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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 

Az ENSZ Egyezménye az első nemzetközi, jogilag kötelező eszköz, mely meghatározza a fogyatékos 
személyek jogainak minimumkövetelményeit, valamint az első olyan emberi jogi egyezmény, melynek 

az EU részesévé vált. Az unió és 22 tagországa 2007-ben írta alá az Egyezményt, mára Írország, 
Hollandia és Franciaország kivételével az Egyezmény ratifikálása is megtörtént minden országban 
(Seventh Disability High Level Group, 2015). 

Az Egyezmény kimondja, hogy a fogyatékos személyeknek joga van az önálló életvitelhez és a 
közösségbe való befogadáshoz. Ez a jog korától, képességeitől vagy fogyatékosságának, illetve 
mentális egészségi problémájának jellegétől függetlenül minden emberre kiterjed. Ennek értelmében 

mindenki számára lehetővé kell tenni az általa választott közösségben való életet és részvételt. Az 

érintett személyeket be kell vonni a számukra biztosított ellátást és támogatást érintő döntésekbe, és 

biztosítani kell, hogy a lehető legnagyobb mértékű irányítással rendelkezzenek a saját életük felett. 

Az 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 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).  

A fogyatékos személyek 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, és a Varsói szerződés, valamint a volt szovjet tagköztársaságok 

államaiban (Kopasz et al., 2016). 

A késő 20. században kezd a fogyatékossággal élő emberek megítélése változni, ekkor születik meg 

a szociális (társadalmi) modell, amely a fogyatékosságot a társadalmi részvételt kizáró szociális 
akadályok eredményének tekinti.  

Az orvosi és társadalmi megközelítés közötti fő különbség az, hogy a fogyatékosság okát egyéni vagy 

társadalmi okokra vezetik-e vissza. 

                                                        
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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A normalizációs törekvések, valamint a medikális megközelítéstől való elmozdulás a szociális modell, 

majd a személyes megközelítés felé együttesen vezettek el az életminőség fogalmának 

bevezetéséhez. 

A fogyatékosságot döntően egyéni okokkal magyarázó szemléletben alakult ki az intézményesített 

ellátások rendszere, majd a szociális szemlélet terjedésével ez a rendszer gyökeres változásnak 
indult. 

Az intézménytelenítésnek nevezett folyamat eredményeként a nagy létszámú bentlakásos 
intézményeket fokozatosan kis létszámú szolgáltatásokkal váltják fel. 

A kiváltás lakhatási formák átalakítása, új szolgáltatási formák létrehozásával egyidejűleg. 

A fogyatékos tudományi paradigmaváltás következménye, hogy a nagy létszámú intézményi 
elhelyezés helyett a fogyatékos személyek számára olyan szolgáltatásokat kell kialakítani, amelyek a 
helyi közösségben való életvitelt támogatják, és csoportos megoldások helyett személyre szabott 
lakhatást és szolgáltatásokat kínálnak. (Közösségi lakhatás.) 

Hazai és nemzetközi kutatások is egyértelműen bebizonyították, hogy a nagy létszámú bentlakásos 
intézményi ellátás kivétel nélkül gyengébb eredményekkel, rosszabb egyéni életminőséggel jár, mint a 

minőségi, közösségen belüli szolgáltatások, és gyakran egész életen át tartó társadalmi 

kirekesztéshez és szegregációhoz vezet. 

A kutatások igazolják, hogy a közösségen belüli élet növeli a függetlenséget és a személyes fejlődést, 

az alkalmazkodó magatartás szinte minden esetben javult a közösségi környezetben, a problémás 
viselkedés előfordulása pedig csökkent. 

Igazolást nyert, hogy a közösségi ellátásra való áttéréssel jelentősen javult az önellátás képessége, 

és kisebb mértékben a kommunikációs készségek, a tanulási készségek, a szociális készségek, a 
közösségi készségek és a testi fejlődés (Közös európai útmutató, 2012; Kopasz et al. 2016).  

Az intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való áttérés folyamatának 
támogatása olyan horizontális prioritás, melynek érvényesítése át kell, hogy hassa a teljes szociális 
szolgáltatási rendszert, ennek hiányában nem valósulhat meg sikeresen a folyamat.  

A közösségi szolgáltatásokra való áttérést az Európai Unió dokumentuma is tartalmazza: 

- Spidla jelentés (2009): Meghatározták az intézményi ellátás visszaszorítását a szolgáltatást 
igénybevevők, családtagjaik és a személyzet részére a magasabb életminőség biztosítása 

érdekében. 
- Guidelines és Toolkit (2012): Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérés 

vonatkozásában tartalmazza a kiváltás Közös európai útmutatóját és Eszköztárát, melyet az 
egyes országok nemzeti gyakorlatának megvalósításánál figyelembe kell venni. 

A nemzetközi elköteleződések megjelennek mind a magyarországi szakmai dokumentumokban, mind 

a hazai jogszabályokban és szakmapolitikai stratégiákban  

A projekt illeszkedése a helyi szükségletekhez, igényekhez, lehetőségekhez 

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, 
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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 KSH 2011. évi adata alapján: Magyarországon 490.578 fő fogyatékos személyre vonatkozóan áll 

rendelkezésre adat, mely alapján 38.943 fő intézményben, 451.635 fő magánháztartásban él. Somogy 

megyében összesen 16.279 fogyatékos személyre vonatkozó adat áll rendelkezésre, mely alapján 
1.450 fő intézményben, 14.829 fő magánháztartásban él. 

 Régiós adatok: 

Az SZGYF Somogy Megyei Kirendeltsége illetékességi területén működő állami fenntartású szociális 

intézményekben összesen 631 fő fogyatékos személy teljes körű ellátásáról gondoskodnak az 
alábbiak szerint: 

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon: 

 Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Együtt- Egymásért szociális és gyermekotthoni 
telephelyén -120 férőhelyes fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona működik. 

 Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Drávakastély szociális otthoni telephelyén- 130 
férőhelyes fogyatékos személyek otthona, 20 férőhelyes fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye működik. 
Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona: székhelyén és telephelyein - 214 férőhelyes  
fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona működik. 

 
 
Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon: 
 

 Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon segesdi telephelyén- 72 férőhelyes fogyatékos 

személyek ápoló-gondozó otthona működik. 
 Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Fehér Akác szociális otthoni telephelyén -45 

férőhelyes fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona működik. 
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Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon tabi telephelyén – 30 férőhelyes fogyatékos 

személy ápoló-gondozó otthona működik. 
 

Az ápolást - gondozást nyújtó intézmények jelentős része rossz infrastrukturális adottságokkal 

rendelkezik. Az intézmények a településeken izoláltan, ellátási célokra kevésbé alkalmas 
kastélyépületben, vagy egyéb rossz adottságú (korszerűtlen, leromlott állagú, hiányos felszereltségű, 

teljes akadálymentesítéssel nem rendelkező, a Szakmai rendeletben meghatározottak alapján az egy 

ellátottra jutó legalább 6 m² lakóterületet nem minden esetben biztosító, esetenként zsúfolt elhelyezést 
nyújtó) épületben működnek, ami a közlekedési lehetőségek figyelembe vétele mellett társadalmi 

kirekesztéshez, szegregációhoz vezet. Ezek a körülmények nem segítik az ellátottak társadalmi 
integrációját, családjukkal való kapcsolattartást és a társadalmi életben való teljes jogú részvételt. Az 
egyéni szükségletet és igényeket kevésbé figyelembe vevő, teljes körű ellátást biztosító intézményi 

ellátás a szolgáltatást igénybevevők választási lehetőségét korlátozza, kevésbé ösztönözi a meglévő 

készségek és képességeknek megfelelő ellátás nyújtását, az önálló életvitel támogatását. A közösségi 
alapú szolgáltatások igénybevételét gátló tényezők egyrészt a kisebb településeken a szolgáltatások 

kiépítettségének hiánya, másrészt az ellátottak állapotának megfelelő közlekedési lehetőség 

korlátozottsága. 

A TIOP- 3.4.1. A-11/1 pályázat a bentlakásos intézmények kiváltása „A szociális intézmények 

komponens” című pályázat, melynek keretében 6 db nagylétszámú bentlakásos intézmény 770 

férőhelyéből 672 férőhely kiváltása történt meg.  

Somogy megyében a TIOP 3.4.1.A-11/1 pályázat keretében a Somogy Megyei Szeretet Szociális 
Otthon 120 fős pszichiátriai betegek otthona férőhelyeinek teljes kiváltására került sor, melynek 

keretében megvalósult:  

Berzence településen 10 db lakhatást nyújtó ingatlan került felépítésre: az ingatlanok közül 3 db 6 fős, 

6 db 12 fős, 1 db 30 fős. A komplex szükségletfelmérés alapján, az ellátási területen működő szociális 

szolgáltatások korlátozott kapacitása okán, a szociális jellegű közösségi alapú szolgáltatások 

biztosítása érdekében Szolgáltató Központ került kialakításra. 

 

Összefoglalás 

Változatelemzés: 

Az otthon férőhelyeinek kiváltásával és a közösségi lakhatásra való áttéréssel esélyt kapnak a lakók a 

helyi közösség megszokott és elfogadott értékrendje szerinti életvitelhez. 

Amennyiben a kiváltás nem valósulna meg, hosszú időre konzerválódna a jelenlegi helyzet, a 

lakóknak esélyük sem lenne arra, hogy emberibb lakhatási körülmények közé kerüljenek, és valóban 
részt tudjanak venni a város közösségi életében. 

A fentebb jelzett problémák kezelésével, a pályázati támogatással megvalósított fejlesztéssel 
kialakítható egy új típusú, hálózati elveken működő, a lakók személyes szükségleteire alapozott, 

támogatott lakhatási forma. 

A cél a kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kereslettel 
és kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képesség fejlesztésére épülő, a település szociális 

szolgáltatási rendszerébe illeszkedő közösségi ellátás kialakítása.  
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A sikeresen megvalósított projekt hatékonyan kezeli a jelenlegi problémát, és hosszú távon képes lesz 
magasabb minőségben kielégíteni a közösségi lakhatási szolgáltatást igénylők szükségleteit. 

 A projekt jövőbeni hatásai: 

 Megszűnik a lakók településen belüli teljes izolációja, szeparációja. 

 Az intézményi ellátás külső kapcsolatokban gazdag, modernizált és humanizált, nyitott, 

személyközpontú közösségi szolgáltatássá alakul át. 

 Az érintett lakó, amennyiben erre képes vagy képessé tehető, saját élete irányítójává válhat. 

 A kiszolgáltatott, passzív ellátotti státusz, a szoros felügyelet helyett a személyes támogatás 
érvényesül a lakónak nyújtott szolgáltatásokban és a lakók kapcsolataiban. 

Amennyiben a projektek megvalósítására nem kerül sor, a fentiekben részletezett hatások sem tudnak 
érvényesülni. 

 

1.1.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása2  

„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. 

A nemzetközi elkötelezettségeket tükröző hazai jogszabályok és szakmapolitikai stratégiák: 

- Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat, mely célul tűzte 

ki a lakóotthoni férőhelyek számának növelését és az Új ellátási forma országos 

elterjesztését. A Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú 
intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII.7.) Korm. határozat feladatként rögzítette a 

nagylétszámú bentlakásos intézmények átalakításának szempontjait. 
- Magyarország ratifikálta a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményt 

(2007. évi XCII. törvénnyel kerül kihirdetésre). Az Egyezmény 19. cikke rögzíti a 
fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez. 

- A fogyatékossággal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 

évi XXVI törvény (Fot.) 2010. évi XXXIX törvénnyel történő módosulása törvényi szintű 

szabályozásként tartalmazza az 50 főnél nagyobb férőhelyszámú szociális intézmények 

kiváltását.  
- A 1257/2011. (VII.21.) Korm. Határozat (Stratégia) meghatározta a fogyatékos személyek 

számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló, 2011-
2041. évre kidolgozott stratégiát. A Stratégia alapján az Szt. módosítása létrehozta a 
támogatott lakhatás nevű új ellátási formát. Végrehajtási rendeleteként az 1/2000 (II.7.) 

                                                        
2 Intézményi Férőhely Kiváltási Terv Módszertani útmutató alapján 
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SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működési feltételeikről szóló rendelkezés (továbbiakban: 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet) 
2013. VIII. 1-től szabályozza a támogatott lakhatás igénybevételéhez szükséges komplex 

szükségletfelmérés szakmai tartalmát. Mely mellett a komplex szükséglet felmérés 
elvégzésére jogosult szakmentorok felkészítése és az egyéni igények felmérésében való 
részvételük is meghatározásra került. (hatályon kívül helyezett). 

- A Fot. 2013. évi módosítása alapján a társadalmi életben való akadályoztatottságot a 
környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályok kölcsönhatásában szükséges vizsgálni. 

- A 2013. évi V. törvény az Új Polgári Törvénykönyvről, 2014-ben hatályba léptette a 
cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatalt. 

- Az Országgyűlés elfogadta az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 15/2015. (IV.7.) 

OGY határozatot, mely tartalmazza, hogy „különös súllyal kell figyelembe venni az 

önrendelkezés és a társadalmi integráció alapelvet”, tovább kell folytatni az ápolást-gondozást 
nyújtó intézmények kiváltását. 

- A 1653/2015. (IX.14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosügyi Program 
végrehajtásának 2015 - 2018. évre vonatkozó intézkedési terve tartalmazza a fogyatékos 
személyek részére a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítését, fejlesztését 

különös tekintettel a nappali ellátást biztosító intézményekre. 
- Hosszú távú koncepció: 1023/2017. (I.24.) Korm. határozat 2017-2036. évekre vonatkozóan 

tartalmazza a fogyatékossággal élő személyek számára az ápolást-gondozást nyújtó szociális 
intézmények férőhelyeinek kiváltását. 
 

 Magyarországon megvalósuló programok: 

- Lakóotthonok kialakítása (1998-2006), Kastély-program (2001- 2004), Önkormányzatok 
címzett támogatása (2002-2006), Támogató szolgálatok modell- kísérleti program 
megvalósítása (2001- 2004 év között), Autista Majorságok (2004-2009 között) Fecske 
Szolgálat beindulása  

- Regionális Operatív Program keretében 2008-ban megkezdődött a szociális 

alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, kiírásra került a KMOP 4.4.1 
(bentlakásos intézmények kiváltása) pályázat. 

- A TIOP- 3.4.1. A-11/1 pályázat a bentlakásos intézmények kiváltása „A szociális intézmények 

komponens” című pályázat, melynek keretében 6 db nagylétszámú bentlakásos intézmény 

770 férőhelyéből 672 férőhely kiváltása történt meg.  

Somogy megyében a TIOP 3.4.1.A-11/1 pályázat keretében a Somogy Megyei Szeretet 
Szociális Otthon 120 fős pszichiátriai betegek otthona férőhelyeinek teljes kiváltására került 

sor, melynek keretében megvalósult:  

Berzence településen 10 db lakhatást nyújtó ingatlan került felépítésre: az ingatlanok közül 3 
db 6 fős, 6 db 12 fős, 1 db 30 fős. A komplex szükségletfelmérés alapján, az ellátási területen 

működő szociális szolgáltatások korlátozott kapacitása okán, a szociális jellegű közösségi 

alapú szolgáltatások biztosítása érdekében Szolgáltató Központ került kialakításra. 

- A 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat rendelkezett a mentorhálózat kialakításáról. 
- TÁMOP-5.4.5-11/1- a fizikai és infokommunikációs akadálymentes szakmai tudás kialakítását 

célozta. 
- TÁMOP-5.4.1-12/1 eleme a TIOP-3.4.1. „Bentlakásos intézmények kiváltása” konstrukció 

kedvezményezettjei számára a befogadást segítő média kampány. 



 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” 
 

9 
 

- TÁMOP-5.4.1-12/1 konstrukció keretében az érdekvédelmi tevékenység támogatása. 

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.  

Nagylétszámú 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 KSH 2011. évi adata alapján: Magyarországon 490.578 fő fogyatékos személyre vonatkozóan áll 
rendelkezésre adat, mely alapján 38.943 fő intézményben, 451.635 fő magánháztartásban él. Somogy 

megyében összesen 16.279 fogyatékos személyre vonatkozó adat áll rendelkezésre, mely alapján 
1.450 fő intézményben, 14.829 fő magánháztartásban él. 

Az SZGYF Somogy Megyei Kirendeltsége illetékességi területén működő szociális intézményekben 
összesen 631 fő fogyatékos személy teljes körű ellátásáról gondoskodnak az alábbiak szerint: 

1. Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon: 
o Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Együtt- Egymásért szociális és 

gyermekotthoni telephelyén (7570 Barcs, Táncsics M. u. 22.) -120 férőhelyes 

fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona működik. 
o Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Drávakastély szociális otthoni telephelyén- 

130 férőhelyes fogyatékos személyek otthona, 20 férőhelyes fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye működik. 
2. Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona: székhelyén és telephelyein - 214 férőhelyes 

fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona működik. 
3. Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon: 
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o Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon segesdi telephelyén- 72 férőhelyes 

fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona működik. 
o Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Fehér Akác szociális otthoni 

telephelyén -45 férőhelyes fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona működik. 
4. Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon tabi telephelyén – 30 férőhelyes fogyatékos 

személy ápoló-gondozó otthona működik. 

 

Az ápolást - gondozást nyújtó intézmények jelentős része rossz infrastrukturális adottságokkal 

rendelkezik. Az intézmények a településeken izoláltan, ellátási célokra kevésbé alkalmas 
kastélyépületben, vagy egyéb rossz adottságú (korszerűtlen, leromlott állagú, hiányos felszereltségű, 

teljes akadálymentesítéssel nem rendelkező, a Szakmai rendeletben meghatározottak alapján az egy 

ellátottra jutó legalább 6 nm lakóterületet nem minden esetben biztosító, esetenként zsúfolt 
elhelyezést nyújtó) épületben működnek, ami a közlekedési lehetőségek figyelembe vétele mellett 
társadalmi kirekesztéshez, szegregációhoz vezet. Ezek a körülmények nem segítik az ellátottak 
társadalmi integrációját, családjukkal való kapcsolattartást és a társadalmi életben való teljes jogú 
részvételt. Az egyéni szükségletet és igényeket kevésbé figyelembe vevő, teljes körű ellátást biztosító 

intézményi ellátás a szolgáltatást igénybevevők választási lehetőségét korlátozza, kevésbé ösztönözi 

a meglévő készségek és képességeknek megfelelő ellátás nyújtását, az önálló életvitel támogatását. 
A közösségi alapú szolgáltatások igénybevételét gátló tényezők egyrészt a kisebb településeken a 

szolgáltatások kiépítettségének hiánya, másrészt az ellátottak állapotának megfelelő közlekedési 

lehetőség korlátozottsága. 

 

1.1.3. Az intézményi dokumentumok és az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv felmérései 

alapján az engedélyes és környezetének bemutatása 

 Az intézmény jelenlegi társadalmi-gazdasági környezete 

 Somogy megye3-  A megye demográfiai mutatói 

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Somogy megye lakónépessége 316.137 fő volt, eddig 

az időpontig természetes fogyásból adódó népességcsökkenés volt megfigyelhető. Jellemző a nemek 

arányának a nők javára történő eltolódása, a születések számának csökkenése és a halálozások 

emelkedése, valamint a házasságkötések csökkenő száma. A népességszám alakulására negatívan 

hat a természetes népmozgalom és vándorlás is. A népesség korösszetétele folyamatosan romlik, 
2001-ben 123, 2011-ben 173 időskorú személy jutott 100 gyermekkorúra. A népesség nemek szerinti 
megoszlása tekintetében a megyében 168.068 fő a nők, 155.397 fő volt a férfiak száma. A 2011. évi 
népszámlálási adatok szerint Somogy megyében  

 a 30 éven aluliak száma 99.093 fő,  
 a 30 és 50 év közöttieké 88.269 fő,  
 az 50 és 65 év közöttieké 72.923 fő,  
 a 65 éven felüliek száma pedig 55.852 fő volt.  

 

Magyarország népessége 2015. január 1-jén 9.849.000 fő volt. Somogy megye lakónépessége 2015. 
január 1-jén 323.465 fő. Somogy megye székhelye és legnagyobb lélekszámú települése Kaposvár, 

lakosságszáma 65.186 fő. Ezt követi Siófok 25.071, Marcali 11.745, Barcs 11.339 és Nagyatád 

                                                        
3 Somogy Megyei Szolgáltatástervezési Koncepció, 2015 
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10.954 fővel. 5000 fő feletti települések Balatonboglár, Balatonlelle, Csurgó és Fonyód. 2000 fő feletti 

lakosságszámú a fentieken kívül még 15 település.  

A megye az ország legritkábban lakott megyéje, 52 fő az egy km²-re jutó lakosok száma, amiben 
szintén folyamatos csökkenés figyelhető meg. 

Az elmúlt időszakban javult a somogyi lakosság iskolázottsága, nőtt a közép- és felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők száma, az idegen nyelvet beszélők aránya. Nőtt a gazdaságilag aktív 

népesség száma, de a munkanélküliek aránya is emelkedett. A lakosság 18%-a tartós betegséggel 
küzd, 5%-a szenved fogyatékosságban.  

A fogyatékossággal élők száma a megyében 16.279 fő, melyből a nők száma 8.642, a férfiak száma 

7.637 fő, kimagasló a mozgássérültek és az értelmi fogyatékosok aránya. 

Az SZGYF fenntartásában 6 telephelyen működik  

 fogyatékosok ápoló, gondozó otthona 619 férőhellyel és  
 1 telephelyen fogyatékosok rehabilitációs ellátása 20 férőhellyel.  

A férőhelyek folyamatosan teljes kihasználtsággal működnek, a 2015.06.30-i adatok alapján a 
várakozók száma 91 fő.  

Fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában átlagosan 30 évet töltenek az ellátottak, de van olyan 
ellátott is a megyében, aki 64 éve részesül intézményi ellátásban. Az intézményi ellátás 
megszűnésének oka szinte teljes mértékben az elhalálozás, 2014. évben egyetlen esetben fordult elő 

jogviszony megszüntetése a házirend többszöri, súlyos megsértése miatt.  

Fogyatékos személyek részére biztosított ellátás a megyében4 

Fogyatékos személyek tartós bentlakásos ellátására folyamatos igény áll fenn, melyeket a jelenlegi 
állami fenntartású ellátórendszer kezelni tud. 

Az SZGYF fenntartásában működő intézményekben jellemzően az értelmi fogyatékos személyek 

ellátást biztosítják, sajnálatos módon ezek az ellátást biztosító épületek a legrosszabb állagúak, 
jelentős felújításra szorulnak. 

Jelentősen megnehezíti a szakmai munkát a gyermekkorú fogyatékos személyek ellátásának 

kérdése, hisz az ő ellátásuk szociális intézmény keretében történik, ugyanakkor a gyermekvédelmi 

jogszabályok is vonatkoznak rájuk. Ez a kettősség nehezen kezelhető a mindennapokban (például 

fogyatékos gyermek szakellátásba történő kerülése esetén az azonnali elhelyezés kérdése, szemben 

a szociális intézmények üres férőhelyeinek hiányával). 

A megyében a civil fenntartók a fogyatékos ellátás tekintetében a rehabilitációs ellátásban vesznek 
részt, illetve mozgáskorlátozott személyek ellátását helyezik a középpontba. 

Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás megvalósítása jelentősen hozzájárul ezen ellátotti kör 

mindennapjainak tartalommal való megtöltéséhez, célok eléréséhez és megfogalmazásához, valamint 
a felelősségérzet kialakításához. 

A magas várakozói létszám indokolttá tenné akár egy új intézmény létrehozását is a felmerülő igények 

kielégítése céljából. 

                                                        
4 Somogy Megyei Szolgáltatástervezési Koncepció, 2015 
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 A megyére vonatkozó helyzetértékelés 

A várakozók száma a pszichiátriai betegek ápoló-gondozó ellátásában a 2015.06.30-i adatok szerint 
190 fő, idősek otthonában összesen 125 fő, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában 92 fő. 

A megyében fokozatosan nő az időskorúak száma, magas az elhelyezésre várók száma is. Nő a 

demens ellátottak száma, ezért indokolt az intézményekben demens részleg kialakítása.  

A pszichiátriai betegek részére biztosított alapszolgáltatások, a közösségi és a nappali ellátások 
bővítése, kialakítása indokolt a megyében. Az alapellátások bővítésével javul a betegek segítséghez 

jutási esélye, nő az igénybevételi hajlandóság, ami tehermentesíti az ellátórendszer többi szereplőjét. 

Szakápolási működési engedéllyel 3 intézmény összesen 7 telephelyén rendelkeznek, a jövőben még 

3 telephelyen tervezik a megszerzését. A 3 intézményben jelenleg 64 fő igényel szakápolási 

tevékenységet. Megyei szinten a szakápolási tevékenységet igénylő ellátottak száma összesen 119 

fő, egyes intézményeinkben jelenleg megbízási szerződés keretében külső szakápoló végzi a 
tevékenységet. A szakápolási működési engedély tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése 

szükséges, a működési engedélyek megszerzése mindegyik intézményben indokolt. 

 

Az intézmény jelenlegi társadalmi – gazdasági környezete 

Kéthely község bemutatása 

Kéthely község a Dél-Dunántúli régióban, Somogy megyében, Marcali járáshoz tartozó település. 
Marcalitól 7 km-re északra, a Balatontól 7 km-re délre található, keletről Somogyszentpál, nyugatról 

Somogysámson és Hollád települések határolják. Közúton a 68-as főútról megközelíthető. A 

menetrend szerint közlekedő autóbusz járatokkal jól megközelíthető a község, valamint a környező 

települések, nagyobb városok.  

 Környezeti felmérés 

A környéken váltakozik a lapos, mély terület, a sík- és dombvidék. Háromféle talajjal találkozhatunk: a 
láp-, a barna erdei és a barna mezőgazdasági talajjal.  

A település keleti részét a Nagyberek határolja. Itt a lapos, mély részeket még a XVIII.-XIX. 
században is víz borította, mely mára süppedő mocsárra változott. A határban folyik a Séd-
csatornával egyesült Boronkai-patak, amely a Nyugati-övcsatornába torkollik. A falut nyugati oldalán 
van a balatoni magasparttól a nagyatádi határig húzódó Marcali-hát, melynek alapja pannon üledék, 
amit löszlepel borít. A dombokat kelet-nyugat irányú völgyek, horhósok szabdalják. A völgyek egy 
részét a víz alakította, többségüket a szél tarolta le. A vonulat kéthelyi részét északon a Séd-patak 
völgye, délen pedig a Tehéngödör határolja5.  

