztartásvezetési ismeretek, az együttélés és együttműködés, a kommunikáció, a társas 
kapcsolatok kialakítás és ápolás, a konfliktuskezelési technikák, a váratlan események kezelése, a 
támogatott döntéshozatal, a támogatott lakhatás témaköreit érinti. A felkészített lakók mindennapi 
életüket maguk tervezik és a napi rutinból eredő feladataikat egyedül, illetve csak a szükséges 
mértékű támogatást megkapva végzik. Szükségleteikhez mérten igénybe veszik a közösségi 
szolgáltatásokat.   
A fogyatékkal élő személyek a helyi közösségbe illeszkedve élnek, részt vesznek annak 
mindennapi életében. A fogyatékkal élő emberek társadalmi kapcsolatrendszere kibővül.   

Mérföldkövek 

Mérföldk ő sorszáma:  1. 
Mérföldk ő 
megnevezése: Mérföldkő I. 

Elérésének tervezett 
dátuma: Támogatási szerződés megkötésétől számított 3. hónap. 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A fejlesztés rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint 
a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a Támogatási szerződés 
aláírását követő legkésőbb 3. hónapban és a megítélt támogatás legalább 
5%-ról kifizetési igénylést benyújtásra került 

Mérföldk ő sorszáma:  2. 
Mérföldk ő 
megnevezése: Mérföldkő II. 

Elérésének tervezett 
dátuma: Támogatási szerződés megkötésétől számított 8. hónap. 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került és a megítélt 
támogatás legalább 10%-ról kifizetési igénylés benyújtása megtörtént  

Mérföldk ő sorszáma:  3. 
Mérföldk ő 
megnevezése: Mérföldkő III. 

Elérésének tervezett 
dátuma: Támogatási szerződés megkötésétől számított 12. hónap. 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A tervezett kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel 
megtörtént és a megítélt támogatás legalább 30%-ról kifizetési igénylést 
nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 12. hónapban 

Mérföldk ő sorszáma:  4. 
Mérföldk ő 
megnevezése: Mérföldkő IV. 

Elérésének tervezett 
dátuma: Támogatási szerződés megkötésétől számított 15. hónap. 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A tervezett kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel 
megtörtént és a megítélt támogatás legalább 65%-ról kifizetési igénylést 
nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 15. hónapban 
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Mérföldk ő sorszáma:  5. 
Mérföldk ő 
megnevezése: Mérföldkő V. 

Elérésének tervezett 
dátuma: 2018.12.31. 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak 
maradéktalanul teljesültek és a megítélt támogatás legalább 90%-ról 
kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő 
legkésőbb 18. hónapban 

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

A projekt tervezése és megvalósítása során költség-optimális épületenergetikai megoldásokat fogunk 
alkalmazni. A projekt megvalósítása során cél az alacsony költséggel fenntartható, alacsony 
energiafelhasználású, és kevés karbantartást igénylő létesítmények létrehozása. A megvalósítandó 
épületeknek meg kell felelniük legalább az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szól 7/2006. 
(V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletben foglalt követelményeknek (költségoptimalizált követelményszint). 

A lakóépületek - a helyi adottságokhoz igazodó és az ellátottak szükségleteinek megfelelő méretű, 
földszintes épületek lesznek. A lakóépületek esetében igény szerint megújuló energia hasznosítása 
tervezendő, elsősorban a villamos energia felhasználásának kiváltását szolgáló napelemes rendszer 
kialakítására. Preferált a kondenzációs gázkazán, külső időjárás követő vezérléssel, illetve a helyi 
adottságoknak megfelelően az elérhető legmagasabb szintű energiatakarékos kazán típus betervezése. 

A Nappali ellátást biztosító épület megvalósítása esetében lehetőség szerint megújuló energia 
hasznosítása tervezendő elsősorban a villamos energia felhasználásának kiváltását szolgáló napelemes 
rendszer és a fűtési rendszerhez kapcsolódó hőszivattyú kialakítására. 

Eszközbeszerzések során is törekedni fogunk az energiatakarékos készülékek, berendezések 
kiválasztására. 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

A kiváltandó Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Mechwart András Fogyatékosok Otthona 
(Belecska Petőfi telep 2.) intézmény külterületen, jelenleg egy 3,65 ha parkban helyezkedik el Belecska 
település szélén. A teleket oldalról út határolja, és egy kerítéssel körbevett. Bruttó beépítés: 3 782 m2 . A 
telek súlypontjában egy 1905-ben épült alagsor+földszintes kastély helyezkedik el, részben tetőtér 
beépítéssel. A telken található még egy különálló foglalkoztató épület, raktár, garázs és a telek távolabbi 
részében 2 db üzemen kívül levő állattartó épület. 

A projektet Magyarországon Dél-dunántúli Régióban, Tolna megyében, négy településén tervezzük 
megvalósítani. 

A pályázat helyszínei: a kedvezményezett Tamási Járás Tamási kistérség kedvezményezett Tolnanémedi 
községe, átmenetileg kedvezményezett Regöly községe és átmenetileg kedvezményezettnek minősített 
Simontornya városa, valamint a Szekszárdi Járás Szekszárdi kistérség Szekszárd Megyei Jogú Városa. 

A fejlesztések megvalósítási helyszínei: 

Tolnanémedi 

Tolnanémedi községben 4 db 12 fős támogatott lakhatást, valamint 1 db lakás építésével nappali ellátás, 
házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás nyújtásának megvalósítását tervezzük.   
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Tolnanémedi település a Tolna-Hegyhát északi csücskében, a Sió Kapos völgyében található. 
Északkeleten Simontornyával, délnyugaton Pincehellyel, délkeleten Kisszékellyel és Nagyszékellyel, 
nyugaton-északnyugaton Ozorával határos. A közeli városok Simontornya (7 km) és Tamási (18 km); 
Szekszárd 70 km-re, Siófok 40 km-re van. A falut átszeli a 61-es főút, valamint a Budapest–Dombóvár–
Pécs-vasútvonal. A település lakóinak száma 1052 fő. A településen nincs szennyvíz közmű. 

Három ingatlan oldalhatárán álló szilárd burkolatú utcában víz, gáz közművek kiépítettek. Villany közmű a 
telken található. 

Két ingatlan megközelítése szilárd burkolatú úton történik, és az utcákban kiépített a víz, gáz, villany 
közművek. 

Regöly 

Regöly a Kapos völgyében Szakálytól 8 km-re északra fekszik. Megközelíthető Szakály után 2 km-re 
északnyugatra a 65-ös főútról letérve; illetve a Budapest–Dombóvár–Pécs-vasútvonalon. A település 
lakóinak száma 1175 fő. A településen nincs kiépített szennyvízelvezetés. 

Regölyben tervezzük megvalósítani két 11 fő és egy 10 fő támogatott lakhatását. 

Regöly településen egy ingatlant a helyi önkormányzat megvásárol. Az ingatlanon álló épület bontásra 
szorul. Az utca aszfaltozott. Az ingatlan villany, gáz, víz közművekkel ellátása biztosítható. A gáz fővezeték 
a telekhatártól 100 m-en belül található. 

Regöly településen az ingatlant a helyi önkormányzat megvásárolja. Az ingatlanon álló épület bontásra 
szorul. Az utca aszfaltozott. Az ingatlan villany, gáz, víz közművekkel ellátása biztosítható. 

Regöly településen további egy ingatlant a helyi önkormányzat megvásárol. Az ingatlanon álló épület 
bontásra szorul. Az utca aszfaltozott. Az ingatlan villany, gáz, víz közművekkel ellátása biztosítható. 

Simontornya 

Simontornya a Tolna-Hegyhát északi végén és a Mezőföld határán található. Keresztül folyik rajta a Sió. 
Megközelíthető a 61-es főúton, illetve az abból itt kiágazó 64-es főúton; vagy vonattal a Budapest–
Dombóvár–Pécs-vasútvonalon. A város lakóinak száma 4128 fő. 

Simontornyán egy 11 fő és egy 12 fő lakhatás megvalósítását tervezzük. Az ingatlanok kertvárosias 
lakóterület övezeti besorolásúak.  Az utcában alábbi kiépített közművek vannak: áram, víz, szennyvíz és 
gáz.   

Szekszárd 

Szekszárd megyei jogú város, Tolna megye és a Szekszárdi járás székhelye, a szekszárdi borvidék 
központja. Az ország legkisebb (32.844 fő) lélekszámú megyei jogú városa. 

Egy 12 fős támogatott lakhatást megvalósítását tervezzük a Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában 
lévő ingatlanán. Az telek megközelítése jelenleg földúton történik. 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

Az előkészítéshez kapcsolódó feladatok: szakmai terv készítése; az új építésű ingatlanokhoz kapcsolódó 
tervezési feladatok beszerzése; az érintett társadalmi partnerek bevonása közmeghallgatás, lakossági 
fórum keretében; együttműködési megállapodás megkötése az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 
azonosítószámú konstrukció kedvezményezettjével; a kiváltás során fennmaradt épületek további 
hasznosításra irányuló terv(ek) készítése; a Szakmai terv jóváhagyás céljából való megküldése az 
Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület részére. 
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A megvalósításhoz kapcsolódó feladatok: a közbeszerzési szakértő kiválasztása és a szerződés 
megkötése; az ajánlattételi felhívás meghirdetése; a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések 
megkötése; az új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása; a szolgáltatási gyűrű kialakítása; 
berendezési tárgyak, eszközök, gépek beszerzése; speciális gépjármű beszerzése; az ellátottak önálló 
életvitelre való felkészítése; az ellátottak foglalkoztatását elősegítő képzések lebonyolítása; rehabilitációs 
szakmérnöki tanácsadás igénybe vétele az  EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális 
intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében;  műszaki 
ellenőri szolgáltatás igénybe vétele; az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében 
élők részére érzékenyítő tevékenység megtartása; nyilvánosság biztosítását szolgáló tevékenységek; 
projektmenedzsment szolgáltatása; könyvvizsgálat; a fennmaradt épület hasznosítása;  

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 

 Társadalmi és gazdasági hatások a.

Társadalmi-gazdasági hatások és er ősségük bemutatása (0-6) 

Terüle
t 

Közvetlen hatás Közvetett hatás 

Elemzés Elemzés 
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 A projekt hatására javul a társadalmi 

szereplőkkel való együttműködés, 
valamint a célcsoport munkaerőpiacon 
való megjelenési esélyei nőnek. Képzés 
segítségével további tudásra tesznek 
szert. 

4 

Az intézményi szolgáltatásfejlesztés 
következtében javul a társadalmi 
szereplőkkel való együttműködés, ennek 
hatásaként a kiváltással érintett 
településen élők elhelyezkedési esélyei 
javulnak (szükséges személyi feltételek 
megteremtése által), hosszú távon a 
település versenyképessége javul. 

6 
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k Az új szolgáltatások javítják a 

munkakörülményeket, melynek hatására a 
képzési/ szociális alapellátási 
tevékenységek színvonala javul. 

4 

A nemzetközi fejlődési trendekhez való 
felzárkózás felgyorsul, a képzési/ szociális 
alapellátási tevékenység magasabb szintű 
elismertségre tehet szert; 
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A társadalmi kapcsolatok, 
együttműködések szorosabbá tétele által 
az együttműködések színvonala nő, a 
tapasztalatcsere és a szakmai 
kommunikáció eredményessége növeli az 
intézményben folyó munka színvonalát, 
elismertségét; 

4 

A projekt eredményeinek megismertetése 
a partner intézményekkel, lakossággal, a 
gyakorlati életben történő hasznosításuk, 
növeli a szociális szakma elismertségét 
és versenyképességét, hatással lesz a 
lakosságra és a környezeti tényezőkre 

5 
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A projekt hozzájárul az alapszolgáltatás 
fejlesztésen keresztül a társadalmi 
esélyegyenlőség növeléséhez. Az egyéni 
képességekre és szükségletekre alapozott 
szolgáltatás nyújtására. A szolgáltatási 
gyűrű fejlesztései mindenki számára 
elérhetővé válnak, továbbá a fejlesztett 
területek komplex akadálymentesítésen 
esnek át,amely tovább növeli a társadalmi 
csoportok elérési lehetőségeit. 

6 
Az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembe vételével az intézmény 
megítélése, eredményessége javul 

6 
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Az intézmények a területi 
elhelyezkedésükből adódó korlátokat a 
fejlesztés által le tudják küzdeni, a 
tényleges integrációt biztosítani tudják. 

6 
A területi izoláció megszűnik, a 
korszerűtlen ellátó-helyek funkcióváltása 
megtörténhet. 

6 

S
ze

m
él

yh
ez

 é
s 

cs
al

ád
ho

z 
kö

t
ő

d
ő

 
jo

go
k 

és
 le

he
t

ő
sé

ge
k 

vé
de

lm
e

 

A projekt hozzájárul a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény, továbbá a célcsoportok 
vonatkozásában tényleges integrációt 
biztosít, így a 1257/2011. (VII.21.) Korm. 
határozatnak is megfelel. 

6 

Teljes körű kiváltás történik, és a lakók 
igényeire reflektáló, magas minőségű, 
hozzáférhető közösségi alapú ellátási 
formák kerülnek kialakítása. 

6 
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 Az esélyegyenlőségi szempontok 

figyelembe vétele, a megkülönböztetés 
teljes hiánya, pl. nehézségekkel küzdő 
hallgatókkal való kiemelt foglalkozás; 

4 

Az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembe vétele, a megkülönböztetés 
teljes hiánya, tanulási nehézségek 
csökkenése; 
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,A projekt keretében a közösségi alapú 

ellátási formák kialakítása a cél, ahol a 
nyilvánosság biztosítása, a tájékoztatás 
folyamatos a vonatkozó előírások, az 
érintett partnerek elvárásai, szempontjai 
és az erkölcsi normák betartásával. 

6 

A projekt keretében a nyilvánosság 
biztosítása, a tájékoztatás folyamatos a 
vonatkozó előírások, az érintett partnerek 
elvárásai, szempontjai és az erkölcsi 
normák betartásával; 

6 

K
öz

eg
és

zs
ég

üg
y,

 k
öz

bi
zt

on
sá

g 

A projekt célja, hogy az addig nagyobb 
létszámú intézményekben élő személyek 
szűkebb közösségbe kerülnek. Ennek 
számos hatása van a társadalomra nézve. 
Az egyik ilyen hatás a közegészségügy 
területén is jelentkezik. A lakók prevenciós 
ellátása a szükség szerinti tanácsadás 
biztosítása, az életkorhoz kötött kötelező 
szűrővizsgálatok elvégzése is. A lakók 
egészségtudatos életvitele így fejlődni fog. 

A közbiztonság, mint kollektív társadalmi 
termék, amely az egyének és a 
közösségek tevékenysége által tovább 
fejleszthető. 

6 

Kisebb létszámú közösség kerül 
kialakításra, így egyes fertőzési gócok a 
prevenciónak és az alacsonyabb 
környezeti terhelésnek köszönhetően 
kevésbé alakulnak ki. 

A lakosság érzékenyítésének 
köszönhetően várható, hogy az emberek 
nagyobb biztonságban érzik magukat. 
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A helyi viszonyoktól függően területenként 
is eltérő a lakosság biztonságérzete, 
amely a fokozatos társadalmi integrációval 
stabilizálható.  

6 
A lakosság érzékenyítésének 
köszönhetően várható, hogy az emberek 
nagyobb biztonságban érzik magukat. 

4 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
„A belecskai intézményi ellátási forma kiváltása” 

78 

A
 s

zo
ci

ál
is

 e
llá

tó
-

re
nd

sz
er

ek
he

z 
tö

rt
én

ő
 h

oz
zá

fé
ré

s A projekt keretében a szolgáltatási gyűrű 
kialakításával és/vagy fejlesztésével a 
szociális ellátórendszer centralizációja 
történik. Mely lehetővé teszi a közvetlen 
és közvetett célcsoport részére egyaránt 
az alapszolgáltatások magas szintű és 
egy helyen való elérést. 

6 

Az önkormányzatokkal együttműködve, 
vagy azok tevékenységét kiegészítve 
magasabb szintű szolgáltatási paletta 
kerül létrehozásra. 

6 
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Jelen projekt keretében nem releváns. Jelen projekt keretében nem releváns. 
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A nemzetközi kapcsolatok, 
együttműködések szorosabbá tétele által 
az együttműködések színvonala nő, a 
tapasztalatcsere és a szakmai 
kommunikáció eredményessége növeli az 
intézményben folyó munka színvonalát, 
elismertségét. Jelen projekt keretében a 
határmenti településeken való fejlesztés 
érheti el azt a célt, hogy minőségi 
szolgáltatást nyújtson a határon túli 
lakosság számára. 

4 

A projekt eredményeinek megismertetése 
a partner intézményekkel, a gyakorlati 
életben történő hasznosításuk, növelheti a 
szociális ágazat versenyképességét. 

4 
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A pénzügyi eszközök keretében nyújtott 
támogatások állandóak, szervezeti keretei 
rendezettek.  

5 

A jelenlegi támogatási és szervezeti 
struktúra hosszú távú  célok 
megfogalmazását tűzte ki célul, mely 
további eredményeket hoz létre. 

4 

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac

A kiváltás során valamennyi az abban résztvevő lakó számára elválik egymástól a foglakoztatás és a 
lakhatás helyszíne. A lakók foglakoztatása - állapotuknak megfelelően - továbbra is a védett foglakoztatás 
keretén belül valósul meg a Tölgyfa Fogyatékosok Otthonában és a Margaréta Rehabilitációs 
Intézményben. 

A helyi munkaerőpiac szűk keresztmetszetű, így az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük nem 
megoldható. 
A védett foglakoztatásban való részvétel anyagi helyzetükre is jótékonyhatással van, az intézményi térítési 
díj mellett az általuk igénybevett egyéb szolgáltatások díját is képesek kiegyenlíteni. 
A munkavégzés lehetőségének az intézmény általi további biztosítása növeli hasznosságuk tudatát, erősíti 
és bővít társas kapcsolataikat. A foglalkoztatás keretén belül előállított termékekkel megjelenhetnek a 
települések helyi piacain valamint az intézmény által üzemeltetett, Szekszárdon működő "Csipp - Csupp" 
megváltott munkaképességű emberek termékei boltban. Az így készült termékeket megvásárlók körében 
erősödik az a kép, hogy a fogyatékkal élő emberek is a társadalom hasznos és egyenlő méltóságóságú 
tagjai, akik valós értékek előállításra is képesek. 
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A kitagolásban résztvevő SHS lakók számára a nappali foglalkozatóban szocioterápiás foglakoztatás 
biztosított. 

2. Munkakörülmények

Az otthonok lakói speciális munkaerő-piaci helyzetű csoport. Sokszor a munkavégzéshez szükséges 
képességeik, készségeik hiányosak vagy sérültek. a kitagolásra való felkészítésük során ezeket a 
készségeket, képességeket tréning jellegű foglakozások keretén belül fejlesztjük. A készség és 
képességfejlesztés mellett a résztvevőknek lehetőségük lesz választani a következő képzések közül: 
Állatgondozó. Bábkészítő, Betanított szociális segítő; Családellátó; Gyógynövénygyűjtő; Háztáji 
zöldségtermesztő; Kerti munkás; Konyhai kisegítő; Település karbantartó; Textiltermék - összeállító; 
Parkgondozó, népi kismesterségek tudója - benne a gyékény - csuhéj és szalmatárgy, a batikolás, az 
üvegfestés, a nemezelés - és a frissítő masszázs a reflexológiával. A képzések kizárólag házi vizsgával 
zárulnak. 

A védett foglakoztatás kertén belül foglalkoztatottak munkahelyeinek a szervezett munkavégzés során 
történő kialakítására és használatára a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 
szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet vonatkozik. 
A munkavédelemről szóló törvény alapján meghatározott munkahely tárgyi feltételeiről van szó (1993. évi 
XCIII. Törvény a munkavédelemről) A foglalkoztatás tárgyi feltételeinek kialakításánál munkavédelmi 
szempontból a megváltozott munkaképességűek a sérülékeny csoportba tartoznak. Az- az a munkavállalói 
csoport, amelybe tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a 
munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is fokozott kockázatot 
jelenthetnek munkavégzésük során, erre felkészítés során fokozott figyelemmel kell lenni. 

3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme

A lakókörnyezetbe integrálódó, értelmi fogyatékos lakók társadalmi helyzetük megőrzéséhez, javításához, 
csoportjuk fenntartásához és tagjaik boldogulásához, továbbra is minden segítséget megkapnak a 
támogatott lakhatás munkatársaitól. A velük, a nappali intézményben zajló fejlesztő munka célja az, hogy 
akár mint egyén, akár mind csoport a minél önállóbb érdekérvényesítőként éljék meg mindennapjaikat. Ez a 
korábbi bentlakásos intézményi léthez viszonyítva több választási és döntési lehetőséget biztosít a 
mindennapi életüket érintő alapvető kérdésekben. 
Az integráció nehézségei és sérülékenységük veszélyforrás, is lehet, a lakók felkészítése során erre 
tekintettel kell lenni. 

4. Esélyegyenlőség

A normalizáció elve alapján a földrajzi (térbeli, vagy fizikai) integráció alatt a lakhatás, az otthonok 
településeken belüli elhelyezését kell érteni, de természetesen az élet egyéb területei is, mint a fejlesztés, 
munka és szabadidős tevékenységek az arra megfelelő földrajzi területeken kell elhelyezni. A településtől 
elkülönülten álló kastélyépület helyett ez a felépülő otthonokban lakók részére az egyenlő esélyű 
hozzáférés lehetőségét teremti meg. 

Az új építésű ingatlanok akadálymentesen kerülnek megépítésre.  
A projekt megvalósítása során esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazásra kerül. 

A programot megvalósító TMISZI rendelkezik esélyegyenlőségi tervel. Ez a terv a támogatott lakhatásban 
résztvevő munkatársakra is kiterjed. A támogatott lakhatásban élők lakószámára az esélyegyenlőségi 
program az intézmény szakmai programjában kerül részletes kifejtésre. 
A lakóra, mint egyénre az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyre kell tekinteni, szem előtt tartva 
a magánélethez való jogát, amelyet a személyzetben folyamatosan tudatosítani kell. A szolgáltatások az 
adott ellátási területen (otthonokban) teljes körűen lefedik a lakók szükségleteit, az egyenlő bánásmód elvét 
követve minden lakónak azonos mértékben és minőségben járnak.  

5. Területi kiegyenlítődés
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A létrejövő lakhatási szolgáltatás Tolna Megye földrajzi területén egy új, modern, ellátási formát hoz létre, 
ilyen jellegű ellátás eddig a megyében nem működött. Ez a területi egyenlőtlenségek csökkenésével jár, 
hiszen a csökkenek a fogyatékos emberek azon társadalmi egyenlőtlenségei, esélykülönbségei, melyek a 
kiváltás folyamatába már bekapcsolódott területekkel, megyékkel szemen fennálltak. 

6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme

- A lakhatási feltételek megváltozásával - azok a társadalomban általánosan elfogadottakkal azonosak 
lesznek- a támogatott lakhatásba kikerülő lakókat a továbbiakban fogyatékosságuk miatt éri hátrány. Így 
a normalizált lakhatási feltételek kialakítása hozzásegíti őket, a magánéletükhöz és a családi 
kapcsolataik megéléséhez és e jog megsértését – a magánéletbe és családi kapcsolatokba való minden 
önkényes, illetéktelen beavatkozást a minimális mértékre csökkenti 

- A támogatott lakhatásban mindenkinek a képességei szerinti önállóságot biztosítják, és nem korlátoznak 
feleslegesen. Akinek nincs szüksége állandó felügyeletre, az nem kap állandó felügyeletet – így csökken 
a "túlgondozás". Akinek viszont fokozott gondoskodásra van szüksége, az valóban kiemelt figyelmet 
élvez hiszen a SHS emberek részére épített speciális lakhatási körülményeket biztosító otthonokban 
kerül elhelyezésre.  

- Az otthonok fizikai környezete a lakhatási feltételek és a nappali intézményben megkapott fejlesztés, a 
támogató szolgáltatás, védett munkahely megléte együttesen lehetővé egy olyan integrált ellátási 
rendszer kiépülését, mely az egyén képességeinek legteljesebb kibontakoztatását, szinten tartását és 
fejlesztését szolgálja. 

7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs
(pozitív hatás) 

A lakók felkészítése annak szem előtt tartásával történik, hogy a szolgáltatások igénybevételének az alapja 
az önálló döntés, az egyéni szükségletek, képességek, készségek maximális figyelembevétele. A lakók a 
segítő szolgáltatások igénybevétele mellett folytathatnak önálló életvitelt. Ezek mentén valósul meg a 
lakhatás és a napközbeni tevékenységek szétválasztása, a normalizáció. 
A projekt előkészítését és megvalósulását is lakósági fórumok, rendezvények kísérik biztosítva így minél 
szélesebb körű társadalmi nyilvánosságot. Az otthonok nyitottak a helyi közösségek felé, a bentlakók 
szabadon látogathatók, házi rendezvényeikre, ünnepeikre a helyi közösségek képviselőit is várják. 

A korszerűbb és megváltozott lakhatási szükségletekhez, az önkormányzatiság megértéséhez, a 
döntéshozatalban való társadalmi részvételhez – nyilvánosság megéléséhez, az igazságosság, az és az 
alapvető erkölcsi normák elsajátításához, széleskörű ismeretekre lesz szükségük a beköltözőknek. A 
meglévő képességeket és készségeket egy magasabb fokra szükséges fejleszteni. Cél, hogy ebben a 
folyamatban az egyének csak annyi támogatást kapjanak, ami a szükségleteihez és elvárásaihoz 
illeszkedik, se többet, se kevesebbet.  A felkészítés kidolgozott fejlesztő tematika mentén történik, amely a 
különböző ismeretek elsajátítását foglalja magában. A fejlesztő munkát már a lakhatási formák szerint 
tervezett csoportokban fogunk végezni annak érdekében, hogy a kis közösség összeszokjon, jobban 
megismerjék egymást, és a munkamegosztás kialakuljon.  