 Környezetvédelem 

 Talaj és víz 

Kéthely területén, kiemelt érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület húzódik. A településen a 

szennyvíz csatornahálózat kiépített. A település területén található szennyvíz tisztító telep. A 
szennyvízkezelés során keletkezett, víztelenített iszap mezőgazdasági célra felhasználható.  
                                                        
5 Kéthely község hivatalos honlap 
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 Levegő 

A település kiemelten védett levegőtisztasági-védelmi kategóriába tartozik. Az Önkormányzat 
rendeletben szabályozza a község családi házas telkein keletkezett avar és kerti hulladék égetését. 
Közterületen az avar és kerti hulladék égetése tilos. A zöldhulladék begyűjtését komposztálását a 

Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft elvégzi.  

 Zaj 

A települést átszelő 68-as főút okozza a legnagyobb környezetterhelést. A projekt megvalósítása 

során épülő házak a főúttól távolabb esnek, ezért a zajterhelés minimálisnak tekinthető.  

 Hulladék 

A község területén kommunális hulladék, szelektív hulladék gyűjtését a Marcali és Térsége 

Közszolgáltató Nonprofit Kft végzi a Kéthely Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján.  

Kéthely közigazgatási terülte 4.906 hektár. Folyamatosan fejlődő település, a teljes víz- és 
csatornarendszer kiépített. Az épületek 80%-ában vezetékes gáz van. A település infrastrukturális 
ellátottsága jó, a mellékutcák aszfalt burkolattal ellátottak, ivóvíz, szennyvíz mindegyikben, sőt az 

áramszolgáltatás a kéthelyi hegyben is megoldott. A településen működik óvoda, általános iskola, 

szociális szolgáltatás, háziorvos, fogászat. 

A jó infrastruktúrával rendelkező és dinamikusan fejlődő település ideális hely a támogatott 
lakhatásban élő ellátottak számára. A már működő telephelyek beintegrálódtak a helyi közösségbe, 

aktív részesei a közösség kulturális és sport életének. A kultúrház, könyvtár, sportegyesület 
lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltéséhez érdeklődési körüknek megfelelően. Kéthely 
folyamatosan fejlődő település. A településen működik óvoda, általános iskola, szociális szolgáltatás, 

háziorvos, fogászat. Az egészségügyi szolgáltatások tekintetében a háziorvos és fogászati 
szakrendelés és védőnői szolgáltatás működik. 

Egyre több számmal jelennek meg egyesületek, alapítványok, úgymint: 

 Kéthelyért Egyesület, 

 Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

 Kéthelyi asszonykórus, 

 Kéthelyi sakk-kör, 

 Gazdakör. 

A település lakosságának száma 2.323 fő, ami Magyarország népességének 0,02%-a, Somogy 
megye népességének 0,73%-a. A lakónépesség száma évről évre csökken, ami országos tendencia. 

Kéthely lakónépessége 2008-ban 2372 fő volt, míg 2011-re ez a szám 2297 főre csökkent. 

2012-ben ez a szám 2368 főre nőtt, ez az előző évhez képest 103, 1%-os változást, növekedést 
mutat. De a következő években ismét csökkenés figyelhető meg. 2013-ban 2340, 2014-ben 2304 fő a 

lakónépesség száma, a változás 98,6%-os volt. 2015-ben pedig 2304 fő 99,8%-os a változás előző 

évhez képest. 
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Az állandó népesség száma összességében 2013-tól csökkenő tendenciát mutat, amely érvényes a 

ők és a férfiak számára is. 

2015. január 1-jén a településen élő hajadonok/nőtlenek száma: 1081 fő, a házasok száma 741 fő, az 

özvegyek száma 247 fő, az elváltak száma pedig 162 fő. 

A település korösszetétele: 

Életkor Nő Férfi 

0-14 éves kor 5,04 % 5,38 % 

15-17 éves kor 1,12 % 1,59 % 

18-59 éves kor 24,92 % 32,15 % 

60-64 éves kor 3,83 % 3,53 % 

65 éves kor feletti 11,10 % 6,50 % 

 

Korcsoport megoszlása szerint a férfiak száma a 60 év alatti korcsoportban jóval meghaladja a nők 

számát, míg ezzel ellentétben a 60 év feletti korcsoportban a nők aránya magasabb. Megállapítható, 

hogy a férfiak várható élettartama alacsonyabb a nőkénél, ami országos tendencia is. A 65 év feletti 
lakosság száma jóval magasabb a 14 év alatti lakosok számánál. Az öregedési index évről évre 

növekszik, Kéthely tekintetében meghaladja az országos átlagot is. 2012., 2013. és a 2014. években 
megfigyelhető, hogy a 65 év feletti lakosok száma jelentős mértékben emelkedik, amíg a 0-14 éves 
korú állandó lakosok száma évről évre csak nagyon kis mértékben nő. 

Kéthelyen jelenleg nincs az esélyegyenlőség szempontjából meghatározott célcsoportok (nők, idősek, 

gyermeke, mélyszegénységben élők és romák, idősek, fogyatékossággal élők) helyzetére vonatkozó 
helyi szabályozás.  

A helyi önkormányzatnak a 2011.évi CLXXXIX törvénye Magyarország helyi önkormányzatairól 
rendelkezik a helyben biztosítható közfeladatokról. A település lakosságszáma alapján a következő 

közfeladatok ellátására köteles az önkormányzat:  

 étkeztetés, 

 óvodai nevelés, 

 családsegítés, 

 házi segítségnyújtás, 

 védőnői szolgálat, 

 háziorvosi szolgálat, 

 könyvtári szolgáltatás, 

 közművelődési színtér, 
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 hulladékgazdálkodás. 

A községben egy napköziotthonos óvoda működik három csoporttal.  

Az általános iskolai nevelés-oktatás alsó- és felső tagozaton folyik. Az osztályok száma alsó 

tagozaton 5, a felső tagozaton 4 db. Itt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása, 
integrációs felkészítés, valamint képesség kibontakoztató felkészítés folyik. 

Az alapfokú művészetoktatás – táncművészeti ág – néptánc tanszakon valósul meg. 

A Szociális Szolgáltató Központ fenntartója Kéthely és Környéke Szociális Társulás. A Kéthelyi 
Szociális Szolgáltató Központ személyes gondoskodást nyújtó integrált szociális intézmény.  

Alapszolgáltatásai: 

 szociális étkeztetés – szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezés 
biztosítása, 

 házi segítségnyújtás – igénybe vétele önkéntes és térítésmentes azoknak az időskorú 

személyeknek, akik otthonukban önmaguk ellátásra saját erőből nem képesek, és róluk nem 

gondoskodnak, 

 nappali ellátás (idősek klubja) – igénybe vétele önkéntes és térítésmentes, lehetőség van 

napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénia szükségleteik 

kielégítésére, 

 családsegítés – szociális és mentális problémák esetén az életvezetési nehézségek 
elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és 
megoldásának elősegítése, 

 gyermekjóléti szolgáltatás – igénybe vétele lehet önkéntes, vagy hatóság által előírt kötelező 

együttműködés, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését. 

 A képviselő-testület a Marcali Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást, bölcsődei ellátást, támogató szolgálat ellátását.6 

A községben háziorvosi tevékenységet egy orvos folytat. Kéthely és Somogyszentpál községek 
fogászati ellátását és iskolafogászatát a SplenDent Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. 

Rendeléseik a hét minden napján hozzáférhetők. 

A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal a helyi szociális ügyekkel kapcsolatos ügyintézést végzi. A 
Kormányhivatal hatáskörébe tartozó hivatalos ügyek intézésének érdekében a Marcali Kormányablak 
szolgáltatásait kell igénybe venni. 

A településen az önkormányzat intézményein kívül legnagyobb mértékben a mezőgazdasági 

vállalkozások vannak jelen, mint lehetséges foglalkoztatók. A legnagyobb foglalkoztató a Kéthely – 
Sáripusztán található Hubertus Agráripari Bt., amely egy többezer hektáron gazdálkodó agrárcég. A 
növénytermesztés mellett a Nagyberek területén húsmarhákat tenyészt, a sáripusztai telephelyen 
pedig marhahízlalást végez. Emellett Balatonfenyvesen üzemeltet egy szállodából, étteremből és 

wellness részlegből álló vendéglátó egységet, valamint vadásztatással, vadgazdálkodással is 
                                                        
6 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 
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foglalkozik. Dolgozóinak létszáma közel 100 fő. Terra Pannonia márkanév alatt hidegen sajtolt 

olajokat, házi készítésű lekvárokat, valamint saját tenyésztésű, nevelésű valamint feldolgozású és 

csomagolású marhahúst értékesít.  

A fentieken kívül meg kell említeni: 

 Harmath Pincészet – fő profil a szőlőtermesztés és borászat, 

 Kuti Kertészet – virág- és zöldségpalánták, gyógy- és fűszernövények, dézsanövények 

termesztése, 

 Bajnok Motor Kft. – robogó és motorkereskedelem, kölcsönzés, 

 Kéthelyi Hulladékkezelő – szelektív hulladék hasznosítása (polipropilén), 

 Kristinus Borbirtok – borászat, étterem, mozi, 10 szobás Vinotel, 

 Bélafa Kft. – asztalos üzem, bútorlap szabászat. 

A közösségben átélt élmények, és az összetartozás élménye adja a közművelődés sajátos 
méltóságát. Ezt, valamint a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják a község művelődési intézményei, 

a Könyvtár és a Művelődési Ház. Itt az egyén és a közösség viszonya kölcsönös, közös 
tevékenységük célja pedig az értékteremtés. Erősítik a helyi társadalmat, változatos tartalmat és 
formát adnak a közösségi életnek. Rengeteg programmal várják a község és a környék lakóit. Pl. 
Kezesfai Találkozó, Falunapi Vigasságok, Szüreti felvonulás, Adventi készülődés. A programok által a 

lakosság minden rétege megtalálhatja a neki tetsző szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget. 

A településen egy templom látogatható, a Szentháromság Római Katolikus Plébánia, amely az ország 
legfiatalabb egyházmegyéjében található. 

A településen a REGENS WAGNER Alapítvány alapszolgáltatója biztosít a támogató szolgálattal 
közösen nappali ellátást Balatonmáriafürdőn, mely a település értelmi fogyatékos lakói számára is 
elérhető. 

A településen Helyi Esélyegyenlőségi Program készült. Szolgáltatási koncepció nem készült. 

Intézmény 

A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona tekintetében tulajdonos a Magyar Állam, tulajdonosi jogokat 
gyakorló szervezet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., aki a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság vagyonkezelésébe bocsájtotta az ingatlant. 

Az intézmény 65 éves múlttal rendelkezik. Kezdetben a Sári pusztán lévő Hunyadi kastély adott helyet 

az otthonnak. 2006 júliusában megtörtént a kastélyépület kiváltása, és egy épületkomplexumba 
költözött 120 fő ellátott, mely mellett különálló épületben 20 férőhelyen (7 db lakószobában) is 
biztosított a székhely területén az ellátás. 

Az intézmény állaga megfelel az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés 

feltételeinek. Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (a továbbiakban: Szakmai rendelet) szóló, a 
bentlakásos intézmények tárgyi feltételeit meghatározó szabályozásnak az intézmény maradéktalanul 
nem felel meg, tekintettel arra, hogy a 20 férőhelyes épületben az egy lakóra jutó legalább 6 nm 
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lakóterület nem minden szobában biztosított. Az intézmény székhelyén, Kéthely Magyari utca 35. 
szám alatt kapott helyet az igazgatás, az élelmezés, a mosoda, a fejlesztő és foglalkoztató helyiségek.  

Az intézmény négy gondozási egységből áll, B-1, B-2, (22 szobában, 64 fő ellátottról gondoskodnak) 
C-1 és C-2 épületek (22 db lakószobában 56 ellátott számára nyújtanak szolgáltatást.)  

A B-1 és a B-2 gondozási egységekben súlyos és halmozottan fogyatékos személyek teljes körű 

ellátása és egyéni fejlesztése történik. A fizikai ellátáson túl mentálhigiénés ellátást és egyéni 
fejlesztést biztosítanak a szakemberek. A szociális foglalkoztatás bevezetését követően a két nappali 

tartózkodásra kialakított helyiség egyike a munka-rehabilitációs foglalkoztatásnak ad helyet. Az 50,09 
m2 – es közösségi helyiség halmozottan fogyatékos lakók nappali tartózkodását biztosítja.   

A C-1 és C-2 gondozási egység kettő 28 fős egységben az enyhe és a középsúlyos fokban 

fogyatékos lakók élnek. A szobák két és háromágyasak, amikhez fürdőszobák tartoznak. Az 

épületekben teakonyha található. Az ellátotti csoporttok heterogén összetételűek. 

Az intézmény a fizikai ellátás keretében biztosítja a lakószobák bútorzatát, beköltözéskor előzetes 

tájékoztatást kapnak a leendő ellátottak arról, hogy a lehetőségekhez mérten a saját ingóságból mi az, 

amit el lehet helyezni. 

A napi ötszöri étkeztetést HACCP rendszerben működő 300 fős kapacitású főzőkonyha biztosítja. Az 

intézményi és az ellátottak saját tulajdonát képező textíliák mosatása, javítása a helyi pipere 
mosodában történik, ahol ipari teljesítményű mosó és szárítógépek valamint mángorló van 

beszerelve. 

A műszaki csoport (villanyszerelő, festő, asztalos szakmunkások) folyamatosan végzik az épületek 

állag megóvását. Az intézmény zavartalan működésének biztosítását. 

Kondicionáló terem ad lehetőséget az ellátottak aktív sportéletéhez, a szabadidő eltöltéséhez valamint 

a regenerálódáshoz. 

Gépkocsi parkhoz tartozik 1 db Peugeot teher gépkocsi, amivel az intézmény telephelyeire naponta 
történik az ételszállítás. 1 db Ford és 1 darab Renault mikrobusz teszi lehetővé az ellátást igénylők 

betegszállítását, a foglalkoztatásban előállított termékek értékesítését, kirándulásokon való részvételt 
stb. 

A szociális foglalkoztatáshoz kialakított műhelyek révén biztosított a lakók fejlesztő felkészítő és 

munka-rehabilitációs foglalkoztatása. A kertészeti csoport munkavégzéséhez a technika felszereltség 
adott (pl. parkgondozásnál használt eszközök, szerszámok).  

Snozelen szoba áll rendelkezésre a súlyos halmozottan fogyatékos személyek egyéni és kiscsoportos 
fejlesztéséhez, rekreációjához. 

A központi épület emeleti részén kaptak helyet az irodák, ahonnan a szakmai és pénzügyi irányítás 
történik.  

Az intézményben a tárgyi és elhelyezési feltételek a Somogy megyei viszonyokhoz képest jobbak, de 
az ellátottak elhelyezése tömbösítve, egy épületen belül, nagyobb létszámban történik, mely nem felel 
meg a kis létszámú, családias elhelyezési feltételeknek.  

 

Jelenleg nyújtott ellátás tartalma: 
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Az intézmény teljes ellátást nyújt az igénybevevők részére, melynek elemei:  

  egészségügyi tevékenység, 

  egyéni fejlesztés, 

  szociális foglalkoztatás, 

  ruházat, textília, higiéniához szükséges eszközök, 

  étkeztetés, 

  mentálhigiénés ellátás, 

  érték és vagyon megőrzés, 

  hospice szolgáltatás és a végtisztesség megadásának megszervezése. 

Az intézmény ápoló-gondozó otthon teljes ellátást nyújt az igénybevevők részére. A szolgáltatások 

mértéke és rendszeressége az ellátott igényeitől függ. 

Az ellátottak egyéni gondozási és fejlesztési terve tartalmazza azokat a szolgáltatás elemeket, amire 
az egyénnek szüksége van. 

Egészségügyi ellátás: Egészségügyi tevékenységen belül biztosítja – a fogorvosi ellátás kivételével – 
az egészségügyi alapellátást és pszichiátriai szakellátást, a rendszeres orvosi felügyelet. Az ellátást 
igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, szűrést, 

az orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzését és – ha az intézményi keretek között megoldható – a 
gyógykezelést, gyógyszerelést, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, 
valamint a kontinenciában való segítségnyújtást. Szakorvosi, sürgősségi ellátáshoz, kórházi 

kezeléshez való hozzájutást, gyógyszerellátást, gyógyászati segédeszköz biztosítását. 

Az intézményben háziorvos, belgyógyász szakorvos, pszichiáter és neurológus szakorvos rendel. 
Szakorvosi, kórházi, valamint sürgősségi ellátásra a Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelye 

biztosít szolgáltatásokat. 

Az intézmény egyénre szólóan gondoskodik a szükséges gyógyászati segédeszközök cseréjéről. A 

testközeli segédeszköz /pl.: szemüveg, hallókészülék, stb./ költsége a lakót terheli. A test távoli 
segédeszköz, pl.: kerekesszék biztosítása az intézmény feladata, mely az intézmény tulajdonát 
képezi. 

Az intézményi ellátásban részesülő egyének orvosi utasítás alapján rendszeres és eseti gyógyszeres 
ellátásban részesülnek. Az orvos által felírt, névre szóló gyógyszert az orvos az ellátott orvosi 
dokumentációjára felvezeti, melyben meghatározza az adagolást és a javasolt terápia időtartamát is. 
Az ellátottaknál alkalmazott gyógyszeres terápiákat a rendelet által előírt egyéni gyógyszerelő lapon is 

rögzítik, melyet aláírásukkal igazolnak a résztvevők. A rendszeres gyógyszerkészletet havonta az 
intézmény orvosa állítja össze az intézményvezető ápoló, illetve az intézményvezető javaslata 

alapján. Az alap gyógyszerkészletről szóló dokumentációt minden módosítás után hirdetmény útján 

közzé kell tenni, hogy elérhető legyen az ellátottak és törvényes képviselőjük számára. 

Szakápolás: Olyan egészségügyi ellátási forma, amely az egészségügyről szóló törvényben 

meghatározott ápolási tevékenységeket foglalja magába. A tevékenységek végezhetőek az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül, valamint a bentlakásos szociális intézményekben ellátott, 
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szakápolásra szoruló betegek szakápolási szükségleteinek kielégítése céljából. A szakápolást orvosi 
elrendelés, előzetes szükségletfelmérés, és tervezés alapján, az ellátandó tevékenységre nézve 
megfelelő szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozók végzik az ápolás önálló, 

együttműködő, és függő kompetencia körének figyelembe vételével.  

Étkeztetés: Az intézmény az étkeztetést az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az 
egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a közétkeztetésre vonatkozó 

szabályok figyelembevételével. 

Az ellátottak étkeztetése keretében napi ötszöri étkezést, ebből legalább egy alkalommal meleg ételt 

biztosít. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére – orvosi, vagy dietetikusi 
javaslatra – speciális étkezési lehetőséget biztosít. 

A feladatellátás formái: - normál, - pépes, - speciális, - szénhidrát szegény, - fehérje szegény étrend 
biztosítása. 

A szolgáltatott élelmiszer mennyisége és minősége az ellátottak életkori sajátosságaihoz és 

egészségi állapotához alkalmazkodik. 

Pedagógiai munka: Az egyéni fejlesztés az ellátottak hosszú távú, folyamatos, intellektuális segítése a 
nevelés-oktatás eszközeivel. Terápiás, rehabilitációs eljárásoknak az összessége, amely a 
problémafeltáró, illetve az eredményvizsgáló diagnózis segítségével, az értelmi fogyatékos személyek 
sajátos szükségleteinek kielégítését, személyiségének fejlődését, élethelyzetének javítását, 

társadalmi integrációját segíti elő. Magában foglalja a mentálhigiénés munkát. A fejlesztő 

foglalkozásokon teret kap a konfliktushelyzetek kezelése, kivédésére való felkészítés.  

Az egyénre szóló fejlesztési terv rövid és hosszú távú célokat fogalmaz meg. A szakmai team évente 
két alkalommal felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. A fejlesztő csoportban pedagógusok, 

pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisztensek dolgoznak.  

Az intézmény által nyújtott fejlesztési területek:  

  egészséges életvitel kialakítása, egészségmegőrző kondicionáló torna,  

  manipulációs készség,  

  kommunikációs készség,  

  önkiszolgálás, 

  szocializációt elősegítő ismeretek,  

  mennyiségi ismeretek – pénzkezelés,  

  háztartási ismeretek,  

  konfliktuskezelés, 

  hit- és erkölcsoktatási ismeretek,  

  relaxáció, 

  zeneterápia,  
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  fényterápia,  

  basalis terápia. 

Ruházat, textília biztosítása: Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, 

akkor az intézmény biztosítja számára a következő ruházatot: 

 legalább három váltás fehérnemű és hálóruha, 

 az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, szükség szerint más 

lábbelit. 

A ruházat és textília tisztántartását és javítását a helyi piperemosoda biztosítja. 

Az ellátottak nagyobb hányada rendelkezik saját ruházattal, lábbelivel és bútorzattal, kényelmi 
eszközzel. 

A gondozás részét képezi a mentális ellátás és a foglalkoztatás. Az intézményben ezen feladatokat 
nemcsak kizárólagosan a szociális és mentálhigiénés munkatársak végzik, hisz ezen elemek az 
ápolók-gondozók feladata is. Az ápolásban is érvényesül az egyéni bánásmód, ahogy a 
mentálhigiénében. A két munkakör egymás mellett, kölcsönösen támogatva egymást segíti az 
ellátottat mindennemű szükségletének kielégítésében. Az eredményesség megköveteli a dolgozók 
teamben való tevékenységét.  

Mentálhigiénés ellátás: Az intézmény mentálhigiénés feladatkörében biztosítja a személyre szabott 
bánásmódot, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és kiscsoportos 

megbeszélést, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a szükség szerinti szocioterápiás 
foglalkozást, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a gondozási, 
illetve fejlesztési tervek megvalósítását, a hitélet gyakorlásának feltételeit, segíti, támogatja az 
intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.  

Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak 

figyelembevételével szükséges szervezni 

 az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek 

levegőztetése, ágytorna stb.), 

 a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, 

tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), 

 a kulturális tevékenységeket (rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-,  mozi-, 
múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások, stb.), 

 a lelki élet gondozása az intézményben szabadidős tevékenység keretében és az egyéni 

fejlesztéseken történik. 

Foglalkoztatás: Az ellátást igénybevevők szociális foglalkoztatása az intézmény szakmai programja 

alapján az ellátott egyéni fejlesztési tervében kerül kidolgozásra, mely az ellátotti habilitációt, 
esetleges rehabilitációt támogatja. Építve az ellátott minden olyan készségterületének kiaknázására, 
fejlesztésére, mely az értelmileg akadályozott embereket alkalmassá teszi aktív, értékteremtő 

munkavégzésre egy célirányos tanítási, tanulási folyamat által. Elsajátítva azokat a technikákat, 
amelyek lehetővé teszik azt, hogy olyan foglalkoztatásban részesüljenek, ahol a meglévő 

képességeiket lehető legjobban tudják hasznosítani. 
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A fejlesztő felkészítő foglalkoztatás egyrészről külső foglalkoztató, másrészről intézményen belüli 

belső szolgáltatásban működő takarító tevékenység.  

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás formái: 

 Növénytermesztési szolgáltatás, Zöldterület kezelés 

 Egyéb évelő és nem évelő növénytermesztés 

 Máshova nem sorolt egyéb textíliák gyártása 

 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozó ipari tevékenység (ajándéktárgy készítés, 
kerámiagyártás,gyertyaöntés) 

 Csomagolás 

 Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme    

Az áruk értékesítése a környékbeli piacokon, települések rendezvényein, mely az intézmény bevételi 
lehetőségét képezi. 

Visszajáró vevőink között megjelentek a viszont eladók. A termékek iránti érdeklődést segíti az 

intézmény honlapján lévő termékkatalógus. 

Az új lakhatási helyszíneken a munkalehetőségek megítélésünk szerint hasonló feltételekkel állnak 
rendelkezésre, valamint az intézmény vezetése a kiköltözést követően maximális erőfeszítéseket fog 

tenni a munkalehetőségek feltérképezése érdekében. 

Az intézményen belüli foglalkoztatási szolgáltatások a településeken élő, egyes alapszolgáltatásokat 

igénybe vevők számára is nyitottakká válhatnak a jelentkező igényeknek és a rendelkezésre álló 
erőforrásoknak megfelelően. 

A fogyatékos ellátásban a legfontosabb feladat a fejlesztés. Az 1998 évi XXVI. törvény szerint 
„fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, 
fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a 
környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja”7.  

A fejlesztési tevékenység célja a meglévő képességek fejlesztése, vagy szinten tartása a 

képességfejlesztő foglalkozások alkalmazásával, céltudatos, egyénre szabott gondozás 

meghatározásával, kivitelezésével. 

Az intézményben fejlesztési terv készül, melyet az általános és részképességek feltárása, valamint 
életkori szinttel történő összevetése előzi meg. 

A források fejlesztése és mobilizálása az ellátott problémáinak megoldásához vezethet. A forrás lehet 
a környezet, a család, vagy az ellátott társ. 

A terv elkészítéséhez Pedagógiai Analízis és Curriculum (PAC) tesztet alkalmazzuk. 

                                                        
7https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV 
 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV
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Szociális- és személyiségfejlődés mérésére szolgáló „teszt”, pontosabban inkább szociális 

készségleltár, mely az önkiszolgálás, kommunikáció, tevékenységek, szocializáció területén meglévő, 

illetve elvárt készségeket öleli fel. A készségleltár évente két alkalommal kerül felvételre, a 
tesztfelvétel után szöveges értékelés is készül, ezt követően készül el a fejlesztési terv, vagy a 

meglévő fejlesztési terv felülvizsgálata, új célok megjelölésével, illetve már kialakult, 
szokásrendszerbe beépült készségek folyamatos gyakorlására tett javaslattal. Állapot függvényében, 
ekkor kerül sor magasabb, illetve alacsonyabb fokozatba történő áthelyezésre. A készségleltár 

felvételéhez az útmutató kézikönyv használata szükséges.  