8. Közegészségügy, közbiztonság (pozitív hatás)

A köz- népegészségügy a lakossági csoportokat, közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme 
és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében. Célja a lakosság egészségi 
állapotának monitorozása, az egészségproblémák és prioritások meghatározása, népegészségügyi 
intézkedések kimunkálása és foganatosítása kormányzati, szakmai és civil szervezetekkel 
együttműködésben. 

A korábbi intézményi lét a medikális szemléletre épített. Ez a modell a fogyatékosságot, mint az egyén 
problémáját értelmezi, amelyet közvetlenül valamilyen betegség, baleset vagy egyéb egészségi ok idéz elő. 
E modellben a fogyatékosság kezelése nagyrészt orvosi ellátás keretében, egyénileg történik, képzett 
szakemberek közreműködésével, amelynek célja a betegség gyógyítása vagy az egyén felkészítése az 
állapottal való együttélésre. Ebben az összefüggésben a figyelem középpontjában az egészségügyi ellátás 
van, és az intézmény szakmai stratégiájának a szintjén a fő megoldás az egészségügyi ellátás mindenkori 
szükségletekhez igazodó módosítása vagy átalakítása. 
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Ezzel szemben a szociális modell a fogyatékosságot, mint társadalmilag előálló problémát értelmezi, 
amelynek megoldása a fogyatékosok integrálása a társadalomba. A fogyatékosság e modellben nem az 
egyén jellemzője, hanem egymással összefüggő állapotok és feltételek halmaza, amelyek legtöbbjét a 
társadalmi környezet produkálja. Ennek megfelelően a probléma kezelése társas cselekvést kíván; és a 
helyi társadalom felelőssége is, hogy olyan környezeti módosításokat eszközöljön, amelyek a fogyatékos 
embereknek a társas élet minden területén való részvételét lehetővé teszik. 
Bár a támogatott lakhatás keretén belül az intézmény továbbra is biztosítja valamennyi egészségügyi 
ellátáshoz való hozzájutás jogosultságát (pl gyógyszerelés, egészségügyi szolgáltatóhoz való eljutatás) a 
korábbiakkal ellentétben az egészségügyi tevékenység hangsúlya az egészségmegőrzésen a , preventív 
életformáláson a kompetenciáinak fejlesztésén van. Ehhez az is szükséges, hogy az egészséget 
veszélyeztető veszélyforrásokat a lakók felismerjék, kiküszöböljék, és legyenek a mindennapi 
élettevékenységbe illeszthető és egyszerűen megvalósító módszereik egészségi állapotuk megőrzéséhez, 
javításához. 
A fenti kompetenciák eléréséhez a lakók felkészítse során képzést, tréninget szervezünk, melynek keretén 
belül a következő képességek fejlesztésre kerül sor: 

A közbiztonsági hatásokat tekintve, a lakhatásban lévők személyes és anyagi biztonságának 
megvalósulása kiemelt feladat a projekt során. Ez a fizikai infrastruktúra (kerítés, a kamara rendszer, 
akadálymenetesítés, tűzjelző, biztonsági zár, - a korszerű kommunikációs és műszaki rendszerek) mellett a 
személyes képességek és készségek fejlesztést is kell, hogy jelentse mely ismereteket a felkészítés során 
kell átadni a lakóknak, tréning formájában. 
Szintén szükséges a felkészítés során a települések közintézményeinek, hivatalainak, hatóságainak 
megismerése, ahol gond és szükség esetén segítség kérhető. A lakók szubjektív biztonságérzetét növeli 
továbbá, hogy a támogatási szükségletüktől függő mértékben az esetfelelős is otthonokban tartózkodik. 

9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság

A kiváltásban résztvevő települések egyikében sem kiugróan magas a bűnelkövetési statisztika. Ám a 
lakhatás, az integráció hosszútávú fenntarthatósága miatt szükséges a lakók bűnmegelőzési irányú 
felkészítése is. Ennek alapvető célja vagy eredménye az áldozattá válás megelőzése. A felkészítésnek 
trénig formájú.  

10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés (pozitív hatás)

A támogatott lakhatás, mint új ellátási forma kiemelten biztosítja fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alap gondolatát, mely szerint „A fogyatékos 
emberek a társadalom egyenlő méltóságú és egyenrangú tagjai…", amelyhez biztosítani kell a 
normalizáció, az integráció és az autonómia elvének megvalósítását úgy, hogy a változás középpontjában 
maga az értelmileg akadályozott ember áll. 
A kis létszámú ellátási formák jobb minőségű gondoskodást nyújtanak, mint a korábbi Mechwart András 
Otthon. Ezek a kiscsoportos, lakóközösségbe integrált támogatott lakhatást nyújtó ellátási formák alkalmas 
minden fogyatékos ember ellátására, fogyatékosságának súlyosságától és életkorától függetlenül. 
A felnőtt fogyatékos emberek új bentlakásos ellátásai – így a támogatott lakhatás- közeledik a "normál" 
lakhatáshoz, elismeri a magánszférához és az önrendelkezéshez való jogot. Az otthonok felnőtt emberek 
lakóközösségei, kialakításuk és működtetésük is ennek megfelelő. 

11. Kutatás-fejlesztés

A támogatott lakhatás és a hozzákapacsolódó szolgáltatások igénybevételi adatait az intézmény gyűjti, 
ezek a későbbiekben az ezen irányú társadalomtudományi kutatásokban felhasználhatók. A támogatási 
szükséglet vizsgálat rendszeres elvégzéséből kapott adatok, azok anonimzálása után szintén 
felhasználhatók a fogyatékos emberek életminőségét vizsgáló kutatásokban. 

12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség

- A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény - melyet Magyarország a világon a 
második országként írt alá - 33. cikkének 3. bekezdésében külön hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmat - különösen a fogyatékossággal élő személyeket és az őket képviselő szervezeteket - be 
kell vonni az ellenőrzési folyamatokba, és azokban teljes részvételüket biztosítani kell. 

- 2015-2025. évekre vonatkozó OFP szóló 15/2015. (IV.7.) OGY határozat 7.2 ponthoz, valamint a WHO 
jelentése pszichiátriai ellátásról elnevezésű dokumentumhoz. „A Fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ egyezmény 3., 4., 9., 19., 28. cikkelye, 
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- A pályázat háttere a megvalósítás forrása a 35 milliárd forintos EFOP-2.2.2. Intézményi ellátásról a 
közösség alapú a közösségi szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. 
pályázat- A forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 

- A határmentiség vizsgálata jelen pályázatban nem releváns. 

13. Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei

Az ellátás közfinanszírozását tekintve közvetlen gazdasági haszon a nem mutatható ki, de a társadalmi 
haszon és a hosszútávú költséghatékonyság viszont egyértelmű. A kitagolás előtti állapotban a túlterhelt és 
a nehézségek miatt a teljesítőképessége határán lévő támogatórendszer- többek között humánerőforrás 
problémák, épület statikai problémák miatt- már nem tudta maximális hatékonysággal ellátni a feladatát. A 
támogatott lakhatás a jelenleginél kisebb ellátotti létszámmal, és rugalmasabb, megújult szervezeti, 
személyi feltételek között működik. 

Környezeti hatásokb.

Környezeti hatások és er ősségük bemutatása (0-6) 
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 A projektben vállalt tevékenységek 

megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 
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A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 
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A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. Az építkezés során 
különös figyelemmel vannak a talajt 
ért negatív hatások 
megakadályozásra kerülhessenek. 

6 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 
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t A projekt megvalósítása során 
zöldmezős területek nem kerülnek 
bevonásra. 

2 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 

6 
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Az intézményben jelenleg is működik 
szelektív hulladékgyűjtés, melyet a 
projekt során is megvalósít, így 
hozzájárul a hulladék 
újrafelhasználás gyakorlatának 
terjedéséhez. 

5 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele; 
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A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele; 

2 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele; 

6 
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 Környezettudatos szemlélet a 
programokon, energiatakarékos 
eszközök alkalmazása. 

4 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele; 

6 

1. Levegőtisztaság

A támogatott lakhatásban megvalósuló épületek hőszigeteltek, fotovoltikus rendszerrel és kondenzációs 
kazánnal, modern világítástechnikával felszereltek. Nyílászáróik is a hatályos szabványoknak megfelelő, 
minőségű elemek. A fűtési rendszer szabályozása a külső hőmérsékleti viszonyokhoz alkalmazkodik, 
nagymértékben automatizált. Így ennek következtében a korábbi részben már elavult intézményi 
rendszernél kisebb energia felhasználással (elektromos energia, gáz) jár. A nappali intézmény további 
energia hatékonyságnövelő megoldásként lehetőség szerint hőszivattyúval is felszerelt. 
A projekt levegőtisztaságra gyakorolt hatását tekintve elmondható, hogy magasabb színvonalú szociális 
ellátás mellett, mint társadalmi, környezeti haszon- csökkenhet az intézmény CO2 kibocsátása. A 
támogatószolgálat részére beszerezendő gépkocsi az EURO 6 normának megfelelő szennyezőanyag 
kibocsátású. 

2. Talajminőség és talajerőforrás

A felépülő lakóházak, és a körülöttük kialakított rendezett telek és parkoló, azok rendeltetésszerű 
használata közben talajminőséget érdemben nem befolyásolják  
A házak és az intézmény körül ipari termelő tevékenység vagy mezőgazdasági tevékenység nem zajlik így 
a talaj, mint természeti erőforrás a használat ideje alatt változatlan marad.  
A környezeti kockázatok mérséklése miatt a lakókat a kitagolásra való felkészülés alatt, tréning formában 
fel kell készíteni a környezetvédelemmel összefüggő - így a talaj szennyeződését is elkerülő- helyzetek 
kezelésre, a környezeti veszélyek felismerésre és jelzésére. 

3. Területhasználat

A terület használat, a program, környezethasználatának tervezése során: az építési helyszínek 
jellemzőinek a következőkre kell kitérnie: 

- a tervezés ki tér az adott terület közműadottságaira, meg tervezi a szükséges közműkapcsolatokat és 
beszerezi az ehhez szükséges előzetes közműszolgáltatói hozzájárulásokat.  A tervezési terület közúti 
kapcsolatait fel tárja és szükség esetén a közútkezelő előzetes elvi hozzájárulását is beszerezi. 

- A tervezés során vizsgálandók a helyi építési előírások (HÉSZ), a műemléki és/vagy védett 
településképi előírások. A tervnek ki kell térnie a szomszédos ingatlanok bemutatására és várható 
kapcsolataikra is.  

- Külön, tételesen vizsgálandók a szolgalmi jogviszonyok: mind a fennálló vagy várható kötelezettségek, 
mind az ingatlan tervezett funkciójához esetlegesen szükségessé váló jogok tekintetében. 

A környezetrendezés– a tevékenységek területeinek meghatározása, a térszerkezet kialakítása, 
szabályozása és formálása során a következő szempontot kell figyelembe venni:  

- A tervezendő épület rendeltetése: támogatott lakhatást szolgáló lakóépület maximum 12 fő 
fogyatékos személy részére, nappali ellátást nyújtó épület 48 fő fogyatékos személyek számára. 

Az építmény meg felel az OTÉK és egyéb vonatkozó építési jogszabályok előírásának, 

4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás

Az otthonokban keletkező hulladék túlnyomó többsége háztartási, kommunális hulladék. A korábban 
pontszerűen, egy kibocsátási helyen nagy tömegben keletkező hulladék helyett a kibocsátás difizz jellegű 
lesz. A hulladék elszállítását a háztartási hulladék szállítását végző szolgáltatók végzik. 
A keletkező hulladék mennyiségének csökkentés miatt szükséges a lakók környezet tudatos 
gondolkodásának az ezzel kapcsolatos ismeretek, készségek, képességek fejlesztése. Ez a felkészítés 
időszakában, majd később is folyamatosan megvalósul, tréning formájában. 

5. Környezeti kockázatok megjelenése
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A felépülő lakóházak és az intézmény új, modern technológiák alkalmazásával épül meg, a beépítendő 
anyagok, épületgépészet megfelel a hatályos előírásoknak. Az építés során keletkezett hulladékok 
hasznosítása, kezelése, tárolása, megsemmisítése megoldott. 
A lakóházakban és nappali-intézményben termelő tevékenység nem zajlik, így a környezetszennyezés, erre 
nem vezethető vissza. A telkek közművesítettek, de a szennyvízelvezetés csak Szekszárdon és 
Simontornyán megoldott Tolnanémedi és Regöly településeken gondoskodni kell a szennyvíz 
ártalmatlanításáról, kezeléséről. Az otthonokban és a nappali intézményben háztartási hulladék keletkezik, 
ennek összegyűjtéséről, kezelésről és elszállításról is gondoskodni kell. A környezeti kockázatok 
mérséklése miatt a lakókat a kitagolásra való felkészülés alatt, tréning formában fel kell készíteni a 
környezetvédelemmel összefüggő helyzetek kezelésre, a környezeti veszélyek felismerésre és jelzésére.  

6. Mobilitás, energia-felhasználás

A támogatott lakhatásban élő lakók mobilitását, a projekt keretén belül beszerezendő gépkocsi biztosítja. 
Az energiafelhasználást tekintve a lakóházak modern energia hatékony épületek lesznek, a megújuló 
energiák használatának lehetőségével.  
A technológia mellett az fontos azonban az emberi tényező, a lakhatásban résztvevők illetve a munkatársak 
képzése, tréningszerű felkészítése az energiával való takarékosságra.  

7. Környezeti fenntarthatóság

A környezeti fenntarthatóság a lakók tréning jellegű felkészítésén túl a személyzet ezen irányú felkészítését 
is igényli. A dolgozóknak a munkahelyeiken is tudatosan kell törekedniük a környezeti erőforrásokkal való 
takarékos bánásmódra. Bár az építmények alacsony karbantartási igényűek, de fontos a műszaki 
rendszerek, épületgépészet tervszerű, megelőző karbantartása. 
A projekt tervezése és megvalósítása során költség-optimális épületenergetikai megoldásokat fogunk 

alkalmazni. A projekt megvalósítása során cél az alacsony költséggel fenntartható, alacsony 
energiafelhasználású, és kevés karbantartást igénylő létesítmények létrehozása. A megvalósítandó 
épületeknek meg kell felelniük legalább az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szól 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletben foglalt követelményeknek (költségoptimalizált 
követelményszint). 

A lakóépületek - a helyi adottságokhoz igazodó és az ellátottak szükségleteinek megfelelő méretű, 
földszintes épületek lesznek. A lakóépületek esetében igény szerint megújuló energia hasznosítása 
tervezendő, elsősorban a villamos energia felhasználásának kiváltását szolgáló napelemes rendszer 
kialakítására. Preferált a kondenzációs gázkazán, külső időjáráskövető vezérléssel, illetve a helyi 
adottságoknak megfelelően az elérhető legmagasabb szintű energiatakarékos kazán típus 
betervezése. 

A Nappali ellátást biztosító épület megvalósítása esetében lehetőség szerint megújuló energia 
hasznosítása tervezendő elsősorban a villamos energia felhasználásának kiváltását szolgáló 
napelemes rendszer és a fűtési rendszerhez kapcsolódó hőszivattyú kialakítására. 

Eszközbeszerzések során is törekedni fogunk az energiatakarékos készülékek, berendezések 
kiválasztására. 

3.1.4. Pénzügyi terv 

3.1.4.1. A fenntarthatósági és költséghaszon számítások módszertani alapjai 

A vizsgálat id őhorizontja:  a projekt előkészítés időszakát is figyelembe véve a 2017. február 15. és 2018. 
december 31. közötti időszak. 

A felhívás szerint igényelt támogatás mértéke: 100%. 

Saját forrás finanszírozásának módja:  nem releváns, tekintettel arra, hogy a projekt 100%-os támogatási 
intenzitású. 
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A projektgazda és a tevékenység jellege:  közcélú, nem jövedelemtermelő. 

A projekt és az eredmények m űködtet ője:  a Pályázó. 

Amortizáció kezelésének módszertana:  számviteli tv. szerinti ÉCS alkalmazása, maradványérték 
alkalmazásával (aktiválást követő 10. évben immateriális javak esetén aktiválási érték 10%-a, materiális 
javak esetén 5%-a), jelen pályázat esetében nem releváns. 

Pályázó áfa-státusza:  a pályázó a projekt kapcsán áfa visszaigénylésre nem jogosult, a költségvetés 
bruttó értéken tervezett. 

A számítások az Útmutató elvárásainak megfelelően a fejlesztési különbözet módszerével  készültek. A 
számítások alapja a projekt megvalósulási költség-ütemezése. Tekintettel arra, hogy a projekt nem 
jövedelemtermelő, illetve a támogatás nélkül a projekt egyetlen eleme sem valósulna meg, a projekt teljes 
költségvetése fejlesztési különbözetként került figyelembe vételre. 

Az inflációs prognózisok  alapjául a 2016 decemberében az MNB honlapján elérhető inflációs prognózisok 
alapul vételével jártunk el: 

(https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2016-12-22-inflacios-jelentes-2016-december) 

Tekintettel arra, hogy a projekthez kapcsolódó közbeszerzések még az idei évben lezárulnak, az infláció 
figyelembevétele a gyakorlatban nem releváns. 

Mivel a támogatás igénylője ÁFA visszaigénylésre nem jogosult, így az elszámolható költségek között az 
egyes költségelemek bruttó árát tüntettük fel. 
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3.1.4.2. A költségvetésben szereplő költségelemeinek bemutatása: 

Tevékenységek / Munkacsomagok
mennyiség 

egysége
db

Egységár 
bruttó

Bruttó ár
Az összes költséghez 

arányában

1 006 250 000 Ft 100,00%

1 006 250 000 Ft 100,00%
0 Ft 0%

1. Projekt el őkészítés költségei 39 389 600 Ft 3,91%

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége 29 087 100 Ft 2,89%

megvalósíthatósági tanulmány 0 Ft 0 Ft 0,00%

szakmai terv költsége 1 10 062 500 Ft 10 062 500 Ft 1,00%

szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender 
tervek költsége

1 19 024 600 Ft 19 024 600 Ft 1,89%

szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, szakvélemények költsége 0 Ft 0 Ft 0,00%

társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek 
(közmeghallgatás, lakossági fórum)

0 Ft 0 Ft 0,00%

projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér 0 Ft 0 Ft 0,00%

projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – foglalkoztatást 
terhelő adók, járulékok

0 Ft 0 Ft 0,00%

projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – személyi jellegű 
egyéb kifizetések

0 Ft 0 Ft 0,00%

szakértői díjak (földmérés, telek kitűzés) 0 Ft 0 Ft 0,00%

tervellenőr költsége (ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező) 0 Ft 0 Ft 0,00%

Egyéb projekt-el őkészítéshez kapcsolódó költség 0 Ft 0,00%

hatósági díjak, illetékek 0 Ft 0 Ft 0,00%

jogi, közjegyzői költségek 0 Ft 0 Ft 0,00%

Közbeszerzési költségek (max 1%) 10 302 500 Ft 1,02%

közbeszerzési eljárás díja 3 80 000 Ft 240 000 Ft 0,02%

közbeszerzési szakértő díja 1 10 062 500 Ft 10 062 500 Ft 1,00%

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 874 954 239 Ft 86,95%

Eszközbeszerzés költségei 128 878 424 Ft 12,81%

kis értékű informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése a szakmai 
megvalósítók részére (pl. laptop, nyomtató, telefon)

0 Ft 0 Ft 0,00%

eszközök (pl.: berendezési tárgyak, munkagépek, munkaeszközök) szakmai 
szempontoknak megfelelnek és közvetlenül szolgálják az ellátottak önálló 
támogatott életvitelét/munkavégzését

1 10 649 102 Ft 10 649 102 Ft 1,06%

eszközök szerezhetők be (pl. berendezési, informatikai eszközök, 
telefon/jelzőrendszer), amelyek közvetlenül szolgálják az ellátottak
gondozását. 

1 5 917 914 Ft 5 917 914 Ft 0,59%

eszközök - bútorzat, háztartási gépek/eszközök 1 88 178 628 Ft 88 178 628 Ft 8,76%

speciális gépjármű 2 12 066 390 Ft 24 132 780 Ft 2,40%

Immateriális javak beszerzése 3 517 965 Ft 0,35%

szoftver bekerülési értéke 1 3 517 965 Ft 3 517 965 Ft 0,35%

egyéb szellemi termék bekerülési értéke 0 Ft 0 Ft 0,00%

Ingatlanvásárlás költségei (max. 2%) 0 Ft 0,00%

ingatlan vásárlás költségei 0 Ft 0 Ft 0,00%

Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek (max. 2%) 0 Ft 0,00%

ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség 0 Ft 0 Ft 0,00%

Terület-el őkészítési költségek 0 Ft 0,00%

projekt célkitűzéseihez illeszkedő terület beruházásra alkalmassá tétele érdekében 
végzett előkészítő munkák költségei

0 Ft 0 Ft 0,00%

Építéshez kapcsolódó költségek 742 557 850 Ft 73,79%

új építés 1 741 457 850 Ft 741 457 850 Ft 73,69%

átalakítás, bővítés, felújítás, bontás 0 Ft 0 Ft 0,00%

infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, 
közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül

11 100 000 Ft 1 100 000 Ft 0,11%

akadálymentesítés 0 Ft 0 Ft 0,00%

energiatakarékossá tétel 0 Ft 0 Ft 0,00%

PROJEKT ÖSSZESEN

Támogatás
Önrész

EFOP–2.2.2–17
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3.
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 
szolgáltatások költségei

18 159 920 Ft 1,80%

Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 7 391 400 Ft 0,73%

műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 1 7 391 400 Ft 7 391 400 Ft 0,73%

Egyéb szakért ői szolgáltatás költségei 0 Ft 0,00%

egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek 0 Ft 0 Ft 0,00%

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 2 768 600 Ft 0,28%

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs 
költségek (pl.: lakossági fórumok, nyílt napok stb.. szervezéséhez kapcsolódó 
költségek) 

1 2 768 600 Ft 2 768 600 Ft 0,28%

egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 0 Ft 0,00%

Kötelez ően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 5 154 295 Ft 0,51%

a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének
költsége

1 5 154 295 Ft 5 154 295 Ft 0,51%

kommunikációs terv készítése 0 Ft 0 Ft 0,00%

sajtóközlemény kiadása, sajtó nyilvános események szervezésének költsége (pl.: 
sajtótájékoztató)

0 Ft 0 Ft 0,00%

egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett
tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (lásd: Széchényi 2020 honlap, 
Arculati kézikönyv) 

0 Ft 0 Ft 0,00%

Projektszint ű könyvvizsgálat költsége 2 515 625 Ft 0,25%

könyvvizsgálat 1 2 515 625 Ft 2 515 625 Ft 0,25%

Egyéb szolgáltatási költségek 330 000 Ft 0,03%

hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 11 30 000 Ft 330 000 Ft 0,03%

Jogi, közjegyzői költségek 0 Ft 0 Ft 0,00%

horizontális követelmények méréséhez és teljesítéséhez igénybe vett 
szolgáltatások díja

0 Ft 0 Ft 0,00%

4. Szakmai megvalósításban közrem űköd ő 
munkatársak költségei

7 686 000 Ft 0,76%

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 7 686 000 Ft 0,76%

munkabér 6 300 000 Ft 0,63%

szakmai vezető 18 250 000 Ft 4 500 000 Ft 0,45%

szakmai asszisztens 1. 18 100 000 Ft 1 800 000 Ft 0,18%

foglalkoztatást terhel ő adók, járulékok 1 386 000 Ft 0,14%

szakmai vezető 18 55 000 Ft 990 000 Ft 0,10%

szakmai asszisztens 1. 18 22 000 Ft 396 000 Ft 0,04%

személyi jellegű  egyéb kifizetések 0 Ft 0,00%

szakmai vezető 0 Ft 0 Ft 0,00%

szakmai asszisztens 1. 0 Ft 0 Ft 0,00%

munkaköri alkalmassági vizsgálat 0 Ft 0,00%

alkalmassági vizsgálat 0 Ft 0 Ft 0,00%

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 0 Ft 0,00%

utazási költség 0 Ft 0 Ft 0,00%

napidíj 0 Ft 0 Ft 0,00%

helyi közlekedés költsége 0 Ft 0 Ft 0,00%

5.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb 
költségek

0 Ft 0,00%

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 0 Ft 0,00%

munka- és védőruházat 0 Ft 0,00%

a projekt megvalósításához szükséges, indokolt egyéb anyagköltség 0 Ft 0,00%

6. Célcsoport támogatásának költségei 23 000 000 Ft 2,29%

Célcsoport képzési költségei 23 000 000 Ft 2,29%

képzés költsége résztvevőnként (önálló életvitelt támogató felkészítés) 115 200 000 Ft 23 000 000 Ft 2,29%

képzéshez kapcsolódó útiköltség 0 Ft 0,00%

a fogyatékossággal élő/pszichiátriai beteg/szenvedélybeteg munkára felkészítő 
képzéshez (ha releváns) kapcsolódó alkalmassági vizsgálat költsége

0 Ft 0,00%

Célcsoport által igénybe vett munkaer ő-piaci szolgáltatások költségei 0 Ft 0,00%

szolgáltatás 1 0 Ft 0 Ft 0,00%

szolgáltatás 2 0 Ft 0 Ft 0,00%

szolgáltatás 3 0 Ft 0 Ft 0,00%

szolgáltatás 4 0 Ft 0 Ft 0,00%
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7. Projektmenedzsment költség 42 963 400 Ft 4,27%

Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 22 838 400 Ft 2,27%

munkabér 18 720 000 Ft 1,86%

projektmenedzser 18 400 000 Ft 7 200 000 Ft 0,72%

pénzügyi vezető 18 350 000 Ft 6 300 000 Ft 0,63%

projektasszisztens 1. 18 150 000 Ft 2 700 000 Ft 0,27%

projektasszisztens 2. 18 140 000 Ft 2 520 000 Ft 0,25%

foglalkoztatást terhel ő, adók, járulékok 4 118 400 Ft 0,41%

projektmenedzser 18 88 000 Ft 1 584 000 Ft 0,16%

pénzügyi vezető 18 77 000 Ft 1 386 000 Ft 0,14%

projektasszisztens 1. 18 33 000 Ft 594 000 Ft 0,06%

projektasszisztens 2. 18 30 800 Ft 554 400 Ft 0,06%

személyi jellegű  egyéb kifizetések 0 Ft 0,00%

projektmenedzser 0 Ft 0 Ft 0,00%

pénzügyi vezető 0 Ft 0 Ft 0,00%

projektasszisztens 1. 0 Ft 0 Ft 0,00%

projektasszisztens 2. 0 Ft 0 Ft 0,00%

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 0 Ft 0,00%

utazási költség 0 Ft 0 Ft 0,00%

helyi közlekedés költségei 0 Ft 0 Ft 0,00%

napidíj 0 Ft 0 Ft 0,00%

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakért ői szolgáltatás díja 20 125 000 Ft 2,00%

PM szolgáltatás 18 1 118 056 Ft 20 125 000 Ft 2,00%

Egyéb projektmenedzsment költség 0 Ft 0,00%

projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz bérleti költsége 0 Ft 0 Ft 0,00%

projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége 0 Ft 0 Ft 0,00%

8. Általános (rezsi) költség 0 Ft 0,00%
Általános vállalat-irányítási költség 0 Ft 0,00%

Egyéb általános (rezsi) költség 0 Ft 0,00%

kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége 0 Ft 0 Ft 0,00%

közüzemi szolgáltatások költsége 0 Ft 0 Ft 0,00%

karbantartás költsége 0 Ft 0 Ft 0,00%

őrzés költsége 0 Ft 0 Ft 0,00%

biztosítási költség 0 Ft 0 Ft 0,00%

bankszámlanyitás és vezetés költsége, valamint a tranzakciós költségek 0 Ft 0 Ft 0,00%

dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek 0 Ft 0 Ft 0,00%

9.
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható 
áfát)

0 Ft 0,00%

10. Tartalék (max 3%) 96 841 Ft 0,01%

Tartalék 1 96 841 Ft 96 841 Ft 0,01%
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A beküldött Adatbekérő alapján projektköltségek bemutatása: 

Tevékenység neve Projekt előkészítés 

Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési 
dokumentumok költségei 

Költségelem Szakmai terv költsége 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  7 923 228 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  2 139 272 

Bruttó egységár  10 062 500 

Mennyiség (db)  1 

Teljes költség (Ft)  10 062 500 

Elszámolható költség (Ft)  10 062 500 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  10 062 500 

Részletezés (szöveges leírás, max. 
2000 karakter) 

Szakmai terv elkészítésének költsége. 
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Tevékenység neve Projekt előkészítés 

Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési 
dokumentumok költségei 

Költségelem 
Szükséges engedélyezési 

dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli 
tervek, tender tervek költsége 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  14 980 000 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  4 044 600 

Bruttó egységár  19 024 600 

Mennyiség (db)  1 

Teljes költség (Ft)  19 024 600 

Elszámolható költség (Ft)  19 024 600 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  19 024 600 

Részletezés (szöveges leírás, max. 
2000 karakter) 

A 11 megvalósítási helyszín 
vonatkozásában a létesítmények 
vázlattervének, a közbeszerzési eljárás 
megalapozásához a tervezői 
költségbecslésnek elkészítése, a 
Tervezési Program összeállítása, az 
engedélyezési szintű/engedélyes 
tervdokumentáció elkészítése, kiviteli 
tervek elkészítése, építésügyi hatósági 
eljárás megindítása. A teljesítés egy 
szerződés keretében valósul meg 
valamennyi helyszín vonatkozásában. 
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Tevékenység neve Projekt előkészítés 

Költségtípus Közbeszerzési költségek 

Költségelem Közbeszerzési eljárás díja 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  80 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  80 000 

Mennyiség (db)  3 

Teljes költség (Ft)  240 000 

Elszámolható költség (Ft)  240 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  240 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 
2000 karakter) 

Hirdetmény ellenőrzési díj a 44/2015. 
(XI.2.) MvM rendelet alapján. 
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Tevékenység neve Projekt előkészítés 

Költségtípus Közbeszerzési költségek 

Költségelem Közbeszerzési szakértő díja 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  7 923 228 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  2 139 272 

Bruttó egységár  10 062 500 

Mennyiség (db)  1 

Teljes költség (Ft)  10 062 500 

Elszámolható költség (Ft)  10 062 500 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  10 062 500 

Részletezés (szöveges leírás, max. 
2000 karakter) 

A projekt során három közbeszerzési 
eljárás kerül lefolytatásra. Pályázó az 
eljárás lefolytatásához felelős 
akkreditált közbeszerzési tanácsadót 
vesz igénybe. A költségelem a 
tanácsadó díját tartalmazza. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Eszközbeszerzés költségei 

Költségelem Bekerülési érték 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  4 659 775 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  1 258 139 

Bruttó egységár  5 917 914 

Mennyiség (db)  1 

Teljes költség (Ft)  5 917 914 

Elszámolható költség (Ft)  5 917 914 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  5 917 914 

Részletezés (szöveges leírás, max. 
2000 karakter) 

Az eszközlista alapján beszerzésre 
kerülő informatikai eszközök 
(számítógépes munkaállomás, 
multifunkciós eszköz), melyek a 
létesítmények működését szolgálják. A 
beszerzés központosított beszerzés 
keretében valósul meg. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Eszközbeszerzés költségei 

Költségelem Bekerülési érték 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  77 817 110 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  21 010 620 

Bruttó egységár  98 827 730 

Mennyiség (db)  1 

Teljes költség (Ft)  98 827 730 

Elszámolható költség (Ft)  98 827 730 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  98 827 730 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Az eszközlista alapján beszerzésre kerülő 
bútorok, háztartási gépek, eszközök, 
berendezési tárgyak. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Eszközbeszerzés költségei 

Költségelem Bekerülési érték 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  9 501 095 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  2 565 295 

Bruttó egységár  12 066 390 

Mennyiség (db)  2 

Teljes költség (Ft)  24 132 780 

Elszámolható költség (Ft)  24 132 780 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  24 132 780 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

2 darab (minimum 6 személy szállítására 
alkalmas) gépjármű beszerzése. A 
gépjárműnek alkalmasnak kell lennie 
elektromos kerekes székes személy 
szállítására, valamint rendelkeznie kell 
mobil rámpával vagy emelőszerkezettel, 
valamint 4+3 pontos biztonsági 
rögzítéssel. A gépjármű speciális 
kialakítása elsősorban a mozgásszervi 
korlátozott ellátottak szállítása miatt 
szükséges. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Immateriális javak beszerzése 

Költségelem Szoftver bekerülési értéke 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  2 770 051 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  747 914 

Bruttó egységár  3 517 965 

Mennyiség (db)  1 

Teljes költség (Ft)  3 517 965 

Elszámolható költség (Ft)  3 517 965 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  3 517 965 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A beszerzésre kerülő 
munkaállomásokhoz operációs rendszer 
és irodai szoftvercsomag beszerzése az 
eszközlista szerint. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek 

Költségelem Új építés 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  583 825 081 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  157 632 772 

Bruttó egységár  741 457 853 

Mennyiség (db)  1 

Teljes költség (Ft)  741 457 853 

Elszámolható költség (Ft)  741 457 853 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  741 457 853 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Új építésű ingatlan kivitelezésének 
költsége a tervező költségbecslés 
alapján. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek 

Költségelem 

Infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, 
távközlési hálózat) fejlesztése, 
közművesítés, közmű felújítása 

telekhatáron belül 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  78 740 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  21 260 

Bruttó egységár  100 000 

Mennyiség (db)  11 

Teljes költség (Ft)  1 100 000 

Elszámolható költség (Ft)  1 100 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  1 100 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Valamennyi (11 db) megvalósítási 
helyszín vonatkozásában a telekhatáron 
belüli közműfejlesztés, közműfelújítás 
költségét tartalmazza a költségsor. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

Költségelem Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  5 820 000 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  1 571 400 

Bruttó egységár  7 391 400 

Mennyiség (db)  1 

Teljes költség (Ft)  7 391 400 

Elszámolható költség (Ft)  7 391 400 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  7 391 400 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Kötelező műszaki ellenőri tevékenység 
díja valamennyi megvalósítási helyszín 
vonatkozásában. A tevékenység 
ellátására egy szerződés keretében kerül 
sor valamennyi építési beruházáshoz 
kapcsolódó műszaki ellenőrzés 
tekintetében. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások 
költségei 

Költségelem 

Rendezvényszervezés, kapcsolódó 
ellátási, ún. "catering" költségek, 

reprezentációs költségek (pl.: lakossági 
fórumok, nyílt napok stb. szervezéséhez 

kapcsolódó költségek) 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  2 180 000 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  588 600 

Bruttó egységár  2 768 600 

Mennyiség (db)  1 

Teljes költség (Ft)  2 768 600 

Elszámolható költség (Ft)  2 768 600 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  2 768 600 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Lakossági fórumokhoz, nyílt napokhoz, 
rendezvényszervezéshez kapcsolódó 
catering szolgáltatások költsége.  
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Tevékenység neve Tájékoztatás, nyilvánosság 

Költségtípus Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége 

Költségelem 
A megvalósítás helyszínén tájékoztató 

tábla elkészítésének és elhelyezésének 
költsége 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft) 4 058 500 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  1 095 795 

Bruttó egységár  5 154 295 

Mennyiség (db)  1 

Teljes költség (Ft)  5 154 295 

Elszámolható költség (Ft)  5 154 295 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  5 154 295 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

"A hatályos Arculati kézikönyv alapján az 
500 millió Ft feletti támogatási összeg 
esetén a pályázó az alábbi elszámolható 
kötelezettségeket tervezi megvalósítani:  
- Sajtónyilvános események szervezése 
(ünnepélyes eseményekhez, pl. 
alapkőletétel, egyes beruházási fázisok 
befejezése, projektlátogatás, átadások, 
képzés zárása stb.) 250 fős rendezvény 
összesen 793.500 Ft, 
- A beruházás kiemelt helyszínein „B” 
típusú tájékoztató tábla elkészítése és 
elhelyezése (fém váz, melyre  fém 
lemezek vannak rászegecselve. A lemez 
felületen a pvc fólia nyomat. Helyszínre 
szállítás és kihelyezés. 2 db összesen 
635.00 Ft, 
- A beruházás helyszínein „C” típusú 
tájékoztató tábla elkészítése és 
elhelyezése (3 mm műanyag) 9 db 
összesen 57.150 Ft, 
- Médiamegjelenés vásárlása a 
projekthez kapcsolódóan 6 alkalommal 
összesen 762.000 Ft,  
- Kommunikációs célra alkalmas 
fotódokumentáció készítése 10 
alkalommal összesen 381.000 Ft, 
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó 
rendezvény szervezése 1 alkalommal 300 
fős rendezvény összesen 952.500 Ft, 
- Eredménykommunikációs információs 
anyagok, kiadványok készítése 200 
csomag összesen 1.524.000 Ft, 
-A beruházás helyszínén „D” típusú 
emlékeztető tábla elkészítése és 
elhelyezése (3 mm műanyag) 11 db 
összesen 48.895 Ft." 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Projektszintű könyvvizsgálat költsége 

Költségelem Projektszintű könyvvizsgálat költsége 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  1 980 807 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  534 818 

Bruttó egységár  2 515 625 

Mennyiség (db)  1 

Teljes költség (Ft)  2 515 625 

Elszámolható költség (Ft)  2 515 625 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  2 515 625 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A költségnem a projekthez kapcsolódó 
könyvvizsgálati tevékenység díját 
tartalmazza. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek 

Költségelem Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, 
illetékek 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  30 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  30 000 

Mennyiség (db)  11 

Teljes költség (Ft)  330 000 

Elszámolható költség (Ft)  330 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  330 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Működési engedély megszerzéséhez 
kapcsolódó hatósági igazgatási 
szolgáltatási díjak. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
személyi jellegű ráfordítás 

Költségelem Munkabér 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  250 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  250 000 

Mennyiség (db) 18 

Teljes költség (Ft) 4 500 000 

Elszámolható költség (Ft) 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%)  4 500 000 

Támogatási összeg (Ft) 4 500 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Kötelezően 40 órában foglalkoztatott 
szakmai vezető munkabére 18 
megvalósítási hónapra számítva. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
személyi jellegű ráfordítás 

Költségelem Munkabér 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  100 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  100 000 

Mennyiség (db) 18 

Teljes költség (Ft) 1 800 000 

Elszámolható költség (Ft) 1 800 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft) 1 800 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

20 órában foglalkoztatott szakmai 
asszisztens munkabére 18 megvalósítási 
hónapra számítva. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
személyi jellegű ráfordítás 

Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  55 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  55 000 

Mennyiség (db)  18 

Teljes költség (Ft) 990 000 

Elszámolható költség (Ft) 990 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft) 990 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Kötelezően 40 órában foglalkoztatott 
szakmai vezető munkabérére eső 
szociális hozzájárulási adó 18 
megvalósítási hónapra számítva. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
személyi jellegű ráfordítás 

Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  22 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  22 000 

Mennyiség (db)  18 

Teljes költség (Ft) 396 000 

Elszámolható költség (Ft) 396 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft) 396 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

20 órában foglalkoztatott szakmai 
asszisztens munkabérére eső szociális 
hozzájárulási adó 18 megvalósítási 
hónapra számítva. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Célcsoport képzési költségei 

Költségelem Képzés költsége résztvevőként (önálló 
életvitelt támogató felkészítés) 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  157 480 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  42 520 

Bruttó egységár  200 000 

Mennyiség (db)  115 

Teljes költség (Ft)  23 000 000 

Elszámolható költség (Ft)  23 000 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  23 000 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Projektben érintett ellátottak részére az 
önálló életvitelt támogató felkészítés 
keretében szervezett képzés költsége a 
teljes kiváltott férőhelyszám szerinti 
ellátotti létszámra vonatkoztatva (115 fő) 
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Tevékenység neve Projekt menedzsment 

Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása 

Költségelem Munkabér 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft) 400 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár 400 000 

Mennyiség (db)  18 

Teljes költség (Ft)  7 200 000 

Elszámolható költség (Ft)  7 200 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  7 200 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Kötelezően 40 órában foglalkoztatott 
projektmenedzser munkabére 18 
megvalósítási hónapra számítva. 
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Tevékenység neve Projekt menedzsment 

Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása 

Költségelem Munkabér 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  350 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  350 000 

Mennyiség (db)  18 

Teljes költség (Ft)  6 300 000 

Elszámolható költség (Ft)  6 300 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  6 300 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Kötelezően 40 órában foglalkoztatott 
pénzügyi vezető munkabére 18 
megvalósítási hónapra számítva. 
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Tevékenység neve Projekt menedzsment 

Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása 

Költségelem Munkabér 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  150 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  150 000 

Mennyiség (db)  18 

Teljes költség (Ft)  2 700 000 

Elszámolható költség (Ft)  2 700 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  2 700 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

20 órában foglalkoztatott pénzügyi 
asszisztens munkabére 18 megvalósítási 
hónapra számítva. 
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Tevékenység neve Projekt menedzsment 

Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása 

Költségelem Munkabér 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  140 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  140 000 

Mennyiség (db)  18 

Teljes költség (Ft)  2 520 000 

Elszámolható költség (Ft)  2 520 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  2 520 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

20 órában foglalkoztatott projekt 
asszisztens munkabére 18 megvalósítási 
hónapra számítva. 
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Tevékenység neve Projekt menedzsment 

Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása 

Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft) 88 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  88 000 

Mennyiség (db)  18 

Teljes költség (Ft)  1 584 000 

Elszámolható költség (Ft)  1 584 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  1 584 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Kötelezően 40 órában foglalkoztatott 
projektmenedzser munkabérére eső 
szociális hozzájárulási adó 18 
megvalósítási hónapra számítva. 
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Tevékenység neve Projekt menedzsment 

Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása 

Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  77 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  77 000 

Mennyiség (db)  18 

Teljes költség (Ft)  1 386 000 

Elszámolható költség (Ft)  1 386 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  1 386 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Kötelezően 40 órában foglalkoztatott 
pénzügyi vezető munkabérére eső 
szociális hozzájárulási adó 18 
megvalósítási hónapra számítva. 
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Tevékenység neve Projekt menedzsment 

Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása 

Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  33 000 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  33 000 

Mennyiség (db)  21 

Teljes költség (Ft)  594 000 

Elszámolható költség (Ft)  594 000 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  594 000 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

20 órában foglalkoztatott pénzügyi 
asszisztens munkabérére eső szociális 
hozzájárulási adó 18 megvalósítási 
hónapra számítva. 
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Tevékenység neve Projekt menedzsment 

Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása 

Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  30 800 

ÁFA kulcs (%)  - 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  - 

Bruttó egységár  30 800 

Mennyiség (db)  18 

Teljes költség (Ft) 554 400 

Elszámolható költség (Ft) 554 400 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft) 554 400 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

20 órában foglalkoztatott projekt 
asszisztens munkabérére eső szociális 
hozzájárulási adó 18 megvalósítási 
hónapra számítva. 
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Tevékenység neve Projekt menedzsment 

Költségtípus Projektmenedzsment igénybevett 
szakértői szolgáltatás díja 

Költségelem Projektmenedzsment igénybevett 
szakértői szolgáltatás díja 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 

Nettó egységár (Ft)  880 359 

ÁFA kulcs (%)  27 

Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)  237 697 

Bruttó egységár  1 118 056 

Mennyiség (db)  18 

Teljes költség (Ft)  20 125 056 

Elszámolható költség (Ft)  20 125 056 

Nem elszámolható költség (Ft)  - 

Támogatási százalék (%) 

Támogatási összeg (Ft)  20 125 056 

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A projekt megvalósítás kapcsán igénybe 
venni kívánt projektmenedzsment 
szolgáltatás díja 18 megvalósítási 
hónapra számítva. 
Ezen költségelem elszámolásakor 
figyelembe vételre került, hogy a 
szakértői szolgáltatás kizárólag akkor 
számolható el a projekt keretében, ha a 
szakértői szolgáltatást állami vagy 
önkormányzati költségvetési szerv, vagy 
100%-ban állami vagy önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaság, egyéb 
szervezet látja el. 
A projektmenedzsment szolgáltatás díja 
havi 1.118.056 Ft, a projekt 
megvalósítása 18 hónapig tart, az összes 
költség a megvalósítása alatt 20.125.000 
Ft. 
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3.1.4.3. A költségvetési tételek pénzügyi megalapozottsága 

A költségvetési tételeket alátámasztó dokumentumok (pl. árajánlat, tervezői költségbecslés) rendelkezésre 
állnak, melyek megfelelően alátámasztják a piaci árnak való megfelelőséget. A Pályázati Felhívásban 
rögzített módon beszerzett költségtételeket alátámasztó dokumentumok a támogatási kérelemhez 
csatolásra kerültek. 

3.1.4.4. A projekt során végrehajtott tevékenységek és beszerzések ütemezése 

A szakmai tevékenységek és beszerzések ütemezését a Pályázati Felhívás előírásainak megfelelően 
készítettük el, 5 mérföldkő tervezésére lesz szükség, mely mérföldkövek teljesítését a következőképpen 
tervezzük: 

Mérföldk ő 
száma 

Kötelez ően végrehajtandó tevékenységek 
megnevezése 

Benyújtott kifizetési 
igénylés 

Mérföldk ő elérésének 
dátuma 

1. 

Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges 
engedélyekkel, valamint a kapcsolódó 

(köz)beszerzések kiírásra kerültek a Támogatási 
szerződés aláírását követő legkésőbb 3. hónapban 
és a megítélt támogatás legalább 5%-ról kifizetési 

igénylést nyújt be. 

Támogatás 5 %-a 2017.09.30. 

2. 

A kivitelezési szerződések (darab) 75%-a 
megkötésre került és a megítélt támogatás legalább 
10%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási 

szerződés aláírását követő legkésőbb 8. hónapban. 

Támogatás 5 %-a 2017.11.30. 

3. 

A tervezett kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént és a megítélt 

támogatás legalább 30%-ról kifizetési igénylést nyújt 
be a Támogatási szerződés aláírását követő 

legkésőbb 12. hónapban. 

Támogatás 20 %-a 2018.03.31. 

4. 

A tervezett kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént és a megítélt 

támogatás legalább 65%-ról kifizetési igénylést nyújt 
be a Támogatási szerződés aláírását követő 

legkésőbb 18. hónapban. 

Támogatás 35 %-a 2018.09.30. 

5. 

A projekt fizikai befejezésére a támogatási 
szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek és 

a megítélt támogatás legalább 90%-ról kifizetési 
igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását 

követő legkésőbb 21. hónapban. 

Támogatás 35 %-a 2018.12.31. 

A mérföldkövek elérési dátumának meghatározása során a GANTT diagramban meghatározott 
határnapokhoz az 1-4. mérföldkövek esetében plusz egy hónap került hozzászámításra, mely a mérföldkő 
teljesítéséhez kapcsolódó adminisztratív teendők lebonyolítására szolgál (időközi beszámolók és kifizetési 
kérelmek benyújtása). 
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Ref. szám Megnevezés I II I II I II I II I II I II

ELŐKÉSZÍTÉS

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
Szakmai terv elkészítése X X X
Tervező kiválasztása X
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, 
tervezői költségbecslés elkészítése

X X

Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, szakvélemények elkészítése X X
Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek (közmeghallgatás, 
lakossági fórum)

X X X

Szakértői tanácsadás (ingatlan értékbecslés díja) X X
Szakértői tanácsadás (jogi tanácsadás) X X
Szakértői tanácsadás (stb)
Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv 
alapján

X X X

Rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele X X
Regisztráció az FSZK által biztosított elektronikus felületen X X
Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú 
konstrukció kedvezményezettjével

X X X

A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek 
elkészíítése

X X X

Szakmai terv megküldése IFKKOT részére X

MEGVALÓSÍTÁS

Szakmai tevékenységek - Közbeszerzés
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, 
tervezői költségbecslés elkészítése
Beszerzési/közbeszerzései szakértő kiválasztása
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - beruházás
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök lakhatás
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök szolgáltatási gyűrű
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök foglalkoztatás fejlesztése 
eszközök
Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - szolgáltatási gyűrű
Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - foglalkoztatás fejlesztése 
eszközök
Beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - szolgáltatók
KEF beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - kis értékű informatikai, irodatechnikai 
eszközök
Speciális gépjármű beszerzése
Immateriális javak beszerzése
Ingatlanvásárlás
Ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási feladatok
Terület-előkészítés - pl. tereprendezési munkák

Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, bontás) 

Projektarányos és/vagy komplex akadálymentesítés
Infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű 
felújítása telekhatáron belül
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási 
szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs 
szakmérnök tanácsadás igénybevétele
Műszaki ellenőri szolgáltatás
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételek kialakítása
Szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése (ahol nem áll rendelkezésre)
Foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése
Egyéb szakértői szolgáltatás 1.
Egyéb szakértői szolgáltatás 2.
Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális 
környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes 
jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni 
konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) 
szervezése, lebonyolítása,
Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális 
környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes 
jelenléttel járó - egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi 
sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 
azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 
kialakítása c. konstrukció nyújt támogatást

Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján

Projektszintű könyvvizsgálat tevékenység
Egyéb szolgáltatások (pl. jogi, közjegyzői, stb.)
Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában
Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) foglalkoztatása
Szakmai megvalósító (pl. képző) foglalkoztatása
A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra
Projektmenedzser foglalkoztatása heti 20/40 órában
Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20/40 órában
Projektasszisztens foglalkoztatása
Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása
Projektmnenedzsment szolgáltatás
A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos 
együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi 
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével 
a projekt megvalósítása alatt.
A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek 
elkészíítése
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése

MÉRFÖLDKÖVEK, SZAKMAI KÖTELEZETTSÉGEK
Szakmai beszámoló az EMMI illetékes szervezeti egységei részére
Célelszámolási számla nyitása, fenntartása
Kivitelezéshez szükséges engedélyek 
Kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került
A kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént
A kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént
A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek
Kifizetési kérelem benyújtása - 5%
Kifizetési kérelem benyújtása - 10%
Kifizetési kérelem benyújtása - 30%
Kifizetési kérelem benyújtása - 65%
Kifizetési kérelem benyújtása - 90%
Záró kifizetési kérelem benyújtása

2017

Eredmények és tevékenységek

ja
nu

ár

fe
br

uá
r

m
ár

ci
us

áp
ril

is

m
áj

us

jú
ni

us



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
„A belecskai intézményi ellátási forma kiváltása” 

120 

Ref. szám Megnevezés I II I II I II I II I II I II

ELŐKÉSZÍTÉS

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
Szakmai terv elkészítése
Tervező kiválasztása
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, 
tervezői költségbecslés elkészítése
Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, szakvélemények elkészítése
Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek (közmeghallgatás, 
lakossági fórum)
Szakértői tanácsadás (ingatlan értékbecslés díja)
Szakértői tanácsadás (jogi tanácsadás)
Szakértői tanácsadás (stb)
Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv 
alapján
Rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele
Regisztráció az FSZK által biztosított elektronikus felületen
Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú 
konstrukció kedvezményezettjével
A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek 
elkészíítése
Szakmai terv megküldése IFKKOT részére

MEGVALÓSÍTÁS

Szakmai tevékenységek - Közbeszerzés
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, 
tervezői költségbecslés elkészítése

X X X X

Beszerzési/közbeszerzései szakértő kiválasztása X
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - beruházás X X X X
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök lakhatás
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök szolgáltatási gyűrű
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök foglalkoztatás fejlesztése 
eszközök
Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - szolgáltatási gyűrű
Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - foglalkoztatás fejlesztése 
eszközök
Beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - szolgáltatók X X X X
KEF beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - kis értékű informatikai, irodatechnikai 
eszközök

X X X

Speciális gépjármű beszerzése
Immateriális javak beszerzése X X X
Ingatlanvásárlás X X X X
Ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási feladatok X X X X
Terület-előkészítés - pl. tereprendezési munkák X X X

Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, bontás) X X X X

Projektarányos és/vagy komplex akadálymentesítés X X X X
Infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű 
felújítása telekhatáron belül

X X X X

EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási 
szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs 
szakmérnök tanácsadás igénybevétele

X X X X

Műszaki ellenőri szolgáltatás X X X X
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételek kialakítása
Szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése (ahol nem áll rendelkezésre)
Foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése
Egyéb szakértői szolgáltatás 1.
Egyéb szakértői szolgáltatás 2.
Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális 
környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes 
jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni 
konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) 
szervezése, lebonyolítása,

X

Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális 
környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes 
jelenléttel járó - egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi 
sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 
azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 
kialakítása c. konstrukció nyújt támogatást

Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján X X X X X X X X X X X X

Projektszintű könyvvizsgálat tevékenység X X X X
Egyéb szolgáltatások (pl. jogi, közjegyzői, stb.) X X X X
Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában X X X X X X X X X X X X
Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) foglalkoztatása X X X X X X X X X X X X
Szakmai megvalósító (pl. képző) foglalkoztatása X X X X X X X X X X X X
A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra X X X X X X X X
Projektmenedzser foglalkoztatása heti 20/40 órában X X X X X X X X X X X X
Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20/40 órában X X X X X X X X X X X X
Projektasszisztens foglalkoztatása X X X X X X X X X X X X
Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása X X X X X X X X X X X X
Projektmnenedzsment szolgáltatás X X X X X X X X X X X X
A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos 
együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi 
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével 
a projekt megvalósítása alatt.

X X X X X X X X X X X X

A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek 
elkészíítése

X X X X X X

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése X X X X X X X X X X X X

MÉRFÖLDKÖVEK, SZAKMAI KÖTELEZETTSÉGEK
Szakmai beszámoló az EMMI illetékes szervezeti egységei részére X X
Célelszámolási számla nyitása, fenntartása X X X X X X X X X X X X
Kivitelezéshez szükséges engedélyek 
Kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került X
A kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént
A kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént
A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek
Kifizetési kérelem benyújtása - 5% X
Kifizetési kérelem benyújtása - 10% X
Kifizetési kérelem benyújtása - 30%
Kifizetési kérelem benyújtása - 65%
Kifizetési kérelem benyújtása - 90%
Záró kifizetési kérelem benyújtása
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Ref. szám Megnevezés I II I II I II I II I II I II

ELŐKÉSZÍTÉS

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
Szakmai terv elkészítése
Tervező kiválasztása
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, 
tervezői költségbecslés elkészítése
Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, szakvélemények elkészítése
Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek (közmeghallgatás, 
lakossági fórum)
Szakértői tanácsadás (ingatlan értékbecslés díja)
Szakértői tanácsadás (jogi tanácsadás)
Szakértői tanácsadás (stb)
Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv 
alapján
Rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele
Regisztráció az FSZK által biztosított elektronikus felületen
Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú 
konstrukció kedvezményezettjével
A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek 
elkészíítése
Szakmai terv megküldése IFKKOT részére

MEGVALÓSÍTÁS

Szakmai tevékenységek - Közbeszerzés
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, 
tervezői költségbecslés elkészítése
Beszerzési/közbeszerzései szakértő kiválasztása
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - beruházás
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök lakhatás X X X X
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök szolgáltatási gyűrű X X X X
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök foglalkoztatás fejlesztése 
eszközök

X X X X

Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - szolgáltatási gyűrű X X X
Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - foglalkoztatás fejlesztése 
eszközök

X X X

Beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - szolgáltatók
KEF beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - kis értékű informatikai, irodatechnikai 
eszközök
Speciális gépjármű beszerzése X X X
Immateriális javak beszerzése
Ingatlanvásárlás
Ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási feladatok
Terület-előkészítés - pl. tereprendezési munkák

Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, bontás) X X X X X X X X X X X X

Projektarányos és/vagy komplex akadálymentesítés X X X X X X X X X X X X
Infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű 
felújítása telekhatáron belül

X X X X X X X X X X X X

EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási 
szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs 
szakmérnök tanácsadás igénybevétele

X X X X X X X X X X X X

Műszaki ellenőri szolgáltatás X X X X X X X X X X X X
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételek kialakítása X X X X
Szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése (ahol nem áll rendelkezésre) X X X X
Foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése X X X X
Egyéb szakértői szolgáltatás 1.
Egyéb szakértői szolgáltatás 2.
Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális 
környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes 
jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni 
konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) 
szervezése, lebonyolítása,
Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális 
környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes 
jelenléttel járó - egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi 
sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 
azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 
kialakítása c. konstrukció nyújt támogatást

Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján X X X X X X X X X X X X

Projektszintű könyvvizsgálat tevékenység
Egyéb szolgáltatások (pl. jogi, közjegyzői, stb.)
Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában X X X X X X X X X X X X
Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) foglalkoztatása X X X X X X X X X X X X
Szakmai megvalósító (pl. képző) foglalkoztatása X X X X X X X X X X X X
A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra X X X X X X X X X X X X
Projektmenedzser foglalkoztatása heti 20/40 órában X X X X X X X X X X X X
Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20/40 órában X X X X X X X X X X X X
Projektasszisztens foglalkoztatása X X X X X X X X X X X X
Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása X X X X X X X X X X X X
Projektmnenedzsment szolgáltatás X X X X X X X X X X X X
A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos 
együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi 
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével 
a projekt megvalósítása alatt.

X X X X X X X X X X X X

A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek 
elkészíítése
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése X X X X X X X X X X X X

MÉRFÖLDKÖVEK, SZAKMAI KÖTELEZETTSÉGEK
Szakmai beszámoló az EMMI illetékes szervezeti egységei részére X X
Célelszámolási számla nyitása, fenntartása X X X X X X X X X X X X
Kivitelezéshez szükséges engedélyek 
Kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került
A kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént X
A kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént
A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek
Kifizetési kérelem benyújtása - 5%
Kifizetési kérelem benyújtása - 10%
Kifizetési kérelem benyújtása - 30% X
Kifizetési kérelem benyújtása - 65%
Kifizetési kérelem benyújtása - 90%
Záró kifizetési kérelem benyújtása
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Ref. szám Megnevezés I II I II I II I II I II I II

ELŐKÉSZÍTÉS

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
Szakmai terv elkészítése
Tervező kiválasztása
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, 
tervezői költségbecslés elkészítése
Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, szakvélemények elkészítése
Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek (közmeghallgatás, 
lakossági fórum)
Szakértői tanácsadás (ingatlan értékbecslés díja)
Szakértői tanácsadás (jogi tanácsadás)
Szakértői tanácsadás (stb)
Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv 
alapján
Rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele
Regisztráció az FSZK által biztosított elektronikus felületen
Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú 
konstrukció kedvezményezettjével
A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek 
elkészíítése
Szakmai terv megküldése IFKKOT részére

MEGVALÓSÍTÁS

Szakmai tevékenységek - Közbeszerzés
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, 
tervezői költségbecslés elkészítése
Beszerzési/közbeszerzései szakértő kiválasztása
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - beruházás
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök lakhatás
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök szolgáltatási gyűrű
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök foglalkoztatás fejlesztése 
eszközök
Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - szolgáltatási gyűrű
Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - foglalkoztatás fejlesztése 
eszközök
Beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - szolgáltatók
KEF beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - kis értékű informatikai, irodatechnikai 
eszközök
Speciális gépjármű beszerzése
Immateriális javak beszerzése
Ingatlanvásárlás
Ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási feladatok
Terület-előkészítés - pl. tereprendezési munkák

Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, bontás) X X X X X X X X X X X X

Projektarányos és/vagy komplex akadálymentesítés X X X X X X X X X X X X
Infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű 
felújítása telekhatáron belül

X X X X X X X X X X X X

EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási 
szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs 
szakmérnök tanácsadás igénybevétele

X X X X X X X X X X X X

Műszaki ellenőri szolgáltatás X X X X X X X X X X X X
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételek kialakítása X X X X X X X X X X X X
Szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése (ahol nem áll rendelkezésre) X X X X X X X X X X X X
Foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése X X X X X X X X X X X X
Egyéb szakértői szolgáltatás 1.
Egyéb szakértői szolgáltatás 2.
Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális 
környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes 
jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni 
konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) 
szervezése, lebonyolítása,

X

Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális 
környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes 
jelenléttel járó - egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi 
sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 
azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 
kialakítása c. konstrukció nyújt támogatást

X

Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján X X X X X X X X X X X X

Projektszintű könyvvizsgálat tevékenység X X X X
Egyéb szolgáltatások (pl. jogi, közjegyzői, stb.)
Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában X X X X X X X X X X X X
Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) foglalkoztatása X X X X X X X X X X X X
Szakmai megvalósító (pl. képző) foglalkoztatása X X X X X X X X X X X X
A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra X X X X X X
Projektmenedzser foglalkoztatása heti 20/40 órában X X X X X X X X X X X X
Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20/40 órában X X X X X X X X X X X X
Projektasszisztens foglalkoztatása X X X X X X X X X X X X
Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása X X X X X X X X X X X X
Projektmnenedzsment szolgáltatás X X X X X X X X X X X X
A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos 
együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi 
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével 
a projekt megvalósítása alatt.

X X X X X X X X X X X X

A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek 
elkészíítése
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése X X X X X X X X X X X X

MÉRFÖLDKÖVEK, SZAKMAI KÖTELEZETTSÉGEK
Szakmai beszámoló az EMMI illetékes szervezeti egységei részére X X
Célelszámolási számla nyitása, fenntartása X X X X X X X X X X X X
Kivitelezéshez szükséges engedélyek 
Kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került
A kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént
A kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént X
A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek X
Kifizetési kérelem benyújtása - 5%
Kifizetési kérelem benyújtása - 10%
Kifizetési kérelem benyújtása - 30%
Kifizetési kérelem benyújtása - 65% X
Kifizetési kérelem benyújtása - 90% X
Záró kifizetési kérelem benyújtása
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Ref. szám Megnevezés I II I II I II

ELŐKÉSZÍTÉS

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
Szakmai terv elkészítése
Tervező kiválasztása
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, 
tervezői költségbecslés elkészítése
Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, szakvélemények elkészítése
Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek (közmeghallgatás, 
lakossági fórum)
Szakértői tanácsadás (ingatlan értékbecslés díja)
Szakértői tanácsadás (jogi tanácsadás)
Szakértői tanácsadás (stb)
Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv 
alapján
Rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele
Regisztráció az FSZK által biztosított elektronikus felületen
Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú 
konstrukció kedvezményezettjével
A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek 
elkészíítése
Szakmai terv megküldése IFKKOT részére

MEGVALÓSÍTÁS

Szakmai tevékenységek - Közbeszerzés
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek, 
tervezői költségbecslés elkészítése
Beszerzési/közbeszerzései szakértő kiválasztása
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - beruházás
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök lakhatás
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök szolgáltatási gyűrű
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök foglalkoztatás fejlesztése 
eszközök
Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - szolgáltatási gyűrű
Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - foglalkoztatás fejlesztése 
eszközök
Beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - szolgáltatók
KEF beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - kis értékű informatikai, irodatechnikai 
eszközök
Speciális gépjármű beszerzése
Immateriális javak beszerzése
Ingatlanvásárlás
Ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási feladatok
Terület-előkészítés - pl. tereprendezési munkák

Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, bontás) 

Projektarányos és/vagy komplex akadálymentesítés
Infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű 
felújítása telekhatáron belül
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási 
szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs 
szakmérnök tanácsadás igénybevétele
Műszaki ellenőri szolgáltatás
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételek kialakítása
Szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése (ahol nem áll rendelkezésre)
Foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése
Egyéb szakértői szolgáltatás 1.
Egyéb szakértői szolgáltatás 2.
Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális 
környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes 
jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni 
konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) 
szervezése, lebonyolítása,
Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális 
környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes 
jelenléttel járó - egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi 
sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 
azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 
kialakítása c. konstrukció nyújt támogatást

Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján

Projektszintű könyvvizsgálat tevékenység
Egyéb szolgáltatások (pl. jogi, közjegyzői, stb.)
Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában
Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) foglalkoztatása
Szakmai megvalósító (pl. képző) foglalkoztatása
A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra
Projektmenedzser foglalkoztatása heti 20/40 órában
Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20/40 órában
Projektasszisztens foglalkoztatása
Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása
Projektmnenedzsment szolgáltatás
A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos 
együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi 
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével 
a projekt megvalósítása alatt.
A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási tervek 
elkészíítése
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése

MÉRFÖLDKÖVEK, SZAKMAI KÖTELEZETTSÉGEK
Szakmai beszámoló az EMMI illetékes szervezeti egységei részére
Célelszámolási számla nyitása, fenntartása
Kivitelezéshez szükséges engedélyek 
Kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került
A kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént
A kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént
A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek
Kifizetési kérelem benyújtása - 5%
Kifizetési kérelem benyújtása - 10%
Kifizetési kérelem benyújtása - 30%
Kifizetési kérelem benyújtása - 65%
Kifizetési kérelem benyújtása - 90%
Záró kifizetési kérelem benyújtása X

Eredmények és tevékenységek

2019

ja
nu

ár

fe
br

uá
r

m
ár

ci
us



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
„A belecskai intézményi ellátási forma kiváltása” 

124 

3.1.4.5. A projekt likviditási terve 

A pályázat pénzügyi fenntarthatóságának, illetve a megfelelő finanszírozást alátámasztó cash-flow-nak a 
bemutatására likviditási terv készült, mely a projekt adatlap mellékleteként kerül a támogató számára 
benyújtásra. 

A likviditási terv kiadási sorainak tervezése a projekt költségvetésének, megvalósítási ütemtervének, illetve 
a pályázati felhívásban meghatározott mérföldkövek figyelembevételével került kialakításra. A bevételi oldal 
tervezése során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet által biztosított maximális előleg mértékkel kalkuláltunk, 
mely figyelembe véve a projektre vonatkozó 100%-os támogatási intenzitást, a megvalósítás szempontjából 
biztonságos likviditást nyújt. 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117/A. § (2) bekezdése szerint: „Az adott naptári évben folyósított 
támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári 
év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.” 

A megfelelő likviditás biztosítása érdekében a szerződéskötést követő legkorábbi időpontban élni kívánunk 
a támogatási előleg maximális mértékével, mely a 2017. évre eső megvalósítási költségek 150%-a. Az 
előlegben a tárgyévben tervezett kiadásokhoz mérten megjelenő 50%-os többletfedezet megfelelő 
biztonságot nyújt a projekt finanszírozhatóságához. A 2018. év vonatkozásában szintén a lehető legkorábbi 
időpontban le kívánjuk hívni a projekt teljes, fennmaradó támogatás tartalmát előleg jogcímén, ami 
biztosítja, hogy a projekt zárásáig folyamatosan megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. A projekt időszak 
alatt egyetlen évben sem kalkulálunk negatív halmozott cash flow-val. 

A projekt eredményeinek pénzügyi fenntartásának fedezetét a mindenkori Költségvetés biztosítja. 

3.1.5. Kockázatelemzés 

A projekt sikeres megvalósítása érdekében elengedhetetlen a projektet fenyegető kockázatok feltárása 
kockázatelemzés keretében. A kockázatelemzés folyamán azonosítani kell a lehetségesen felmerülő 
kockázatokat, megállapítani azok jellegét és mértékét, majd ezen kockázati tényezők felismerését követően 
becsülni kell és vizsgálni ezek egymásra, és a folyamat kimenetelére vonatkozó hatásait és kiértékelni az 
így kapott szcenáriókat.  

A kockázatazonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a projekt célkitűzésinek és megvalósítását 
veszélyeztető fő kockázatok. Ezen kockázatok jellegüket tekintve lehetnek külső, illetve belső kockázatok. 
A külső kockázatok a projektet tervező, illetve végrehajtó munkatársak hatáskörén kívül álló okból lépnek 
fel. A belső kockázatok a projekt a végrehajtása során a végrehajtótól függenek. Kockázat mértéke alapján 
megkülönböztetünk kis-, közepes-, és nagymértékű kockázatot. Kismértékű kockázat olyan esemény vagy 
körülmény, amelynek valószínűsége és jelentősége kicsi, vagy amelynek alacsony a valószínűsége, de 
közepes lényegi befolyása van a projektre, vagy fordítva, hogy kis horderejű, de közepes az 
előfordulásának valószínűsége. A közepes mértékű kockázat olyan esemény vagy körülmény, amelynek 
valószínűsége és hordereje egyaránt közepes, vagy amelynek nagy a valószínűsége de kicsi 
projektszempontból a jelentősége, vagy amelynek kicsi a valószínűsége de nagy horderővel rendelkezik. 
Nagymértékű kockázatról olyan esemény bekövetkezése vagy körülmény fennállása esetén beszélünk, 
amelynek valószínűsége és hatása együttesen nagy, vagy amelynek nagy a valószínűsége közepes 
horderővel, vagy amelynek közepes a valószínűsége de nagy jelentőséggel bír.  

A kockázatkezelési kulcsfontosságú szerepet tölt be a projekt zökkenőmentes megvalósításában, melynek 
fontos elemei a kezelési eljárások hatékony és reszponzív kialakítása, az ehhez szükséges erőforrások 
biztosítása, a kezelési terv végrehajtása, és az eredményességek hosszú távú nyomon követése. Az 
esetlegesen a projektet negatívan befolyásoló esemény bekövetkeztekor, valamint a nemkívánatos állapot 
megszűnésekor a megfelelő érintettek felé irányuló kommunikáció és tájékoztatás rendkívül fontos. 
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 Pénzügyi kockázatok elemzése a.

Mivel a projekt fizikai befejezése még 2018. december 31-e, így minden megvalósítást módosító 
körülményre érdemes odafigyelni. Az érzékenységvizsgálat célja azon kritikus változók és paraméterek 
kijelölése, amelyek tervtől való eltérése módosíthatja az egyes költség paramétereket, és ez által közvetve 
az egész projekt megvalósítását. Elemzés során érdemes figyelembe venni a projekt végrehajtásához 
szükséges pénzügyi eszközök teljes projekt időtartam alatti rendelkezésre állását, pénzügyi és szakmai 
ütemezést, valamint a fenntarthatósági költségek biztosítását. Pénzügyi szempontból komoly kockázatot 
jelent a projekt megvalósításában az útmutató szigorú elszámolásokra vonatkozó előírásától való eltérés. A 
megfelelő likviditás biztosítása érdekében a szerződéskötést követő legkorábbi időpontban élni kívánunk a 
támogatási előleg maximális mértékével, mely a 2017. évre eső megvalósítási költségek 150%-a. Az 
előlegben a tárgyévben tervezett kiadásokhoz mérten megjelenő 50%-os többletfedezet megfelelő 
biztonságot nyújt a projekt finanszírozhatóságához. A 2018. év vonatkozásában szintén a lehető legkorábbi 
időpontban le kívánjuk hívni a projekt teljes, fennmaradó támogatás tartalmát előleg jogcímén, ami 
biztosítja, hogy a projekt zárásáig folyamatosan megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. A projekt időszak 
alatt egyetlen évben sem kalkulálunk negatív halmozott cash flow-val. A likviditási és Cash-flow kockázattal 
nem kell számolnunk, mivel minden szükséges fedezetül szolgáló forrást a rendelkezésünkre bocsájtják a 
projekt megkezdése előtt. Az intézményi férőhelyek kiváltását célzó projekt szigorú és folyamatosan 
kontrollált szakmai és pénzügyi ütemezéssel valósítjuk meg, ami a projekt pénzügyi ütemezésének 
csúszását hivatott meggátolni.  

A lehetséges felmerülő pénzügyi kockázatokat a következő táblázat tartalmazza: 

Pénzügyi-gazdasági szempontú kockázatok 

Kockázat Valószínűség Hatás Kezelés 

Projekttevékenységek csúszása az 
ütemtervhez képest 

Közepes Magas 
Minőségbiztosítás, 
folyamatszabályozás, folyamatos 
monitoring 

Pályázat elutasítása esetén az 
előkészítés egyes költségeire nem 
hívható le támogatási forrás 

Alacsony Közepes 
Szakmailag jól megalapozott és 
hiánytalan pályázat benyújtása, 
határidők pontos betartása 

A projekt pénzügyi ütemezésének 
csúszása 

Közepes Magas 
Pontos ütemezéssel, tervezéssel, 
szerződésnek való megfeleléssel, 
elszámolások benyújtása 

Nem megfelelően alátámasztott 
pénzügyi teljesítés 

Alacsony Közepes Folyamatos ellenőrzés, 
dokumentálás 

Partnerkockázat: nem az általunk 
előre kalkulált áron jön létre a 
szerződéskötés 

Alacsony Közepes 

Tartalék képzése, átcsoportosítás 
az idő közbeni változott 
helyzetekhez való alkalmazkodás 
céljából 

Hosszú távú fenntartási költségek 
biztosításának problémája 

Közepes Magas 

További rendszeres állami 
támogatások igénybe vétele, 
hátrányos helyzetűek munkába 
állása 
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 Megvalósíthatóság és fenntarthatósági kockázatok b.

A kockázatelemzés során a megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok elemzésének célja a 
projekt kockázatainak azonosítása, azok erősség és bekövetkezési valószínűség szerinti értékelése, 
majd ezekre irányuló intézkedések és kezelési javaslatok megfogalmazása. Szakmai, jogi szempontú, 
továbbá intézményi és társadalmi kockázatokkal érdemes számolni. A kockázatok külön egy erre a 
célra készített nyilvántartásban rögzítjük. 

Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 
Kockázat Valószínűség Hatás Kezelés 

Szakmai szempontú kockázatok 

A projekt tevékenységének 
összetétele nem a pályázati 

kiírásnak megfelelő 
Alacsony Magas 

A pályázat tervezése során az tervezett 
szolgáltatások és fejlesztések 

összeállítása szigorúan a kiírás 
feltételeihez illeszkedik 

A projekt tevékenységének 
összetétele nem az igényeknek 

megfelelő 
Alacsony Magas 

Körültekintő tervezés, a speciális 
igények teljes körű felmérése és 

implementálása, Szakmai koordinációs 
műhely tevékenysége 

A célcsoport tagjai alacsony 
aktivitást mutatnak az egyes 

projekttevékenységekben 
Alacsony Magas 

A projektelemek igényeknek megfelelő 
kialakítása, folyamatos felülvizsgálata, 

esetenként beavatkozás 
A megrendelt szolgáltatások 

minősége nem megfelelő Alacsony Közepes 
Szállítók körültekintő kiválasztása, 

elvárt eredmények pontos definiálása 

Információs Alacsony Magas 
Előzetes felmérések, valamint az 

érintettek minden döntési ponton való 
bevonása 

Fogyatékosok, pszichiátriai betegek 
és szenvedélybetegek állapotára 

negatív hatással van a 
környezetváltozás 

Közepes Magas 

Azonos típusú hátrányos helyzetű 
emberek kerülnek egy ingatlanba, így 

koncentráltabban lehet speciális 
igényeiknek megfelelő körülményeket 

biztosítani szakszerű ápolókkal 
Alacsony együttműködési 

hajlandóság a fogyatékosok 
részéről, nem tudnak/akarnak 

beilleszkedni 

Alacsony Magas 
Közvetlen támogató környezet 

megteremtése, emellett az 
fogyatékosok alapos felkészítése 

Rendelkezésre álló humán 
kapacitás hiánya 

Közepes Magas 
Szakemberek, ápoló-gondozók 

képzése/továbbképzése a  közösségi 
alapú ellátás eredményessége céljából 

Jelenlegi intézményi dolgozók az új 
szolgáltatási struktúrának nem 

felelnek meg 
Közepes Magas Bevonás, képzés, mentorálás 

Tervezési hiba: A tervező nem 
számol a megvalósítás összes 

paraméterével, koncepcionális hiba 
történik 

Alacsony Közepes 

Elvárás, hogy a kiválasztott tervező 
tapasztalt, felkészült legyen és 

rendelkezzen referenciával sikeres 
projekt megvalósításról. 