Fejlesztés során a kialakulatlan, illetve sérült funkciók fejlesztése történik, az egyénben rejlő 

képességek kibontakoztatása, ezzel életminősége javítása, minél teljesebb beilleszkedés segítése. 

Fejlesztés során más és más terület fejlesztésére kerül a hangsúly, de ezek valamennyi képességre 
kihatnak, ez adja a komplexitást. 

 A szakmai munka értékei, alapelvei: 

A munkánk során iránymutatást a Szociális Munka Etikai Kódexe, az Ápolók Etikai Kódexe adja, 
valamint mind a szociális, mind az ápolás szakma által megfogalmazott elvek és értékek.  

Az intézményünkben az ellátás sokrétű, az ellátást igénybe vevők is, így a fontosnak tartott 

alapelveket minden ellátott esetén igyekszünk betartani.  

o Rehabilitáció elve szerint az ellátottakat a gondozásuk, személyi segítésük, munkájuk, 
szabadidejük eltöltése során képessé kell tenni, hogy érdemi erőfeszítéseket tehessenek 

állapotuk és képességeik javítására, azok romlásának megállítására és lassítására 

o Prevenció elvének értelmében a cél, hogy a kliens állapota a legnagyobb mértékben javuljon, 
vagy az állapotromlás üteme lassuljon 

o Normalizáció és participáció elve szerint a cél a legjobb szintű társadalmi beilleszkedés 

elérése, valamint az életkörülmények alakítása úgy, hogy az ellátottak teljes emberi életet 
élhessenek 

o Integráció elvét az intézmények kapcsolatok létesítésével és fenntartásával igyekszik 
érvényesíteni 

o Önrendelkezés elve szerint biztosítani kell az ellátottnak, hogy a megmaradt képességeik és 
lehetőségeik keretein belül az életük alakulásáról szabadon rendelkezhessenek. Az 
önrendelkezés érvényesülhessen az önállóság, a személyes mozgás, idő és tulajdonjog felett 

o Hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elvei, 
mely valamennyi területen érvényesítendő. 

Személyi feltételek a székhely intézményben: 

Az engedélyezett szakmai létszám:    72 fő. 

Az üres szakmai létszám 2017. február 28. napján:  12 fő. 

Betöltött létszám 2017. február 28. napján:  60 fő, melynek 90%-a nő, 10 %-a férfi  
munkavállaló.  
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Az alkalmazottak életkor szerinti megoszlása 

 

 

Az alkalmazottak szakképzettsége, betöltetlen álláshelyek száma 

Munkakör 
megnevezése 

Betöltött álláshelyek 
száma (fő) 

Szakképesítések 
megnevezése 

Betöltetlen 
álláshelyek száma 

intézményvezető  1 okleveles ápoló, 

szociálpedagógus, 

diplomás ápoló, 

egészségügyi 
szakmenedzser, 

személyügyi 
szakigazgatás 
szervező. 

0 

orvos 1 pszichiáter 0 

intézményvezető ápoló 1 diplomás ápoló 0 

fejlesztő pedagógus 2 óvónő 

 

5 

foglalkoztatás-
szervező 

2 andragógus, 

pedagógiai 
asszisztens. 

0 

szociális és 
mentálhigiénés 
munkatárs 

3 szakvizsgázott 
szociális munkás – 
drámapedagógus, 
szociális munkás. 

1 

21-30 év 31-40 év 41-50 év 51-60 61 év felett

6

18
17

18

1

Alkalmazottak életkor szerinti 
megoszlása (fő)
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szociális ügyintéző   1 

ápoló - gondozó 45 diplomás ápoló – 
felnőtt szakápoló – 
intenzív szakápoló, 

OKJ ápoló, 

OKJ ápoló – felnőtt 

szakápoló, általános 
ápoló és általános 
asszisztens,  

általános ápoló és 
általános asszisztens, 

ápolási asszisztens, 

csecsemő és 

kisgyermek nevelő-
gondozó, 

szociális gondozó és 
ápoló 

4 

segítő (szociális 

foglalkoztatás) 
 5 mentálhigiénés 

asszisztens, 

általános ápoló és 
általános asszisztens – 
kerámia formázó, 

szociális gondozó és 
ápoló – bőrdíszműves, 

szociális gondozó és 
ápoló – mechanikai 
végzettség, 

általános ápoló és 
általános asszisztens – 
női szabó. 

1 

 

2017. február 28. napján a szakképzetlen munkavállalók száma 4 fő, így a szakképzettségi arány 
93,33 %-os. 

A 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési 

nyilvántartásáról alapján a szakképzett alkalmazottak bejelentési kötelezettségét a munkáltató 
teljesítette.  

A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és 

a szociális szakvizsgáról alapján továbbképzési kötelezettségüket a nyilvántartásba vett alkalmazottak 
folyamatosan teljesítik. 

 Szolgáltatásnyújtás szempontjából releváns külső kapcsolatok 

Az együttműködés szerves része az integrációnak. Az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében az 

értelmileg akadályozott személyek a többségi társadalom tagjaival azonos minőségben és 
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mennyiségben tudják igénybe venni a település szolgáltatásait, amit intézmény az eltérő szükségletek 

figyelembevételével szervez meg:  

  hozzátartozókkal,  

  törvényes képviselővel,  

  társintézményekkel, 

  egészségügyi intézményekkel, 

  gyámhivatalokkal, 

  egyházakkal, 

  helyi és kistérségi művelődési házakkal, 

  önkormányzatokkal, 

  munkáltatókkal, 

  ellátottjogi képviselővel, 

  színházakkal.  

Az intézmény évente egy alkalommal szülői értekezletet tart, ahol a gondnokok, hozzátartozók 

tájékoztatást kapnak az intézmény munkájáról. Továbbá a látogatások alkalmával konzultálhatnak az 
intézmény vezetőivel, kérdéseket tehetnek fel, elmondhatják problémáikat. 

Lakók  

Ellátottak intézményi előélete 

Az intézmény az engedélyezett férőhelyszám (140 fő) 90%-ig a főváros területén bejelentett lakó, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező 

személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóság által 

menekültként elismert személyekre terjed ki. 

A fennmaradó létszám erejéig területi illetékességen kívüli értelmi fogyatékos személyeket fogad. 

Az ellátottak többsége gyermekvédelmű ellátásból érkezett vagy családból, kórházból, hajléktalan 

ellátásból. 

A lakók intézményben eltöltött ideje: 
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A legtöbb ellátott több évtizede él az intézményben, amit otthonának tekint. Idefűzik barátságok, 

családi kapcsolatok, kötödések, munkalehetőségek, ez jelenti számunkra a biztonságot. Élnek együtt 

fogyatékos testvérpárok és fogyatékos szülők az ugyancsak fogyatékos gyermekével. 

A fentiekből is látszik, hogy a lakók zöme gyermekkortól él az otthonban és esélye sincs arra, hogy 

valaha is vissza vagy bekerüljön családi – szülői környezetbe. Ezért is rendkívül fontos a kiváltást 

követően olyan közösségi lakhatás kialakítása, ahol a lakók egyenrangú partneri lakóközösségben 
élhetik az életüket. 

A lakók közül 77 fő több mint 10 éve él az intézményben, mely idő alatt teljes körű ellátásban 

részesültek, az ellátás időtartama alatt önálló életvezetés gyakorlásra kevésbé nyílt lehetőség. Ezen 

okok miatt a támogatott lakhatásra történő felkészítés, a lakhatást szolgáló ingatlanokban történő 

beköltözést követően, az önálló döntéshozatal és életvitel kialakításának támogatása kiemelt feladatot 

jelent (melyet kockázati tényezőként is figyelembe kell venni). 

 

 Nem szerinti megoszlás: 

A székhely intézményben élők nem szerinti megoszlása alapján megállapítható, hogy a féri lakók 

száma meghaladja a női lakók számát (férfiak száma 74 fő, a nőké 66 fő). 

 

Életkor szerinti megoszlás 

 
A korcsoport szerinti megosztás és az átlag életkori számítás rávilágít arra, hogy az intézményben 
élők többsége középkorú. Ugyanakkor az idősödő ember ellátása a megnövekedett ápolási és 

gondozási szükségletet megköveteli. 

 

10 éven 
belül
45%

10-20 év 
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20-30 
év 
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5%
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Nem és életkor szerinti megoszlás: 

 

A székhely intézményben élő átlagéletkora 48,79 év, a nők esetében: 48,49 év, a férfiak esetén:49,66 
év.  

 
 

Fogyatékosság szerinti összetétel: 

 

A halmozottan fogyatékos személyek halmazati sérülése, látás, hallás, mozgásszervi fogyatékosság, 
amihez esetenként autisztikus jegyek vagy más nem organikus eredetű megbetegedések társulnak. 

24 26 11 6 4 3 0

14
38

5 3 2 2 2

férfi nő
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enyhe értelmi 
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21%
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fogyatékos 
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35%
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Az ellátottak közül 47 fő súlyos fogyatékos, melyből 40 fő halmozottan fogyatékos, ami komplex 
szükségletet, így magasabb óraszámú ellátási igényt eredményez és feltételezi a felügyelet fokozott 
biztosítását. 

 

 Családi kapcsolatok: 

A 140 fő lakó közül mindössze 58 személynek van családi kapcsolata, a többi lakó gyermekkorát is 

intézményi nevelésben töltötte, családi kapcsolatok, gyökerek nélkül. Tíz lakónak gyermeke van akik, 
családban vagy intézményben élnek, de akad olyan is, aki felnőttként önálló életet él. 

Az ellátottak közül 82 fő nem rendelkezik családi kapcsolatokkal, így a hozzátartozók esetükben nem 

lesznek bevonhatók az ellátottak életminőségének javításába, azért a támogatott lakhatásban 
foglalkoztatott szakembereknek kell felelősséget vállalni. 

A heti látogatók száma 1-2 fő. Rendszeres hétvégi szabadságra utazik 1 lakó, havi rendszerességgel 

4 fő. Társadalmi és családi ünnepek alkalmával több napos szabadságra 17 személyt visz el a 
családja, hozzátartozója.  

 

 Cselekvőképesség szerinti megoszlás: 

Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt 123 fő áll (a lakók 87,85%-a), míg a cselekvőképes 

lakók száma 17 fő. 

 

A cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló ellátottak megoszlása 

 
 

Hivatásos gondnokkal rendelkezik 90 fő és hozzátartozó látja el a gondnoki teendőket 33 fő esetén. 
Ez a tény alapvetően meghatározza a lakók közösségi ellátásban gyakorolt döntési képességét a 

korlátozottan 
cselekvőképes

42%

cselekvőképes-
ségében 
teljesen 

korlátozott
67%
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támogatott döntéshozatal mechanizmusát. Szinte minden felnőtt lakó esetében igaz, hogy nagyon 

szoros kapcsolatban kell lenni az intézménynek a gondnokokkal.  

  

 

 

 

 

  

 Iskolai képzettség- végzettség szerinti megoszlása: 

Az ellátottak középfokú oktatási intézményben szerzett szakképesítéssel nem rendelkeznek, ellátottak 
megoszlása: 

 
Az iskolázatlan ellátottak súlyos, halmozottan fogyatékos személyek, akik több évtizede az intézmény 
lakói. 

A képzési lehetőségek meghatározása során szükséges figyelembe venni, hogy az ellátottak 40%-a 
szakképesítéssel nem rendelkezik, alapfokú oktatási intézményben a tanulmányokat 37%-uk nem 
tudta teljesíteni. Tanuláshoz szükséges készségek is hiányosak esetükben, ezért a képzés jellegét 
egyedileg szükséges meghatározni. 

  

általános iskola
6%

iskolázatlanok
37%

speciális 
oktatásban 
részesülők

57%
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 Munkaerő-piaci helyzet - a foglalkoztatási formák megoszlása 

 
 

A nyílt munkaerő-piacon 1 fő munkavállaló dolgozik, az intézményen belüli és „védett” foglalkoztatás 
keretében 47 fő foglalkoztatására került sor, melyet az érintett ellátottak esetén az intézmény, fejlesztő 

foglalkoztatás keretében továbbra is biztosítani kíván.  

 

 

Jövedelem szerinti megoszlás:  

 rokkantsági járadék: 71 fő, 

 emeltszintű családi pótlék: 87 fő, 

 fogyatékossági támogatás: 37 fő, 

 rokkantsági ellátás: 19 fő,  

 árvaellátás: 30 fő, 

 öregségi nyugdíj: 5 fő 

 rehabilitációs ellátás: 3 fő, 

 munkabér: 15 fő, 

 munka-rehabilitációs díj: 33 fő. 

 

Támogatási szükséglet 

nyílt 
munkaerőpiaci 
foglalkoztatás

2%

külső 
foglalkoztató 

(fejlesztő-
felkészítő 

foglalkoztatása)
25%

intézményen 
belüli fejlesztő 

felkészítő 
foglalkoztatás

4%

intézményen 
belüli munka-
rehabilitációs 
foglalkoztatás

69%
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Az ellátottak egy része szükségletük kielégítése érdekében csak átmeneti jellegű segítséget és 

állandó odafigyelést, irányítást, ellenőrzést igényel, míg a másik része teljes ellátásra szorul. A 

gondozó személyzetnek, illetve a személyi gondozónak arra kell törekedni, hogy a leginkább 
személyre szóló, a szükségletekhez illeszkedő támogatással kísérjenek minden ellátottat. 

Jelenleg az intézményben kialakított gondozási modell hármas egységből áll. Az egészségügy, az 

ellátó – gondozó részleg és a fejlesztők. Az intézményen belül minden személyi gondozónak 8-10 
ellátottja van, akikről teljeskörűen gondoskodik és felel értük. A személyi gondozói munka a gondozási 

dokumentációban kelül rögzítésre. A személy- és környezete higiéniájának alakításában fontos 
szerepe van annak a kultúrának, ahol az ellátott él. Fontos, hogy a meglévő önállósági szintet is 

figyelembe kell venni, ha lehetséges fejleszteni, vagy szinten tartani. Külön odafigyelést igényel a 
segítőktől az eszközök és tárgyak rendeltetésszerű használatának megtanítása, pl.: gyógyászati 
segédeszközök esetében szemüveget, protézist, hallókészüléket, illetve gyógycipőt viselő lakók 

esetében. A közvetlen lakókörnyezet, szobák, közös helyiségek, udvar, kert tisztán és rendben 
tartása, mely az otthonosságot erősíti. 

Biztosítani kell az egyéni fejlődést a képességek által determinált mértékben.  

Az ellátottnak lehetőség szerint biztosítani kell az őt közvetlenül érintő személyes ügyekben a döntési 

lehetőséget. Olyan emberek veszik körül, akiktől segítségre számíthat, nyíltan közölheti észrevételeit, 
kérdéseire választ várhat.  

A támogatott lakhatás keretében a gondozási modellről a fogyatékos személyek életminőségére 

fókuszáló szolgáltatási struktúra kialakítása, az önálló döntéshozatal támogatása és életvitel felé 
történő szemléletváltás, az egyéni igényeknek megfelelő, azok változására rugalmasan reagáló 
támogatás biztosítása, a szociális kapcsolatrendszer bővítése és az ehhez szükséges technikák, 

módszerek alkalmazása szükséges. 

 

 Az intézményi várólistán lévők főbb jellemzői: 

Az intézményi várólistán szereplő ellátást igénylők (44 fő) közül 32 fő fővárosi illetékességű és 12 fő 

az illetékességi körön kívüli.  

A várakozók közül 29 fő a férfi és 15 fő nő. 
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Fogyatékosság szerint 

Az intézményi ellátásra várakozók 66%-a súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos. 

Családi helyzet: 

 családban él: 22 fő, 
 gyermekvédelemben: 9 fő, 
 átmeneti otthonban: 4 fő, 
 kórházban van: 2 fő, 
 hajléktalan ellátásban: 1 fő, 
 bentlakásos intézményben: 5 fő, 
 idegen családban szívességi lakó: 1 fő. 

Cselekvőképesség szerinti megoszlás: 

Az intézményi elhelyezésre várók közül 10 fő cselekvőképes, 3 fő számára ideiglenes gondnok került 

kirendelésre. 

 

 

 

 

 

 

A gondnokság alá helyezett ellátottak megoszlása: 
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Képzettség-végzettség: Jellemzően kisegítő és speciális szakiskola képzettséggel rendelkeznek. 

 

Jövedelem szerinti megoszlás: 

 rokkantsági járadék: 25 fő, 
 rokkantsági ellátás: 10 fő, 
 árvaellátás: 9 fő, 
 fogyatékossági támogatás: 12 fő, 
 családi pótlék: 21 fő. 

A várakozási idő átlagosan 1-2 év. 

Következtetések 

A jövőre vonatkozó elképzelések: 

Az ellátottak a támogatási lakhatásba történő felvétele előtt elvégzett komplex szükségletfelmérés 
eredményeinek figyelembe vételével kívánjuk kialakítani a heterogén csoportokat. Ehhez 
hozzárendelve a humánerőforrást, amely a kezdeti időszakban potenciálisan fokozottabb felügyeletet 

és támogatást nyújt, elősegítve az ellátottak megváltozott ellátáshoz való alkalmazkodásukat, 

befogadásukat és interiorizációjukat. 

A közösségi alapú szociális szolgáltatások igénybevételét a lakók támogatási szükséglete és önálló 
vagy támogatott döntése együttesen határozza meg. A szociális szolgáltatás elkülönül lakhatási 
szolgáltatásra és az önálló életvitelt elősegítő szociális szolgáltatásokra. Az új, támogatott lakhatási és 

szociális szolgáltatási rendszerben meg kell adni a lakónak a települési közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés esélyét is. 

A támogatott lakhatás, a közösségi alapú szolgáltatásokra történő átállás, személyközpontú, 

életminőséget előtérbe helyező ellátás a 140 férőhely kiváltásával valósulhat meg, melynek során 
lehetővé válik, hogy a fejlesztési tervekben megfogalmazott célkitűzések az ellátott képességeinek és 

készségeinek erősítésével megvalósulhatnak és a komplex szükségletfelméréssel kapott eredmények 
javuljanak.  
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 Lakhatási szolgáltatás: 

A támogatott lakhatásban figyelembe kell venni az egyén lakótárs választását és a szolgáltatás 
igényét így kialakítva a lakóközösséget. A támogatott laktatásban ingatlanokként 10-12 fő 

elhelyezése, heterogén csoportban. Minden szempontból heterogén családi házakat kívánunk 
létrehozni, mind az életkor, mind a fogyatékosság típusa, mind a nemek szerint. A kiváltandó 
férőhelyek Kéthely, Somogyvár és Öreglak közigazgatási területén található ingatlanokon felépített 
lakásokban kerülnek kialakításra. Kéthelyen a lakók 5 db 6 szobás, 12 férőhelyes és 1 db 5 szobás, 
10 férőhelyes lakásban, Somogyváron 3 db 12 fős, Öreglak településen 2 x 12 fős és 1 x 10 

férőhelyes lakásban kapják meg a közösségi lakhatási szolgáltatásokat. 

A szociális alapszolgáltatások biztosítása szolgáltató központok létrehozásával valósul meg, 
tekintettel arra, hogy az ellátási területen működő szolgáltatók kapacitása korlátozott. A pályázat 
keretében 2 szolgáltató központ kerül kialakításra, az intézmény jelenlegi székhelyén, Kéthelyen, 
illetve Somogyváron. 

 Szociális szolgáltatások: 

A komplex szükségletfelmérés során kapott eredmények arra utalnak, hogy az egyes életterületeken 
jelentkező szükségletek biztosítására egy-két eset kivételével az ellátottak önállóan nem képesek. 
Hivatalos ügyek intézésére a lakók jelentős része önállóan nem képes. Az egészségügyi kockázat 
egyes területeken magas, mint a gyógyszerszedés, pszichés megfigyelés és a folyadék fogyasztás 
napi szintű ellenőrzése.  

Az intézmény által jelenleg biztosított ápoló-gondozó otthoni forma deficit szemléletű, mely azt tárja 

fel, hogy az ellátást igénybe vevő mire nem képes és azokat a szükségleteket igyekszünk 

maximálisan kielégíteni, így túlgondozzuk az ellátottat. Az intézmény megfelelő tárgyi feltételei mellett 
sem tudjuk biztosítani az ellátottak önállóságát, mivel a másokra veszélyt jelentő tevékenységeket 

sem végezheti el az ellátott annak ellenére, hogy képes lenne rá.  

A teljes körű ellátást fel kell, hogy váltsa a közösségalapú szolgáltatás. Az ellátottak egyéni 
fejlesztésében és pedagógiai kísérésükben hangsúlyossá kell tenni az önállóság növekedését, a 
közösség iránti elköteleződést, a tárak segítését. Kapcsolatrendszerének kiszélesedését, új 

szomszédi és segítő támogató szolgáltatások elérését vagy önkéntes személyekkel való találkozást.  

A 140 fő lakó komplex szükségletfelmérése alapján határozhatók meg a személyre szóló támogatási 
szükségletek és az ezekre reagáló szolgáltatások. A felmérés és egyéni igény alapján nyújtandó 
szolgáltatások: 

• felügyelet, 
• étkeztetés, 
• gondozás, 
• készségfejlesztés, 
• tanácsadás, 
• pedagógiai segítségnyújtás, 
• gyógypedagógiai segítségnyújtás, 
• szállítás, 
• háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás. 

Tekintettel arra, hogy a Kéthely, Somogyvár és Öreglak településeken elérhető szociális 

szolgáltatások kapacitása véges, egyes szociális és közszolgáltatások helyi szinten nem érhetőek el, 

a társadalmi életben való részvétel segítése érdekében a támogatott lakhatás keretében szociális 
alapszolgáltatások intézmény általi nyújtása valósul meg.  
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2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

2.1. A PROJEKTCÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA  

 A projekt céljai 

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 élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményben, 
amit az Országgyűlés a 2007. évi XCII. törvénnyel hirdetett ki, és amelynek9. (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 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. határozathatározta meg, amit a 1023/2017 (I.24) Korm. határozattal a 
fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 

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 
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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 férőhelyi 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 
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- 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 

- 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 



 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” 
 

38 
 

- 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.) 

A 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 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. 
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A célok eléréséhez a 2014-2020 programozási időszakban szükséges konkrét beruházási 
prioritásokat és a intézkedésék– a hozzájuk társított forrásokkal – a Közös Stratégiai Keretben 
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 Megállapodásban 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 munkaerőpiaci foglalkoztatás érdekében; 

- a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségének erősítése, lehetővé téve 

foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdani munkaerőpiaci 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 Erőforrás 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 
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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. 

 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 indult el, 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 aTÁMOP-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-
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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 Operatív Program (TOP) 
fejlesztéspolitikai céljaihoz 

- Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és 

társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása 

- 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. 

A projekt célja, személyre szabott szolgáltatások biztosítása. A szolgáltatás-nyújtás alapja az egyén 
szükséglete, önálló döntése, képességeinek, készségeinek maximális figyelembe vételével.  

A lakhatás terén mutatkozik, meg leginkább mennyire tagozódik be a fogyatékos ember az őt 

körülvevő szociális környezetébe (pl. látogatják- e őt rendszeresen, vagy kizárólag a lakhatást segítő 

személyek jelennek meg körülötte referencia személyként, van-e közelebbi környezetében szoros 
baráti vagy ismeretségi köre.) A lakhatást egyfelől az ember épített és kialakított környezete, másfelől 

az a központi jelentőségű szociális tér kapcsolódik, melyben a szocializáció, a kommunikáció, a 
kikapcsolódás és az önmegvalósítás folyamatai zajlanak le. A saját lakás minden ember számára 
individuális jelentést hordoz, éppen ezért a lakhatás állandóan értékeket is képvisel. Magában foglalja 
az érzést, hogy a világ egy bizonyos helyén otthon vagyunk.  
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A támogatott lakhatás a fogyatékos egyének számára is azt a helyet jelenti, ahová a legerősebb 

érzelmekkel kötődik. Voltaképpen az élet közép pontja, ahonnan minden tevékenységük elindul és 

ahova mindenkor lehetséges visszatérniük. Visszahúzódást lehetővé tehető otthon, ahol 

megszabadulhatnak minden szerep elvárástól. Házunk külső megjelenése, a belső tereinek 

mindegyikének kialakítása a nonverbális üzenetek egész sorát hordozza. A berendezéseink és 
felszereltségünk nem csupán a pihenést szolgálja, hanem sokoldalú ingereket nyújtva aktivitásra 
ösztönzi a benne élőket.  

A támogató munkatárs feladata nem az, hogy döntsön a lakók helyett, hanem, hogy döntéshez vezető 

úton segítse, támogassa őket, önállóságuk és megszerzett képességeiket pedig alapul véve 
építkezzünk ezekre munkánk során.  

Minden lakónknak szüksége van egy olyan otthonra, házra, saját szobára, ahol kedve, vágyai szerint 
élhet, ahol megkapja és megkaphatja azt a segítséget, ami az őt megillető életvitelhez és 

életminőséghez elengedhetetlen. 

A kisközösségben az önálló és autonóm életvezetés valósulhat meg és az egyéni szükséglethez mért 
ellátás. A dolgozó munkatársaknak új szerepkörök és az attitűdváltozás támogatása. A 

pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek számára pedig valódi esély teremtődik az önálló 

életvitel kialakítására, valamint a társadalmi, szakmai előítéletek lebontására, a felépülésen alapuló 
megközelítés során pedig az emberi jogi megközelítés érvényesülésére.  

A pályázat keretében a 140 férőhelyes fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújtó 
intézmény kiváltására kerül sor, az ellátottak támogatott lakhatás formájában történő elhelyezése 

valósul meg, a szakmai tervben továbbiakban részletezettek szerint. 

A projekt célja a szegregáltság, intézményi formából fakadó nem hatékony ellátás, jogok 
érvényesítésének korlátozottságának megszüntetése érdekében az alábbiak: 

 A munkavállalók munkafeltételeinek új szemléletű, a pályázatban érintettek egyéni 

szükségleteihez igazodó, rugalmas szolgáltatásszervezés megvalósítása. A kiváltás 
következtében a dolgozók munkakörülményei is pozitívan változnak meg, annak ellenére, hogy a 
koncentrált, egy helyen történő munkavégzést egy több helyszínből álló, más típusú 

munkavégzés váltja fel. 
 