Kivitelezési hiba: A kivitelező olyan 
hibát vét, amely alapjaiban 

lehetetleníti el a kivitelezési munkák 
megvalósítását 

Közepes Magas 

Elvárás, hogy a kiválasztott kivitelező 
tapasztalt, felkészült legyen és 

rendelkezzen referenciával hasonló 
projekt megvalósításáról. A kivitelezési 
szerződésben a szerződéses határidők 

kötbérterhes rögzítése. 
Jogi szempontú kockázatok 

Jogszabályi előírások változása Közepes Közepes 
Egyeztetések a fenntartókkal, regionális 

és országos döntéshozókkal 
A megadott határidőre a 

szerződések nem kerülnek aláírása 
Alacsony Közepes A tevékenységek körültekintő 

ütemezése 
Intézményi kockázatok 
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Projektmenedzsment színvonala 
nem megfelelő 

Alacsony Magas 

A projektvezető feladatainak 
megvalósításához tapasztalattal 

rendelkező projektvezető alkalmazását 
biztosítjuk, szakmai tapasztalatai a 
kiírásnak és projekt elvárásainak 

megfelelnek. 
Szakmai vezetés színvonala, a 

tevékenységek koordinációja nem 
megfelelő 

Alacsony Magas 
Kallő szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakmai vezető kiválasztása, a 
feladatok körültekintő meghatározása 

Az építésre kiírt közbeszerzési 
eljárások időbeni elhúzódása, 
esetleges eredménytelensége 

Közepes Magas 

A közbeszerzési dokumentáció, és 
kivitelezési dokumentáció pontos 

összeállítása, megfelelő referenciával 
rendelkező közbeszerzési tanácsadó 

foglalkoztatása 
Társadalmi kockázatok 

Társadalmi befogadás helyi 
közösségi szinten nem valósul meg 

Közepes Magas 

Az ellátottak közvetlen és közvetett 
interperszonális környezetében élők 

részére kidolgozott és megtartott 
érzékenyítő tevékenységek, valamint az 
érintettek minden döntési ponton való 

bevonása 
Az ellátottak számára eddig 

biztonságot nyújtó szociális háló és 
a hozzá kapcsolódó szokások és 
gyakorlatok megváltozásától való 

félelem kiválthatja a meglévő 
intézményrendszerhez való 

ragaszkodást. 

Magas Magas 

Érzékenyítő tevékenység, a lakók 
tájékoztatása és felkészítése a 
kiscsoportos közösségben való 

életvitelre. 

Globális társadalmi ellenállás: 
Magyarország fogyatékosággal 

szembeni elutasító attitűdje  
Közepes Magas 

Projekt megkezdése előtti 
szemléletformáló program 

Projekt hatására még inkább 
kiéleződik a szakadék a lakosság 

és a különleges bánásmódot 
igénylő emberek között 

Közepes Magas 

Érzékenyítő rendezvények szervezése, 
személyes és egyéni konzultáció, 
csoportos találkozó, ellátottak és 

lakókörnyezet képviselőinek közös 
programja által 

3.1.6. Fenntartás 

A kiváltott intézményi ellátás helyébe lépő támogatott lakhatás, valamint az alapszolgáltatás körébe tartozó, 
de nem a támogatott lakhatás által nyújtott szolgáltatási elem (szállítás tekintetében támogató szolgáltatás, 
gondozás tekintetében házi segítségnyújtás, továbbá nappali ellátás) személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosítása. 

A személyi feltételek alakulása: 

A támogatott lakhatás vonatkozásában 11 fő, a házi segítségnyújtás vonatkozásában 57 fő, a támogató 
szolgálat vonatkozásában 4 fő, a nappali ellátás vonatkozásában 8 fő, mindösszesen 80 fő 
létszámigény jelentkezik. 

A tárgyi feltételek esetében a fokozott igénybevétel miatt számítani kell az eszközök, berendezési 
tárgyak amortizáció miatti cseréjére. 

1. Fenntartási id őszak várható plusz költségei évenként:

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Személyi 
juttatások (Ft) 

227.193.600.- 227.193.600.- 227.193.600.- 227.193.600.- 227.193.600.- 
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Szociális 
hozzájárulási 
adó (Ft) 

0 0 0 0 0 

Dologi 
kiadások (Ft) 

97.410.000.- 97.410.000.- 97.410.000.- 97.410.000.- 97.410.000.- 

Beruházások 
(Ft) 

0 0 0 0 0 

Felújítások (Ft) 0 0 0 0 0 
Összesen (Ft) 324.603.600.- 324.603.600.- 324.603.600.- 324.603.600.- 324.603.600.- 

Fenntartási id őszak várható megtakarításai évenként: 

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Személyi 
juttatások (Ft) 

193.813.333.- 193.813.333.- 193.813.333.- 193.813.333.- 193.813.333.- 

Szociális 
hozzájárulási 
adó (Ft) 

0 0 0 0 0 

Dologi 
kiadások (Ft) 

87.537.000.- 87.537.000.- 87.537.000.- 87.537.000.- 87.537.000.- 

Beruházások 
(Ft) 

0 0 0 0 0 

Felújítások (Ft) 0 0 0 0 0 
Összesen (Ft) 281.350.333.- 281.350.333.- 281.350.333.- 281.350.333.- 281.350.333.- 

Fenntartási időszakban személyi juttatások és dologi kiadások költségeinek 43.253.267.- Ft/év növekedése 
várható  

Szervezeti fenntarthatóság  
A szervezeti keretek megfelelnek a projekt eredményeinek, hosszú távú fenntartási igényének. A Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság projektmenedzsment felállításával és szakmai megvalósítók 
foglalkoztatásával biztosítja a tevékenységek elvégzését, fenntartási időszakban pedig a meglévő 
szervezeti struktúra működtetése által biztosítja az elkülönült, az eredmények folyamatos fenntartását 
lehetővé tevő működést.  

Pénzügyi fenntarthatóság  
A szervezet gazdálkodása stabil. A költségvetésből gazdálkodó intézmény a fenntartási időszakra 
megtervezi a fenntartási kötelezettség feladatait, ütemezi azokat, melyekhez erőforrásokat rendel és beépíti 
költségvetésébe a fenntartási kötelezettség pénzügyi vonzatát. 

Műszaki/jogi/technológiai fenntarthatóság  
A projekt eredményei közül műszaki jellegű fenntartást igényelnek a megépült épületek. 

Szakmai, szakpolitikai fenntarthatóság  
A fenntartás szempontjából fontos, hogy a szakpolitikai, közigazgatási intézkedések támogassák a projekt 
megvalósítást 
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3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV 

3.2.1. A 2.3 pontban bemutatott új szolgáltatási struktúra kialakításához szükséges tevékenységek 
bemutatása 

Az otthon jelenleg egy 3,65 ha parkban helyezkedik el Belecska település külterületén. A teleket oldalról út 
határolja, és egy kerítéssel körbevett.  
Teljesen akadálymentes épületegyüttes, mely két különböző építési idejű, egymással összeköttetésben álló 
többszintes épületből áll (kastély, pavilon) a magyar állam tulajdona. 
A két épület között az akadálymentesítést felvonó biztosítja. 
Az épület folyamatos karbantartásra és részleges felújításra szorul pl.: vizesblokkok, tető, ereszcsatorna 
stb. 
Bruttó beépítés: 3 782 m2 
A telek súlypontjában egy 1905-ben épült alagsor+földszintes kastély helyezkedik el, részben tetőtér 
beépítéssel. A telken található még egy különálló foglalkoztató épület, raktár, garázs és a telek távolabbi 
részében 2 db üzemen kívül levő állattartó épület. 

A kastélyépületet építészeti problémái miatt csak jelentős ráfordítás mellett lehetne bármilyen céllal tovább 
üzemeltetni, mivel komoly tetőszerkezeti problémák, leázások, nyílászáró problémák nehezítették eddig is 
az ellátást. A kastély épület alagsorában helyezkedik el a konyha és az étkező valamint a mosoda, melynek 
felszereléseit az intézmény működő konyháinak, mosodáinak elöregedett és meghibásodott eszközei 
pótlására kívánunk  hasznosítani. 

A 2003-ban átadott pavilonépület kétszintes, lakószobák, foglalkoztató helyiségek fürdők kerültek benne 
kialakításra. Ezek felújítás után közösségi céllal használhatóak. 

Mivel a két épület működése egymással összefügg, nagy közösségi terek, étkezők a kastélyépületben 
vannak, annak egyéb intézményként történő továbbhasznosítására (idősellátás, ápolási osztály, 
foglalkoztató, nappali fejlesztőközpont, közösségi központ,) csak jelentős beruházást követően lehetséges. 
Az intézmény adottságainál fogva (nyugodt természeti környezet, ápolt park, sportolásra alkalmas szabad 
területek miatt nem egészségügyi vagy szociális célú hasznosításra is alkalmas lehet. 
Például bentlakást igénylő dolgozói tréningek, csapatépítés helyszíneként, vagy oktatási központokként. 

3.2.2. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése 

Projekt el őkészítése 

Jelen projekt előkészítési tevékenysége a felhívás és kapcsolódó dokumentumok alapján összeállított 
szakmai terv elkészítése indul. A terv összeállításában valamennyi szükséges szakmai, pénzügyi és 
projektszempontok érvényesítésre került. 

A projekt fizikai előkészítése a férőhelyek kiváltásához kapcsolódó új építésű ingatlanokhoz kapcsolódó 
terezési feladatok beszerzésével kezdődött. 

A tervezési szolgáltatáshoz kapcsolódó árajánlatkérés 4 kiválasztott helyben ismert, referenciával 
rendelkező tervező részére került megküldésre. Az előzetes piaci információk alapján a szolgáltatás értéke 
nem éri el a nettó 15 millió forintot, azaz a közbeszerzési értékhatárt, így a beszerzést a pályázó belső 
szabályozásának megfelelő, egyszerű beszerzési eljárásrendben kerül lebonyolításra. A tervezésre 
vonatkozó szerződéskötés tervezett dátuma 2017.03.13. 

A tervező elsődleges feladata a projekt szerinti 3 típusterv (lakóház, lakóház (elsősorban súlyos 
halmozottan sérült személyek számára), nappali ellátást biztosító intézmény) vázlattervének elkészítése, és 
az építési munkálatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást megalapozó tervező költségbecslés 
elkészítése. A feladat végrehajtásának elvárt határideje 2017.03.16.  

A 3 típustervet szükséges a továbbiakban a konkrét megvalósítási helyszínekre adoptálni. A végleges 
megvalósítás az alábbi: 

- lakóház 8 db 
- lakóház (lakóház, lakóház (elsősorban súlyos halmozottan sérült személyek számára) 2 db 
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- nappali ellátást biztosító intézmény 1 db 
A tervezőnek a megrendelő adatszolgáltatása alapján (mely már az ajánlatkéréshez mellékelten 
megküldésére került) el kell készítenie a teljesítéshez kapcsolódó Tervezési Programot. A Program 
elkészítése megvalósítási helyenként történik, az elkészítés határideje tervezetten 2017.03.16. 

Tervező feladata – amennyiben az ingatlan létesítése építésügyi hatósági engedélyezés köteles – a jogerős 
építési engedély megszerzése (pályázó rendelkezésére álló információk alapján csak a nappali ellátást 
biztosító intézmény létesítése építésügyi hatósági engedélyezés-köteles). A feladathoz kapcsolódóan a 
tervezett határidő az építésügyi hatósági engedélyezéshez kapcsolódó kérelem benyújtására és az 
esetleges hiánypótlásokra vonatkozóan 2017.04.30. 

Tervező feladatai továbbá a létesítmények komplex kiviteli terveinek elkészítése, szükségszerűen az 
építések építésügyi hatósághoz történő egyszerű bejelentése és a kapcsolódó szakhatósági és 
közszolgáltatói engedélyek megszerzése. A feladat ellátásához kapcsolódó tervezett teljesítési határidő 
2017.04.30. 

A tervezőnek a tervezési feladat ellátását rehabilitációs szakmérnök bevonásával kell végeznie, a tervek 
megfelelőségével kapcsolatosan a rehabilitációs szakmérnöknek nyilatkoznia szükséges. 

A tervezőnek a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívás dokumentációjához 
árazott és árazatlan költségvetést kell készítenie és azt pályázó rendelkezésére bocsátania tervezetten 
2017.04.30-áig, továbbá a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban az eljárás lezárásáig pályázó 
rendelkezésére kell állnia. 

Pályázó az érintett társadalmi partnerek bevonását közmeghallgatás, lakossági fórum keretében 2017. I. 
negyedévben végzi. 

Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján 
biztosítja pályázó 2017. I. negyedévben. 

A pályázó együttműködés megállapodást kötött az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú 
konstrukció kedvezményezettjével (FSZK). A kedvezményezett intézmény az FSZK által biztosított 
elektronikus felületén regisztrál. A megállapodás keretében a a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. szakértői tanácsadást biztosít pályázó részére. A 
tevékenységet az FSZK díjmentesen nyújtja. 

A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában pályázó a további hasznosításra irányuló terveket 
készít 2017. I. negyedévében. A fennmaradt épületek nem szolgálhatják a kiváltott férőhelyek 
visszarendezését. 

Pályázó a Szakmai terv jóváhagyás céljából előzetesen megküldi az Intézményi Férőhely Kiváltást 
Koordináló Országos Testület (IFKKOT) részére 2017. március 31-ig. 

Megvalósítás 

A projekt vonatkozásában a közbeszerzési szakértő kiválasztása és a szerződés megkötését 2017.04. 
hónapra ütemezi pályázó.  

A kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás meghirdetése 2017.II. 
negyedévre datálódik. A közbeszerzési tanácsadó díján felül pályázó a költségvetésbe beállította a 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények ellenőrzési díját. 

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésének tervezett ideje 2017.III. negyedév. 

A megvalósítási szakasz legfőbb tevékenysége a kiváltott férőhelyek elhelyezését biztosító, új támogatott 
lakhatási férőhelyek létrehozása. Az új létesítésekhez a környékbeli Önkormányzatok biztosítanak 
térítésmentesen, használati megállapodás keretében ingatlanokat. A kivitelezők kiválasztása közbeszerzési 
eljárás keretében történik a 11 megvalósítási helyszín vonatkozásában, helyszínenként. A megkötésre 
kerülő vállalkozási szerződés alapján kivitelező feladatát képezik különösen az alábbiak a rehabilitációs 
szakmérnök által is jóváhagyott Tervezési Program szerint: 

- előzetes területrendezés 
- kivitelezés 
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- akadálymentesítés 
- energiahatékonysági gépészeti megoldások alkalmazása 

A megvalósítás során 8 db 12 férőhelye lakóotthon 2 db 12 férőhelyes súlyosan, halmozottan fogyatékos 
személyek elhelyezését biztosító lakóotthon, és 1 db 48 fő foglalkoztatását szolgáló nappali ellátást 
biztosító intézmény kerül létesítésre. 
A kivitelezés tervezett időszaka 2017.III negyedévtől – 2018.III. negyedév végéig tart. 

A létesítéshez kapcsolódóan egyes ingatlanok vonatkozásában infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, 
távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, valamint telekhatáron belüli közműfelújítás is szükségessé 
válik, melynek szolgáltatói díjait a projekt költségvetése tartalmazza. 

A projekt megvalósításához kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése bútorbeszerzés tárgyában eléri a 
közbeszerzési értékhatárt, így az ehhez kapcsolódó beszerzés a Kbt. nemzeti eljárásrendje szerint 
szükséges lefolytatni. A közbeszerzési eljárás megindításának várható időpontja 2017. III. negyedév, a 
szerződések megkötés 2017. IV. negyedév, a teljesítés 2018. I. negyedév.  

A megvalósításhoz kapcsolódó egyéb eszközök és a speciális gépjármű beszerzése egyszerű 
eljárásrendben történik, azok egybeszámított értéke a közbeszerzési értékhatárt nem éri el. 
A beszerzéshez kapcsolódó ajánlatkérések 2018. I. negyedévében kerülnek kiküldésre, és a beszerzések 
is várhatóan ebben a negyedévben történnek meg. 

A foglalkoztatás fejlesztéséhez kapcsolódóan a pályázó a célcsoport támogatásai között, az önálló életvitelt 
támogató felkészítés keretében az alábbi képzéseket tervezi pályázó indítani: 
1. Gombatermesztő B E-00001/2013/B060 2015.02.11 20 fő 
2. Betanított konyhai kisegítő B E-00001/2013/B029 2014.09.11 20 fő 
3. Betanított száraztészta-készítő B E-00001/2013/B030 2014.09.11 20 fő 
4. Édesipari betanított munkás B E-00001/2013/B032 2014.09.11 20 fő 
5. Konyhai tevékenységek segítője B E-00001/2013/B051 2014.10.09 15 fő 
6. Rongyszőnyegszövő B E-00001/2013/B044 2014.09.11 20 fő 

A képzések külső szervezésben valósulnak meg, tervezett díjuk egybeszámítva eléri a közbeszerzési 
értékhatárt, így nemzeti rezsim szerinti eljárás lefolytatása szükséges. 
A közbeszerzési eljárás megindításának várható időpontja 2017. III. negyedév, a szerződések megkötés 
2017. IV. negyedév. 
A célcsoport bevonásának határideje: 2017. IV. negyedév. 
A képzések tervezett indításának ideje:2018. I. negyedév. 

A projekt keretében tervezetten beszerzésre kerül megvalósítási helyszínenként 1 db számítógépes 
munkaállomás (összesen 11 db). Pályázó a vonatkozó Kormány rendelet alapján kötelezetti körbe tartozik, 
így a beszerzés központosított beszerzési eljárás keretében kerülhet lefolytatásra. 
Az eljárás tervezett indításának dátuma: 2017.II. negyedév. 
A beszerzésre vonatkozó szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2017.II negyedév. 

Immateriális javak beszerzését tervezi a pályázó az új építésű lakóotthonok és nappali ellátást biztosító 
intézmény szakmai működéséhez beszerzésre kerülő számítógépes munkaállomások vonatkozásában 
(munkaállomások számával megegyező mennyiségű operációs rendszer (MS Windows és irodai 
szoftvercsomag (MS Office). A beszerzés központosított beszerzés keretében valósulhat meg. Az eljárás 
megindítása, a szerződéskötés és teljesítés tervezett időszaka 2017. II. negyedév. 

EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai 
koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs szakmérnök tanácsadás 
vesz igénybe a pályázó a kivitelezés teljes időszaka alatt, azaz 2017.III. negyedévétől – 2018.III. negyedév 
végéig. 

Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így a szolgáltatás beszerzése 
valamennyi megvalósítási helyszín tekintetében összevontan kerül egyszerű eljárásrendben beszerzésre. A 
beszerzési eljárás megindítására 2017. II. negyedévében kerül sor, a vállalkozási szerződés megkötésének 
tervezett dátuma 2017. 07. hó, teljesítésének határideje a kivitelezés műszaki átadás-átvétele. 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételek kialakítását, a szolgáltatási 
gyűrű kialakítását, fejlesztését és a foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek bővítését, fejlesztését 
kedvezményezett 2018.II. – IV. negyedévében végzi. 
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A marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális 
környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes jelenléttel járó 
- érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni konzultáció, csoportos 
találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) szervezésével 2017. II. 
negyedévében és 2018. II. negyedévében valósulnak meg. 

A marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális 
környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes jelenléttel járó 
- egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi sajtó) a lakókörnyezet 
tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi 
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció nyújt támogatást megvalósítási 
időszaka 2018. III. negyedév. 

Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv tartalmazza. A 
megvalósítás helyszínein tájékoztató táblák kihelyezése szükséges. A táblák gyártására, a projekthez 
kapcsolódó kommunikációs terv elkészítésére külső szolgáltató igénybevétele szükséges. A tevékenységek 
beszerzése egy eljárás keretében, egyszerű beszerzési eljárással történik úgy, hogy azt előzetesen az 
NKOH-val jóváhagyatni szükséges. 
A beszerzés indításának tervezett időpontja 2017. II. negyedév. 
A szerződéskötés tervezett időpontja 2017. április hó. 
A teljesítés 2017. II. negyedévtől 2018. IV. negyedév végéig. 
A projektnyilvánosság biztosítása tekintetében pályázó sajtóközlemények és sajtó-nyilvános események 
(sajtótájékoztatók) szervezését vállalja. 

Projektszintű könyvvizsgálat tevékenység ellátás kötelező feladat, a tevékenység beszerzés a tervezett 
érték alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzéssel történik, várható összege 
hozzávetőlegesen projekt költségvetésének a 0,25%-a, azaz 2,5 millió forint. Az árajánlatok bekérése és a 
szerződés megkötése 2017. II. negyedévére, míg a feladat teljesítését a projekt megvalósítási ideje alatt 
folyamatosan tervezzük, kétszeri helyszíni könyvvizsgálati ellenőrzés lefolytatásával, melyek időszakai 
2017. 11-12. hónap és 2018. 11-12. hónap. 

Szakmai vezető a projektben heti 40 órában 21 hónapon keresztül kerül foglalkoztatásra munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony keretében. 
Szakmai megvalósító asszisztens foglalkoztatása a projektben heti 20 órában 21 hónapon keresztül kerül 
foglalkoztatásra munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. 

A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra a kedvezményezett intézmény saját erőforrásával végzi 
2017. II. negyedévtől – 2018. II. negyedév végéig folyamatosan az előzetes szakmai szükségletfelmérések 
és helyzetfeltárások eredményeinek figyelembe vételével. 

Projektmenedzser heti 40 órában 21 hónapon keresztül kerül foglalkoztatásra a pályázó Tolna Megyei 
Kirendeltségén kormánytisztviselői jogviszony keretében – a pályázat nagyságrendje okán kötelező 
tevékenység. 
Pénzügyi vezető heti 40 órában 21 hónapon keresztül kerül foglalkoztatásra a pályázó Tolna Megyei 
Kirendeltségén kormánytisztviselői jogviszony keretében – a pályázat nagyságrendje okán kötelező 
tevékenység. 
Projektasszisztens heti 20 órában 21 hónapon keresztül kerül foglalkoztatásra a pályázó Tolna Megyei 
Kirendeltségén munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. 
Pénzügyi asszisztens heti 20 órában 21 hónapon keresztül kerül foglalkoztatásra a pályázó Tolna Megyei 
Kirendeltségén munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. 

Projektmenedzsment szolgáltatás 

A projektmenedzsment szolgáltatás biztosítása a megvalósítás teljes időszaka alatt szükséges, azaz 2017. 
II. negyedévtől – 2018. IV. negyedév végéig.

A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködést 
valósít meg a pályázó az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi 
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt 
megvalósítása alatt. 
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Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése horizontális követelmények méréséhez 
és teljesítéséhez igénybe vett szolgáltatások igénybe vételével valósul meg. A projektben vállalt horizontális 
tevékenységek: komplex, teljes körű akadálymentesítés, az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak 
képviselőit bevonjuk a projekt tervezésébe, végrehajtásába, Esélyegyenlőségi munkatárs/felelős 
alkalmazását, fenntartási kötelezettségek teljesítése vállalja a pályázó. 
A normalizáció elve alapján a földrajzi (térbeli, vagy fizikai) integráció alatt a lakhatás, az otthonok 
településeken belüli elhelyezését kell érteni, de természetesen az élet egyéb területei is, mint a fejlesztés, 
munka és szabadidős tevékenységek az arra megfelelő földrajzi területeken kell elhelyezni. A településtől 
elkülönülten álló kastélyépület helyett ez a felépülő otthonokban lakók részére az egyenlő esélyű 
hozzáférés lehetőségét teremti meg. 
A tevékenység a megvalósítási időszak egészét végigkíséri, azaz 2017. II. negyedévtől – 2018. IV. 
negyedév végéig tar.  

Feladat 
megnevezése 

projekt előkészítési szakaszban 

Feladat negyedéves ütemezése 
2017 2018 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 
szakmai terv elkészítése X 
tervező kiválasztása X 
szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli 
tervek, tender tervek, tervezői költségbecslés elkészítése 

X 

szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, szakvélemények elkészítése X 
társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek 
(közmeghallgatás, lakossági fórum) 

X 

Lakosság tájékoztatása legalább egy tevékenységgel ÁÚF c. 
dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján 

X 

Rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele X 
Beszerzési/közbeszerzései szakértő kiválasztása X 
Regisztráció az FSZK által biztosított elektronikus felületen X 
Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 
azonosítószámú konstrukció kedvezményezettjével 

X 

A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a 
további hasznosítási tervek elkészítése 

X 

Szakmai terv megküldése IFKKOT részére X 

Feladat 
megnevezése 

projekt megvalósítási szakaszban 

Feladat negyedéves ütemezése 
2017 2018 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 
szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli 
tervek, tender tervek,  

X  

Közbeszerzések lefolytatása, szerződés megkötése - beruházás X 
Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök 
lakhatás 

X 

Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök 
szolgáltatási gyűrű 

X  X 

Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - gépek/eszközök 
foglalkoztatás fejlesztése eszközök 

X  X 

Közbeszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - képzések, 
foglalkoztatás fejlesztése 

X 

Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - 
szolgáltatási gyűrű 

X 

Beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése - szolgáltatások - 
foglalkoztatás fejlesztése eszközök 

X 

Beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - szolgáltatók  X 
KEF beszerzés lefolytatása, szerződések megkötése - kis értékű 
informatikai, irodatechnikai eszközök 

 X 

Speciális gépjármű beszerzése X 
Immateriális javak beszerzése X  
Terület-előkészítés - pl. tereprendezési munkák X 
Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása (új építés, átalakítás, 
bővítés, felújítás, bontás)  

X X X X X 
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Projektarányos és/vagy komplex akadálymentesítés     X X X X X 
infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, 
közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül 

X X X X X 

EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális 
intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása 
c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs szakmérnök tanácsadás 
igénybevétele 

X X X X X 

Műszaki ellenőri szolgáltatás X X X X X 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi 
feltételek kialakítása 

X X X 

Szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése (ahol nem áll rendelkezésre) X X X 
Foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, 
fejlesztése 

X X X 

Egyéb szakértői szolgáltatás - rehabilitációs szakmérnök X 
Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és 
közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és 
megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes jelenléttel járó - 
érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes 
egyéni konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet 
képviselőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása, 

 X X 

Marketing, kommunikációs tevékenységek (Az ellátottak közvetlen és 
közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és 
megtartott érzékenyítő tevékenység) - személyes jelenléttel járó - egy 
egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi 
sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-
2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási 
szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció nyújt 
támogatást 

X 

Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek ÁÚF c. 
dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján 

X X X X X X 

Projektszintű könyvvizsgálat tevékenység X X 
Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában X X X X X X 
Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) foglalkoztatása X X X X X X 
A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra X X X X 
Projektmenedzser foglalkoztatása heti 40 órában X X X X X X 
Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 40 órában X X X X X X 
Projektasszisztens foglalkoztatása X X X X X X 
Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása X X X X X X 
Projektmenedzsment szolgáltatás X X X X X X 
A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás 
alapján folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-
00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai 
koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével 
a projekt megvalósítása alatt. 

X X X X X X 

A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a 
további hasznosítási tervek elkészítése 

X 

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése X X X X X X 

A kiváltott intézmény és egységeinek leírása az ellátandó szakmai feladatok szempontjából 

A támogatott lakhatásban az eddigi teljes körű ellátás részeként nyújtott komplex szolgáltatás önálló 
életvitelt segítő szolgáltatásokra (pl, fejlesztés, gondozás, szállítás), valamint a lakhatási szolgáltatásra 
bomlik szét. 

A Támogatott lakhatás tervezett színhelyei: Szekszárd és Simontornya városok, valamint Regöly és 
Tolnanémedi települések. A tervek szerint Szekszárd városban egy 12 fős, Simontornya városban egy 11 
fős és egy 12 fős, Regöly településen két 11 és egy 10 fős Tolnanémedi településen négy 12 fős 
támogatott lakhatásra alkalmas 10 db új ingatlan kerül megépítésre. A támogatott lakhatásra alkalmas 10 
db új ingatlan teljesen akadálymentes.  
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Mind a 10 épületben kétagyas szobák kerülnek kialakításra, ezek lehetőséget teremtenek a 
párkapcsolatban élők közös elhelyezésére. Három lakásban egyágyas szobák is kialakításra kerülnek a 
közösségbe nehezebben illeszkedők számára. 

A felmérés idején a kiváltandó otthon 115 férőhelyén 92 fő értelmileg akadályozott személy, 23 fő halmozott 
fogyatékossággal élő személy él. Ezért a 10 támogatott lakhatást nyújtó épületből legalább kettőben ezekre 
az igényekre is figyelemmel kell lenni, amelyek tervek szerint Tolnanémedi településen kerülnek 
megépítésre. 

A mind a tíz épület településbe integráltan kerül kialakításra, három épület városban hét épület kisebb 
településeken kerül megépítésre, mely a megye lakosság összetételének megfelelő. 
A közösségbe integrált lakhatás ezáltal megvalósul. 

Az nyolc darab lakóház típusterv alapján készül. Az épület a pályázati feltételeknek megfelelő, támogatott 
lakhatást biztosító lakóépület 12 fő fogyatékos személy részére. A lakóépület - a helyi adottságokhoz 
igazodik és az ellátottak szükségleteinek megfelelő méretű, földszintes épület. Műszaki megoldásai miatt 
alacsony költséggel fenntartható, alacsony energiafelhasználású és kevés karbantartást igénylő 
létesítmény. 

Funkcionális jellemzők 
− A lakószobákat 12 m2–t meghaladó alapterülettel rendelkeznek, illetve fogyatékos személyek 

elhelyezésére alkalmas műszaki tartalommal alakítják ki őket, maximálisan 2 fő helyezhető el egy 
szobában. 

− Az épületben minimum 1 db háztartási helyiség és 2 db 6 m2-ert meghaladó alapterületű tároló 
helyiséget alakítanak ki. 

− Az épületben 3 db vizesblokk, ebből 1 db akadálymentes WC-zuhanyzó épül ki. 
− A felépítmények alapterülete a nettó 200 m2-t nem haladja meg. 
− Az építmény megfelel az OTÉK és egyéb vonatkozó építési jogszabályok előírásának, a szakági 

szabályozásoknak és a vonatkozó szociális törvénynek valamint az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletben 
foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek. 

A kettő darab lakóház típusterv alapján készül. Az épületek a pályázati feltételeknek megfelelő, támogatott 
lakhatást biztosító lakóépület többségében súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek részére. A 
lakóépületek - a helyi adottságokhoz igazodnak és az ellátottak szükségleteinek megfelelő méretű, 
földszintes épületek. Műszaki megoldásaik miatt alacsony költséggel fenntarthatók, alacsony 
energiafelhasználású, és kevés karbantartást igénylő létesítmények. 

Funkcionális jellemzőik 
− A lakószobákat 12m2–t meghaladó alapterülettel rendelkeznek, illetve fogyatékos személyek 

elhelyezésére alkalmas műszaki tartalommal alakítják ki őket, maximálisan 2 fő helyezhető el egy 
szobában. 

− Az épületekben minimum 1 db háztartási helyiség és 2 db 6 m2-ert meghaladó alapterületű tároló 
helyiséget alakítanak ki. 

− Az épületekben 3 db vizesblokk, ebből 1 db akadálymentes WC-zuhanyzó épül ki. 
− valamint 1 db akadálymentes WC-zuhanyzó épül ki, melyben az ágyban fekvő ellátottak fürdetése, 

tisztázása is megoldható. 
− A felépítmények alapterülete a nettó 220 m2-t nem haladja meg. 
− Az építmények megfelelnek az OTÉK és egyéb vonatkozó építési jogszabályok előírásának, a szakági 

szabályozásoknak és a vonatkozó szociális törvénynek valamint az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletben 
foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek. 

Az épületek akadálymentességének biztosítása során főbb szempontok: 
− Az építményeken belül komplex akadálymentesítést oldanak meg és a környékén is, beleértve az 

akadálymentes parkoló telken belüli megoldását is. 
− A lakószobák, a közösségi és a csoportos épületrészek, valamint a vizesblokkok és a zuhanyozók egy 

szintben vannak, és a legkevesebb akadályoztatással megközelíthetőek, alkalmasak a 
fogyatékossággal élő személyek ellátására. 

− A belső terek kialakítása (pakolás, főzés, mosás, stb.,) is akadálymenetesen kerül kialakításra. 
A felhasznált anyagok és szerkezeteken a nagyobb (pl.: takarítás) igénybevételeknek és hatásoknak 
ellenállóak. A járófelületek kopásállóságának és csúszásmentességének megválasztásánál figyelemmel 
vannak az ellátottak igényeire. Az épületgépészeti megoldások teljes mértékben alkalmazkodnak a lakók 
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speciális igényeihez. Az épületben elektromos, tűzvédelmi, mechanikai biztonsági rendszer épül ki. A 
terület külső tereprendezése, (fásítás, füvesítés), a telek körüli teljes, zárt kerítés, az udvari járóutak (járdák) 
és a kerti berendezési tárgyakat (pl. padok). kialakítása is megvalósul.  

A társadalmi integrációt elősegíti a közösségi szolgáltatók hozzá férésének segítése, szociális 
alapszolgáltatások (nappali ellátás, támogató szolgálat, házi segítségnyújtás) egészségügyi alap és 
szakellátások igénybevétele, kulturális és sportlétesítmények, szabadidős elfoglaltságok valamint munka 
jellegű foglalkoztatáshoz igénybevétele a lakhatás helyén és a környékbeli településeken. 

Szekszárd és Simontornya városokban élők számára a Támogatószolgálat szállítószolgáltatását a 
Tolnanémedi központtal működő szolgáltató látja el, akárcsak a házi segítségnyújtás személyi segítés vagy 
szociális segítés szolgáltatásait. Ugyanez igaz a Regöly vagy Tolnanémedi településen megvalósuló 
lakhatási szolgáltatásokat igénybevevőkre is. Ezeken a településeken élők az integrált intézmény 
legközelebb működő otthonában juthatnak fejlesztő vagy terápiás foglalkozásokhoz, étkeztetéshez valamint 
Tolnanémedi központtal működő támogató szolgálat igénybevételével az egészségügyi szolgáltatókhoz, 
kulturális, sport rendezvényekhez, családi kapcsolatok ápolásához szükséges szállítási vagy segítői 
szolgáltatást is igénybe tudják venni. A legközelebbi telephelyek Szekszárdon a Hétszínvilág Otthon, a 
Simontornyaiak számára a pálfai Tölgyfa Otthon, a regölyiek számára a Margaréta Rehabilitációs 
Intézmény. A Tolnanémedi településen élők a házi segítségnyújtáshoz, nappali ellátáshoz, 
foglalkoztatáshoz támogató szolgáltatáshoz, a településen belül létrejövő szolgáltatókon keresztül 
juthatnak. 

A létrejövő szolgáltatások: 
− Mind a 10 támogatott lakhatásban biztosított az esetvitel és a szolgáltatásszervezés. 
− Tolnanémedi központtal működő támogató szolgálat mind a négy településen létrejövő támogatott 

lakhatásban élők számára nyújtja az egészségügyi szolgáltatókhoz, kulturális, sport rendezvényekhez, 
családi kapcsolatok ápoláshoz szükséges szállítási vagy segítői szolgáltatást.  

− Tolnanémedi központtal működő házi segítségnyújtás mind a négy érintett településen szervezi az 
ellátottak szükségleteihez igazodó személyi és szociális segítést. 

− A Tolnanémediben kialakítandó nappali ellátásban biztosított a napközbeni ellátás és felügyelet 
valamint a terápiás és munka jellegű vagy fejlesztő foglalkoztatás a település támogatott lakhatásaiban 
élők számára. 

− A Simontornya városban a támogatott lakhatásban élők foglakoztatáshoz étkezéshez, terápiás 
foglalkozáshoz a Tölgyfa Otthonban (23 fő),  Regölyben élők a Margaréta Rehabilitációs 
Intézményben( 32 fő), Szekszárd városban élők (12 fő) a Hétszínvilág Otthonban juthatnak. 

Egy új szolgáltató - Tolnanémedi településen 48 fő részére- fogyatékosok nappali intézményének 
kialakítására kerül sor. A nappali ellátást biztosító intézmény 

- az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi 
életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, 

- a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi 
szervezésű programoknak, csoportoknak, 

- biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető 
módon működjön. 

A fogyatékos személyek nappali intézménye emellett gyógypedagógiai segítségnyújtás és pedagógiai 
segítségnyújtás szolgáltatási elemeket is biztosít szükség szerint. 
A fogyatékos személyek nappali intézményében hat-nyolc fős gondozási csoportban kerül sor a 
foglalkozásokra. A gondozási csoportok kialakítása során figyelembe veszik az ellátást igénybe vevők 
életkorát és fejlettségi szintjét. 

Az épület funkcionális jellemzői: 
− Az 1 db földszintes épület, a pályázati feltételeknek megfelelő, nappali ellátást biztosító intézmény 48 

fő fogyatékos személy részére: 
- 1 db minimum 100 m2-es étkező  
- 1 db melegítő konyha (tálaló, fehér és fekete mosogató) 
- 4 db 8-8 fős közösségi csoportszoba 
- 2 db pihenőszoba 
- 1 db mosókonyha - szellőztethető 
- 2-2 db nemenkénti (2 db férfi és 2 db női) WC-mosdó 
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- 1-1 db nemenkénti (1 db férfi és 1 db női) zuhanyzós vizesblokk 
- 1-1 db nemenkénti (1 db férfi és 1 db női) személyzeti öltöző és zuhanyzós vizesblokk 
- 1-1 db nemenkénti (1 db férfi és 1 db női) személyzeti WC-mosdó 
- 1 db öltöző (fekete) 
- 1 db öltöző (fehér) 
- 1 db akadálymentes WC-mosdó 
- 2 db minimum 10m2-es raktár 
- 1 db 15 m2-es iroda 
- 2 db 8 m2-es iroda 
- 1 db minimum 50 m2-es foglalkoztató helyiség 
- 1 db garázs 
- 1 db műhely-tároló helyiség 
- Az intézmény felépítményeinek alapterülete a nettó 500 m2-t nem haladja meg. 

− Az építmény megfelel az OTÉK előírásának és a vonatkozó szociális törvénynek valamint az 1/2000 
(I.7.) SzCsM rendeletben foglalt nappali ellátás szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek. 

− Az épület a megújuló energiák alkalmazásának igénye szerinti napelemes és lehetőség szerint 
hőszivattyús rendszerrel felszerelve épül ki. 

Az épület akadálymentességének biztosítása során főbb szempontok: 
− Az épület teljes akadálymentesítése megoldott, így az egész építményben és a környékén, beleértve 

az akadálymentes parkoló telken belüli megoldását is. 
− A közösségi és a csoport épületrészekben a vizesblokkok és a zuhanyozók azok egy szintben, és a 

legkevesebb akadályoztatással megközelíthetőek. 
− A belső terek kialakításánál (pakolás, főzés, mosás, stb.,) is megvalósul az akadálymentesség. 

A felhasznált anyagok és szerkezetek a nagyobb (pl.: takarítás) igénybevételeknek és hatásoknak 
ellenállóak. A járófelületek kopásállóságának és csúszásmentességének megválasztásánál figyelemmel 
vannak az igénybevevők speciális igényeire. Az épületgépészeti megoldások teljes mértékben 
alkalmazkodnak az ügyfelek állapotához. Az épületben elektromos, tűzvédelmi, mechanikai biztonsági 
rendszer épül ki. A terület külső tereprendezése, (fásítás, füvesítés), a telek körüli teljes, zárt kerítés, az 
udvari járóutak (járdák) és a kerti berendezési tárgyak (pl. padok). kialakítása is megvalósul. 

A létrejövő új nappali intézmény dolgozói számára valamint a támogatószolgálat és a házi-segítség nyújtás 
vezetői számára irodahelység és hozzá kapcsolódó szociális helységek a nappali intézményben kerülnek 
kialakításra.  

Nappali ellátó épülete 
A kialakított helyiségek száma épületenként (halmozott fogyatékossággal élő ellátásához) 

Foglalkoztatók száma 1 
Étkező 1 
Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség 4 
Irodák száma 3 
Fürdőszobák száma 2 
WC-k száma 4 

- Három irodába bútor és irodatechnika: 
Iróasztal, számítógép, nyomtató, irodai szék, dohányzóasztal 2 fotel egy kanapé *3 

- 1 közös iroda a dolgozóknak, közös tárgyalóasztal 12 személyre + szék  4 db számítógép/ laptop az 
adminisztrációhoz számítógépasztallal székkel 

Nappali ellátás étkezőjének, melegítőkonyhájának eszközei és bútorai, terápiás szobák felszerelései, 
fejlesztő foglalkoztató felszerelései, irodai bútorok és eszközök, gépek, nappali ellátás bútorai, pihenőszoba 
bútorai. 
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Tárgyi feltételek 

A pályázat keretében létrehozandó lakóépületek (lakóotthon) berendezési tárgyai, tárgyi feltételei és 
eszközei a Szakmai rendelet 110/E. § és 110/F. §-aiban foglalt előírásoknak megfelelve kerülnek 
meghatározásra és beszerzésre. 

A lakóépületeket (lakóotthonokat) új bútorokkal szükséges berendezni, mert a kitagolásra kerülő 
kastélyépületben található bútorok elavultak, korszerűtlenek. Új bútorok beszerzésével az ellátottak 
állapotához és igényeihez leginkább illeszkedő berendezési tárgyak biztosíthatóak számukra. 

A lakóotthonok (lakóházak) berendezésekor figyelemmel kell lenni a lakók speciális igényeire, többek között 
arra, hogy a berendezési tárgyak az akadálymentes közlekedést, a segédeszközök használatát ne 
akadályozzák. További fontos szempont, hogy a beszerzett eszközök a lakók személyes biztonsága mellett 
növeljék a lakók komfortérzetét is.  

Figyelemmel kell lenni a tárgyi eszközök beszerzése során a lakók ízlésére, esetleges egyedi kéréseikre, a 
hozzátartozókkal, gondnokokkal való egyeztetést követően a lakóotthonokba (lakóházakba) behozható 
személyes tárgyakra, eszközökre az ingatlanok otthonosabbá tétele érdekében. 

Valamennyi lakóépületet (lakóotthont) és közvetlen környezetét kamerarendszerrel, kültéri világítással 
szükséges felszerelni, továbbá az ingatlant kerítéssel és zárható kapuval szükséges körbekeríteni az 
ellátottak biztonságának garantálása érdekében.  
Minden lakóházhoz szükséges egy db EU szabványnak megfelelő, 1100 L-es kommunális hulladékgyűjtő 
edény beszerzése. 
A lakóépületek (lakóotthonok) valamennyi ablakára redőnyt, szúnyoghálót, karnist és függönyt kell 
beszerezni, és valamennyi helyiségbe mennyezetlámpákat/csillárokat szükséges felszerelni. 

Minden lakóépület (lakóotthon) konyhájába szükséges beszerezni az alábbi 100.000 Ft bekerülési összeget 
meghaladó bútorokat, berendezési tárgyakat, eszközöket: 

• konyhabútor,
• kombinált hűtő szekrény (3 rekeszes fagyasztóval),
• gáztűzhely,
• mosogatógép
• konyhai kisgépek (mikrohullámú sütő, vízforraló, kenyérpirító, kávéfőző)
• főzőedények (egy sorozat lábas, fazék),
• étkező (asztal, székek) 15 fő számára,
• étkészlet, evő- és tálalóeszközök 15 fő számára,

Minden lakóépület (lakóotthon) nappalijába szükséges beszerezni az alábbiakat: 

• kanapé, fotel 15 fő számára,
• TV, TV szekrény,
• számítógép, számítógépasztal,
• porszívó.

Minden lakóépület (lakóotthon) akadálymentesített fürdőszobájába szükséges beszerezni az alábbiakat: 

• fürdőszobai bútor és berendezési tárgyak (zuhanyzók, mosdótálak, szaniterek, tükrök, fürdőszoba
szőnyegek, zuhanyzókba csúszásmentes szőnyegek, szekrény a mosó- és tisztítószereknek

• mosógép (12 főre 2 darab),

Minden lakóépület (lakóotthon) minden lakószobájába szükséges beszerezni az alábbiakat: 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
„A belecskai intézményi ellátási forma kiváltása” 

139 

• bútorzat [2 db heverő, ruhás szekrény (1-1 akasztós, 1-1 polcos), éjjeliszekrény (2 db), éjjeli vagy
állólámpa (2 db)]

Az alapszolgáltatások  fejlesztése érdekében a kitagolásra kerülő kastélyépületben a nemek szerint 
elkülönített 3-3 zuhanyzó, 3-3 mosdó, női és férfi öltözők eszközökkel, berendezési tárgyakkal való 
felszerelése érdekében, továbbá 40 fő fogyatékkal élő nappali ellátása érdekében az alábbiak beszerzése 
indokolt:  

• öltözőszekrények,
• étkező (40 szék + asztalok),
• kanapék a pihenő szobába,
• TV, TV szekrény,
• számítógép, nyomtató, számítógépasztal,
• rajz és írószerek, füzetek, irodaszerek (az induláshoz szükséges, egyszeri, nagymennyiségű

beszerzés),
• zárható szekrények, polcok a tároláshoz.

A foglalkoztatás fejlesztéséhez  az alábbi - 100.000 Ft bekerülési összeget meghaladó - eszközök, 
berendezési tárgyak beszerzése szükséges: 

• öltöző-étkező helyiség,
• öltözőszekrény,
• munkaruha, védő cipő, védő szemüveg,
• park és kertgondozáshoz szerszámok (fűnyíró, seprű, szemétlapát, lapát, hólapát, gereblye, kapa,

ásó), mindenből  legalább 10 darab,
• étkező (asztal+székek a textil, papírmerítő, kerámia műhely munkáihoz),
• zárható szekrények, polcok a tároláshoz.

A kiváltandó fogyatékos személyek otthonában lévő bútorzat és berendezési tárgyak jellemzően 
megfelelnek az idősotthoni ellátás feltételeinek, ezért jelen pályázat keretében nem kerül tervezésre erre a 
célra eszközbeszerzés. 

A 100.000 Ft bekerülési összeg alatti eszközök, berendezési tárgyak beszerzése öner őből az 
intézményi költségvetés terhére történik .  Ezek közé tartozik például az ingatlanok zöld területeinek 
rendben tartásához szükséges 5 db seprű, szemétlapát, lapát, hólapát, gereblye, kapa, ásó. 

A bútorzat, a berendezési tárgyak, felszerelések, műszaki eszközök beszerzése során kiemelt figyelmet 
fordítunk az eszközök tartósságára, időtállóságára, tisztíthatóságára. 

A műszaki eszközbeszerzés keretében korszerű, hatékony, alacsony energiafelhasználású valamint 
környezetbarát termékek kerülnek megvásárlásra.    

Az ellátottak lakóépületekbe (lakóotthonokba) való költöztetésének megvalósításával egyidejűleg a lakók 
mobilitását is szükséges biztosítani annak érdekében, hogy részt vehessenek a fejlesztő foglalkoztatásban, 
továbbá mindennapjaik során felmerülő közlekedési igényük megoldott legyen. A kiváltandó 60 férőhely 
alapján 2 darab (minimum 6 személy szállítására alkalmas) olyan gépjármű beszerzése indokolt, amely 
alkalmas elektromos kerekes székes személy szállítására, valamint mobil rámpával vagy 
emelőszerkezettel, továbbá 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel rendelkezik. 
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4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA 

4.1.1. A projektgazda bemutatása  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság vagy SZGYF) ellátja a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti fenntartói feladatokat 

Az SZGYF hazánk egyik legnagyobb állami intézménye, mely az emberi erőforrások minisztere irányítása 
alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató költségvetési szerv, melyet a Kormány a szociális 
és gyermekvédelem irányítójaként kijelölt.  

Az SZGYF megalapítását, jog- és feladatköreinek rögzítését a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) kormányrendelet107 tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi 
intézményrendszer a főigazgatóságból, a területi (megyei és fővárosi) kirendeltségekből, valamint 
intézményeiből áll. A rendeletben nevesített esetben a főigazgatóság, egyéb esetben a fővárosi és 
kirendeltségek látják el a szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartását, amely feladatkörbe többek 
között a gazdálkodás és működés törvényszerűségének vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve 
a szakemberek továbbképzése tartozik. Az SZGYF és a területi kirendeltségek összesen 176 intézmény és 
telephelyeinek fenntartói feladatait látja el, melyből 105 szociális, 59 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális 
és gyermekvédelmi is) és 2 egyéb típusú intézmény.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. 
(VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF-en belső szervezeti és a területi egységek (kirendeltségek) 
feladatait, hatásköreit. A fejlesztési igazgató alá tartozik az intézményfejlesztési főosztály, amelynek a 
feladata az uniós vagy egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak kezelése. A főosztállyal szorosan 
együttműködve a megyei szintű feladatok ellátása és koordinálása a megyei kirendeltségek, azon belül 
elsősorban a Fejlesztési Osztályok feladata.  

Az SZGYF csakúgy, mint erre az EFOP-2.2.2-16 - Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra 
való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. konstrukcióra is tervez adott esetben több 
projektjavaslatot is benyújtani illetve más operatív programok esetében is felmerülhet, hogy kiemelt 
projektjavaslatot tud benyújtani. A nagyszámú pályázat az SZGYF feladatellátásából fakadóan 
természetes, mind a szociális, mind a gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős pályázati potenciállal 
bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a pályázatok előkészítésével és lebonyolításával foglalkozó nagy 
létszámú szervezeti egységeit, amelyek jelen projekt megvalósítását is nyomon követik. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. 
(VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF belső szervezeti és a területi egységek (kirendeltségek) feladatait, 
hatásköreit.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az 
ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi költségvetési 
szerv. 

A Főigazgatóság vállalkozási tevékenységet végezhet, amelynek mértéke nem haladhatja meg a 
költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30%-át. 

A Főigazgatóság költségvetési szervként gazdálkodó szervezetekben alapítói, tulajdonosi (tagsági, 
részvényesi) jogokat nem gyakorol. 

A Főigazgatóság szervezeti felépítése: 
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A Főigazgatóság a miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő, 
gazdálkodó szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, melynek élén főigazgató áll. A főigazgató 
felett a munkáltatói jogkört a miniszter gyakorolja.  

A főigazgató felett az EMMI Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. függelék II/3. és II/5. pontjában 
megjelölt munkáltatói jogköröket a közigazgatási államtitkár gyakorolja. A Főigazgatóság főigazgató-
helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja. 

A Főigazgatóság központi szervből, valamint területi szerveként működő megyei és fővárosi 
kirendeltségekből (a továbbiakban: kirendeltség) áll. 

A Főigazgatóság székhelye Budapest, illetékessége országos, a közvetlen fenntartású kiemelt intézmények 
tekintetében a Főigazgatóság központi szerve látja el az intézményfenntartói feladatokat.  

A kirendeltségek illetékességi területe a fővárosra, illetve a megyékre terjed ki. 

A kirendeltség a főigazgató irányítása és a kirendeltség igazgató vezetése alatt álló szervezeti egység. 

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) a főigazgató mellett önálló 
ügyrend alapján működő testület, amelynek tagjait és vezetőjét a miniszter jelöli ki. 

A Szabályzat rendelkezéseit az OGYSZB tekintetében az ügyrendben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

A Főigazgatóság feladatai: 

A Főigazgatóság ellátja 

a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény
alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és
gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági
társaságokkal kapcsolatos, e törvény 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat,

b) az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § (3) bekezdése, 9. § (1)
bekezdése és 9/A. § (2) bekezdése szerinti feladatokat.

A Főigazgatóság végzi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat. A fenntartásában lévő intézmények a 3. számú 
mellékletben megtalálhatóak. 