 A lakók kitagolásával tényleges integráció biztosítása, életminőségük javítása, jogaik 

érvényesítése, önálló életvitelük támogatása. A kiváltás lakókra gyakorolt hatásait jelenleg csak 
megbecsülni tudjuk. Az életkörülményeket tekintve egyértelmű lesz a pozitív hatás a hatalmas 

zsúfoltság megszűnésével. 
 

A kiváltással a lakók életminősége javulni fog. 
 A személyközpontú megoldások kerülnek előtérbe a csoportos megoldások helyett-mellett. 

 A lakók beleszólhatnak saját életük irányításába, ha kell támogatással, de felelősen 

dönthetnek további sorsuk alakulásáról. 

 A lakót és a gondnokot támogatjuk abban, hogy a lakó lehetőségeihez igazítsa 

szükségleteinek kielégítését. 
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 Közösségi alapú ellátás bevezetése, intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása; minőségi, 

közösségi alapú új lakhatási férőhelyek biztosítása, minőségi szolgáltatás kialakítása, jól képzett 

szakemberek rendelkezésre állásával. 
 

 Célcsoport és érintettek felkészítése, bevonása a döntési folyamat minden pontjába. 
 

 A jelenleg várólistán lévő igénybe vevők számára a kiváltás azt eredményezheti, hogy már az 
alapvizsgálat és komplex szükségletfelmérés fázisaiban felépíthető a szükségletprofilhoz igazított 

lakhatási és szolgáltatási forma. Már a várakozás időszakában, lehetőséget teremtünk a 

Berzencén már működő támogatott lakhatás meglátogatására, a látogatásokkal meg lehet 
kezdeni a támogatott lakhatás elveinek megfelelő felkészítést, melynek eredményeként a 

közösségi lakhatás igénybevétele zökkenőmentesebbé válhat. Ennél a célcsoportnál még 

hatékonyabban lehet építeni a családi háttérre, amennyiben van ilyen erőforrása, támogatása a 

várakozónak. 
 

Ezért minden, a projekt megvalósítása során tervezett összes tevékenység a projektcélok elérését 
szolgálja a nemzetközi és hazai jogszabályok és trendeknek való megfelelés mellett. 

A támogatott lakhatás ingatlanjai Kéthely, Somogyvár és Öreglak községekben kerülnek megépítésre 
az önkormányzatok által felajánlott közművesített telkeken. A 140 férőhelyes székhely kerül kiváltásra, 
így 10 db 12 férőhelyes és 2 db 10 férőhelyes lakás megépítése tervezett, melyekben a lakhatási 
szolgáltatást kívánjuk az ellátást igénybe vevők részére nyújtani, valamint azokat a szolgáltatási 

elemeket, melyek a lakókörnyezetben biztosíthatók: 

A szociális szolgáltatásokat egyfelől Kéthelyen, a jelenlegi ellátást nyújtó, székhelyintézményben 
kialakítandó szolgáltató központban, másfelől a Somogyvár településen kialakítandó szolgáltató 

központban vehetik igénybe az ellátottak. A somogyvári szolgáltató központ Somogyvár, Kaposvári u. 
4. sz. alatt található, a KLIK tulajdonában álló épületben kerül kialakításra. Az épület földszinti részén 
a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola Kollégium és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kollégiuma működik. Az épület emeleti része korábban 

gyermekotthoni feladatellátást biztosított, majd egy tűzesetet követően az épületrész felújításra került, 

ami azóta, üresen áll.  

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

A célcsoportok igényei a 2.1. pontban megfogalmazott célokhoz illeszkedőek, az alábbiakban 

kifejtettek szerint: 

 Célcsoport 

Az EFOP-2.2.2-17 intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése 
intézményi férőhely kiváltás pályázat célcsoportja: 

o ápoló-gondozó intézményben ellátott fogyatékos személyek 

o az érintett intézményben szakmai, illetve kisegítő munkakörben dolgozók 
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o az érintett fogyatékos személyeket körülvevő mikro-makro környezet8. 

Fogyatékos személyek: gyógypedagógiai nevelést igénylő személyek. Főbb csoportjaik: az értelmi 

fogyatékosok, a látássérültek, a hallássérültek, a mozgáskorlátozottak, a beszédben akadályozottak, 
valamint a teljesítmény- és viselkedészavarokkal küzdők. Nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük sajátos 
pedagógiai eljárások alkalmazását igényli.(Mesterházi, 2001)  

WHO szerinti értelmezés 

A WHO 1980-ban elfogadott osztályozási rendszere az általánostól eltérő fejlődésű 

gyermeket/felnőttet alapvetően három gyakorlati terület szempontjából vizsgálja. Ez az új, 

többdimenziós megközelítés határkőnek számított a magyar gyógypedagógiai gondolkodás 

megújulásában is. Az irreverzibilis fogyatékos állapot értelmezés helyébe a fogyatékossági folyamat 
értelmezése lépett. Biológiai, organikus szinten, tehát a szervezet szintjén sérülésről, károsodásról 

beszélünk, a pszichés funkciók, képességek szintjén pedig képesség-, illetve funkciózavarokról. A 
definíció tartalmazza a harmadik, a szociális szintet is, hiszen a megváltozott fejlődésmenetnek 

komoly kihatása van a szocializációra, és így beilleszkedési zavar, társadalmi hátrány keletkezik. Ez a 
WHO-definíció még mindig egyenes vonalú oksági láncként fogta fel a biológiai, a pszichés és a 
szociális szintek összefüggéseit. Eszerint a fogyatékosság az egyén individuális minősége. A WHO 

2011-es klasszifikációja az 1980-as „fogyatékossági folyamat” értelmezés kritikájából indult ki, 

amelynek fő elemei a kontextus faktorok jelentőségének elhanyagolása, a lineáris 

folyamatértelmezés, valamint a továbbra is megmaradt medicinális megközelítés voltak. Hivatalos 
magyar fordítása „A funkcióképesség, a fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO)” 

címen jelent meg (2004). Ez az osztályozási rendszer a fogyatékosság három szintje, az organikus, a 
funkcionális és a szociális szint kölcsönhatását hangsúlyozza. 

 

Fogyatékosságok típusai 

 Értelmi fogyatékosság: 

Az értelmi fogyatékosság mértékére vonatkozó adat az ellátottak jellemzőinél került bemutatásra. „Az 

általános értelmi képesség az adott népesség átlagától – az első életévektől kezdve – számottevően 

elmarad, és emiatt az önálló életvezetés jelentősen akadályozott” Czeizel-Lányiné-Rátay (forrás: 
www.massag.hu, 2009). A környezet érzékelése, a tájékozódás, az ingerek értékelése, a 
kommunikáció, az önálló döntéshozatal a fogyatékosság fokától függő nehézséget jelenthet az értelmi 

fogyatékos emberek számára. 

 Enyhe értelmi fogyatékosság: 

Az értelmi fogyatékosság egyik alcsoportját képezik. Az enyhén értelmi fogyatékosok 
személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága az idegrendszer enyhe, különféle eredetű, örökölt 

vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy funkciózavarával függ össze. Általában arányos, 
ép megjelenés jellemzi őket. Felnőttkori beilleszkedésük sikeresnek mondható – családot alapítanak, 
dolgoznak –, általában önálló életvitelre képesek. 

 Autizmus: 

Az autizmus a társas kapcsolatok, a kommunikáció és a rugalmas viselkedés-szervezés zavara. Az 
autista emberek a megszokott környezet változását nehezen tolerálják, az ingerekre szélsőségesen 

                                                        
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_Vil%C3%A1gszervezet
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reagálhatnak. A napi rutinban sokszor irányításra szorulnak, melyben fontos szerepe van a nem 
verbális eszközöknek is, mint a piktogramok, a strukturált, logikus térszervezés, a teret értelmező 

színek használatának. 

 Halmozott fogyatékosság: 

Többféle fogyatékosság egyidejű jelenléte. 

 Mozgáskorlátozottság: 

A mozgáskorlátozottság elsősorban a hely- és helyzetváltoztatás, valamint a manipulációs 
képességek zavarát, hiányosságát jelenti. Mozgásukban korlátozottak csoportján belül 
megkülönböztethetünk kerekesszékkel, bottal, mankóval, járókerettel közlekedő, illetve kézsérült 

személyeket. Az ebbe a csoportba tartozó személyek számára nehézséget jelenthet a mozgás 
sebességének, a fizikai teherbírásnak a csökkenése. A nagyobb távolságok, szintkülönbségek 
leküzdése, finommozgások elvégzése. A baleseti sérültek egy része is (például végtagtörés, zúzódás) 
átmenetileg ebbe a csoportba tartozhat. Mozgásukban korlátozott embereknek az épített 
környezethez, és a benne található szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférése érdekében 

elsősorban az épített környezet fizikai akadályait kell megszüntetnünk. Az intézményben 8 fő 

mozgáskorlátozott ellátott él. 

 Látássérültség: 

A látássérült emberek a térbeli tájékozódás és az információszerzés terén akadályozottak. Képesség 
csökkenésük mértéke szerint két fő csoportba sorolhatóak: 

 Gyengénlátók:  

Látásuk élessége a távolság növekedésével erősen csökken. Látómezőjük beszűkült. Tájékozódó 

képességük gyenge, a váratlan akadályokra érzékenyek. Hangok, hangjelek, színkontrasztok, 
geometriai alakzatok nagy segítséget jelentenek számukra. 

 Vakok:  

A környezet érzékelésében gyakorlatilag csak hallásra és tapintásra tudnak hagyatkozni. 

Az intézményben élők közül 4 fő látássérült. 

 Hallássérültség: 

Az információszerzés terén és a kommunikációban akadályozottak. Mozgás- és látószerveik épek. 
Gyalogosan és a tömegközlekedési eszközzel korlátozás nélkül tudnak közlekedni. A látható 
információk fokozottan szükségesek számukra. A hallássérültek számára a hangos információkat 
szöveggel, képekkel, fényjelzésekkel kell helyettesíteni, kiegészíteni. A kommunikációhoz gyakran 
segédeszközt, vagy személyi segítőt vesznek igénybe. Az intézményben 6 fő hallássérült ellátását 

biztosítják. 

 Fogyatékos emberek, mint társadalmi csoport 

A hétköznapi ember számára egy fogyatékos „elzárkózik” a társadalomtól, sőt vannak olyan 

állampolgárok, akik szerint ez egyenesen kívánatos is volna (Kálmán-Könczei, 2002: 496). Az 
Amerikai Egyesült Államokban az 1960-as évektől kezdődően, de különösen a kilencvenes években 
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felerősödött egy olyan folyamat, amelynek köszönhetően az „önálló életvitel” keretén belül a 

fogyatékosok teljes jogú emberként, egyenrangú polgárként vesznek részt a mindennapokban. 

Települések bemutatása 

A település bemutatása lakónépesség, állandó népesség, öregedési index, belföldi bevándorlások, 
természetes szaporodás tekintetében. 

 Kéthely 

A lakónépesség száma évről évre csökken, ami országos tendencia. Kéthely lakónépessége 2008-
ban 2372 fő volt, míg 2011-re ez a szám 2297 főre csökkent.2012-ben ez a szám 2368 főre nőtt, ez 

az előző évhez képest 103, 1%-os változást, növekedést mutat. De a következő években ismét 

csökkenés figyelhető meg. 2013-ban 2340, 2014-ben 2304 fő a lakónépesség száma, a változás 

98,6%-os volt. 2015-ben pedig 2304 fő 99,8%-os a változás előző évhez képest. 

Az állandó népesség száma összességében 2013-tól csökkenő tendenciát mutat, amely érvényes a 

nők és a férfiak számára is. 

2015. január 1-jén a településen élő hajadonok/nőtlenek száma: 1081 fő, a házasok száma 741 fő, az 

özvegyek száma 247 fő, az elváltak száma pedig 162 fő. 

Korcsoport megoszlása szerint a férfiak száma a 60 év alatti korcsoportban jóval meghaladja a nők 

számát, míg ezzel ellentétben a 60 év feletti korcsoportban a nők aránya magasabb. Megállapítható, 

hogy a férfiak várható élettartama alacsonyabb a nőkénél, ami országos tendencia is. A 65 év feletti 

lakosság száma jóval magasabb a 14 év alatti lakosok számánál. Az öregedési index évről évre 

növekszik, Kéthely tekintetében meghaladja az országos átlagot is. 2012., 2013. és a 2014. években 
megfigyelhető, hogy a 65 év feletti lakosok száma jelentős mértékben emelkedik, amíg a 0-14 éves 
korú állandó lakosok száma évről évre csak nagyon kis mértékben nő. 

Kéthelyen jelenleg nincs az esélyegyenlőség szempontjából meghatározott célcsoportok (nők, idősek, 

gyermeke, mélyszegénységben élők és romák, idősek, fogyatékossággal élők) helyzetére vonatkozó 
helyi szabályozás.  

 

Öreglak és Somogyvár: 

A községek Somogy megye északi részén a Fonyódi járásban találhatók. 

Település neve Település 
lakosságszám 

(fő) 

Lakhatási szolgáltatás 
tervezett férőhelyszáma 

(fő/település) 

Település lakosságszám (fő) 

/ Lakhatási szolgáltatás 
tervezett férőhelyszáma 

(fő/település) 

Öreglak (Somogy 
megye) 

1537 35 2,28% 

Somogyvár 
(Somogy Megye) 

1859 35 1,88% 
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Öreglak 

A Dunántúli-dombság Somogyi-dombságában fekszik, Somogy megye északi részén, a Nagyberek 
déli peremén. A legközelebbi városok: 8 kilométerre Lengyeltóti és 15 kilométerre Fonyód. 

Öreglak területe 21 km2, lakossága 2014. évben 1 537 fő. 

 

Év Fő Változás 

2007 1596 100% 

2008 1618 101,3% 

2009 1609 100,8% 

2010 1599 100,1% 

2011 1597 99,9% 

2012 1572 98,4% 

2013 1623 101,6 % 

2014 1537 96,3% 

Népességszám változás 2007-2014 Öreglak 

Az országos negatív népesedési tendenciák a településre is jellemzőek. Öreglak demográfiai 

problémáját az állandósult természetes fogyás jelenti, ennek következtében a település 
lakosságszáma lassú ütemben, de folyamatosan csökken. A népességveszteség másik oka az 
elvándorlás. Sajnos a község népességmegtartó ereje nem elég erős. Az elvándorlók egyre inkább a 

képzettebb és fiatalabb korosztály soraiból kerülnek ki. 

A közművesítettség Öreglak belterületén jónak mondható. A belterület egészén kiépítésre került a 

vezetékes gáz és a csatornahálózat, biztosított az egészséges ivóvíz ellátás. A szennyvízcsatorna-
hálózat belterületen 100 %-os lefedettséggel van kiépítve, a rákötések aránya 75 %.  

A gázvezeték csak a község belterületén került kiépítésre. Öreglakon a lakásállomány 65 %-a 
vezetékes gázfogyasztó. Az ivóvízhálózat kapacitása megfelelő, ugyanakkor megemlítendő a 

vezetékes ivóvíz igen magas vastartalma. A villamos energia ellátás a belterületen közel 100 %-os, 
külterületen kb. 35-40 %-os. 

A közvilágítási hálózat felújítása 2002. évben megtörtént, az energiatakarékos lámpatestek 
felszerelésével zavartalan a közvilágítás. 

A hírközlő hálózat szinte teljes egészében kiépített, a lakások 75 %-ában van telefon, a különböző 

mobil rendszerek is évek óta működnek. 

A község úthálózata belterületen teljes egészében kiépített. Gondot jelent, hogy több útszakasz 
felújításra szorul.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelt%C3%B3ti
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fony%C3%B3d
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A tömegközlekedés helyezte jónak mondható a településen. Az autóbusz és vonatközlekedés 
igazodik a lakosság igényeihez (munka és iskolakezdés), a megyeszékhely és a környező városok 

(Marcali, Lengyeltóti, Balatonboglár, Fonyód) is gond nélkül megközelíthetők. 

A település lakosságszáma alapján a következő közfeladatok ellátására kötelezett:  

 Étkeztetés 

 Óvodai nevelés 

 Házi segítségnyújtás 

 Védőnői szolgálat 

 Háziorvosi szolgálat 

 Közművelődési színtér 

 Hulladékgazdálkodás 

 Somogyvár 

 A település elhelyezkedése 

Somogyvár a Balatontól délre, 26 kilométerre, a Kaposvár-Fonyód közötti út mellett, 32 kilométerre a 
megyeszékhelytől található. Itt halad a Fonyód-Kaposvár közötti vasút, melyen állomása van. Közeli 
város a közúton jól elérhető Marcali és Balatonboglár is. 

A település demográfiai jellemzői 

Somogyvár területe 53 km² lakossága 2014. évben 1 756 fő. 

Év Fő Változás 

2007 1911 100% 

2008 1911 100% 

2009 1911 100% 

2010 1909 99,8% 

2011 1869 97,8% 

2012 1803 94,3% 

2013 1786 93,4% 

2014 1756 91,8% 

Népességszám változás 2007-2014 Somogyvár 
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Somogyvár utolsó ismert népességi mutatói (2015. év) az akkori Magyarország népességének 0.02%-
a, Somogy megyének 0.56%-a. Népsűrűsége 33 fő/km2. 

Lakások száma 729, népességet figyelembe véve, ez 2.4 fő/lakás. Ha a népesség azonos ütemben 

változna, mint [2011-2015] időszakban (-0.56%/év), 2016-ban Somogyvár lakossága 1 736 lenne. 

Az országos negatív népesedési tendenciák a településre is jellemzőek. 

Somogyvár demográfiai problémáját az állandósult természetes fogyás jelenti, ennek következtében a 
település lakosságszáma lassú ütemben, de folyamatosan csökken. 

A népességveszteség másik oka az elvándorlás, sajnos a község népességmegtartó ereje nem elég 
erős. Az elvándorlók egyre inkább a képzettebb és fiatalabb korosztály soraiból kerülnek ki. 

Ha a férfiak és a nők arányát korcsoportos bontásban vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy közel 

azonos arányban születtek a gyerekek, viszont az életkor emelkedésével a férfiak száma fokozatosan 
csökken a nők számához képest. 60 év felett már jelentős a különbség, hiszen a férfiak és nők aránya 

40%-60%. Ebből következően a férfiak várható élettartama jóval alacsonyabb a nőkénél, ami 

országos tendencia is.  

A lakosság kor szerinti összetételének vizsgálatakor azt is megállapíthatjuk, hogy 2001. évben a 
település öregedési indexe 65 % volt, ami azt jelenti, hogy a 0-14 éves korú állandó lakosok száma 
nagyobb volt, mint a 65 év feletti állandó lakosok száma, azaz a település népességszerkezete 
fiatalos volt.  

 

2011-ben vizsgálva az öregedési index már 94 %, ami azt jelenti, hogy a 65 év felettiek száma még 
mindig kevesebb a 0-14 évesek számánál, tehát még nem jelenthették ki, hogy a település elöregedő, 

de ez a tendencia figyelhető volt. 

Összevetve a lakosságszám alakulásával az életkori mutatókat megállapítható, hogy csakúgy, mint 
Magyarország legtöbb településén, Somogyváron is elindult az elöregedési folyamat. 

Népességvándorlás 

Az elvándorlást és bevándorlást vizsgálva megállapítható, hogy a településre nagyobb mértékben 
jellemző az elvándorlás, mint az bevándorlás.  

A természetes szaporodás, ill. fogyás évenkénti ingadozást mutat, mely hosszabb időintervallumban 

kiegyenlítődik. Ha a természetes szaporodást számoljuk ki, hol pozitív, hol negatív értéket kapunk, 
hiszen az áttekintett években hol alacsonyabb, hol magasabb volt az élve születések száma a 
halálozások számánál. 

 

Közvetlen célcsoport: 

Fogyatékos személyek: gyógypedagógiai nevelést igénylő személyek. Főbb csoportjaik: az értelmi 

fogyatékosok, a látássérültek, a hallássérültek, a mozgáskorlátozottak, a beszédben akadályozottak, 
valamint a teljesítmény- és viselkedészavarokkal küzdők. Nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük sajátos 

pedagógiai eljárások alkalmazását igényli.(Mesterházi, 2001)  

WHO szerinti értelmezés: 

A WHO 1980-ban elfogadott osztályozási rendszere az általánostól eltérő fejlődésű 

gyermeket/felnőttet alapvetően három gyakorlati terület szempontjából vizsgálja. Ez az új, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_Vil%C3%A1gszervezet
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többdimenziós megközelítés határkőnek számított a magyar gyógypedagógiai gondolkodás 

megújulásában is. Az irreverzibilis fogyatékos állapot értelmezés helyébe a fogyatékossági folyamat 
értelmezése lépett. Biológiai, organikus szinten, tehát a szervezet szintjén sérülésről, károsodásról 

beszélünk, a pszichés funkciók, képességek szintjén pedig képesség-, illetve funkciózavarokról. A 
definíció tartalmazza a harmadik, a szociális szintet is, hiszen a megváltozott fejlődésmenetnek 

komoly kihatása van a szocializációra, és így beilleszkedési zavar, társadalmi hátrány keletkezik. Ez a 
WHO-definíció még mindig egyenes vonalú oksági láncként fogta fel a biológiai, a pszichés és a 
szociális szintek összefüggéseit. Eszerint a fogyatékosság az egyén individuális minősége. A WHO 

2011-es klasszifikációja az 1980-as „fogyatékossági folyamat” értelmezés kritikájából indult ki, 

amelynek fő elemei a kontextus faktorok jelentőségének elhanyagolása, a lineáris 

folyamatértelmezés, valamint a továbbra is megmaradt medicinális megközelítés voltak. Hivatalos 
magyar fordítása „A funkcióképesség, a fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO)” 

címen jelent meg (2004). Ez az osztályozási rendszer a fogyatékosság három szintje, az organikus, a 
funkcionális és a szociális szint kölcsönhatását hangsúlyozza. 

 Ellátotti célcsoport: 

A projekt megvalósításában érintett ellátotti célcsoport motivációs tényezőinek és elvárásainak 
feltárása, valamint az intézmény alapszolgáltatásain túli, kiegészítő/egyéb szolgáltatások iránti 

igények felmérése a komplex támogatási szükségletfelmérés elvégzésével az igényfelmérés 
megkezdődött, mely során az intézményben élő lakók felkészítése kezdetét vette. 

A lakók döntéshozatali képességét, jogait cselekvőképességük mértéke határozza meg. Szinte a 

teljes lakói közösség jogilag kvázi cselekvőképtelen, mivel ügyeinek viteléhez szükséges belátási 

képessége tartósan hiányzik. A cselekvőképtelenség okán fokozott segítséget kell nyújtanunk az 
érdekérvényesítésben, a személyes ügyek intézésében, illetve a lakóközösségen belüli státuszok és 
szerepek pozicionálásában, megtartásában. Az önálló döntéshozatalra való képessé tevés érdekében 
asszertív szituációs gyakorlatokat és tréningmódszereket is alkalmazunk. 

A kiváltással kapcsolatos részletes tájékoztatás nyújtására kerül sor, továbbá a törvényes képviselők 

felkészítése is megkezdődik, melyre különösen a súlyos és halmozottan fogyatékos személyek esetén 

fektetünk nagy hangsúlyt.  

Az esetvitelért felelős dolgozók feladata lesz a reális elvárások és célok felszínre hozása, 

megvalósításának segítése.  

A motivációs tényezőkön belül jelenlegi ismereteink szerint is kiemelt jelentőségű a baráti, érzelmi 

kapcsolatok előtérbe kerülése, melynek megvalósulására a projekt lehetőséget kínál.  

A pályázatban a fejlesztés elsődleges célcsoportja 140 fő fogyatékos személy, akik a Kéthelyi Értelmi 
Fogyatékosok Otthonának ellátottja.  

Az ellátottak jellemzői a lakók bemutatásánál kerültek részletesen ismertetésre. 

A támogatott lakhatásra javasolt személyek átlag életkora: 47.92 év 

A székhely intézményben élők nem szerinti megoszlása alapján megállapítható, hogy a férfi lakók 
száma meghaladja a női lakók számát (férfiak száma 28 fő, a nőké 42 fő). 

 Korcsoport szerinti megoszlás 

 18-39 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 
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Férfi 6 10 11 5 5 4 1 

Nő 5 8 5 3 3 2 2 

Összesen 11 18 16 8 8 6 3 

 

A korcsoport szerinti megosztás és az átlag életkori számítás rávilágít arra, hogy az intézményben 
élők többsége középkorú. Ugyanakkor az idősödő ember ellátása a megnövekedett ápolási és 

gondozási szükségletet megköveteli. 

A legtöbb ellátott több évtizede él az intézményben, amit otthonának tekint. Ide fűzik barátságok, 

családi kapcsolatok, kötödések, munkalehetőségek, ez jelenti számunkra a biztonságot. Élnek együtt 

fogyatékos testvérpárok és fogyatékos szülők az ugyancsak fogyatékos gyermekével. 

A fentiekből is látszik, hogy a lakók zöme gyermekkortól él az otthonban és esélye sincs arra, hogy 

valaha is vissza vagy bekerüljön családi – szülői környezetbe. Ezért is rendkívül fontos a kiváltást 

követően olyan közösségi lakhatás kialakítása, ahol a lakók egyenrangú partneri lakóközösségben 
élhetik az életüket. 

 Fogyatékosság szerinti összetétel: 

 
 

A halmozottan fogyatékos személyek halmazati sérülése, látás, hallás, mozgásszervi fogyatékosság. 
Amihez esetenként autisztikus jegyek vagy más nem organikus eredetű megbetegedések társulnak. 

Az ellátottak 29%-a a középsúlyos, 23%-a súlyos, halmozottan fogyatékos, ami a fizikai és mentális 
ellátásuk is nagyobb szükségletet igényel valamint állandó felügyeletet. 

Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt 66 fő áll, míg a cselekvőképes lakók száma 4 fő. 

A cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló ellátottak 68,18%-a cselekvőképességében 

teljesen korlátozott ellátott. 

enyhe értelmi 
fogyatékos

21%

középsúlyos 
értelmi 

fogyatékos
44%
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Ez a tény alapvetően meghatározza a lakók közösségi ellátásban gyakorolt döntési képességét a 
támogatott döntéshozatal mechanizmusát. Szinte minden felnőtt lakó esetében igaz, hogy nagyon 

szoros kapcsolatban kell lenni az intézménynek a gondnokokkal.  