A Főigazgatóság központi szerve a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi fenntartói 
hatásköröket gyakorolja: 

a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) bekezdése
szerinti iratokat, 
b) egységesen meghatározza, és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)-f) pontja szerinti
információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan, 
c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a
gazdálkodásuk részletes rendjét, 
d) az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti
esetben – a kirendeltség előterjesztése alapján – intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről, 
e) ellátja – a kirendeltségek előterjesztése alapján – az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói
feladatokat. 

A Főigazgatóság központi szerve biztosítja az Szt. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
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A kirendeltség feladatai: 

a) A kirendeltség ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-
l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat.
b) A kirendeltség – a főigazgató egyetértése mellett – megállapítja az intézményi térítési díjat.
c) A kirendeltség eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben.
d) A kirendeltség felterjeszti a főigazgatónak – javaslatával együtt – a fenntartott költségvetési szervek
éves költségvetésére és a gazdálkodás rendjére vonatkozó iratokat, illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A-
122/C. §-ával kapcsolatban. 

A szervezeti egységek és azok feladatai: 

A Főigazgatóság szervezeti egységei a főosztály és az osztály. A kirendeltség főosztályi jogállású 
szervezeti egység. A szervezeti egység ellátja a Szabályzatban foglalt, valamint a szervezeti egység 
vezetője által meghatározott feladatokat. 

A kapcsolattartás rendje 

a) A belső kapcsolattartás rendje:

A Főigazgatóság szervezeti egységei feladatellátásuk során kötelesek együttműködni. Valamennyi 
szervezetszabályozó eszköz a Főigazgatóság intranetes felületén a munkavállalók részére hozzáférhető, 
megismerhető. A kapcsolattartás formái:  

a) Vezetői értekezlet: a vezetői értekezlet a főigazgató szűkebb körű tanácsadó, döntést előkészítő
testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető, a központi igazgatók, a belső 
ellenőrzési főosztályvezető.  

b) Főigazgatói értekezlet: a főigazgatói értekezlet a főigazgató szélesebb körű tanácsadó, döntést
előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető, a központi igazgatók, 
a főosztályvezetők és a kirendeltség igazgatók.  

c) Gazdasági vezetői értekezlet: az intézmények egységes gazdálkodási rendjét biztosító munkaértekezlet.
Tagjai a gazdasági vezető, a gazdasági igazgató, a fejlesztési igazgató, a központi gazdasági, fejlesztési 
osztályok és a megyei gazdasági osztályok vezetői.  

d) Állománygyűlés: a főigazgató évente legalább egy alkalommal, az előző év értékelése és a következő év
legfontosabb feladatainak meghatározása céljából tájékoztatót tart. 

e) Projekt Előminősítő Bizottság értekezlete (eseti): a főigazgató mellett működő, pályázati javaslatokkal, a
pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testület ülése. 

b) A külső kapcsolattartás rendje:

A Főigazgatóságot a főigazgató vagy az általa meghatalmazott személy képviseli. A főigazgató 
akadályoztatása esetén az általános képviseleti jogot a főigazgató-helyettes gyakorolja. Az államháztartás 
alrendszereivel való külső kapcsolattartás során – a főigazgató és a főigazgató-helyettes kivételével – a 
Főigazgatóság vezetői az azonos vezetői szinttel tartanak kapcsolatot. A Jogi és Igazgatási Főosztály Jogi 
és Perképviseleti Osztálya látja el általános jelleggel a Főigazgatóság képviseletét a hatóságok és 
bíróságok, közjegyzők és végrehajtók előtt. A Főigazgatóság jogtanácsosai önállóan jogosultak a 
bíróságokkal, illetve más hatóságokkal kapcsolatot tartani, valamint előttük a Főigazgatóság jogi 
képviseletét ellátni. Érdekvédelmi szervezetekkel a főigazgató és a főigazgató-helyettes tartanak 
kapcsolatot. A Főigazgatóság nevében nyilatkozattétel csak a főigazgató meghatalmazása, illetve a 
kiadmányozás rendje alapján tehető. 
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Pályázatok előkészítése és pályázati támogatással megvalósuló projektek lebonyolítás az 
Intézményfejlesztési Főosztály irányításával/koordinációjával zajlik az releváns szakmai főosztályok, a 
kirendeltségek és az érintett intézmények részvételével a későbbiekben ismertetett munkamegosztás 
szerint. 

2007-13-as programozási időszak tapasztalatai: 

A 2007-2013-as fejlesztési időszakban Európai Uniós forrásból a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság kedvezményezettként vagy kedvezményezett jogutódjaként összesen 104 db projektet 
valósított meg 13 milliárd Ft értékben, e projektekből a szociális terület ellátásában működő intézmények 83 
db projektben, a gyermekvédelmi terület ellátásában működő intézmények 21 db projektben voltak 
érintettek. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmények az SZGYF szakmai 
közreműködésével összesen 136 db projektet valósítottak meg 11 milliárd Ft értékben. Ebből  a szociális 
terület ellátásában működő intézményekben 60 db projekt, a gyermekvédelmi terület ellátásában működő 
intézményekben 76 db projekt lebonyolítása történt meg. 
A szociális intézményekben megvalósított projektek javarészt építési témájúak voltak, főként 
akadálymentesítés, megújuló energiaforrások használata, energetikai korszerűsítés, valamint nagy 
létszámú otthonok kiváltása. Kisebb részben kooperációra épülő képzési, szemléletformálási projekteket 
bonyolítottunk intézményeink együttműködésével. 

Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kedvezményezett szociális 
ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól 

Operatív program 
megnevezése 

Projektszám 

(db) 

Elnyert összeg 

(Ft) 

TÁMOP 5 101 911 024 
TIOP 11 5 107 274 435 
KEOP 56 5 373 153 936 
ROP 11 268 901 250 
Összesen  83 10 851 240 645 

A gyermekvédelmi intézményekben szintén építési témájú projektek domináltak. A főbb témák lakóotthon 
korszerűsítés, épületek akadálymentesítése, valamint nagy létszámú gyermekotthonok kiváltása és 
energetikai korszerűsítés voltak. 

Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kedvezményezett gyermekvédelmi 
ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól 

Operatív program megnevezése Projektszám 

(db) 

Elnyert összeg 

(Ft) 

TIOP 15 2 274 443 156 

KEOP 3 175 140 662 

ROP 3 37 748 363 

Összesen  21 2 487 332 181 

Megvalósítás alatt álló és tervezett projektek 
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Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.), a VEKOP éves fejlesztési keretét 
megállapító 1016/2016. (I.20.), valamint az RSZTOP éves fejlesztési keretét megállapító 1347/2016. (VII.6.) 
kormányhatározatban az alábbi kiemelt projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF 
konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként.  

Felhívás/pályázat  
kódszáma/azonosító száma Felhívás/pályázat címe 

EFOP-1.1.1-15-2015-00001 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

VEKOP-7.1.3-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Nő az esély - képzés és foglalkoztatás 

VEKOP-7.1.1-15 Nő az esély - képzés és foglalkoztatás 

EFOP-1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése 

EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása 

EFOP-1.6.1-16-VEKOP-16-2016-00001 Felzárkózási együttműködések támogatása 

EFOP-1.9.4-VEKOP-16 
A szociális ágazat 
módszertani és információs 
rendszereinek megújítása 

EFOP-1.9.5-16-VEKOP-16-2016-00001 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése 

EFOP-2.2.4-16-VEKOP-16-2016-00001 
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok 
infrastrukturális feltételeinek javítása 

EFOP-3.7.1-16 Aktívan a tudásért 

EFOP-3.8.2-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése 

VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései 

KEHOP-5.2.5-16-2016-00008 
Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt 
jelleggel 

RSZTOP-1.1.1-15-2015-00001 
Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony 
jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás 
biztosítása 

RSZTOP-1.1.1-15-2016-00002 Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok 
részére 

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 
Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegyén gyermekes 
családok számára. 

RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 
Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló 
megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony 
jövedelmű időskorú személyek számára 

RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003 Technikai segítségnyújtás2 

EFOP-1.9.7-16-2017-00001 Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek 
számára 
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A kiemelt projekteken kívül az SZGYF egyéb standard pályázati felhívásra is nyújtott be projektjavaslatot 
különösen az EFOP-2.1.1-17 és a VEKOP-6.3.1-17 - Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok 
korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása c. konstrukcióra, melyek közül az alábbi 
pályázatok részesültek támogatásban: 

Azonosító szám 
Fejlesztési kategória 

Férőhelyszám 
(fő) 

Pályázat 
tervezett 

összköltsége 
bruttó 

(Ft) 

EFOP-2.1.1-16-2016-00006 Speciális gyermekotthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00018 Speciális gyermekotthon 24 168 001 472 

EFOP-2.1.1-16-2016-00010 Befogadó otthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00021 4 db lakásotthon (4x12) 48 288 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00020 Speciális gyermekotthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00007 Speciális gyermekotthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00012 3 db különleges lakásotthon (3x10) 30 164 500 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00014 2 db lakásotthon (2x12) 24 144 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00013 4 db különleges lakásotthon (4x10) 40 280 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00017 kettős szükségletű gyermekotthon 
(2x5) 

10 80 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00009 Speciális gyermekotthon 20 160 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00015 Speciális gyermekotthon 20 160 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00019 2 db lakásotthon 24 144 000 000 

Az összes érintett férőhely összesen 336 db, a támogatott projektek támogatási összege: 2.260.501.472 Ft 

A VEKOP-6.3.1-16 pályázati felhívás keretében az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra:  

Azonosító szám Fejlesztési kategória 
Férőhelyszám 

(fő) 

Pályázat 
tervezett 

összköltsége 
bruttó 

(Ft) 

VEKOP-6.3.1-16-2016-
különleges lakásotthon 48 107 496 979 
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00001 

VEKOP-6.3.1-16-2016-
00002 

speciális gyermekotthon (lány) 24 153 296 793 

VEKOP-6.3.1-16-2016-
00003 

normál lakásotthon 44 86 545 961 

VEKOP-6.3.1-16-2016-
00004 

speciális gyermekotthon 52 95 550 326 

VEKOP-6.3.1-16-2016-
00005 

befogadó gyermekotthon 36 212 238 241 

VEKOP-6.3.1-16-2016-
00006 

normál gyermekotthon 48 101 991 374 

VEKOP-6.3.1-16-2016-
00007 

normál lakásotthon 24 52 843 190 

VEKOP-6.3.1-16-2016-
00008 

integrált gyermekotthon 40 61 234 317 

VEKOP-6.3.1-16-2016-
00009 normál lakásotthon 62 125 435 740 

VEKOP-6.3.1-16-2016-
00011 

normál lakásotthon 98 196 000 000 

Az összes érintett férőhely összesen 490 db, a pályázatokban igényelt támogatási összeg összesen: 
1.192.632.921 Ft 

A pályázatok nagy száma az SZGYF feladatellátásából fakadóan természetes. Mind a szociális, mind a 
gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős fejlesztési igénnyel és ebből fakadó magas pályázati 
potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a pályázatok előkészítésével és lebonyolításával 
foglalkozó nagy létszámú szervezeti egységeit, amelyek jelen pályázati projekt megvalósítását is nyomon 
fogják követni. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezeti felépítése 
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Forrás: 26/2015. (VI. 19.) EMMI utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. 
(VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF-en belső szervezeti és a területi egységek (kirendeltségek) 
feladatait, hatásköreit. A Fejlesztési Igazgató alá tartozik az Intézményfejlesztési Főosztály, amelynek a 
feladata az uniós vagy egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak kezelése.  

Az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztályon alkalmazott kollégák a projekt támogató feladatainak 
koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért felel. Ennek keretében közreműködik a 
projekt jogi és beszerzési folyamataiban, kapcsolatot tart ezen területek szakértőivel, segítséget nyújt a 
támogatási- és vállalkozási/megbízási szerződések, beszerzési eljárások és dokumentációk 
összeállításában, továbbá a szakmai beszámolók összeállításában.  

A támogatási szerződés módosítását koordinálja, a projektmenedzser által megküldött támogatási 
szerződésmódosítást véleményezi és felterjeszti jóváhagyásra az SZGYF főigazgatójának.  

A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt a későbbiekben ismertetett munkamegosztás szerint.  

4.1.2. A megvalósításban részt vev ő partnerek bemutatása  

Fogyatékos Személyek Esélyegyenl őségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: FSZK 
bemutatása)  

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. feladata a fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex 
rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Céljait – mint nagy szakmai 
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tudásbázissal rendelkező módszertani fejlesztéseket generáló, szakmai műhelyeket működtető és felnőtt 
képző intézmény, továbbá mint pályáztató szervezet valósítja meg. 

A szakmai munkát a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény, valamint az 
Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020 alapján szervezi. 

Az FSZK Nonprofit Kft., úgy alakította ki szervezeti rendjét, hogy azok lefedjék a fogyatékos emberek 
érdekében történő fejlesztések területeit és megfeleljenek a hazai és nemzetközi jogszabályokban 
megfogalmazott elvárásoknak. 

Több kiemelt szakmai programot valósítottak meg többek között a foglalkoztathatóság fejlesztése, a 
munkaerőpiacra történő belépés ösztönzése, a minőségi oktatás és általános hozzáférés biztosítása, 
valamint a társadalmi befogadás és részvétel erősítése érdekében. Ezek a tevékenységek, szakmai 
fejlesztések megkönnyítik a fogyatékos emberek életét az óvodákban, iskolákban, munkahelyeken, 
sportlétesítményekben, a mindennapi élet egyéb területein. 

Fent említett tevékenységek alapján az FSZK Nonprofit Kft mint az EFOP 1.9.1-Vekop -15-2016-0001 
kódszámú „Szociális intézményi férőhely kiváltás szakmai koordinációs műhely kialakítása” c. projekt 
megvalósítója alkalmasnak bizonyult az EFOP-2.2.2 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése –intézményi férőhely kiváltás” c. pályázatban való együtt 
működésre a pályázatot tervezővel, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal.  

2017. március 02-án együttműködési megállapodás jött létre a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
és az FSZK Nonprofit Kft között. 

A projekt feladata, hogy biztosítsa a magyarországi szociális intézményi férőhelykiváltásban, az EFOP 2.2.2 
konstrukció projektjeiben érintett fenntartók és intézmények számára a szükséges szakmai eszközöket, 
módszertanokat. 

A projekt hat operatív célt határoz meg: 

1. operatív cél: Intézményi Fér őhely Kiváltási Szakmai Koordinációs M űhely (M űhely)
létrehozása , amely a kiváltási folyamatban érintett intézményeket támogatja, koordinálja. A
Műhely tudásközpontként is funkcionál, szorosan kapcsolódva a szociális alapszolgáltatások
fejlesztéséhez, valamint segíti az érintett fogyatékossággal élő embereket.

2. operatív cél: Foglalkoztatási eszköztár-fejlesztés , amely a kliensek foglalkoztatási, aktív
munkaerő piaci részvételének erősítését szolgálja módszertan és célzott foglalkozási rehabilitációs
eszközrendszer fejlesztésével.

3. operatív cél: Kutatási, mérési – értékelési rendszer m űködtetése , amely helyzetelemzéseket,
igényfeltárásokat, tanulmányokat készít, kiemelten a kliensek életminőségét, a szakemberek
alkalmazkodását, a közösségi alapú ellátást vizsgálva.

4. operatív cél: Szolgáltatás-fejlesztés  a komplex kiváltási szükségletfelmérés, a komplex
intézményi férőhely-kiváltási folyamat, valamint a támogatott lakhatási ellátórendszer módszertani
megalapozására, továbbá kapcsolódó képzések, felkészítések kidolgozására.

5. operatív cél: Intézmény-átalakítási támogatórendszer létrehozása , amely a kiváltásban
közvetlenül érintett intézményeket segíti egy egységes szervezet átalakítási módszerrel,
folyamatos szakmai tanácsadással, mentorálással, folyamatkíséréssel.

6. operatív cél: Hálózat m űködtetése , amely országos szinten biztosítja a kiváltásban érintett
szereplők közötti információáramlást, a módszerek és jó gyakorlatok megosztását, fejlesztések
közössé tételét, továbbá garantálja a horizontális és vertikális szakmai kommunikációt az érintett
szereplők között.

A kiváltási folyamat továbbviteléhez nélkülözhetetlen a helyi és a tágabb társadalmi környezet 
elfogadásának javítása. A projekt cél ja a hatékony kommunikáció és közösségfejlesztési 
módszerek  alkalmazása, támogatása  ennek eléréséhez 

Szakmai Koordinációs Műhely 

- Szakmai Konzultációs Testület felállítása és működtetése 
- Minőségirányítási rendszerek kialakítása és/vagy adaptációja 
- Bentlakásos intézményben élő célcsoport tagokra irányuló tevékenységek 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
„A belecskai intézményi ellátási forma kiváltása” 

149 

- Érdekvédelmi tanácsadás az intézményben élők számára 
- A fogyatékos célcsoport tagok mentorálása, felkészítése, támogatása a kiváltási folyamatra 
- A fogyatékos célcsoport tagok kiváltás utáni beilleszkedésének támogatása 

Kutatási munkacsoport 

- Helyzetelemzés, igényfelmérések, tanulmányok készítése 
- Az intézményi férőhely kiváltási folyamat nyomon követő értékelése, kutatás, mérés-értékelés, 

hatékonyság- és hatásvizsgálat 
- A megvalósításra kerülő kiváltási projektek szakmai nyomon követése 
- Policy ajánlások megfogalmazása 

Szolgáltatásfejlesztési munkacsoport 

- Az intézményi férőhely kiváltást megalapozó felmérés módszertanának kidolgozása: Intézmény 
Férőhely Kiváltási Stratégia (IFKS) módszertani képzési programjának kidolgozása – legalább 142 
fő intézményi munkatárs felkészítése 

- Az egészségügyi, szociális, képzési, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
módszertanának, eszközrendszerének vizsgálata, és kialakítása: 
– a Támogatott Lakhatás protokolljának kidolgozása 
– szolgáltatási gyűrű/portfólió módszertanának kidolgozása

- A helyi kiváltási modell programok szakmai-módszertani támogatása 
– súlyosan halmozottan fogyatékos személyek támogatott lakhatási modellprogramja
– az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramja

- Képzések, kompetenciafejlesztés, felkészítés – legalább 3 db akkreditált képzési program 
kidolgozása 

- tananyagfejlesztés, képzési anyagok készítése 
- intézményvezetők, esetfelelősök, kísérő támogatást biztosító munkatársak részére 
- a komplex szükségletfelmérés elvégzésére feljogosító minősített képzéshez kapcsolódóan 
- mentorok képzéséhez, továbbképzéséhez 
- lakók, dolgozók, támogató környezet felkészítéséhez kapcsolódó képzési-fejlesztési anyagok 

- képzők képzése 

Foglalkoztatási munkacsoport 

munkacsoport vezető  

- A foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés módszertanának, eszközrendszerének 
vizsgálata, és kialakítása 

- a támogatott lakhatásban élők foglalkoztathatóságának elősegítése érdekében foglalkozási 
rehabilitációs fejlesztő eszközök kidolgozása és bevezetésének szakmai támogatása 

- a különböző foglalkoztatási formák, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés támogatása 

- 
Intézménytámogatási munkacsoport 

munkacsoport vezető:  
- A kiváltásban érintett intézmények szervezet átalakításához kapcsolódó tevékenységek – 15 

intézmény elérése szervezet-átalakítási intézkedésekkel 
- Szakértői, tanácsadói tevékenység a kiváltásban érintett intézmények számára 

Hálózati munkacsoport 

- Hálózati tevékenység támogatása 
- Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése és megosztás 
- Képzések, kompetenciafejlesztés, felkészítés lebonyolítása – 850 fő képzése 

 Szakmai kommunikáció 
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4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása 

A TIOP-3.4.1.A-s konstrukcióban a bentlakásos intézmények kiváltásának célja a lakók életminőségének 
javítása az intézményekben uralkodó rossz infrastrukturális adottságok és a hiányos felszereltség 
megváltoztatása, illetve az életviszonyok humanizálása, társadalmi integrációja és modernizálása révén. A 
pályázatok összhangban vannak a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvénnyel, az 1993. évi III. törvénnyel és az 1257/2011. (VII.21.) Kormány 
határozatban megfogalmazott célkitűzésekkel, szakmai tartalommal. 

4 db, egyenként körülbelül 1 Mrd Ft támogatási igényű pályázat kedvezményezettje az SZGYF és 1 db 
(Kalocsa) intézményi pályázat. A projektek célja nagylétszámú, bentlakásos szociális intézmények 
kiváltása. 

TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0001, A Bélapátfalvi Fogyatékosok Otthonának kitagolása  

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.08.01-2015.11.30.  

A projekt megítélt támogatása: 1.144.840.290 Ft 

Kiváltott férőhelyek száma: 150 

A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 16 ingatlanból 15 ingatlan 
megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület 
építése adja. A kiváltás 5 településen (Bélapátfalva, Szilvásvárad, Mónosbél, Bükkszentmárton, 
Nagyvisnyó), összesen 16 helyszínen valósult meg 150 férőhely kiváltásával. 

TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002 Az Aranysziget Otthon Szentesi Otthonának kiváltása 

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.07.01-2015.12.15 

A projekt megítélt támogatása: 1.066.845.703 Ft 

Kiváltott férőhelyek száma: 90 

A költségvetés legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 11 ingatlanból 7 ingatlan 
megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület 
építése adta. Az Aranysziget Otthon Szentesi Otthona Szentesre, és Nagymágocsra került kiváltásra.  

TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0004 Kastélykiváltás Berzencén  

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.04.01-2015.12.15 

A projekt megítélt támogatása: 1.146.804.499 Ft 

Kiváltott férőhelyek száma: 120 

A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 11 ingatlanból 3 ingatlan 
megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület 
építése adta. A Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Berzence intézmény minden férőhelye Berzence 
településre került kiváltásra. 
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TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0002 A Mérki Ápoló-Gondozó Otthon fér őhely kiváltási projektje 

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.08.01-2015.10.31. 

A projekt megítélt támogatása: 1.145.789.279 Ft 

Kiváltott férőhelyek száma: 102 

A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 10 ingatlanból 6 ingatlan 
tulajdonjogának, valamint 3 ingatlan földhasználati jogának megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan 
felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület építése adta. A kiváltás 3 településen (Mérk, 
Fábiánháza, Ököritófülpös), összesen 10 helyszínen valósult meg. 

TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0001 Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása 

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.07.01-2015.12.15 

A projekt megítélt támogatása: 893.500.000 Ft 

Kiváltott férőhelyek száma: 60 

A projekt az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIV. 
törvény alapján a jogelőd Kalocsa Város Önkormányzatától a fejlesztéssel érintett Kalocsai Szociális 
Szakellátási Központhoz került, tehát a projektet 2014. január 1-je óta az intézmény - jelentős SZGYF 
segítséggel - valósította meg. 

A Kalocsai Szociális Szakellátási Központ kiváltása 7 ingatlan bevonásával Kalocsán valósult meg. 

A TIOP-3.4.2-11/1 konstrukció önkormányzati, állami, egyházi, non-profit fenntartású bentlakásos 
intézmények korszerűsítésére irányult. A kiírás kapcsán az SZGYF 3 db – szociális intézményi ellátás 
korszerűsítését célzó – projektet valósított meg: 

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120 A Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. számú telephelyének 
korszer űsítése  

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.09.02-2014.09.30 

A projekt megítélt támogatása: 180.000.000 Ft 

Korszerűsített férőhelyek száma: 85 

A fejlesztésben a Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. sz. telephelye (3. sz. Idősek Otthona) volt 
érintett. A projekt lényeges elemei a következők voltak: az ellátottak és a gondozottak felkészítése a 
fejlesztéssel járó változásokra, az időskori internethasználat lehetőségeinek megteremtése, az 
elhasználódott és korszerűtlenné vált épület külső és belső átalakításával az ellátást igénybevevők 
életminősége, a dolgozók munkakörülményeinek javítása, az idős emberek megfelelő ellátása. 

A projekt sikeres megvalósításához, a kivitelezési költségekhez az SZGYF-nek 35.536.714,- Ft 
többletforrást kellett biztosítania. 
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TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225 Bácsborsódi „ Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény korszer űsítése, 
férőhely b ővítése 

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.12.01-2015.09.30 

A projekt megítélt támogatása: 140.786.192 Ft 

Korszerűsített férőhelyek száma: 43 
A szakmai terv alapján a pályázatban 43 szenvedélybeteget ellátó férőhely korszerűsítése, valamint az 
intézmény további 7 férőhellyel történő bővítése történt volna. Az 1993. évi III. törvény 140/P. § (1) 
bekezdés szerint 2013. január 1-jét követően fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek 
ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátása céljából új férőhelyeket csak támogatott lakhatás formájában 
lehet létrehozni. A jogszabály módosítás miatt a projektterv átdolgozása, valamint műszaki tartalom 
csökkentése vált szükségessé. A projekt szakmai terve úgy módosult, hogy a projektben csak a már 
meglévő 43 férőhely korszerűsítése valósult meg. A 7 férőhely létrehozásának elmaradása, a projektben 
tervezett épületbővítés, és eszközbeszerzés sorokról összesen 35 millió Ft támogatás-megvonását 
eredményezett. 

A projekt sikeres megvalósításához, a kivitelezési költségekhez az SZGYF-nek 17.481.822,- Ft 
többletforrást kellett biztosítania. 