Az egyéni készségek és képességek szintjének megfelelő szolgáltatások megválasztásához az 
ellátottak támogatott döntéshozatal keretében történő segítése indokolt. 

A kisközösségben az önálló és autonóm életvezetésre való valósulhat meg és az egyéni 
szükséglethez mért ellátás. A település keringésébe való teljesebb bekapcsolódás. A dolgozó 
munkatársaknak új szerepkörök és az attitűdváltozás támogatása. A pszichoszociális 

fogyatékossággal élő emberek számára pedig valódi esély teremtődik az önálló életvitel kialakítására, 

valamint a társadalmi, szakmai előítéletek lebontására, a felépülésen alapú megközelítés során pedig 
az emberi jogi megközelítés érvényesülésére. A célcsoport heterogenitása. 

A pályázat értelmi fogyatékos célcsoportjának felkészítése a kiváltással járó változásokra az egyik 
legfontosabb szakmai feladat és kihívás, mivel ápoló-gondozó otthonból egy számukra újfajta 
szemléletű ellátási formába, a támogatott lakhatásba kerülnek, melyhez szükség van a lakói 

felkészítésre. A felkészítésnek egyénre szabottan, a komplex szükséglet felméréssel kapott 
eredmények függvényében szükséges kivitelezni az lakók igényeit szem előtt tartva, valamint a 
kommunikációs képességeiket.  

A lakói felkészítés az alábbi területeket érinti: 

• önismeret, 
• önérvényesítés, 
• támogatott lakhatás, 
• önállóság fejlesztése, 
• életvezetési ismeretek, 
• háztartásvezetési ismeretek, 
• kapcsolatrendszerek kialakítása, 
• kommunikáció, 
• támogatott döntéshozatal, 
• kapcsolati szférák, 
• együttélés, 
• konfliktuskezelés, 
• váratlan helyzetek kezelése.9 

A felkészítést felölelő témák szorosan összefüggnek az ellátás támogatási területeivel. A pályázati 
felhívásban felsorolt témák mellett résztémák is megjelenítésre kerültek, melyek szintén az 
életterületek fontos részei és elemei lesznek a támogatott lakhatásban.  

A felkészítéseket az ellátottak mentális állapota alapján célszerű mikro-, vagy kiscsoportokban 
végezni, valamint külön figyelni kell a súlyos és halmozottan fogyatékos lakókra, akiknél az értelmi 
fogyatékosság mellett a kommunikáció nagymértékben akadályozott látás-, hallássérülés, vagy 
verbális kontaktus zavara, vagy képtelensége miatt. A felkészítések sikerét növelheti az intézményi 
szakemberekkel való folyamatos konzultáció, visszacsatolás.  

A projekt fontos területe a foglalkoztatás, melyre a lakóink felkészítése nagy jelentőséggel bír. A 

munkavégzés a hasznosság érzése mellett a szükségletek hierarchikus rendszerében az 
önmegvalósítást szolgálja. A képzések során a készségek és képességek figyelembevétele mellett 
                                                        
9https://www.palyazat.gov.hu/efop-222-intzmnyi-elltsrl-a-kzssgi-alap-szolgltatsokra-val-ttrs-fejlesztse 
 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-222-intzmnyi-elltsrl-a-kzssgi-alap-szolgltatsokra-val-ttrs-fejlesztse
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fontos megtalálni az ellátottnak leginkább megfelelő foglalkoztatási formát, melyben kreativitását 

kibontakoztathatja és sikerélménnyel gazdagodhat. A projekt előkészítésétől, a pályázat befejezéséig 

folyamatos közvetlen kontaktust és tájékoztatást szükséges biztosítani a dolgozók számára. A lakók 
esetében a „Semmit rólunk nélkülünk” elvnek szükséges érvényesülni, de a pályázat kapcsán az elv a 

dolgozókra is érvényes. A lakói és a dolgozói felkészítésnek párhuzamosan kell történnie.  

Főbb témák, programok lehetnek a projekt során: 

o támogatott lakhatás, mint ellátási forma, 
o szemléletváltás az ellátásban, 
o a lakói felkészítésekben való bevonás, életterületek megismerése, 
o már működő támogatott lakhatás megtekintése, 
o a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberekkel kapcsolatfelvétel, tapasztalatok 

átvétele és cseréje, 
o illetékességi körök változása, 
o szupervízió, 
o kommunikációt, konfliktusok kezelését segítő képzések. 

 Az intézmény munkatársai: 

Az intézmény munkatársai körében előzetes igényfelmérést végeztünk a jelenlegi helyzetük 
megítélésére és jövőbeli elképzeléseikre vonatkozóan. A pályázati felhívás egyik megfogalmazott 

részcélja az, hogy a közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre. A 
megvalósítás során az új szolgáltatási formára történő dolgozói felkészítés részeként rendkívül 

komoly hangsúlyt fektetünk a paradigmaváltásra, a medikális megközelítésből a felépülés elvű 

munkamódszer szemlélet meghonosítására. 

A támogatott lakhatásra vonatkozó új jogszabályok, szakmai, módszertani ajánlások megismerése, 
adaptálása valamennyi intézményi vezető számára elvárás. Vezetői szintű tapasztalatszerző 

látogatásokat szervezünk azon településekre, ahol már működnek a támogatott lakhatási programok. 

A TÁRS projektben kijelölt intézményi koordinátorral rendszeres kapcsolatot tartunk fenn. 

Megszervezzük a középvezetői team szupervíziót. Külön hangsúlyt fektetünk a szakmai 

együttműködések erősítésére, fel kívánjuk venni a kapcsolatot az országban működő támogatott 

lakhatásban érintett nonprofit szervezetekkel az országos hatókörű szakmai érdekképviseleti 

szervezetekkel. 

A munkatársak partnerként történő kezelése a projekt megvalósításának ideje alatt lényeges eleme 

lesz az új ellátás sikerének.  

 A helyi lakókörnyezet, a helyi polgárok: 

A megvalósítás időszakában tudatosan felépített, érzékenyítő kampánnyal, a helyi média 

együttműködésével előkészíthetjük a sikeres inklúziót. 

 Érintett környezet, érzékenyítő rendezvények, tájékoztató eszközök 

A projekt megvalósításához kapcsolódóan a lakosság, a közvetlen lakókörnyezet tájékoztatását több 
csatornán keresztül tervezzük megvalósítani: 



 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” 
 

54 
 

 Személyes találkozások: 

 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének igazgatója 

erre vonatkozó engedély birtokában a helyi médián keresztül ad folyamatosan tájékoztatást a 
projekt megvalósulásáról. Hivatalos média megkeresések alapján vállalunk média 
megjelenést (helyi, megyei, országos rádió, televízió). 

 Az építkezések ideje alatt rendszeres látogatásokat teszünk a lakókkal a helyszíneken, ahol 
találkozókat szervezünk a közvetlen környezetben lakó utcabeli emberekkel. 

 Az érintett szomszédokat, utcaközösségeket a felkészülés időszakában meghívjuk az 

intézménybe abból a célból, hogy csoportos, kötetlen beszélgetéseken ismerkedjenek a 
lakókörnyezetükbe költöző lakókkal. 

 Az intézmény dolgozói, felhasználva az informális (családi, rokoni, baráti) 
kapcsolatrendszerüket egy számukra készített útmutató alapján folyamatosan érzékenyítik, 
tájékoztatják a lakosságot.  

 Amennyiben a helyi önkormányzat képviselőtestülete tájékoztatást kér a projektről, szívesen 

állunk rendelkezésre. 

 Írásbeli kommunikáció: 

 A kiváltási programról folyamatosan tájékoztatót küldünk a sajtó helyi képviselőinek, 

tudósítóinak.  

 Pozitív döntés birtokában a helyszínek közvetlen környezetében, szomszédságában élőket 

írásban tájékoztatjuk a projektről.  

 Az intézmény honlapjára feltöltjük a pályázati dokumentációt, így a lakosság és az érintettek, 
hozzátartozók az interneten keresztül interaktívan is bekapcsolódhatnak a folyamatokba. 

A kiváltás egy teljesen új helyzetet teremt azokon a településeken, ahol a projekt megvalósul. A lakók 
a települési közszolgáltatásokat korlátozás nélkül igénybe vehetik. A közösségi rendezvényeken, 
falunapokon, helyi ünnepségeken rendszeresen részt vesznek, a műsorokban fellépnek. A 

rendezvény kitűnő alkalom arra, hogy a szociális otthonokat körülvevő sztereotípiát, félelmet, 

szorongást oldjuk. 

Ennek ellenére számítunk a lakosság körében jelentkező ellenérzésekre, félelmekre. A lakossági 
érzékenyítés során a kommunikációs stratégiánk lényege: a negatív vélemények pozitív irányban 
történő mozdítása. A lakosság érzékenyítése a projekt része, mely kidolgozott terv alapján szükséges, 
hogy megvalósuljon. 

 A hozzátartozók, gondnokok bevonása a programba 

A lakók felkészítésénél a család, a gondnokok szerepének, részvétele hangsúlyos. A projektidőszak 

alatt tematikus találkozókat szervezünk a törvényes képviselők részére, azért, hogy a gondnokság 

tartalmi elemeit hozzá tudjuk igazítani az új típusú szociális és lakhatási szolgáltatáshoz. 

A hivatásos gondnokokkal a kapcsolata mind az ellátottaknak, mind az intézménynek nagyon jó. A 
jobb életfeltételek miatt, melyet a projekt teremthet meg az ellátottak számára a gondnokok 
támogatják a férőhely kiváltást, mely a családtagokra is igaz. A lakók biztonságát a folyamatos ellátást 
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szükséges szavatolni számukra, így nyerhetők meg a folyamatnak. Fontos a korrekt tájékoztatás és a 

nyílt kommunikáció az intézmény részéről. 

A projekt hatásai 

o Megszűnik a lakók településen belüli teljes, illetve részleges izolációja, szeparációja. 

o Az intézményi ellátás külső kapcsolatokban gazdag, modernizált és humanizált, nyitott, 

személyközpontú szolgáltatássá alakul át. 

o Az érintett lakó, saját élete irányítójává válik-válhat. 

A lakókra gyakorolt hatásait jelenleg megbecsülni tudjuk. Az életkörülményeket tekintve egyértelmű 

lesz a pozitív hatás, a kiváltással a lakók életminősége is javulni fog.  

A kiváltás következtében a dolgozók munkakörülményei is pozitívan változnak meg, annak ellenére, 
hogy a koncentrált, egy helyen történő munkavégzést egy több helyszínből álló, más típusú 

munkavégzés váltja fel. 

2.3. AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA BEMUTATÁSA  

 A kiváltott intézmény és egységeinek leírása az ellátandó szakmai feladatok 
szempontjából 

Az integráció latin eredetű szó, egységesülést, beolvasztást, beilleszkedést jelent. A társadalmi 

integrációra leszűkítve a fogalmat, a faji, etnikai alapú elkülönítést hivatott orvosolni a békés 

együttélés érdekében. Egy folyamat, amely a fogyatékos és nem fogyatékos emberek közti interakciót 
maximálisan lehetővé teszi, tehát a hangsúly az együttes tevékenységen, a kölcsönös kommunikáción 

van. Ennek feltétele a kétoldalú alkalmazkodás, amelynek során mindkét fél ad és kap valamit.  

Ezért nem megfelelő tehát az a nézőpont, miszerint a fogyatékos embereknek kell alkalmazkodniuk a 

többség életmódjához, mint ahogy az a felfogás sem helyénvaló, hogy a többségnek kell 
alkalmazkodnia a fogyatékossággal élőkhöz. Kölcsönös alkalmazkodásra van tehát szükség. Egyenlő 

jogokat és lehetőségeket jelent minden ember számára az életlehetőségek folyamatos javítása. 

Gyakorlatilag egy szándék, amely a stigmák megszüntetését hangsúlyozza. Az integráció során az 
emberek nem lesznek láthatatlanok, illetve fontos megjegyezni azt is, hogy nem célja a különbségek 
megszüntetése. Mindannyian mások vagyunk, senkinek sem célja az uniformitás. „Durkheim a 

társadalmi integráció feltételeit kereste. Úgy látta, hogy ehhez közös hiedelmek, érzések, értékek, 
’kollektív tudat’, a társadalom tagjait összekötő szolidaritás szükséges”. A társadalmi integráció 

kritériuma, hogy a társadalom nem bomlik szét egymástól eltérő rétegekre. 

A fogyatékossággal élő emberek integrációja alatt értjük például azt, hogy be kell vonni őket a 

döntéshozatalba. Az épületeket, tömegközlekedési eszközöket akadály mentesítjük. Segíteni kell őket 

abban, hogy szabadon tudják gyakorolni jogaikat, támogatásra, védelemre van szükségük. 
Ugyanakkor az önállóság és a függetlenség nagyon fontos számukra: amennyiben ez nem valósul 
meg, ők is láthatatlannak érzik magukat. A fogyatékos emberek számára a legfontosabb az 

esélyegyenlőség vagy esélyteremtés (társadalmi befogadás) és a hozzáférhetőség. 

Az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy legyen mindenkinek esélye a tanulásra, a munkára, karrierre, jó 

minőségű szolgáltatásokra, kultúrára, szórakozásra, attól függetlenül, hogy férfi-e avagy nő, 

fogyatékos vagy nem fogyatékos. Egyenlőség, amely az emberek számára lehetővé teszi, hogy 

élhessenek esélyeikkel. A hozzáférhetőség jelenti például a könyvtárat, ahova egy kerekes székes 

könnyedén be tud jutni, vagy egy hallássérült is ugyanúgy megtalálja, amit keres; vagy a posta, ahol 
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olyan tájékoztatók vannak, amik mindenki számára érthetően vannak megfogalmazva. Minden 

szolgáltatás, épület és információ elérhetővé van téve a fogyatékos emberek számára is. Vannak, 

akiknek persze szükségük van némi segítségre, de ez nem azt jelenti, hogy megmondjuk nekik, mit 
csináljak, vagy, hogy helyettük cselekszünk és gondolkodunk.  

 Az integráció alapelvei: 

Az egyenlő jogok elve ugyanúgy vonatkozik a fogyatékos személyekre és nagyon fontos betartásuk 

az ő esetükben is. Identitásbetartása a fontos, hanem sokkal inkább az esélyteremtés, azoknak az 
akadályoknak az eltávolítása, melyek a fogyatékos társadalom esélyeit nehezítik (egyenlő esélyek 

elve). Ha időben elkezdődik a rehabilitáció, nagyobb esély van az integrációra.  

„Támogató, segítő szolgáltatások biztosításának elve: a humán erőforrás oldaláról: szakképesített 

személyek és a család jobb bevonása, az anyagi erőforrás: megfelelő speciális eszközök biztosítása, 

az integrációban dolgozó alkalmazottak megfelelő bérezése”. 

A szolgáltatás alapú ellátásra való áttéréssel nagyobb teret kapnak integrációs törekvéseink, melyeket 
az alábbiak terén kínálnak lehetőséget. 

Az integrációs program megvalósításának színterei: 

o jelenlét a község életében: séta, vásárlás, posta, stb, 

o bekapcsolódás a község kulturális életébe, rendezvényeken való részvétel, 

o színházlátogatás, 

o könyvtárlátogatás, 

o kirándulás, 

o uszoda látogatás, 

o látogatás iskolákba, óvodákba, 

o látogatás társintézményekbe, 

o kulturális fesztiválokon való fellépés 

o klubok, szakkörök szervezése, a községben fellelhető klubok életébe bekapcsolódás (sakk, 
hagyományőrző klub),  

o sportolás (futball – integrált futball csapat szervezése a székhely intézmény lakóival, 
bekapcsolódás a helyi futball csapatba), 

o integrált sportversenyek rendezése (a község minden korosztályát megszólítva), 

o az iskolai közösségben bekapcsolódás osztályfőnöki órába, segítve ezzel az inkluziót, közös 

programok szervezése,  

o nyílt nap a helyi lakosok számára, 

o advent hetében családtagokkal, helyi közösségekkel készülődés az ünnepre, 
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o hitélet gyakorlása a templomban, 

o kapcsolatfelvétel helyi, környékbeli vállalkozásokkal –munkalehetőségek, munkavállalásra 

szocializálás. 

Az akadálymentes tervezés kiindulópontja tehát a fogyatékos személyek szükségleteinek kielégítésének 
szempontja speciális eszközök, berendezések, műszaki megoldások alkalmazásával (melyek a 
korábbiakban részletesen bemutatásra kerültek). 

A támogatott lakhatás ingatlanjai Kéthely, Somogyvár és Öreglak községekben kerülnek megépítésre 
az önkormányzat által felajánlott közművesített telkeken, 140 férőhely kerül kiváltásra, így 10 db 12 
férőhelyes és 2 db 10 férőhelyes lakás megépítésére kerül sor (korábban részletezettek szerint), 

melyekben a lakhatási szolgáltatást kívánjuk az ellátást igénybe vevők részére nyújtani (integrációs 

céllal), valamint azokat a szolgáltatási elemeket, melyek a lakókörnyezetben biztosíthatók. 

A településen elérhető szociális szolgáltatások kapacitása véges, egyes szociális és 

közszolgáltatások helyi szinten nem érhetőek el, a társadalmi életben való részvétel segítése 

érdekében a támogatott lakhatás keretében szociális alapszolgáltatások intézmény keretében 
létrehozott, szolgáltatási központokon keresztül történő nyújtása valósul meg. 

A komplex szükségletfelmérés alapján az egyes szolgáltatási elemeket alapszolgáltatás 
létrehozásával, a kiváltásban érintett székhely intézményben, valamint a Somogyváron kialakításra 
kerülő szolgáltató központokban kívánjuk nyújtani (korábban részletezettek szerint), azonban az 

ellátottak korábban részletezett állapotából és a szolgáltatás jellegéből adódóan, az egyes 
szolgáltatási elemek a lakhatást céljára szolgáló ingatlanban (az ellátottak otthonában) kerülnek 
biztosításra. A szolgáltató központokban a munkatársak adminisztrációs feladatainak ellátáshoz és a 
munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak. 

A nagylétszámú 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 és az ellátásban részesülők és a térségben élők számára az 

elérhetővé tétele az érintettek életminőségének javítását célozzák. 
 
A szükséges létszám megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az ellátottak jelentős része 24 órás 

felügyeletet, folyamatos, életvitelszerű segítést igényel. Mindezt a tisztálkodás, az öltözködés, az 

étkezés, tehát a mindennapok valamennyi tevékenysége során. Kiemelt feladat, hogy az ellátottak 
olyan támogatást kapjanak, ami teljes egészében saját szükségleteikhez és elvárásaikhoz 
illeszkednek. 

A támogatott lakhatás keretében végzett szakmai munkáért az intézmény vezetője felelős. Az 

esetvitelt és a gondozó/kísérő támogató munkatársat a támogatott lakhatás fenntartója biztosítja, ő 

jelöli ki minden igénybevevő számára az esetvitelért felelős személyt. Egy esetfelelőshöz egyszerre 

12 fő ellátott tartozik. 
Az esetfelelős felel az egyéni szolgáltatási tervben meghatározott célokért és tevékenységekért.  
 
 
 
 Az esetfelelős kompetenciája kiterjed: 

- az ellátott képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt 

segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére,  
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- az egyéni esetkezelésre, 
- az ellátott döntéseinek támogatására,  
- a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására. 

 TL lakásonként (12 db): 

 1 fő esetfelelős,  
 4 fő gondozó/kísérő támogató 

A komplex szükségletfelmérés alapján nyújtandó szolgáltatok létszámigénye a szolgáltatási célú 
ingatlan személyi feltételénél került megjelenítése az intézmény teljes szervezeti organogramjával 
együtt. 
 

 Szolgáltatás nyújtás környezete 
 Kéthely: 

Kéthely a Marcali kistérségben, a Dél-Dunántúli Régióban, Somogy megyében helyezkedik el. A 
Balaton közelsége – 7 km – meghatározó jelentőségű. Keletről a Nagyberek síksága, nyugatról a 

Baglas hegy millió szőlőtőkével borított oldala határolja. A település és környéke turista 
látványosságokban gazdag. 

 
Kéthely elhelyezkedése 

 

 

Forrás: www.terport.hu (2002.) 

 

A jó infrastruktúrával rendelkező és dinamikusan fejlődő település ideális hely a támogatott 

lakhatásban élő ellátottak számára. A már működő telephelyek beintegrálódtak a helyi közösségbe, 
aktív részesei a közösség kulturális és sport életének. A kultúrház, könyvtár, sportegyesület 

http://www.terport.hu/
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lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltéséhez érdeklődési körüknek megfelelően. Kéthely 
folyamatosan fejlődő település. A településen működik óvoda, általános iskola, szociális szolgáltatás, 

háziorvos, fogászat. Az egészségügyi szolgáltatások tekintetében a háziorvos és fogászati 
szakrendelés és védőnői szolgáltatás működik. 

Egyre több számmal jelennek meg egyesületek, alapítványok, úgymint: 

 Kéthelyért Egyesület, 

 Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

 Kéthelyi asszonykórus, 

 Kéthelyi sakk-kör, 

 Gazdakör. 

Kéthely település lakosságának száma 2.323 fő, ami Magyarország népességének 0,02%-a, Somogy 
megye népességének 0,73%-a. A lakónépesség száma évről évre csökken, ami országos tendencia. 

Kéthely lakónépessége 2008-ban 2372 fő volt, míg 2011-re ez a szám 2297 főre csökkent.2012-ben 
ez a szám 2368 főre nőtt, ez az előző évhez képest 103, 1%-os változást, növekedést mutat. De a 
következő években ismét csökkenés figyelhető meg. 2013-ban 2340, 2014-ben 2304 fő a 

lakónépesség száma, a változás 98,6%-os volt. 2015-ben pedig 2304 fő 99,8%-os a változás előző 

évhez képest. 

Kéthelyen jelenleg nincs az esélyegyenlőség szempontjából meghatározott célcsoportok helyzetére 
vonatkozó helyi szolgáltatás nincs.  

Folyamatosan fejlődő település, a teljes víz- és csatornarendszer kiépített. Az épületek 80%-ában 
vezetékes gáz van. A település infrastrukturális ellátottsága jó, a mellékutcák aszfalt burkolattal 
ellátottak, ivóvíz, szennyvíz mindegyikben, sőt az áramszolgáltatás a kéthelyi hegyben is megoldott. A 

településen működik óvoda, általános iskola, szociális szolgáltatás, háziorvos, fogászat. 

A jó infrastruktúrával rendelkező és dinamikusan fejlődő település ideális hely a támogatott 

lakhatásban élő ellátottak számára. A már működő telephelyek beintegrálódtak a helyi közösségbe, 

aktív részesei a közösség kulturális és sport életének. A kultúrház, könyvtár, sportegyesület 
lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltéséhez érdeklődési körüknek megfelelően. Kéthely 
folyamatosan fejlődő település. A településen működik óvoda, általános iskola, szociális szolgáltatás, 

háziorvos, fogászat. Az egészségügyi szolgáltatások tekintetében a háziorvos és fogászati 
szakrendelés és védőnői szolgáltatás működik. 

A helyi önkormányzatnak a 2011.évi CLXXXIX. törvénye Magyarország helyi önkormányzatairól 
rendelkezik a helyben biztosítható közfeladatokról. A település lakosságszáma alapján a következő 

közfeladatok ellátására köteles az önkormányzat:  

 étkeztetés, 

 óvodai nevelés, 

 családsegítés, 

 házi segítségnyújtás, 
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 védőnői szolgálat, 

 háziorvosi szolgálat, 

 könyvtári szolgáltatás, 

 közművelődési színtér, 

 hulladékgazdálkodás. 

A szociális alapszolgáltatás fenntartója Kéthely és Környéke Szociális Társulás. A Kéthelyi Szociális 
Szolgáltató Központ személyes gondoskodást nyújtó integrált szociális intézmény. Alapszolgáltatásai 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek klubja), családsegítés, gyermekjóléti 
szolgáltatás. 

A képviselő-testület a Marcali Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást, bölcsődei ellátást, támogató szolgálat ellátását. 

Bár a településen biztosított a szociális alapszolgáltatások igénybevétele, azonban a rendelkezésre 
álló kapacitások nem teszik lehetővé, hogy az engedélyezett létszámon felül az intézményben 

ellátottak szükségleteinek fedezését is fel tudják vállalni, ezért az intézmény alapszolgáltatások 
engedélyezésével kíván hozzájárulni az ellátottak életminőségének javításához. Mindezt szolgáltató 

központ keretében kívánja megvalósítani, lehetőséget teremtve annak, hogy a településen élő 

lakosság felmerülő igényeihez a szolgáltató központ szolgáltatásai adekvát választ tudjon nyújtani. 

 Öreglak 

A Dunántúli-dombság Somogyi-dombságában fekszik, Somogy megye északi részén, a Nagyberek 
déli peremén. A legközelebbi városok: 8 kilométerre Lengyeltóti és 15 kilométerre Fonyód. 

Öreglak területe 21 km2, lakossága 2014. évben 1 537 fő. 

 Fő Változás 

2007 1596 100% 

2008 1618 101,3% 

2009 1609 100,8% 

2010 1599 100,1% 

2011 1597 99,9% 

2012 1572 98,4% 

2013 1623 101,6 % 

2014 1537 96,3% 

Népességszám változás 2007-2014 Öreglak 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelt%C3%B3ti
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fony%C3%B3d
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Az országos negatív népesedési tendenciák a településre is jellemzőek. Öreglak demográfiai 

problémáját az állandósult természetes fogyás jelenti, ennek következtében a település 
lakosságszáma lassú ütemben, de folyamatosan csökken. A népességveszteség másik oka az 
elvándorlás. Sajnos a község népességmegtartó ereje nem elég erős. Az elvándorlók egyre inkább a 

képzettebb és fiatalabb korosztály soraiból kerülnek ki. 

A közművesítettség Öreglak belterületén jónak mondható. A belterület egészén kiépítésre került a 

vezetékes gáz, és a csatornahálózat, biztosított ez egészséges ivóvíz ellátás. A szennyvízcsatorna-
hálózat belterületen 100 %-os lefedettséggel van kiépítve, a rákötések aránya 75 %. A gázvezeték 
csak a község belterületén került kiépítésre. Öreglakon a lakásállomány 65 %-a vezetékes 
gázfogyasztó. Az ivóvízhálózat kapacitása megfelelő, ugyanakkor megemlítendő a vezetékes ivóvíz 

igen magas vastartalma. A villamos energia ellátás a belterületen közel 100 %-os, külterületen kb. 35-
40 %-os. 

A közvilágítási hálózat felújítása 2002. évben megtörtént, az energiatakarékos lámpatestek 
felszerelésével zavartalan a közvilágítás. 

A hírközlő hálózat szinte teljes egészében kiépített, a lakások 75 %-ában van telefon, a különböző 

mobil rendszerek is évek óta működnek. 

A község úthálózata belterületen teljes egészében kiépített, azonban több útszakasz felújításra szorul.  

A tömegközlekedés helyezte: Az autóbusz és vonatközlekedés igazodik a lakosság igényeihez 
(munka és iskolakezdés), a megyeszékhely és a környező városok (Marcali, Lengyeltóti, 

Balatonboglár, Fonyód) megközelíthetők. 

A település lakosságszáma alapján a következő közfeladatok ellátására kötelezett:  

 Étkeztetés 

 Óvodai nevelés 

 Házi segítségnyújtás 

 Védőnői szolgálat 

 Háziorvosi szolgálat 

 Közművelődési színtér 

 Hulladékgazdálkodás 

A szociális alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatásokat a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül 
biztosítják. A kistérség a feladatok közös ellátását azzal a céllal fogalmazta meg, hogy a kistérség 
valamennyi lakosának esélyegyenlőséget, azonos szintű feladatellátást tudjon biztosítani, tekintet 

nélkül arra, hogy mely településen él. 

A Társulásban részt vevő képviselőtestületek döntése értelmében a kistérség területén a szociális és 

gyermekvédelmi személyes gondoskodási feladatokat kistérségi rendszerben látják el. Buzsák, 
Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök 

települések képviselőtestületei.  
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2005. január 28-i együttes testületi ülésükön Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ néven közös 
intézményfenntartó társulást hoztak létre lengyeltóti székhellyel a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (4). bekezdése alapján. 

A közösen fenntartott intézmény működését 2005. március 1-jén kezdte meg és az alábbi feladatokat 
látja el: 
 
- étkeztetés, 
 
- házi segítségnyújtás, 
 
- családsegítés, 
 
- nappali ellátás, 
 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
 
- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde). 
 

A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 

Telephelyei: 8695 Buzsák, Fő tér 1. 

  8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 

  8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 

  8697 Öreglak, Fő u. 14. 

  8698 Somogyvámos, Csepregi u. 8. 

  8699 Somogyvár, Kossuth L. u. 75. 

  8692 Szőlősgyörök, Bató B. u. 12. 

  

A biztosított alapszolgáltatások közül az étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás kerül 
bemutatásra. 

Étkeztetés 
 
Az ember számára élete fenntartásához naponta megfelelő mennyiségű tápanyagra, ásványi sókra, 

vitaminokra, folyadékra van szüksége. A napi szükséges táplálékfelvétel mennyiségét, összetételét 
befolyásolja a táplálkozó kora, egészségi állapota, napi fizikai teljesítménye. 
A szolgáltatás igénybevételének módját, a jogosultak körét, a térítési díj mértékét a települési 
önkormányzatok helyi szociális rendeleteikben rögzítik. A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
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alapszolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt biztosít azok számára, akik koruk, egészségi 
állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére nem képesek ezt biztosítani 
tartósan, vagy átmenetileg.  

Házi segítségnyújtás 

A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ kistérségi alapszolgáltatást biztosít az arra rászoruló emberek 
részére házi segítségnyújtás keretében.. Tevékenysége összetett, szerteágazó, az életvitel minden 
területére kiterjedő teljes körű gondoskodást jelent. 
Az ellátottak életvitelükhöz, személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik 
ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez kapnak segítséget a 
gondozónőtől. 

Házi segítségnyújtásban részesítjük lakásukon azokat az idős, beteg embereket, akik önmaguk 
ellátására képtelenek, vagy részben képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy nem tudnak a 
hozzátartozóik gondoskodni, és erre a szolgáltatásra egyéni kérelem alapján igényt tartanak. 
 
Nappali ellátás 

A nappali ellátások közül a társult önkormányzatok a településeken élő 18. életévüket betöltött 

egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 

ellátásra részben képes személyek ellátását vállalták. Napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgáló intézmény. 

Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, foglalkoztatását, egészségügyi, mentális ellátását. 
Nappali ellátást igény szerint Buzsákon, Lengyeltótiban, Öreglakon, Somogyvámoson, Somogyváron, 
Szőlősgyörökben biztosítja az Alapszolgáltatási Központ minden településre vonatkozóan, 

hétköznapokon 7. 30-16 óra között.  

Engedélyezett férőhelyek száma:  Buzsák: 25 fő, 

Lengyeltóti: 25 fő, 

Öreglak: 40 fő, 

Somogyvámos: 30 fő, 

Somogyvár: 20 fő,  

Szőlősgyörök: 25 fő. 

Az idősek nappali ellátását biztosító nappali intézmény 30 férőhelyes, kihasználtsága az elmúlt 

néhány évben közel 100 %-os. Szociális étkeztetésben 30 fő részesül, házi segítségnyújtás keretében 

3 fő gondozónő 30 fő ellátását végzi. 

A településen működik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő 40 

férőhelyes Öreglaki Különleges Gyermekotthon, valamint a 8-8 férőhelyes Fészek, Kuckó, Napsugár, 

Vacok és Zugoly Különleges Lakásotthonok. 

Kultúra 

Településen található a Szent László Nemzeti Emlékhely, illetve az ehhez kapcsolódó 
látogatóközpont. A falu múltjából adódóan számos látnivaló található itt, melynek következtében a 
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turizmus jelentős. Szintén a szabadidős tevékenységet támogatja a Közösségi ház és az egyéb 
szórakoztatóhelyek. 

Vallás 

Öreglak lakossága túlnyomó részt római katolikus vallásúnak vallja magát. 

Elenyésző számmal egyéb felekezethez tartozók is jelen vannak a település életében. 

Szolgáltatástervezési koncepció nem készült a településen, így szolgáltatás bővítést sem terveznek a 

falu vezetői. 

A településen a fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai 

adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről. Kivételt képeznek ez alól a tanköteles korú fogyatékkal élő gyermekek, 

hiszen a sajátos nevelési igényű gyermekekről pontos adataink vannak, ők integrált oktatásban 

vesznek részt. A szociális ellátások igénybevevői között nagy valószínűséggel jelen vannak 

fogyatékos személyek is. 

A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, 

járadék, segély. Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami 
tovább rontja megélhetési esélyeiket. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő 

emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatárolódtak. 

Településen kevés a foglalkoztatási lehetőség a fogyatékkal élők számára, nem megoldott a 

foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. 
Jelenleg nincs a településen csak fogyatékkal élőket, vagy megváltozott munkaképességűeket 

foglalkoztató munkáltató. 

A faluban a középületek többségének akadálymentesítése megtörtént, azokat a fogyatékkal élők 

akadály nélkül megközelíthetik. Sajnálatos módon a közlekedésben ez már nem igaz, hiszen az 
autóbuszokra, vonatokra kerekes székkel feljutni nem lehet. 

Igény esetén az önkormányzat a tanyagondnoki gépjárművével vállalni tudja a mozgásukban 
korlátozott személyek szállítását. 

A fogyatékos személy számára jogszabályban meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző 

fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférést. 

Mint ahogyan előző pontban kifejtésre került a középületek akadálymentesítése csak részben 

megoldott. Főként a mozgásszervi fogyatékosok számára történt meg az akadálymentesítés a 

település közintézményeiben. 

Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön 
jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. 

Akadálymentes parkolóhely településen csak két parkolóban van kijelölve. A közterületek, járdák, 
parkok akadálymentesítése nem biztosított a településen. 

Megemlítendő, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak tartós használatra kijelölt 

települési ingatlan megközelítése is problémákat indukál. Az említett utcában nincs kiépített járda, így 
az ott lakók csak a közutat vehetik igénybe. A kerekes székkel közlekedő klienseinknek ezen felül 

nehézséget okoz a rossz minőségű aszfaltburkolat, melyen igen nehéz közlekedni. 
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata  

ÖREGLAK 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

 

szűkös munkalehetőség köz- és versenyszférában arányuknak megfelelő 

számban dolgozzanak fogyatékkal élő 

(munkahelyek akadálymentesítése, foglalkoztatás 
támogatása) 

középületek, munkahelyek akadálymentesítése 
nem minden esetben megoldott 

középületek, intézmények teljes 
akadálymentesítése (pályázati támogatás 

igénybevételével) 

a fogyatékos emberek ügyét gyakran csak 
szociális kérdésként kezelik 

társadalmi szemléletformálás 

fogyatékossággal élőkre vonatkozóan kevés adat 

áll rendelkezésre, a megtekinthető adatbázis nem 

naprakész 

nyilvántartás vezetés 

szociális ellátásokhoz való hozzáférés nehézkes szociális ellátások elérhetőek legyenek a 

fogyatékos emberek számára is 

közszolgáltatásokhoz nem minden esetben 
biztosított az egyenlő esélyű hozzáférés 

egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a 

közszolgáltatásokhoz (hangos térkép, tájékoztató 
füzetek, jelnyelvi tolmács szolgáltatás stb.) 

 

Somogyvár 

 A település elhelyezkedése 

Somogyvár a Balatontól délre, 26 kilométerre, a Kaposvár-Fonyód közötti út mellett, 32 kilométerre a 
megyeszékhelytől található. Itt halad a Fonyód-Kaposvár közötti vasút, melyen állomása van. Közeli 
város a közúton jól elérhető Marcali és Balatonboglár is. 

A település demográfiai jellemzői 

Somogyvár területe 53 km² lakossága 2014. évben 1 756 fő. 

 Fő Változás 

2007 1911 100% 
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2008 1911 100% 

2009 1911 100% 

2010 1909 99,8% 

2011 1869 97,8% 

2012 1803 94,3% 

2013 1786 93,4% 

2014 1756 91,8% 

Népességszám változás 2007-2014 Somogyvár 

 

Somogyvár utolsó ismert népességi mutatói (2015. évi adat) Magyarország népességének 0.02%-a, 
Somogy megyének 0.56%-a. Népsűrűsége 33 fő/km2. 

Lakások száma 729 db, népességet figyelembe véve ez 2.4 fő/lakás. Ha népesség azonos ütemben 

változna, mint [2011-2015] időszakban (-0.56%/év), 2016-ban Somogyvár lakossága 1 736 fő lenne. 

Az országos negatív népesedési tendenciák a településre is jellemzőek. 

Somogyvár demográfiai problémáját az állandósult természetes fogyás jelenti, ennek következtében a 
település lakosságszáma lassú ütemben, de folyamatosan csökken. 

A népességveszteség másik oka az elvándorlás, sajnos a község népességmegtartó ereje nem elég 
erős. Az elvándorlók egyre inkább a képzettebb és fiatalabb korosztály soraiból kerülnek ki. 

Ha a férfiak és a nők arányát korcsoportos bontásban vizsgáljuk, 60 év felett már jelentős a 

különbség, hiszen a férfiak és nők aránya 40%-60%-os. Ebből következően a férfiak várható 

élettartama jóval alacsonyabb a nőkénél, ami országos tendencia is.  

A lakosság kor szerinti összetételének vizsgálatakor azt is megállapíthatjuk, hogy 2001. évben a 
település öregedési indexe 65 % volt, ami azt jelenti, hogy a 0-14 éves korú állandó lakosok száma 
magasabb volt, mint a 65 év feletti állandó lakosok száma, azaz a település népességszerkezete 
fiatalos volt.  

2011-ben vizsgálva az öregedési index már 94%, ami azt jelenti, hogy a 65 év felettiek száma még 
mindig kevesebb a 0-14 évesek számánál, Somogyváron is elindult az elöregedési folyamat. 

Népességvándorlás 

Az elvándorlást és bevándorlást vizsgálva megállapítható, hogy a településre nagyobb mértékben 
jellemző az elvándorlás, mint a bevándorlás.  

 A természetes szaporodás, ill. fogyás évenkénti ingadozást mutat, mely hosszabb időintervallumban 

kiegyenlítődik. Ha a természetes szaporodást számoljuk ki hol pozitív, hol negatív értéket kapunk, 

hiszen az áttekintett években hol alacsonyabb, hol magasabb volt az élve születések száma a 
halálozások számánál. 



 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” 
 

67 
 

 Közoktatás 

A település ad helyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Somogy Megyei 

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Kollégium és EGYMI intézményének. Az intézménytől a Gyermekotthon telephelyet a 2016. évben a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság átvette, mely biztosítja különleges ellátású szükségletű 

gyermekek befogadását, fiatal felnőtteknek utógondozói ellátását és ideiglenes elhelyezését, továbbá 
a Pipacs Különleges Lakásotthon, Vadvirág Különleges Lakásotthon, Búzavirág Különleges 
Lakásotthon 15 fő különleges ellátást igénylő gyermekek elhelyezését. 

Szent László Király Általános Iskola: Somogyváron (1-8 osztály)160 fő, Somogyvámoson(1-4 
osztály)19 fő tanítását biztosítja. 

Somogyvári Tündérkert Óvoda: Az óvoda befogadóképessége: 75 fő, az óvodai csoportok száma: 3, 

az óvoda kihasználtsága az utóbbi években 100-110%. 

Az óvoda vonzáskörzete: Somogyvár, Vityapuszta (Somogyvár külterülete), Pamuk.   

 Kultúra 

Településen található a Szent László Nemzeti Emlékhely, illetve az ehhez kapcsolódó 
látogatóközpont. A falu múltjából adódóan számos látnivaló található itt, melynek következtében a 
turizmus jelentős. Szintén a szabadidős tevékenységet támogatja a Közösségi ház és az egyéb 

szórakoztatóhelyek. 

 Vallás 

Somogyvár lakosságának túlnyomó része római katolikus vallást gyakorolja, ennek megfelelően 

katolikus templom is található a községben. 

Elenyésző számmal egyéb felekezethez tartozók is jelen vannak a település életében. 

A település gazdasági jellemzői 

A somogyvári vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti felbontásából kiderül, hogy egyre 
kevesebb a mezőgazdasági ágban működő gazdasági szervezet. Jellemzően kereskedelem, javítás, 

feldolgozóipar nemzetgazdasági ágakban működnek vállalkozások. 

A község megfelelő környezetet próbál teremteni a vállalkozások számára, a meglévő vállalkozások 

jövőbeni megtartása elsőrendű célja a településnek. 

Az adófizetők aránya a településen az országos átlaghoz hasonló mértékű. A működő társas 

vállalkozások számottevően mikro-vállalkozások közé tartoznak, nagyvállalkozás a településen nem 
működik. A működő vállalkozások száma évenként változó, hol emelkedő, hol csökkenő tendencia 

figyelhető meg. A társas vállalkozások munkavállalói létszámáról, valamint a regisztrált őstermelők 

számáról nincs pontos adatunk. A település legnagyobb foglalkoztatója Somogyvár Község 
Önkormányzata, hiszen évről évre jelentős számban foglalkoztat a különböző programok, pályázatok 

keretében közfoglalkoztatottakat. 

A KSH-tól származó adatok alapján megállapítható, hogy Somogy megye gazdasági erőforrása az 

országos átlaghoz képest elmaradást mutat. 
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A szálláshely szolgáltatás, falusi vendéglátás az országos átlag alatt van, a településen – a Balaton 
közelsége ellenére – csak néhány személy foglalkozik szállásadással. 

Mivel a térségben a foglalkoztatásra elsősorban a mezőgazdasági jellegű tevékenység jellemző, a 

gazdaság is erre épül. A községben megszűnt a Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, így a 

foglalkoztatottak aránya is csökkent. A Szövetkezet megszűnésével a kivált tagok őstermelőkké, 

mezőgazdasági vállalkozókká váltak. 

A szociális alapszolgáltatásokat a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül 
biztosítják. A 2005. január 28-i együttes testületi ülésükön Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
néven közös intézményfenntartó társulást hoztak létre Lengyeltóti székhellyel a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (4) bekezdése alapján (mely a korábbiakban 
részletesen bemutatásra került). 

 Egészségügyi szolgáltatás 

Somogyvár tekintetében az egészségügyi alapszolgáltatások hozzáférése biztosított, így a háziorvosi 
inspekció, fogorvosi ellátás, illetve védőnői szolgálat. 

 A településen elérhető közszolgáltatások 

A település ivóvíz-szolgáltatását az önkormányzat a DRV útján biztosítja. A belterület utcái vezetékes 
vízzel, gázzal, árammal ellátottak, a szennyvízhálózat is kiépült. Vezetékes telefonhálózattal, valamint 
- a mobiltelefon-szolgáltató cégek közelben lévő adótornyainak segítségével - megfelelő mobiltelefon-
használati (vételi) viszonyokkal rendelkezik a község. Az ivóvízhálózat kapacitása a faluban 
megfelelő, ugyanakkor fejlesztési feladatként jelentkezik a meglévő korszerűtlen és elavult 

gerincvezeték cseréje és a szolgáltatott víz minőségének javítása a község biztonságos és 
egészséges ivóvízellátása érdekében. A falutól 8 km-re elhelyezkedő Vityapusztán, mely 

belterületként szerepel, az ivóvíz ellátottságot az utcán elhelyezett közcsapok biztosítják azoknak a 
lakóknak, akiknek nincs bevezetve a vezetékes víz. 

A rendszeres szilárd hulladékszállításba minden ház bevonásra került. 

A tömegközlekedés helyzete kielégítőnek mondható a településen, kivételt képez a központtól távol 

fekvő Vityapuszta, ahonnan a közlekedés nehézkes. Az autóbusz és vonatközlekedés többé-kevésbé 
igazodik a lakosság igényeihez (munka és iskolakezdés). 

A szélesen elterülő Somogyvárt 17 utca tagolja, melyek egyetlen kivétellel szilárd burkolatúak. A 

településre jellemzőek a gondozott, parkosított közterek.  

A település 1993. óta rendelkezik vezetékes földgázhálózattal. A lakások többségét ezzel fűtik. Az 

utcák - egy kivétellel - szilárd burkolatúak.  

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése közelmúltban megtörtént. 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Somogyváron 

Somogyvár Község Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára elérhetővé tegye a 

közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok 

esélyegyenlőségét az élet különböző területein. 

Az esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése annak a ténynek a felismerésén alapul, 

miszerint a különböző társadalmi csoportok, és azok tagjai vagyoni, családi, gazdasági helyzetük 
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szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbség kihat mindennapjaikra: aki hátrányosabb 
helyzetben van, annak kisebb az esélye a továbbtanulásra, a szakképzettség elérésére, a munkához 
jutásra, a magasabb fizetésre, a magasabb társadalmi státusz és presztízs elérésére. A hátrányos 
helyzetű csoportnak az említettek eléréséhez szükséges képességeik, adottságaik adottak, ám 
lehetőségük, esélyük alig, vagy számottevően kevesebb van. 

A helyi esélyegyenlőségi program kiemelt figyelmet fordít: 

 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére; 

 az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására; 

 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítására; 

 munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására; 

 a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik 
javítására; 

 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az 
önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; 

 a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a 

közügyek irányításában. 

A Kistérségi Esélyegyenlőségi Program célja, hogy a Pogányvölgyi Kistérség valamennyi településén 
érvényesüljön a „minden ember egyenlő” alapelv. A közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy 

hátrányos megkülönböztetés senkit se érjen, se faji, se etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, 
családi állapot, fogyatékosság, vagy más okból fakadóan. A jogok érvényesülését, a megfelelő 

képviseletet és az elismerést, embertársaink tiszteletben tartását minden fórumon, intézményében és 
a helyi munkáltatóknál is alapvetőcélul tűzi ki. Mindezek megvalósulása érdekében a fenntartó és 

intézményei esélyegyenlőségi fogadókészségét fejleszteni kell, meg kell valósítani  

 a megkülönböztetés tilalmát, egyenlőbánásmódot,  

 az emberi méltóság tiszteletben tartását,  

 a társadalmi szolidaritást. 

Szolgáltatástervezési koncepció nem készült a településen. 

A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

Somogyváron a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos, mert 
megoldhatatlan lett volna egyszerre valamennyi intézmény teljes akadálymentesítése.  

Mára elmondható, hogy az egészségügyi, hivatali és szociális szolgáltatások, a kulturális 
programokhoz történő hozzáférés részben biztosított. 

A közösségi fórumokat, közmeghallgatásokat eddig akadálymentes helyszínen rendezték meg. 
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A jövő nagy feladata, hogy a teljes körű akadálymentesítést megvalósítsák, bár ez jelentős 

költségvonzatunk miatt csak ütemezetten lehetséges. 

Új beruházás, felújítás a hatályos jogszabályoknak megfelelően csak akadálymentesített környezet 
biztosításával történik. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési 
dokumentációkban általános elvárásként jelenjen meg az egyenlő esélyű hozzáférés 

szempontrendszere. 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata 

Somogyvár 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

kevés munkalehetőség köz- és versenyszférában arányuknak 
megfelelő számban dolgozzanak fogyatékkal 

élő (munkahelyek akadálymentesítése, 

foglalkoztatás támogatása) 

középületek, munkahelyek akadálymentesítése 
nem minden esetben megoldott 

középületek, intézmények teljes 
akadálymentesítése (pályázati támogatás 
igénybevételével) 

a fogyatékos emberek ügyét gyakran csak 
szociális kérdésként kezelik 

társadalmi szemléletformálás 

 

fogyatékosságra vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre adatbázis 

nyilvántartás felfektetése 

 

szociális ellátásokhoz való hozzáférés 
nehézkes 

szociális ellátások elérhetőek legyenek a 

fogyatékos emberek számára is 

közszolgáltatásokhoz nem minden esetben 
biztosított az egyenlő esélyű hozzáférés 

egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a 

közszolgáltatásokhoz (hangos térkép, 
tájékoztató füzetek, jelnyelvi tolmács 
szolgáltatás stb.) 

 

 Szolgáltatások bemutatása településenként és ingatlanonként 

A támogatott lakhatás ingatlanjai Kéthely, Somogyvár és Öreglak községekben kerülnek megépítésre 
az önkormányzat által felajánlott közművesített telkeken. 140 férőhely kerül kiváltásra, így 10 db 12 
férőhelyes és 2 db 10 férőhelyes lakás megépítése tervezett, melyekben a lakhatási szolgáltatást 
kívánjuk az ellátást igénybe vevők részére nyújtani, valamint azokat a szolgáltatási elemeket, melyek 
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a lakókörnyezetben biztosíthatók. Eredeti terveink szerint Lengyeltótiban is megvalósításra került 
volna támogatott lakhatás, de Lengyeltóti Önkormányzat Képviselő-testülete elutasító határozatot 
hozott a pályázatban való részvételről (nem támogatta a támogatott lakhatás Lengyeltótiban történő 

megvalósítását). 

A lakókörnyezetben biztosítható szolgáltatási elemek: 

o lakhatási szolgáltatás, az életkorhoz, egészségi állapothoz, családi állapothoz vagy 
helyzethez igazított rövid vagy hosszú távú lakhatási lehetőség 

o esetvitel, önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében végzett a szociális munka és a 
mentálhigiénés tevékenység körébe tartozó eszköztárral, melynek fő eleme a képessé tevés 

és az erővel való felruházás, 

o segítségnyújtás a közszolgáltatások igénybevételéhez 

o segítségnyújtás a társadalmi életbe való részvételhez10 

A komplex szükségletfelmérés alapján az alábbiakban felsorolt szolgáltatási elemeket szükséges 
biztosítani: 

o felügyelet: lelki és fizikai biztonságot nyújtó szolgáltatás a lakó-, vagy tartózkodási helyen, 
személyes, vagy technikai eszközök segítségével 

o étkeztetés: gondoskodás hideg, vagy meleg ételről alkalmilag, vagy rendszeresen a 
szolgáltatást igénybe vevő lakóhelyén, szolgáltatónál, vagy egyéb étkezdében 

o gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés 

mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes 
lenne, valamint olyan rendszeres testi-lelki támogatás és fejlesztés, mely segíti a 
körülményekhez képest a legjobb életminőség elérését, illetve a családban, a társadalomban 

elért státusz megtartását, visszaillesztését 

o készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi integrációját segítő magatartásformáinak, 

egyéni és társas készségeinek kialakítását segítő tevékenység 

o tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait és lehetőségeit szem előtt tartó, 

kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény, javaslat kialakítási 

folyamat, a megfelelő információ átadása, valamilyen egyszerű, vagy speciális felkészültséget 

igénylő témában, mely az igénybe vevőt cselekvésre ösztönöz, vagy nem kívánatos 

magatartás elkerülését célozza meg 

o pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai 
eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, mely olyan viselkedések, attitűdök, 

értékek, ismeretek és képességek átadásának módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, melynek 

során az egyén lehetőséget kap képességeinek kiteljesítésére 

o gyógypedagógiai segítségnyújtás: a megismerésben, tanulásban akadályozottak 
pedagógiai segítése képességeik kibontakoztatásában, autonómiájuk erősítésében 

                                                        
10 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
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o szállítás: javak, vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő 

eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, programok, munkavégzés, vagy családi 
kapcsolatok helyszínére 

o háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi 

életvitelében, személyes környezet rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, 
valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló eszközök és lehetőségek 

biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani11 

A támogatott lakhatást és a komplex szükségletfelmérés során feltárt szolgáltatási elemeket Kéthely, 
Somogyvár és Öreglak községekben is kívánjuk az ellátást igénylők számára biztosítani.  

Az egyes szolgáltatási elemeket alapszolgáltatás útján, a kiváltásban érintett székhely intézményben, 
valamint a Somogyváron kialakítandó szolgáltató központban kívánjuk a kiváltásban érintett ellátottak 
számára nyújtani, azonban az ellátottak fent részletezett 

 állapotából és a szolgáltatás jellegéből adódóan, az egyes szolgáltatási elemek a lakhatást célját 
szolgáló ingatlanban (az ellátottak otthonában) kerülnek biztosításra. Az ellátottak szükségletei az ide 
költözők igényei, a szolgáltatások jellemzői a szolgáltatási célú ingatlan bemutatásánál kerülnek 
megjelenítésre. 

 Lakhatás 

Kéthely, Somogyvár és Öreglak településeken kerül sor a lakhatást biztosító ingatlanok kialakítására, 
összesen 140 férőhellyel. 