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0267 Lakóotthonok korszer űsítése a Békés Megyei Hajnal István Szociális 
Szolgáltató Centrumban  

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.09.02-2014.09.30 

A projekt megítélt támogatása: 36.836.991 Ft 

Korszerűsített férőhelyek száma: 32 

Az ápoló-gondozó célú lakóotthonokban felnőtt értelmi fogyatékos személyek számára biztosított a teljes 
körű ellátás. A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységek valósultak meg: az épületek 
nyílászáróinak cseréje, kazánok, bojlerek cseréje, teljes fűtési rendszer cseréje, vizesblokkok felújítása, 
bútorzat, berendezési, híradástechnikai, szórakoztató elektronikai eszközök, háztartási gépek cseréje, 
internethasználathoz szükséges számítógépek beszerzése.  

A projekt sikeres megvalósításához, a kivitelezési költségekhez az SZGYF-nek 1.887.446,- Ft többletforrást 
kellett biztosítania. 

Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9) kormányhatározatban az alábbi 
projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként. 

Tervezett projektek 

Kódszám Cím Szerepkör 
EFOP-1.1.1-15 Megváltozott 

munkaképességű 
emberek támogatása 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.1.2-16 Nő az esély – képzés és 
foglalkoztatás  

Konzorciumi tag 
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EFOP-1.4.1-16 Integrált 
gyermekprogramok 
szakmai támogatása 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.6.1-16 Felzárkózási 
együttműködések 
támogatása  

Konzorciumi tag 

EFOP-1.9.3-16 A foglalkoztatási 
rehabilitáció szakmai 
folyamatainak fejlesztése 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.9.5-16 A koragyermekkori 
intervenció ágazatközi 
fejlesztése  

Konzorciumi 

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE 

A főkedvezményezett bemutatása  

Az SZGYF hazánk egyik legnagyobb állami intézménye, mely az emberi erőforrások minisztere 
irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató költségvetési szerv, melyet a 
Kormány a szociális és gyermekvédelem irányítójaként kijelölt.  

Az SZGYF megalapítását, jog- és feladatköreinek rögzítését a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) kormányrendelet107 tartalmazza. A szociális és 
gyermekvédelmi intézményrendszer a főigazgatóságból, a területi (megyei és fővárosi) 
kirendeltségekből, valamint intézményeiből áll. A rendeletben nevesített esetben a főigazgatóság, 
egyéb esetben a fővárosi és kirendeltségek látják el a szociális és gyermekvédelmi intézmények 
fenntartását, amely feladatkörbe többek között a gazdálkodás és működés törvényszerűségének 
vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve a szakemberek továbbképzése tartozik. Az 
SZGYF és a területi kirendeltségek összesen 176 intézmény és telephelyeinek fenntartói feladatait 
látja el, melyből 105 szociális, 59 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) és 2 
egyéb típusú intézmény.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. 
(VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF-en belső szervezeti és a területi egységek (kirendeltségek) 
feladatait, hatásköreit. A fejlesztési igazgató alá tartozik az intézményfejlesztési főosztály, amelynek a 
feladata az uniós vagy egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak kezelése. A főosztállyal szorosan 
együttműködve a megyei szintű feladatok ellátása és koordinálása a megyei kirendeltségek, azon 
belül elsősorban a Fejlesztési Osztályok feladata.  

Az SZGYF csakúgy, mint erre az EFOP-2.2.2-16 - Intézményi ellátásról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. konstrukcióra is tervez adott 
esetben több projektjavaslatot is benyújtani illetve más operatív programok esetében is felmerülhet, 
hogy kiemelt projektjavaslatot tud benyújtani. A nagyszámú pályázat az SZGYF feladatellátásából 
fakadóan természetes, mind a szociális, mind a gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős 
pályázati potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a pályázatok előkészítésével és 
lebonyolításával foglalkozó nagy létszámú szervezeti egységeit, amelyek jelen projekt megvalósítását 
is nyomon követik. 

A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE  

A projekt megvalósításának szervezeti kereteit, az egyes menedzsment és a szakmai tevékenységek 
tevékenységekhez rendelt humánerőforrás-szükségletet az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
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Tevékenység Tervezett humán er őforrás 
A projekt megvalósítói 
Menedzsment feladatok ellátása 1 fő projektmenedzser (heti 40 órában) 

1 fő pénzügyi vezető (heti 40 órában) 
1 fő pénzügyi asszisztens (heti 20 órában) 
1 fő projekt asszisztens (heti 20 órában) 

Szakmai feladatok megvalósítása, irányítása 1 fő szakmai vezető (heti 40 órában) 
1 fő szakmai asszisztens (heti 20 órában) 

A kötelezően alkalmazásra kerülő vezetők kiválasztásakor a pályázati felhívás 3.4.1.1 „Műszaki és szakmai 
elvárások” pontjában foglaltak az irányadóak.  

A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: 
500 millió Ft feletti támogatás esetén:  

A projektgazdának/konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt 
menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:  
- projektmenedzser,  
- pénzügyi vezető.  

A projektgazdának/konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes 
időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz 
munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében. A projektmenedzsernek felsőfokú 
végzettséggel és legalább 1 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie uniós forrásból megvalósult 
projektek projektmenedzsmentje területén A projektmenedzser munkaidejének a minimum heti 40 órát el 
kell érnie.  

A projektgazdának/konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes 
időtartama alatt pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony 
keretében. A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 1 éves uniós 
finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A pénzügyi vezető munkaidejének a 
minimum heti 40 órát el kell érnie.  

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető nem lehet ugyanazon személy. A szakmai vezető és a 
projektmenedzser nem lehet ugyanazon személy, vele szemben támasztott elvárás, a szakmai 
megvalósítóknál jelenik meg.  
A projekt megvalósítása során lehetőség van projekt/pénzügyi asszisztens alkalmazására. 

Ennek megfelelően vállaljuk, hogy a projekt teljes időtartama alatt az alábbi munkatársak kerülnek 
alkalmazásra:  

Projektmenedzser 1 f ő 
Munkavégzés keretei közszolgálati jogviszony keretében történik 
Munkaideje a projektben heti 40 óra  
Felsőfokú végzettség: A projektmenedzser Építészmérnök és Főiskolai Közgazdász Szakmérnök 
Vállalkozási szakon 
Legalább 1 éves szakmai tapasztalat uniós forrásból megvalósult projektek projektmenedzsmentje 
területén:  Projektmenedzser 2013.07.01-tól -2015.12.15-ig A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0056 számú projekt 
(86 millió Ft projektméret) projektmenedzseri feladatainak ellátását végezte 
A projektmenedzser feladata a projektvezetés-irányítás, a projekt teljes körű koordinációja és képviselete.  

Pénzügyi vezet ő 1 fő 
Munkavégzés közszolgálati jogviszony keretében történik 
Munkaideje a projektben heti 40 óra 
Felsőfokú szakirányú végzettség: A pénzügyi vezető legmagasabb felsőfokú végzettsége Okleveles 
közgazdász, emellett Európai Unió Szakértő, Közbeszerzési referens, Adótanácsadó és Mérlegképes 
könyvelő képesítéssekkel rendelkezik. 
Legalább 1 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalat: Pénzügyi vezető 2011.01.01-
2016.01.31. között Gazdasági vezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályvezetőként több uniós forrásból 
finanszírozott projekt megvalósítását irányította. 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
„A belecskai intézményi ellátási forma kiváltása” 

155 

Pénzügyi asszisztens 1 f ő 
Munkavégzés a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történik 
Munkaideje a projektben heti 20 óra 
Végzettség: Pénzügyi asszisztens Okleveles Közgazdász/ német szakfordító és Mérlegképes könyvelő 
végzettséggel rendelkezik 

Projekt asszisztens 1 f ő 
Munkavégzés a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történik 
Munkaideje a projektben heti 20 óra 
Végzettség: Projekt asszisztens Művelődésszervező és Mélyépítőipari technikusi végzettséggel rendelkezik 

A szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások:  
A projektgazdának/konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes 
időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében szakmai vezet őt 
alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony keretében történik. A szakmai vezetőnek az 1/2000 (I.7.) SzCSM rendelet a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 3. sz. 
mellékletében szereplő fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona, átmeneti intézménye, ápoló-
gondozó célú lakóotthon intézményvezető, vagy pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti 
intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona intézményvezető vagy 
szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs 
célú lakóotthona intézményvezető esetében elvárt szakirányú felsőfokú végzettséggel és 5 éves releváns 
szociális területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A szakmai vezető munkaidejének a 
minimum heti 40 órát el kell érnie.  
A szakmai vezető és a projektmenedzser nem lehet ugyanazon személy.  

Ennek megfelelően vállaljuk, hogy a projekt teljes időtartama alatt az alábbi munkatársak kerülnek 
alkalmazásra: 

Szakmai vezet ő 1 fő 
Munkavégzés a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történik 
Munkaideje a projektben heti 40 óra 
Elvárt szakirányú felsőfokú végzettség: Szakmai vezető Szakvizsgázott szociális munkás végzettséggel és 
szakértő névjegyzék tagsággal rendelkezik az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék A 
Fogyatékos Személyek ellátása szakterületen  
5 éves releváns szociális területen szerzett szakmai tapasztalat: Szakmai vezető 2009. június 01. →2016. 
január 1. között a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Tölgyfa Fogyatékosok Otthona (7042 Pálfa 
Alkotmány u. 20.) Otthonvezetője volt, jelenleg 2012. 04. 01. napjától a Tolna Megyei Integrált Szociális 
Intézmény Általános intézményvezető helyettese.  

Szakmai asszisztens 1 f ő 
Munkavégzés a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történik 
Munkaideje a projektben heti 20 óra 
Végzettség: Szakmai asszisztens Intézetvezető és Általános Szociális Munkás végzettséggel rendelkezik 

A szakmai vezető és a projektmenedzser nem ugyanazon személy. 
A projekt megvalósítása során OM szolgáltatás igénybe vételét tervezzük. 

5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak 
eredményeit minél szélesebb körben ismertté tegyék. A kommunikációs eszközök segítségével 
tájékoztatást nyújtunk a nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a folyamatban lévő vagy 
megvalósult projektelemekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósult meg a projekt. A projekt 
megvalósítása során végzett kommunikációs tevékenységet a hatályos jogszabályokban meghatározott 
tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget téve kívánjuk végrehajtani. A kommunikáció fő 
célja az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása, és a projekt ismertségének és 
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elfogadhatóságának növelése. Kiemelt fontosságú a kommunikáció a hátrányos helyzetű célcsoportok 
társadalomba történő integrálása és közösségi alapú ellátási formák kialakítása esetén, hiszen 
társadalmilag érzékeny problémát kíván megoldani, ezáltal fontos, hogy a beruházás megkezdésekor a 
projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen. A projekt nyilvánosságának biztosítását a 
projektmenedzsment tagjaként az nyilvánosságért felelős munkatárs szervezi és koordinálja. 

5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, 
KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA 

Az intézményi férőhelyek kiváltására, és közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérésre irányuló projekt 
kommunikációs tevékenységei két csoportra bonthatók; a kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra 
vonatkozó, továbbá a célcsoport számára folytatott kommunikációra. Előbbi a projekt célját kívánja 
megismertetni a nyilvánossággal esetenként építő jellegű társadalmi vitát generálva, mely során a 
probléma közbeszédbe, köztudatba kerülésével nőhet a célcsoport, valamint speciális életformájuk 
elfogadása. Utóbbi, azaz a célcsoport számára biztosított kommunikáció célja a megváltozott élethelyzetre 
való felkészítés, képzés, körülményekhez való alkalmazkodás és nem utolsó sorban a támogató attitűd 
kialakulásának elősegítése. A célcsoport felé irányuló kommunikáció kialakításában szorosan 
együttműködünk a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhellyel a megfelelő 
eszközök azonosítása és alkalmazása céljából. 

A projekt a fogyatékkal élőket, pszichiátriai betegeket, és a szenvedélybeteg személyeket célozza meg, 
valamint az őket körülvevő mikro és makro-környezet tagjait. Ebbe beletartoznak mind a közvetlen 
hozzátartozók, szomszédok, a település teljes lakossága, a szolgáltatások igénybevétele és ügyintézés 
közben velük interakcióba lépő emberek, továbbá az érintett intézmények szakmai, kisegítő, és ápoló-
gondozó munkatársai. A közvetlen mikrokörnyezet számára elengedhetetlen a folyamatos, részletes, átfogó 
információnyújtás annak érdekében, hogy megismerjék és megértsék a környezetükben végbemenő 
változásokat és könnyen bevonhatók legyenek, valamint a helyi közösség befogadó készségét növelje, 
ezáltal megteremtve a kiváltás társadalmi környezetét. Mivel attitűdjük nagyban befolyásolja az integrációs 
projekt sikerességét, ezért célszerű már jóval a projekt megkezdése előtt tájékoztatni és felkészíteni az 
őket. A lakosság tájékoztatását éppen ezen okok miatt már az előkészítés szakaszában is legalább egy 
tevékenységgel elkezdjük, mivel fontos a fokozatos hozzászoktatás az új helyzethez.  A különleges 
bánásmódot igénylő célcsoport minden tagját tájékoztatni célszerű az előttük álló változásokról, hiszen a 
kiváltandó célcsoport az átlagnál nehezebben éli meg mindennapi rutinjukban beálló változásokat. 
Számukra megfelelő felkészítést kell biztosítani az előttük álló változásokról és képzésekről, melyek során 
többek között életvezetési, és háztartásvezetési ismereteket, kommunikációs készségeket, önállóság 
fejlesztési, és konfliktuskezelési technikákat sajátíthatnak el. Az ápoló-gondozó, és kisegítő munkatársak 
informálása az adott kiváltandó intézmény közreműködésével, majd oktatások, képzések lebonyolításán 
keresztül tervezzük, mivel a projekt megvalósítását követően számukra relatív új munkakörnyezetben és 
lényegen specializáltabb körülmények között végzik majd munkájukat. A szociális alapszolgáltatások 
ügyintézői és munkatársai tájékoztatása szintén elengedhetetlen, mivel a különleges bánásmódot igénylő 
emberekkel másfajta együttműködés és kommunikáció lefolytatása szükséges, amely sikeres 
megvalósulása önálló ügyintézési és életviteli szokásokat generálhat. Sok esetben az érintettek felé történő 
megfelelően időzített hatékony kommunikáció feloldhatja az ellenállásokat és az elutasító magatartást. A 
közvetett makro-környezet számára elsősorban tájékoztató jellegű információkkal elegendő szolgálni annak 
érdekében, hogy képet kapjanak az intézkedésekről. Nem csak a projekt megvalósítása során törekszünk 
figyelembe venni a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokat, de azok nyilvánosság felé történő 
kommunikálására is nagy hangsúlyt fektetünk. Mindezeken felül a kommunikációnkban a fizetett média-
megjelenések célja az uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés ismertségének a növelése, 
lényegesen nagyobb elérés-számot generáló platformon keresztül. 

5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA 

Mivel a projekt keretében több típusú tevékenység valósul meg, ezért a nagyobb kommunikációs 
eszközigényű infrastrukturális beruházáshoz megfelelő eszközöket használjuk. A nyilvánosság érdekében 
mind a projekt előkészítési időszakára, mind a megvalósítási, és a projekt megvalósítását követő szakaszra 
a célokhoz és célcsoportokhoz leginkább illeszkedő kommunikációs eszközök megválasztására 
törekedtünk.  
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Az egyes kommunikációs eszközöket a megvalósítás során a „Széchenyi 2020” arculati kézikönyv alapján 
és a szerződében leírt követelmények alapján mindenkor azok pontos betartásával szervezzük, tervezzük, 
gyártjuk és valósítjuk meg.  

Feladatok 500 M Ft 
felett 

1. Kommunikációs terv készítése x 

2. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése x 

3. 
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) 
megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig (csak a meglévő honlaphoz kapcsolódó aloldal 
számolható el) 

x 

4. Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése x 

5. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése x 

6. Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes 
beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.) 

x 

7. 
A beruházás helyszínén „A”vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és 
elhelyezése B 

8. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan x 

9. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó 
költsége számolható el) 

x 

10. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése x 

11. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem 
elszámolható) 

x 

12. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése x 

13. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható) x 

14. A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése D 

Projekt kommunikáció szakaszai: 

- Kommunikáció a projekt előkészítő szakaszában  

- Kommunikáció a projekt megvalósítási szakaszában 

- Kommunikáció a projekt befejezése után  
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A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból: a projekt fizikai megkezdéséig tart 

A projekt megvalósítási szakasza kommunikációs szempontból: a projekt fizikai megkezdésétől a projekt 
fizikai befejezéséig tart. A projekt megvalósítást követő szakasza kommunikációs szempontból: a projekt 
fizikai befejezésétől a projekt pénzügyi zárásáig tart.  

 Projekt el őkészít ő szakasza: 

A projekt előkészítő szakaszában a kommunikációs tevékenységek elsődleges célja, hogy a 
kedvezményezett megtervezze a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs eszközöket, 
és azok időbeni ütemezését. A másik fontos feladat a társadalmi elfogadottság érősítése, melynek 
érdekében a tervezett fejlesztésről nem csupán a célcsoportokat (a célcsoportok gondnokait, 
hozzátartozóit) hanem  a potenciálisan érintett települések vezetőinek, az érintett civil szervezetek, szakmai 
szervezetek, valamint a lakossá  tájékoztatása is kiemelt fontosságú. 

A projekt előkészítő szakaszában az alábbi kommunikációs eszközök tervezettek: 

Kommunikációs (cselekvési) terv készítése  
A projekt előkészítése során a projektgazdák a fejlesztéshez kapcsolódóan kommunikációs (cselekvési) 
tervet készítenek, melyben kitérnek a kommunikációs csomagban szerepelő eszközök költségigényére és 
az egyes eszközök használatának tervezett ütemezésére.  

Projekt megvalósítási szakasza: 

A második szakaszban a projekt által nyerhető előnyök, az abban rejlő lehetőségek (további fejlődés 
elősegítése) egyértelműsítése lesz a kommunikáció célja, kiemelve az Európai Unió társfinanszírozásban 
betöltött szerepét. 

- Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás 
szervezése újságírók számára  

A projekt során végzendő tevékenység propagálása, megismertetése ebben a szakaszban valósul 
meg, amely túlmutat a célcsoport megszólításán, mivel csak így lehet a társadalmi elfogadottságot, a 
kiemelt projekt ismertségét növelni. A projekt tartalmának széleskörű megismertetése érdekében a 
pályázók sajtóeseményeket szerveznek, valamint igény esetén újságírók számára szervezett 
projektlátogatásokat biztosítanak, sajtómegjelenéseket generálnak. A célcsoportot érdeklő és érintő 
valamennyi hírről, eseményről érdemes hírt adni.  
- Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése  
A lakosság tájékoztatásának biztosítását a nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok) 
elkészítésével, illetve terjesztésével segíti. Az érintett lakosság - közvetlenül és közvetetten érintett 
esetben is - tájékoztatása létfontosságú.  
- Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató 

(esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése  
A projekt kommunikációjának innovatív jellegét egyrészt a fejlesztés során megvalósuló interaktív 
kommunikációs szolgáltatások jelentik, melyhez a projekt előkészítése során a Kedvezmény meglévő 
honlapján a projekthez   

Fontos, hogy a széles közvélemény tudja, hogy mire használjuk fel az európai uniós 
támogatásokat. Tudatosítani kell, hogy jó helyre került a megítélt támogatás. A lakosság számára 
fontos továbbá, hogy megismerje jelen kiemelt projekt kézzelfogható eredményeit. Ezt a feladatot 
segíti a kiadvány, mely a fontosabb adatokat, dokumentumokat, projekt megvalósítása során 
készült fotókat egyszerű magyarázó szöveggel, igényes nyomdai anyag formájában foglalja össze.  

- A beruházás helyszínein a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése  
A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeit - az útmutató előírásainak megfelelően - a 
projektgazda által elhelyezett egy darab "D" típusú tábla biztosítja. 

- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
A térképtér néven elérhető az a térinformatikai kereső-adatbázis, amely komplex szolgáltatásokkal 
áll az európai uniós forrásokból megvalósuló projektek iránt érdeklődők rendelkezésére.  

- Emlékeztető tábla: A megvalósulás helyszínén „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése. 
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- Kapcsolódó tájékoztató aloldal kerül létrehozásra, működtetésre és frissítésre, továbbá a 
Kedvezményezett már meglévő weboldalán rövid tájékoztatást követően átirányító link kerül 
elhelyezésre a projektet bemutató aloldalára. A pályázók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a 
projekt legfontosabb adatai, mérföldkövei a megvalósítás ideje alatt és azt követően is elérhetőek 
legyenek a weboldalon.  

-  Információs nap, információs napok szervezése 

Információs napon, információs napon, illetve közmeghallgatáson való részvétellel észrevételek, 
javaslatok tehetők a fejlesztéssel kapcsolatban, így már az előkészítés folyamán is a lakosság 
tájékoztatása és hatékony bevonása valósul meg. 

Rendezvények lebonyolítása: 

-  A megvalósítás helyszínén „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése; 

- Nyitó rendezvény 

- Sajtó nyilvános események (pl. konferenciák, jelentősebb hazai és külföldi workshopok) 
szervezése; 

- záró rendezvény 

Média megjelenéssel és kapcsolattartással kapcsolatos tevékenység 

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 
A projekt indításáról tömör, objektív, figyelemfelkeltő, de minden lényeges információt tartalmazó 
sajtóközlemény kerül kiküldésre a megcélzott újságírói körnek. Az online, nyomtatott és 
elektronikus médiát egyaránt, egyszerre kell tájékoztatni, kiemelt célcsoport a média munkatársak. 

-  Sajtó nyilvános események szervezése 
A megvalósítás lépéseinek és eredményeinek széles körben történő ismertetése érdekében a 
pályázó sajtó nyilvános események szervezését, sajtótájékoztató megrendezését vállalja. 
Amennyiben lehetőség van rá, akkor a projekt leendő helyszínein, egy helyszínbejárással, 
személyes bemutatással egybekötött sajtótájékoztatót tartunk. Cél a projekt eredményeinek minél 
nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése. 

- Média megjelenés vásárlása 
Online és offline hirdetések vásárlása a célcsoport számára ismert kiadványokban. 

- Fotódokumentáció készítése  
A Kedvezményezett fotódokumentációt készít a projekt megvalósítása során. 

A projekt megvalósítását követ ő szakasz: 

A projekt megvalósítását követően sem szakadhat meg a nyilvánossággal történő kapcsolattartás. Ekkor a 
projekt eredményeinek bemutatása kerül az előtérbe.  

- Sajtó nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 
A projektindítást és projektzárást követően sajtó nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 
megtartása. A projektgazdák rendezvényt terveznek a projektben közreműködő partnerek, a 
projektet majdan használó célcsoportok, valamint a sajtó számára.  

- Sajtóközlemény kiküldése a projektzárásról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 
Sajtóközlemény kerül kiküldésre a projekt zárásáról, melyekhez kapcsolódóan a sajtómegjelenések 
is összegyűjtésre kerülnek. A megjelent sajtócikkek összegyűjtése és elemzése az egyik legjobb 
eszköz arra, hogy elemezzük a sajtómunka hatékonyságát és eredményességét.  

-  Eredménykommunikációs kiadvány készítése 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
„A belecskai intézményi ellátási forma kiváltása” 

160 

5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 

A kommunikációs ütemtervben meghatároztuk a kommunikációs feladatokat, eszközöket, csatornákat, 
illetve az elérendő célcsoportot és a kommunikáció ütemezését. 

Időpont Feladat Cél Célcsoport  Eszköz Szerepl ők 

Projekt 
előkészítő 
szakasza 

Helyzetelemzés, 
kockázatelemzés 

Felmérés 
készítése a 

további 
feladatok 
elvégzése 
érdekében 

Potenciális 
partnerek, 
érintettek 

Email, internet 

SZGYF, 
lakosság, 

Önkormányzatok
, célcsoport 

Projekt 
előkészítő 
szakasza 

Kommunikációs 
terv kidolgozása, 

egyeztetése 

A projekt 
megvalósítása 

során 
alkalmazandó 

kommunikációs 
eszközök és 
azok időbeni 

ütemezésének 
megtervezése 

A 
projektben 
résztvevők 

Email, internet, 
személyes 

egyeztetések 

SZGYF, 
lakosság, 

Önkormányzatok
, célcsoport, 

együttműködő 
partnerek (FSZK) 

Szerződésköté
s után 

Tájékoztatás a 
projekt 

elindításáról 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

SZGYF honlap SZGYF 

Szerződésköté
s után 

„B és C” Típusú 
információs táblák 

kihelyezése 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

„B és C” típusú 
tábla 

SZGYF 

Megvalósítás 
félidejében 

Sajtóközlemények 
kiadása, elért 
eredmények 

kommunikációja 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Sajtóközleménye
k 

SZGYF 

Megvalósítás 
során 

rendszeresen 

Sajtómegjelenése
k összegyűjtése 

és elemzése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 

mérföldköveine
k 

megismertetése 
a széles 

közvéleménnyel 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Nyomtatott és 
elektronikus 
médiumok 

SZGYF 

Megvalósítás 
során 

rendszeresen 

Fotódokumentáció 
készítése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 

mérföldköveine
k 

megismertetése 
a széles 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Fényképek SZGYF 
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Időpont Feladat Cél Célcsoport  Eszköz Szerepl ők 

közvéleménnyel 

Megvalósítás 
során 

Érzékenyítő 
fórumok, nyílt 

napok szervezése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 

mérföldköveine
k 

megismertetése 
a széles 

közvéleménnyel 
személyes és 

más 
kommunikációs 

formákkal 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Konferenciák SZGYF 

Projekt 
zárásakor 

Sajtóközlemény 
kiküldése a projekt 

zárásáról 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Sajtóközlemény SZGYF 

Projekt 
zárásakor 

TÉRKÉPTÉR 
feltöltése 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Fényképek, 
tájékoztató leírás 

a projektről 
SZGYF 