Kéthely község területének több pontján elhelyezkedő telkeken zöldmezős beruházással valósul meg 

a támogatott lakhatás kialakítása. 

Kéthelyen 70 fő értelmi fogyatékos ellátott részére 5 db 12 férőhelyes és 1 db 10 férőhelyes családi 
ház került tervezésre. Az építési telkek Kéthely település 5 utcájában találhatók. 

Mindegyik ingatlan előtt megtalálható minden közmű: víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram és optikai 

internet, tehát elláthatók közművel. 

A talaj mérsékelten kötött, magas agyag- és mésztartalommal. A településnek megtalálhatók laposabb 
és dombosabb részek, így elterjedt a láp-, a barna erdei, valamint a barna mezőgazdasági talaj is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/99935 
 

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/99935
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Tervezett házak nevei, helyrajzi szám: 

1. Telek 

Cím: 8713 Kéthely, Rákóczi u. 7. 

Hrsz: 770. 

Telekterület: 1249,02 m2  

Beépíthetőség: 30 % 

Beépítési mód: Oldalhatáron álló. 

Telekszélesség: 16,68 m 

Közmű: Víz és szennyvíz a telken. 

2. Telek 

Cím: 8713 Kéthely, Május 1. u. 44. 

Hrsz: 927. 

Telekterület: 1779,38 m2  

Beépíthetőség: 25 % 

Beépítési mód: Oldalhatáron álló. 

Telekszélesség: 22,83 m 

Közmű: Szennyvíz a telken. 

3. Telek 

Cím: 8713 Kéthely, Vár u.  

Hrsz: 1026. 

Telekterület: 959,47 m2  

Beépíthetőség: 30 % 

Beépítési mód: Oldalhatáron álló. 

Telekszélesség: 19,66 m 

Közmű: Nincs 

4. Telek 

Cím: 8713 Kéthely, Sugár u.  

Hrsz: 620/2. 

Telekterület: 1671,37 m2  

Beépíthetőség: 30 % 

Beépítési mód: Oldalhatáron álló. 

Telekszélesség: 27,92 m 

Közmű: Nincs 

5. Telek 

Cím: 8713 Kéthely, Sugár u.  

Hrsz: 597/6. 

Telekterület: 920,26 m2  

Beépíthetőség: 30 % 

Beépítési mód: Oldalhatáron álló. 

Telekszélesség: 24,8 m 

Közmű: Nincs 

6. Telek 

Cím: 8713 Kéthely, Honvéd u.  

Hrsz: 386/2. 

Telekterület: 1590,29 m2  

Beépíthetőség: 30 % 

Beépítési mód: Oldalhatáron álló. 

Telekszélesség: 18,82 m 

Közmű: Nincs 
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Somogyváron és Öreglakon 70 fő értelmi fogyatékos ellátott részére 5 db 12 férőhelyes és 1 db 10 
férőhelyes családi ház került tervezésre.  

A települések területének több pontján elhelyezkedő telkeken zöldmezős beruházással valósul meg a 

támogatott lakhatás kialakítása. 

 Somogyváron rendelkezésre álló telkek és ingatlanok. 

Település HRSZ Tervezett funkció Ingatlan területe 
(m2) 

Somogyvár 906 12 fős lakóház 2979 m2 

Somogyvár 942 12 fő lakóház 1572 m2 

Somogyvár 194 10 fő lakóház 7924 m2 

Somogyvár 617/1 (felújítás) 
alapszolgáltatási 

feladatokból a 
nappali foglalkoztatás 

nyújtása 

n.a 

 

 Öreglakon a következő ingatlanok állnak rendelkezésre: 

Település HRSZ Tervezett funkció Ingatlan területe 
(m2) 

Öreglak 

406 
(telekrendezés 

után az új hrszek 
406/5, 406/3) 

1x12 fős lakóház 406/5 – 1001 m2 
 

1x12 fős lakóház 406/3 – 1222 m2 

Öreglak 

422 és 423 
(telekegyesítés 
után  a 423-as 

hrsz megszűnik 
es a 422-es telek 

része lesz) 

10 fő lakóház 3095 m2 
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 Öreglak telkek elhelyezkedése: 
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Tárgyi feltételek 

Az építendő ingatlanok nagysága (bruttó 245 m2), a lakószobák száma, a szociális helyiségek száma, 
közösségi terek, főzésre, étkezésre alkalmas helyiségek, közlekedők és egyéb praktikus tárolóhelyek 

és helyiségek egységes terv alapján kerülnek megépítésre figyelembe véve az ellátottak igényeit, a 
fogyatékosság típusát.  

A lakhatási szolgáltatással összefüggő szolgáltatásokat olyan módon kell biztosítani, hogy az érintett 

ingatlanok egymástól elkülönült földrészleten helyezkedjenek el. 

A lakhatási szolgáltatások szomszédos földrészleteken nem biztosíthatók másik lakhatási 
szolgáltatásokkal. 

A támogatott lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas, amely 7-12 fő számára kialakított lakásban 

vagy házban biztosít lakhatási szolgáltatást, egy lakószobában legfeljebb 2 személy helyezhető el. 

Az ingatlanok tervezése a teljes fizikai akadálymentesítést biztosítja, valamint az egyéb 
fogyatékosságnak megfelelő igényeknek is szükséges megfelelni. 

A tervezett intézményi átalakulás a szervezeti strukturális változásokon kívül a szervezeti kultúrára is 
hatással bír. Az intézményi „klasszikus” bentlakásos szociális otthoni szakellátás helyett a klienseink 

egyéni szükségleteire alapozó, személyre szabott szolgáltatást kapnak. 

A családi házban lakók a kiváltást követően megtanulják, hogy a lakhatás és a szociális 
szolgáltatások színterei szétválnak. 

Az „elszigetelten” működő intézmény helyett lakóink a három falu faluközösségébe integrálódnak, így 
idővel a lakóközösség hasznos tagjává tudnak válni. A kis létszámú lakóegységekben nagyobb 

önállóságot követelő, rugalmasabb csoport jön létre. Az együttélés szabályainak betartását a kísérő 

támogató munkatárs koordinálja. 

Személyi feltételek 

A szolgáltatás során biztosítani kell: 

 a lakóhelyi és a munkahelyi feladatok, valamint a szabadidő eltöltésének szétválasztását,  

 a foglalkoztatást, abban az esetben, ha a komplex szükségletfelmérés eredményének 
megfelelő foglalkoztatási lehetőség rendelkezésre áll,  

 a segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, társas 

kapcsolatok fenntartásában, 

 a lehetőséget az ellátást igénybevevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló 

megoldására, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához, 

 az ellátást igénybevevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését, 

ide értve az önálló életvitel kialakítását segítő képzésekhez, programokhoz való hozzáférést. 

A támogatott lakhatás keretében végzett szakmai munkáért az intézmény vezetője felelős. Az 

esetvitelt és a kísérő támogatást biztosító munkatársat a támogatott lakhatás fenntartója biztosítja, ő 

jelöli ki minden igénybevevő számára az esetvitelért felelős személyt. Egy esetfelelőshöz egyszerre 

12 fő ellátott tartozik. 
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Az esetfelelős felel az egyéni szolgáltatási tervben meghatározott célokért és tevékenységekért.  

Az esetfelelős kompetenciája kiterjed: 

 az ellátott képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt 

segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére,  

 az egyéni esetkezelésre, 

 az ellátott döntéseinek támogatására,  

 a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására. 

A komplex szükségletfelmérés alapján meghatározott alapszolgáltatások/szolgáltatási elemek 
biztosítása a szolgáltató központokon keresztül valósul meg. 

Támogatott lakhatást biztosító ingatlanonként (lakásonként): 5 fő szakmai létszám biztosítása 
szükséges: 

 1 fő esetfelelős,  

 4 fő gondozó/támogató. 

Az ide költözők igényei Kéthelyre vonatkozóan: 
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  Össz. Össz. Össz. Össz. Össz.  Össz. Össz. Össz. Össz. Össz. 
Személyi 
higienes 55 70 70 70 70 

 
0 70 0 27 53 

Személyi 
függetlenség 53 70 70 70 70 

 
0 70 0 25 48 

Mobilitás 50 66 67 69 66  0 67 0 43 37 
Életvezetés: 
bevásárlás 
háztartási 
munka 53 68 70 70 70 

 

70 68 63 47 53 
Életvezetés: 
hivatalos 
ügyek, 
pénzkezelés 47 69 70 70 70 

 

0 70 0 64 33 
Kapcsolatok 46 68 69 70 68  0 70 0 31 54 
Közösségi 
részvétel 42 68 69 69 67 

 
0 70 0 48 55 
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Az ide költözők igényei Somogyvárra és Öreglakra vonatkozóan: 
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Személyi 
higienes 55 70 70 70 70 

 
0 70 0 27 53 

Személyi 
függetlenség 53 70 70 70 70 

 
0 70 0 25 48 

Mobilitás 50 66 67 69 66  0 67 0 43 37 
Életvezetés: 
bevásárlás 
háztartási 
munka 53 68 70 70 70 

 

70 68 63 47 53 
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0 70 0 64 33 
Kapcsolatok 46 68 69 70 68  0 70 0 31 54 
Közösségi 
részvétel 42 68 69 69 67 

 
0 70 0 48 55 
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Az ellátottak körében elvégzett komplex szükségletfelmérés eredményei alapján valamennyi 
szolgáltatási elem nyújtása szükséges, mint: 

 Gondozás, 

 Tanácsadás, 

 Esetkezelés, 

 Pedagógiai segítségnyújtás, 

 Gyógypedagógiai segítségnyújtás, 

 Szállítás, 

 Étkeztetés, 

 Háztartás és háztartást pótló segítségnyújtás, 

 Készségfejlesztés. 

 Szolgáltatás célú ingatlanok bemutatása, környezete  

A komplex szükségletfelmérések eredményeinek figyelembe vételével, a személyre szóló illetve 
közösségi típusú szolgáltatások biztosítása érdekében a szolgáltató központok kerülnek kialakításra. 

A szolgáltatás célú ingatlan Kéthely község esetében, a kiváltandó intézmény korábbi székhelyén, a 
kiváltott intézmény funkcióval történő ellátásával valósul meg, az ingatlan közművel teljesen ellátott.  

A telek alapterülete: 28376 m2 

Hrsz. 586. 

Az „A” épület földszintjén található a főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei, aula, foglalkoztató 

műhelyek, látogató szoba, orvosi rendelő, öltözők, két állásos garázs, kondicionáló terem, aggregátor 
ház. Az „A” épület emeletén találhatók az iroda helyiségek, tárgyaló, konferencia terem, kazánház, 
irattárak. Az ”A” épület bruttó alapterülete 1793 m2 fűtött alapterület: 1400 m2. 

A „B” épületben lakószobák és az ahhoz tartozó vizesblokkok, nappali tartózkodásra szolgáló 

helyiségek, Snozelen szoba, fejlesztő helyiségek, betegszoba, pipere mosoda, nővérszoba található. 

Bruttó alapterület 2086 m2, fűtött alapterület 1026 m2.  

Az épület állaga és felszereltsége megfelel a kialakítandó szolgáltatási funkciónak. A főzőkonyha és 

kiszolgáló egységei: 300 fő kapacitású HACCP rendszerű konyha a támogatott lakhatásban az 
intézményi telephelyeken élők és a szociális étkeztetésben felmerülő igényeket, továbbá a 

vendégétkeztetést tudná kielégíteni.  

A nappali ellátás működtetéséhez a helyiségek adottak ahhoz, hogy a támogatott lakhatásban lakók 
és a településen és annak környékén élő fogyatékos személyek számára biztosítanánk nappali 
tartózkodást, étkezést, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatást és foglalkoztatást. A külön 
bejárattal rendelkező aula és a jelenleg látogatószobaként használt helyiségben lehetőség nyílik a 

nappali tartózkodás megszervezésére. A szolgáltatást igénylők számára az egészségügyi felügyelet is 

biztosított. 
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Egyéni igény szerint a támogató szolgálat a helyszínre szállítja a szolgáltatást igénybe vevőt. 

A másik szolgáltatás célú ingatlan Somogyvár, Kaposvári u. 4. sz. alatt található, a KLIK 
vagyonkezelésében álló épületben került kialakításra. Az épület földszinti részén a Somogy Megyei 
Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény kollégiuma működik. Az épület emeleti része korábban gyermekotthoni feladatellátást 

biztosított, majd egy tűzesetet követően az épületrész felújításra került, ami azóta, üresen áll. Ebben 

az épületrészben kerülne kialakításra a szolgáltató központ és a szociális szolgáltatások. 

A Kéthely, Somogyvár és Öreglak községek területén kínált szolgáltatás elemek a támogatott 
lakhatásban élők számára csak korlátozott számban érhetők el. Ezért szükséges lenne a szolgáltató 

központ kialakítása és abban a hiányzó szolgáltatások megszervezése, mint az étkezés biztosítása, 
nappali ellátás és a támogató szolgálat, továbbá a házi segítségnyújtás. A nappali ellátásban a 
támogatott lakhatásban élőkhöz integrálva vehetnének részt a községben és környékén élő értelmi 
fogyatékos személyek. A támogató szolgálat valamennyi ellátott szállítását biztosítaná, továbbá a 
kapacitás erejéig a településen felmerülő igényeket is kiszolgálná. A lakók autonómiáját erősítő, a 

lakóhelytől elkülönülő foglalkoztatást támogatni kell. A támogatott lakhatásban élők mellett a helyi 

lakosok igényeinek megfelelő a házi segítségnyújtás keretében a szociális segítés és személyi 

gondozás biztosítására nyílik lehetőség. 

Az önértékelésen túl, az önálló életvitel és a társadalmi életben való részvétel egyik meghatározó 
feltétele a munkavégzéssel szerzett jövedelem megléte (ön/megbecsülés). Az ellátottak jelentős 

többsége az intézményen belül megvalósuló foglalkoztatás keretében végez munkát, ahhoz hogy új 
területen (akár nyílt munkaerő- piacon) munkavégzésre képesek legyenek szükséges az 
alapkompetenciák és a készségek fejlesztése, a munkatevékenységek meg/betanulása, továbbá a 
foglalkoztatásban történő felkészítéshez szoros háttértámogatás biztosítása. A munkavállalás 

esélyének megteremtéséhez és intézményen belül és kívül létesített munkaviszony létesítéshez, az 
alapkompetenciák mellett a betanított munkavégzéshez szükséges attitűdök és készségek, ismertek 

megszerzése megvalósuláshoz a projektben rejlő lehetőségek kihasználása szükséges.  

Fejlesztő foglalkoztatás tervezett formái: 

 növénytermesztési szolgáltatás, Zöldterület kezelés, 

 egyéb évelő és nem évelő növénytermesztés, 

 máshova nem sorolt egyéb textíliák gyártása, 

 máshova nem sorolt egyéb feldolgozó ipari tevékenység (ajándéktárgy készítés, 
kerámiagyártás,gyertyaöntés), 

 csomagolás, 

 egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme. 

Az áruk értékesítése a környékbeli piacokon, települések rendezvényein történik, mely az intézmény 
bevételi lehetőségét képezi. 

A jövedelemszerzéshez, az egyéni készségek és képességek szintjének megfelelő bevételi forrás 

megválasztásához az ellátottak támogatott döntéshozatal keretében történő segítése indokolt. 

A foglalkoztató helyiségben történne az ellátottak egy részének fejlesztő foglalkoztatása, továbbá a 
foglalkoztatási lehetőségek bővítése érdekében a képzés megvalósítása. Azon ellátottak esetén, akik 
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állapotuknál fogva nem képesek a foglalkoztatásban megjelenni, az alapkompetenciák fejlesztésére 
kerül sor. 

Az egészségmegőrzés és az egészségügyi kockázatok felmérése kapcsán az ellátottak szükséglete 
több területen magas igényű, mely a kielégítéshez szükséges szolgáltatások nyújtását indokolja.  

A gondozás, a felügyelet, a háztartási, vagy háztartást pótló tevékenység nagy arányban megjelenik 
bizonyos életterületeken a 140 fő ellátottnál. 

 Szolgáltatás igénybevevői 

A támogatott lakhatásban élők és igény esetén a településen élő lakosság, akik heterogén összetételű 

csoportot alkotnak, enyhe, középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan fogyatékos 
személyek, az intézményben élő részéről. Korcsoportuk eltérő, a fiatal és az idősödő generációk 

együtt élnek. Ők veszik igénybe a szolgáltató központok szolgáltatásait. A településeken és 
környékükön élő fogyatékos személyek szintén a szolgáltatás lehetséges igénybe vevői, továbbá azok 

az intézmény meglévő telephelyein élő ellátottak vagy a környező falvakban élő fogyatékos 

személyek, akik a felsorolt szolgáltatásokra igényt tartanak.  

A komplex szükségletfelmérésben igényként megjelenő szolgáltatási elemek teljes köre biztosítható a 

szolgáltató központban tervezett alapszolgáltatások biztosításával: 

 nappali ellátás keretében a felügyeletet, készségfejlesztést, tanácsadást, pedagógia és 
gyógypedagógiai segítségnyújtást, háztartási vagy háztartáspótló segítségnyújtás 
biztosítható, 

 támogató szolgáltatással a szállítás biztosítható, 

 házi segítségnyújtás keretében a gondozás felügyelet, 

 étkeztetés. 

Egyéb szolgáltatásként a szakápolás és a foglalkoztatás került biztosításra. 

 Szolgáltatások bemutatása 

 Támogató szolgálat 

Célja: A fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, 
elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának 

megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. 

Feladatok: 

 A fogyatékos személyek alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz való hozzájutás. 

 Biztosítani az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő 

egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutást. 

 Biztosítani a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás személyi és eszköz feltételeit. 
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 Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi 
kapcsolatainak erősítéséhez, speciális önsegítő csoportokban való részvételükhöz. 

 Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, 
valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú 

részvételhez szükséges feltételek biztosítása. 

 A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások 

elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. 

 Az ellátott életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő 

képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével. 

 Az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatása a saját lakókörnyezeten belül és 

kívül nyújtott tevékenységekkel, a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat 
megteremtése által. 

 Egyéni és társas szükségletek fogyatékosságnak, egészségügyi állapotnak, szociális 
körülményeknek és egyéni elvárásoknak megfelelő kielégítése, az elérhető legmagasabb fokú 

önálló életvitel, társadalmi integráció elősegítése. 

 A társadalmi életben való teljes jogú részvétel biztosítása, elősegítése. 

 A fogyatékos személy izolációjának, szegregációjának elkerülése, csökkentése, a szükséges 
szolgáltatások lakókörnyezetben való elérhetőségének biztosítása. 

 A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása. 

 A lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése. 

 Az általános egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-
szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő-oktató intézménybe való eljutás személyi és 
eszközfeltételeinek biztosítása, speciális személyi szállítás biztosításával. 

 Életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás 

biztosítása. 

Szociális étkezés 

Az étkeztetés keretében a hét minden napján azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére koruk, 
egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani. A településeken és környékükön élő fogyatékkal élő személyek részére is lehetőséget 

biztosítunk az étkeztetés igénybevételére. A szolgáltatás térítési díj-köteles. 

Az ellátás biztosításának módja: 

 kiszolgálással, egyidejű helyben fogyasztással, 

 elvitel lehetővé tételével, vagy 

 lakásra szállítással. 
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Kiszállítással történő étkeztetés azon személy részére biztosítható, aki egészségi állapota miatt az 

ételért nem tud elmenni a főző- vagy tálalóhelyre és nincs olyan vele együtt élő személy, aki számára 

az ételt házhoz tudja szállítani. Az étel házhoz szállításához szükséges 2 db csere éthordó 
biztosítása, melynek tisztán tartásáról az ellátott köteles gondoskodni. 

A háziorvos javaslatára diétás étkeztetés is igénybe vehető. Az ételek meghatározott élelmezési 
nyersanyag norma figyelembe vételével készülnek. Dietetikus gondoskodik arról, hogy a különféle 
megbetegedésekben szenvedők is megfelelő élelemhez jussanak. Csak néhány ezek közül: 

cukorbetegek, epebetegek diétája, colitis ulcerosa, chrone betegség diétája, lisztérzékenyek diétája, 
pépes étrend biztosítása. 

 Házi segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 

biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is 
magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. 

Szociális segítés keretében biztosítani kell a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való 
közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, szükség esetén 

a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

Személyi gondozás keretében biztosítani kell: az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat 

kialakítását és fenntartását, a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, és a szociális segítés 
keretében jelölt feladatokat. 

 Nappali ellátás 

Mozgásszervi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, illetve autista fiatalok és felnőttek részére biztosít 

nappali ellátást, akik önálló életvezetésre, önkiszolgálásra fogyatékosságuk miatt nem, vagy csak 
részben képesek, iskolai oktatásra már nem jogosultak, speciális eszközökkel fejleszthetők, 

pszichiátriai betegségben nem szenvednek. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 
illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. 

A nappali ellátás lehetőséget biztosít napközbeni foglalkoztatásra, gondozásra, alkalmat teremt társas 

kapcsolatok kialakítására, egyszeri meleg étel elfogyasztására, közösségi, szabadidős kulturális 
programokon való részvételre. 

Elsősorban a saját otthonukban élők számára nyújtunk lehetőséget 

 napközbeni tartózkodásra,  

 étkezésre,  

 társas kapcsolatok kialakítására, 

 szervezett és igény szerinti szabadidős programok eltöltésére,  

 valamint, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, 

 gyógypedagógiai fejlesztés keretében az alábbi képességek fejlesztése: 
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 motoros funkciók, 

 kognitív képességek, 

 kommunikáció, beszédképesség, 

 orientáció, 

 szociabilitás. 

Célunk, hogy az ellátást igénybevevők számára kinyíljon a világ, képességeiket, készségeiket 

fejlesszük, szinten tartsuk, állapotromlásukat megakadályozzuk, életkörülményeiken javítsunk. 
Segítsük társadalmi integrációjukat saját aktivitásukra támaszkodva. Lehetőségeikhez mérten 

segítsük értékteremtő szándékukat, növeljük önismeretüket, önbecsülésüket, társadalmi 

elfogadottságukat. 

A szolgáltatás általános jellemzői: akadálymentes környezetben biztosítjuk az ellátást, mely magában 
foglalja a fizikai ellátást, mentális gondozást, képességek fejlesztését, szinten tartását, szabadidős 

programok szervezését, foglalkoztatást. 

A szolgáltatás szervezés módja: 

 rendszeres napirend kialakítása, az ellátást igénybevevők figyelembe vételével, 

 a szabadidő eltöltéséhez csendes nyugodt körülmények biztosítása,  

 otthonos, családias légkör kialakítása, 

 a szolgáltatást igénybe vevők emberi méltóságának, személyiségének tiszteletben tartása. 

 Egyéb szolgáltatás 

 Foglalkoztatás 

A foglalkozatással összhangban erősíteni kell az integrációt támogató, a lakóink egyéni 
szükségleteihez igazodó releváns foglalkoztatási formákat. Ennek megvalósítása érdekében a 
szakmai teamnek jól átgondolt a lehetőségekhez mért foglalkoztatási szakmai tervet és programot kell 

kidolgoznia, amely komplex, egyénre szabott, jól elhatárolt, egymásra épülő. A foglalkoztatásnak a 

partnerségre és a kompetencia határok, betartásával történjen. 

Foglalkoztatás: a fejlesztő foglalkozás keretében alkalmazott munkavállalók részt vesznek az 

ingatlanok takarításban és a lakókörnyezet rendben tartásában. 

A munka-rehabilitációs foglalkoztatottak a kiépített műhelyekben piacképes termékek előállítását 

végezhetnék, mint gyertyaöntés, ajándéktárgygyártás, kerámia tárgyak készítését, a varroda, 
különböző textíliák, előállítást végezné, mint asztalterítő, ágynemű, lepedő stb. 

Szakápolás a székhelyen működési engedéllyel bír. További biztosítása is indokolt. 

Fejlesztő foglalkoztatásban végzett tevékenységek részletes bemutatása: 

Egyéb takarítás 
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A takarítási munkafolyam az intézmény belső tereinek általános takarítása, valamint az épületekhez 

tartozó külső épületrészek tisztántartása. 

A takarítás magában foglalja a helyiségek berendezési tárgyainak, ajtók, ablakok, bútorok tisztítását, 
fertőtlenítését. A közös helyiségek, lakószobák felseprését, porszívózását, felmosását. Naponta illetve 
szükség szerint kell takarítani a vizesblokkokat (fürdőszobák, WC-k, teakonyhák). 

A munkavégzést a segítő irányítja, aki köteles a végzett munkát ellenőrizni. A munkavégzők kötelesek 

betartani az intézmény takarítási és fertőtlenítési utasításait.  

A takarítás, fertőtlenítés szervezéséhez figyelembe kell venni, hogy a takarításhoz használt 

eszközöket, vegyszereket- a tárolási feltételek betartásával erre a célra kialakított helyiségben kell 
tárolni.  

 

 

Máshova nem sorolt egyéb textíliák gyártása 

A foglalkoztatásban a piaci igényeknek megfelelően háztartási textíliák és ajándéktárgyak készülnek. 

A munkafolyamat az egyszerű tevékenységtől indul a bonyolultabbig. A tömőanyag felaprítását, a jó 
monotónia tűrőképességű foglalkoztatottak végzik. A tömőanyag hulladékszivacs. 

A bonyolultabb munkafolyamat a megfelelő munkadarabok kiválasztásával kezdődik. Majd 

szabásminta anyagra helyezése, rárajzolása, kivágása, összefércelése. A legkombináltabb 
munkafázis a kiszabott anyagok varrása, erre csak néhány foglalkoztatott képes.  

Egyes termékeken, mint kicsi és nagy puff teknősön az összevarrást követően kiegészítő hímző 

varrást kell végezni. Egyes termékek (puff teknős, katica stb.) összevarrását követően a 
tömőanyaggal kell megtölteni. 

Máshova nem sorolt egyéb feldolgozó ipari tevékenység 

A tevékenység három részre tagozódok.  

Ajándék és dísztárgykészítés: a segítő a természetes anyagok felhasználására törekszik. Sok 

termést használ, ami a természetben megtalálható (fenyőtoboz, makk, fakéreg, háncs, bambusz, 

fatermések) ezen kívül magvak, szárított virágok, szőlőtőkék. A tevékenységeket egyénre lebontva 

végezteti, ki-ki a maga képességeihez mérten. Az ajándéktárgy készítésnél használt fatalp 
megmunkálása, csiszolása, lakkozása idő és munkaigényes tevékenység.  A termések festése jó 
esztétikai érzéket kívánt. A segítő a manuális tevékenységet szívesen végzőkkel közösen végzi a 

munkát. A ragasztás, formák kialakítása precíz, pontos, figyelmes munkát igényelt.  

Kerámia tárgyak készítése: Az agyag megmunkálásában ki-ki a maga képességeihez mérten vesz 
részt. Az egyszerű agyaggolyó készítéstől a formázásig. A kerámia termékek előállítása a 

legideigényesebb tevékenység. A megmunkálást követően hagyni kell száradni, kiégetni majd 

mázazni és újra kiégetni. A tárgyak készítése történik korongolóval és formaedényekkel. Ezen kívül 
kézzel formázott agyaggolyókból nyakláncok, karkötők készülnek. Az egészen apróra formázottból 

granulátum is értékesítésre kerül. 
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Gyertyaöntés: A gyertyakészítés műveleteihez a következő kompetenciákkal kell rendelkeznie a 
foglalkoztatottnak: jó szem és kéz koordináció, pontos mérés, finommotorika, monotónia tűrés A  

munkafolyamat a paraffin olvasztásával kezdődik, amibe kerülhet színező és illatanyag. A különböző 

öntőformákba kanócot kell fűzni és megtölteni a parafinnal. A mozaik gyertya készítéséhez a még 
képlékeny paraffint fel kell aprítani és azzal megtölteni a formát majd a meleg viasszal felönteni. Az 
elkészült gyertyát a formából kivéve a formát meg kell tisztítani, és a munkafolyamat ezzel zárul..  

Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme   

Az előállított termékek értékesítéséhez rendelkezni kell az engedéllyel. A foglalkoztatásban előállított 

termékeket termék és árcímkével látják el. Dobozolják, előkészítik az értékesítésre. 

Zöldterület kezelés és Növénytermesztési szolgáltatás: 

A növénytermesztési szolgáltatás és zöldterület-kezelés lehetőséget ad arra, hogy kertek, sírkertek, 

parkok gondozását elvégezze a csoport és a virágkertészetben termesztett virágokkal, ültessék be. 
Kertek építését tudja vállalni. A beérkezett megrendelések alapján elkészítik, a megrendelővel való 

egyeztetés után a kert tervét, majd az általuk termesztett és igény esetén vásárolt növények 
felhasználásával megépítetik a kertet. A megrendelő igénye szerint a kert gondozását, karbantartását, 

növényvédelmét is ellátják. Kertek karban- tartásánál fűnyírást, gyomtalanítást, permetezést, 

talajmunkákat végeznek. A növénytermesztő munkacsoport az egynyári és évelő virágok ültetését, 

valamint a kertben lévő diófák gondozását is végzi.   

Egyéb évelő és nem évelő növénytermesztés 

Az üvegházban muskátlik bujtásával és sziklakerti évelők, szobanövények és kaktuszok 

szaporításával foglalkozik a csoport. A szabadföldi termelésben egynyári virágokat, örökzöldeket és 
szárításra alkalmas növényeket és fűszernövényeket termesztenek. A megtermelt növények egy 
részét más munkaterületen használják fel, mint ajándéktárgy készítés és textíliagyártás. A virágokról 
és a növényekről szedett magok, valamint a fűszernövények morzsolása, válogatása, csomagolása a 

téli időszakra ad elfoglaltságot. Az üvegház fűtését kazán biztosítja, az ehhez szükséges fa felaprítása 

a megfelelő hő és páratartalom biztosítása, a növények tápoldattal való ellátása, öntözés és a 

kártevők elleni védekezés a csoport munkájának a része. 

Csomagolás 

 A tevékenység bedolgozói munka. A beszállító tömegáruként dobozolva szállítja a díszes csalihalakat 
és úszókat. A technológiai leírás szerinti darabmennyiségben zacskóba helyezik. A zacskóra 
felragasztják a termékcímkét majd fóliahegesztővel, lezárják. A becsomagolt csalihalakt és úszókat 
kötegelik és dobozolják. 

 Szakápolási tevékenység 

A szakápolás célja, hogy a beteg családi környezetben, személyre szabottan, szakszerű ápolásban 

részesüljön. A szolgáltatás tehát azon ellátásra szorulók intézményünkben történő ápolása és 
gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres (3 óránál nem hosszabb) kórházi vagy 
gyógyintézeti kezelést nem igényel.  

Az ellátás célja: 

 A drága kórházi ápolás ideje optimálissá váljon, illetve csökkenjen. 

 Az aktív kórházi ágyak felszabaduljanak, javuljon az ellátás minősége. 
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 A háziorvosok szakellátási lehetősége bővüljön, ne kelljen feltétlenül minden esetben a 

beteget kórházba utalniuk. 

 A betegek humánus, szakszerű, személyre szabott ápolásban részesüljenek a saját 

otthonukban. 

 Csökkenjen a hospitalizáció, a kórházi fertőzés veszélye, rövidüljön a gyógyulási idő. 

 Intézményi szolgáltatás bővítése. 

Az ápolásra – gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtást biztosítunk, 
melynek mértékét és módját mindenkor orvos utasítására és az ellátott egészségi, szociális és 
pszichés állapota alapján határozunk meg. 

Személyi feltételek 

A Szolgáltató Központok személyi feltételei: 

 Intézményvezető, 

 Terápiás munkatárs, 

 Gépkocsivezető, 

 Gondozó/segítő. 

A Szolgáltató Központok az ellátottak munka világába történő visszatérési törekvéseinek támogatása 

mellett helyet ad a szűkebb környezet igényeinek kielégítésének is. Az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 
2. számú mellékletének kiegészítő szabályai szerint „a szolgáltatás biztosításához szükséges 

óraszám/létszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg”12. 

 Nappali ellátás 

Nappali ellátás mindkét szolgáltató központban, Kéthelyen és Somogyváron is biztosított lesz, 40-40 
fő részére. 

Az 1/2000 SzCsM rendelet szerinti létszám igény 140 ellátottra vetítve, akik közül 80 fő súlyos és 

halmozottan fogyatékos személy: 

o 6-8 fős gondozási csoport kialakítása szükséges (18 csoport), 

o terápiás munkatárs 4 fő, előírt végzettség gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens, 

jelenleg az intézményben rendelkezésre áll, 

o szociális gondozó 6 fő, a jogszabály 1 főt, valamint súlyos, halmozottan fogyatékos személyek 

esetén gondozási csoportonként 1 főt határoz meg, iskolai végzettség tekintetében a szociális 
gondozó és ápoló képesítés megfelelő.13 

                                                        
12https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM 
 
13https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM
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 Házi segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás a személyi gondozásról vezetett tevékenységnapló 5. számú melléklet A) pontja 
szerinti tevékenységnaplóban összesített óraszám alapján szociális gondozó 1 fő, 10 fő vagy több 
főállású szociális gondozó esetén vezető gondozó1 fő. 

 Étkeztetés 

A jogszabály értelmében 100 fő felett 1 fő szociális segítőt kell biztosítani. Az étkeztetést igénybe 
vevők száma 70-70 fő (Kéthelyen, illetve Somogyvár-Öreglak településeken), így erre vonatkozó 
létszám igény nincs, a nappali ellátásban, valamint a támogatott lakhatásban dolgozókkal kívánjuk a 
szolgáltatást biztosítani. 

 Támogató szolgáltatás 

Támogató szolgálaton belül a feladatellátáshoz 1 fő gépkocsivezető és 2 fő személyi segítő 
szükséges, mindkét támogató szolgálatra vonatkozóan. 

 Szakápolás 

A szakápolás nyújtásához ápoló, szakápoló, diplomás ápoló végzettségű szakember rendelkezésre 

áll. 

 
Foglalkoztatás 

Fejlesztő foglalkoztatás szakmai létszám igénye 50 ellátottra vetítve 2 fő, akinek az iskolai 

végzettsége lehet szociális gondozó és ápoló, szociális gondozó és szervező, vagy szociális 

asszisztens. A lakók foglalkoztatásához szükséges létszám igény 4 fő. 

A humánerőforrás biztosításához a személyzet átcsoportosítását az egyéni igények maximális 

figyelembevételével tervezzük (kisgyermekes szülők, egyedülállók, hozzátartozót ápoló, tartósan 

beteg munkavállalók esetében kiemelten figyelünk ezen szempontok figyelembevételére). 

Az esetleges dolgozói fluktuációt tudatos humánerőforrás gazdálkodással fogjuk biztosítani (pl. 

munkahelyi képzés). 

Tárgyi feltételek 

A pályázat lehetőséget biztosít az alapszolgáltatások fejlesztésére és a foglalkoztatás lehetőségének 

kialakítására. Az intézmény a projekt keretében eszközbeszerzéssel kívánja bővíteni, fejleszteni az 

alapszolgáltatásokat és a foglalkoztatást. 

 Nappali ellátás tárgyi feltételei a jogszabályban előírtak szerint biztosítottak:  

 közösségi együttlétre alkalmas hely, 

 pihenésre alkalmas hely, 

 többfunkciós hely foglalkoztatásra, szabadidős tevékenység végzésére, 

 „tornaszoba”. 
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Az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése a fogyatékossági típusnak, valamint egyéni 
igényeknek megfelelő fejlesztő eszközök, játékok beszerzése tervezett. 

 Étkeztetéshez 

 az ebédlő biztosított, 

 az étkezéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, 

 a kézmosás lehetősége biztosított. 

Támogató szolgáltatás biztosítása érdekében a pályázat keretében a szállításhoz szükséges 3 db 
speciális gépjármű beszerzése tervezett. 

 Egyéb szolgáltatás: 

 Szakápolás 

 a tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételekkel az intézmény rendelkezik, 

 a járási Népegészségügyi Intézet által kiállított működési engedély birtokunkban van. 

 Foglalkoztatás 

 foglalkoztató helyiség rendelkezésre áll, 

 a foglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése a pályázat keretében tervezett. 

A kéthelyi szolgáltató központban a várakozásra, illetve bizalmas beszélgetésre alkalmas helyiségek 
biztosítottak. A helyiségek berendezése, belső környezete alkalmas az adminisztrációs 
tevékenységekre, az ellátottak/hozzátartozóik várakozására, fogadására, egyéni beszélgetésre. Az 
adminisztrációs munkavégzés irodatechnikai feltételei (számítógép, nyomtató; fénymásoló használat 
lehetősége) és berendezése (zárható iratszekrények) biztosítják az adatvédelmi szabályoknak 
megfelelő adat, és információkezelést. 

A helyiségek berendezései, technikai felszereltsége átlagosnak mondható, az életkori 
sajátosságoknak és a szakhatósági előírásoknak megfelelnek. A nyilvántartások vezetése, valamint 
az adatszolgáltatások manuálisan és gépi feldolgozásokkal történnek.  

A szolgáltatást igénybe vevő ellátottainknak a klubhoz tartozó szociális helyiségekben lehetőséget kell 

biztosítani a tisztálkodásra.  

A szolgáltatás helyén rendelkezésre áll foglalkoztató közösségi tér, elkülönített pihenő helyiség, vizes 

blokkok, étkező, tálaló konyha, kert, illetve udvar a szabadban történő foglalkoztatáshoz, a fokozott 

mozgásigény kielégítéséhez. 

A somogyvári szolgáltató központ kialakítása a projekt keretén belül, kiemelten szem előtt tartva az 

elsődleges célcsoport általános és speciális igényeit, fentiekhez hasonlóan kerül megvalósításra. 

 Szolgáltatási gyűrű: 

A szociális alapszolgáltatás fenntartója Kéthelyre vonatkozóan a Kéthely és Környéke Szociális 
Társulás. A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ személyes gondoskodást nyújtó integrált szociális 
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intézmény. Alapszolgáltatásai szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek 

klubja), családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. 

A képviselő-testület a Marcali Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást, bölcsődei ellátást, támogató szolgálatot. 

Bár a településen biztosított a szociális alapszolgáltatások igénybevétele, azonban a rendelkezésre 
álló kapacitások nem teszik lehetővé, hogy az engedélyezett létszámon felül az intézményben 

ellátottak szükségleteinek fedezését is fel tudják vállalni, ezért az intézmény alapszolgáltatások 
engedélyezésével kíván hozzájárulni az ellátottak életminőségének javításához. 

Somogyvárra és Öreglakra vonatkozóan a társulásban részt vevő képviselőtestületek döntése 

értelmében a kistérség területén a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodási feladatokat 
kistérségi rendszerben látják el. Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, 
Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök települések képviselőtestületei. 

Működési terület, a társulásban résztvevő önkormányzatok lakosságszáma: 11.567 fő 

Buzsák 1 544 fő 

Gyugy 294 fő 

Hács 412 fő 

Kisberény 189 fő 

Lengyeltóti 3 261 fő 

Öreglak 1 622 fő 

Pamuk 274 fő 

Somogyvámos 841 fő 

Somogyvár 1 859 fő 

Szőlősgyörök 2007  

 

2005. január 28-i együttes testületi ülésükön Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ néven közös 
intézményfenntartó társulást hoztak létre lengyeltóti székhellyel a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (4). bekezdése alapján. 
 



 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” 
 

92 
 

A közösen fenntartott intézmény működését 2005. március 1-jén kezdte meg és az alábbi feladatokat 
látja el: 
- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- családsegítés, 
- nappali ellátás, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde). 
A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 

 

Telephelyei: 8695 Buzsák, Fő tér 1. 

  8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 

  8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 

  8697 Öreglak, Fő u. 14. 

  8698 Somogyvámos, Csepregi u. 8. 

  8699 Somogyvár, Kossuth L. u. 75. 

  8692 Szőlősgyörök, Bató B. u. 12. 

  

A biztosított alapszolgáltatások közül az étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás kerül 
bemutatásra. 

Étkeztetés 
Az ember számára élete fenntartásához naponta megfelelő mennyiségű tápanyagra, ásványi sókra, 

vitaminokra, folyadékra van szüksége. A napi szükséges táplálékfelvétel mennyiségét, összetételét 
befolyásolja a táplálkozó kora, egészségi állapota, napi fizikai teljesítménye. 
A szolgáltatás igénybevételének módját, a jogosultak körét, a térítési díj mértékét a települési 
önkormányzatok helyi szociális rendeleteikben rögzítik. A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
alapszolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt biztosít azok számára, akik koruk, egészségi 
állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére nem képesek ezt biztosítani 
tartósan, vagy átmenetileg.  

Házi segítségnyújtás 

A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ kistérségi alapszolgáltatást biztosít az arra rászoruló emberek 
részére házi segítségnyújtás keretében.. 

Tevékenysége összetett, szerteágazó, az életvitel minden területére kiterjedő teljes körű 

gondoskodást jelent. 
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Az ellátottak életvitelükhöz, személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik 
ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez kapnak segítséget a 
gondozónőtől. 

Házi segítségnyújtásban részesítjük lakásukon azokat az idős, beteg embereket, akik önmaguk 

ellátására képtelenek, vagy részben képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy nem tudnak a 
hozzátartozóik gondoskodni, és erre a szolgáltatásra egyéni kérelem alapján igényt tartanak. 
 
Nappali ellátás 

A nappali ellátások közül a társult önkormányzatok a településeken élő 18. életévüket betöltött 

egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 

ellátásra részben képes személyek ellátását vállalták. Napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgáló intézmény. 

Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, foglalkoztatását, egészségügyi, mentális ellátását. 
Nappali ellátást igény szerint Buzsákon, Lengyeltótiban, Öreglakon, Somogyvámoson, Somogyváron, 
Szőlősgyörökben biztosítja az Alapszolgáltatási Központ minden településre vonatkozóan, 

hétköznapokon 7. 30-16 óra között.  

Engedélyezett férőhelyek száma:  Buzsák: 25 fő, 

Lengyeltóti: 25 fő, 

Öreglak: 40 fő, 

Somogyvámos: 30 fő, 

Somogyvár: 20 fő,  

Szőlősgyörök: 25 fő. 

Az idősek nappali ellátását biztosító nappali intézmény 30 férőhelyes, kihasználtsága az elmúlt 

néhány évben közel 100 %-os. Szociális étkeztetésben 30 fő részesül, házi segítségnyújtás keretében 

3 fő gondozónő 30 fő ellátását végzi.Bár a településen biztosított a szociális alapszolgáltatások 
igénybevétele, azonban a rendelkezésre álló kapacitások nem teszik lehetővé, hogy az engedélyezett 

létszámon felül az intézményben ellátottak szükségleteinek fedezését is fel tudják vállalni, ezért az 
intézmény alapszolgáltatások engedélyezésével kíván hozzájárulni az ellátottak életminőségének 

javításához. 

 

2.4. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

Az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi 
férőhely kiváltás című, EFOP-2.2.2-17 kódszámú pályázat átfogó célja az ENSZ Egyezmény 19. 
cikkének, 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 

1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat (a továbbiakban Stratégia) foglaltaknak való megfelelés, 
tényleges integráció biztosítása. A fenti kötelezettségek alapján Magyarországon legkésőbb 2041-ig 
meg kell szűnnie a fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek 
számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél 

nagyobb bentlakásos intézményi formának, és helyét át kell vegyék a közösségi alapú ellátási formák.  
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A projekt célja – a fenti folyamat részeként – a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá 

szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában 
engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók 
igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. 

A pályázat keretében megvalósuló tevékenységek 

Projekt előkészítés: 
Tevékenység megnevezése: 
Szakmai terv és mellékleteinek elkészítése. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.02-03. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Mivel sokrétű problémakörre szeretnénk jól működő megoldást találni fontos, hogy céljainkat, 
terveinket, lehetőségeinket összeszedjük, irányvonalat határozzunk meg. 

Célhoz kapcsolódás 
Megalapozottság, hatékony megvalósítás alapja. 
Részletezés 
A kiváltási folyamathoz szükséges felmérés-tervezés alapelveivel összhangban, a lakók egyéni 
igényei, szükségletei és elképzelései állnak a tervezés középpontjában. Ezért a lakók felmérése 
közvetlen hatással van a többi területre, illetve a tervezés egészére. Az egyes területeken végzett 
felmérések eredményeit más területek részterveiben is szükséges figyelembe venni, ezzel 
teremthető meg a résztervek közötti szinergia. 

A szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szakvélemények, elemzések, felmérések 
engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, tervdokumentációk 
elkészítése, 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. 

Elvárt eredmény 
Átgondolt feladatok, elkészült szakmai terv, IFKKOT hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú konstrukció 
kedvezményezettével. 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.02.-03. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Mivel sokrétű problémakörre szeretnénk jól működő megoldást találni fontos, hogy megfelelő 
szakmai támogatottsággal rendelkezzünk. 

Célhoz kapcsolódás 
A megfelelő szakmai megvalósítást teszi lehetővé. 

Részletezés 
Folyamatos kapcsolattartás a szakmai koordinációs műhellyel, így biztosítva a minőségi szakmai 
megvalósítást. 

Elvárt eredmény 
Aktív kapcsolat a szakmai koordinációs műhellyel, együttműködési megállapodás. 
 

Tevékenység megnevezése: 
Közbeszerzések előkészítése és lefolytatása. 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.04.05., 2018.05.30. 
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Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A jelenlegi intézmények infrastrukturális meg nem felelőssége miatt szükséges, hogy a kiváltás 
során új lakóingatlanok kerüljenek megépítésre és eszközökkel való felszerelésre valamint a 
lakókat felkészítsük a változásokra. 

Célhoz kapcsolódás 
A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőség szem előtt tartásával a projekt megvalósításához a 
legmegfelelőbb szakemberek kiválasztása ami biztosítja a kiváló minőségű épületek kialakítását és 
szakmai tevékenységek megvalósítását. 

Részletezés 
Beruházás: Az építési beruházás kivitelezőjének közbeszerzési eljárás keretében történő 
kiválasztása. 

Szolgáltatók beszerzése: 

Kötelező nyilvánosság, marketing, szakmai terv, közbeszerző, tervező, műszaki ellenőr, 
rehabilitációs szakmérnök, képzés. 

Elvárt eredmény 
Eredményes, érvényes beszerzési - közbeszerzési eljárások. 
 
 
Tevékenység megnevezése: 
Lakók igényeinek felmérése. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. február 28-ig 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A célcsoport motivációs tényezőinek, szükségleteinek és elvárásainak feltárása. 
Célhoz kapcsolódás 
Komplex szükségletfelmérés elvégzése az egyéni szükségletekhez igazodó szolgáltatások 
meghatározása érdekében. 
Részletezés 
Az ellátotti célcsoport motivációs tényezőinek, elvárásainak, egyéni szükségleteinek és 
készségeinek felmérése a rugalmas szolgáltatástervezés és a szolgáltatások jövőbeli biztosítása 
érdekében. 
Elvárt eredmény 
A kiváltásban érintett lakók szükségleteinek teljes körű felmérése. 
 

 

Tevékenység megnevezése: 
Munkatársak elvárásainak felmérése, új szolgáltatási formára történő felkészítésének megkezdése. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. február 28-ig, illetve folyamatosan. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A célcsoport motivációs tényezőinek és elvárásainak feltárása. 
Célhoz kapcsolódás 
Munkaértekezlet keretében megtörtént a kiváltási pályázattal kapcsolatos tájékoztatás, mely során 
a munkavállalók felkészítése megkezdődött az új szemléletű szolgáltatás nyújtására. 
Részletezés 
A célcsoport motivációs tényezőinek, elvárásainak, készségeinek felmérése, a fejlesztés irányainak 
meghatározása az új szemléletű szolgáltatás érdekében. 
Elvárt eredmény 
A munkatársak megfelelő motiváltságának, elköteleződésének kialakítása, a megfelelő színvonalú 
szakmai felkészültség elérése. 
 

Tevékenység megnevezése: 
Lakosság személyes úton történő tájékoztatása, érzékenyítés. 
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Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.03. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Helyi közösség számára tájékoztatás nyújtása a férőhely kiváltási projektről, az intézmény barcsi 
telephelyének kiváltásáról. 
Célhoz kapcsolódás 
Az értelmi fogyatékkal élők társadalmi integrációjának segítése a lakosság tájékoztatása révén. 
Részletezés 
Lakossági fórum keretében a lakosság tájékoztatva lett a kiváltási programról, az újonnan épülő 
ingatlanok helyéről (utcák), valamint a megvalósulást követően az új ellátási formáról, a támogatott 
lakhatásról, valamint a szolgáltatások fejlesztéséről. 
Elvárt eredmény 
A helyi lakosság támogatásának elnyerése a projekt megvalósításához. 
 

Szakmai megvalósítás 
Tevékenység megnevezése: 
A helyi közösség közvetett úton történő tájékoztatása, érzékenyítés. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
A projekt megvalósítása szakaszában, folyamatosan. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A helyi közösség befogadó készségének, a lakosság támogató hozzáállásának elnyerése a kiváltás 
érdekében. 
Célhoz kapcsolódás 
Az értelmi fogyatékkal élők társadalmi integrációjának segítése a helyi közösség tájékoztatása 
révén. 
Részletezés 
Kommunikációs csatorna (televízió, sajtó, szóróanyag) használata mellett, közösségi munka révén 
a lakókörnyezet tájékoztatása a kiváltást támogató társadalmi közeg kialakulása érdekében. 
Elvárt eredmény 
A helyi közösség támogatásának elnyerése a projekt megvalósításához. 
 

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 
A megvalósítás időszakában az együttműködési megállapodás alapján folyamatos. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Szakmai támogatás nyújtása a kiváltásban érintett intézmények munkatársai számára. 
Célhoz kapcsolódás 
A munkatársak szakmai ismereteinek megalapozása, bővítése. 
Részletezés 
Szakmai együttműködés, segítségnyújtás a kiváltásban érintett intézmények számára, mely során a 
felmerülő nehézségek, problémák és dilemmák feloldásához szakmai támogatásban részesülnek 
az intézmények. 
Elvárt eredmény 
Szakmai szempontok figyelembevétele mellett a kiváltási folyamat megvalósítása. 
 

Tevékenység megnevezése: 
Új szolgáltatási struktúra kialakítása. 

Azokban az esetekben, ahol a szolgáltatási gyűrű nem, vagy nem megfelelő kapacitással áll 
rendelkezésre, szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése (meglévő épület átalakításával, 
bővítésével, felújításával, új szolgáltatás kialakításával) érdekében. 
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Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
A projekt megvalósítás szakaszában folyamatosan. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A hiányzó és a nem elegendő kapacitással rendelkező alapszolgáltatások biztosítása a komplex 
szükségletfelmérések alapján. 
Célhoz kapcsolódás 
A közösségi alapú szolgáltatások, hozzáférés biztosítása az ellátottak, a helyi közösségben élő 
potenciális igénybevevők számára. 
Részletezés 
A szolgáltató központ szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése révén az étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, támogató szolgálat és nappali ellátás kerül biztosításra, amit a komplex 
szükségletfelmérés alapján a támogatott lakhatásban résztvevőkön túl igény esetén a településen 
élők is igénybe tudnak venni. 
Az alapszolgáltatás nyújtásához a jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása a projekt 
keretében kerül kialakításra, illetve beszerzésre. Ezen túl a fejlesztő foglalkoztatás helyszíne is a 
szolgáltató központ.  
Elvárt eredmény 
Az egyéni szükségletekhez igazodó szolgáltatások biztosítása, foglalkoztatás bővítés. 
 

Tevékenység megnevezése: 
A kiváltás során fennmaradt épületek további hasznosítási terve. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
A projekt megvalósítás szakaszában folyamatosan. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Az intézmény jelenlegi telephelye a kiváltást követően az alapszolgáltatások és a fejlesztő 
foglalkoztatás helyszíne lesz. 
Célhoz kapcsolódás 
Az ingatlan a kiváltást követően az ellátottak és igény esetén a lakosság számára 
szolgáltatásnyújtás érdekében elérhető lesz. 
Részletezés 
A szolgáltató központ (a kiváltott intézményi telephely jelenlegi épülete) szolgáltatói nyilvántartásba 
történő bejegyzése révén az étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és nappali ellátás 
kerül biztosításra, amit a komplex szükségletfelmérés alapján a támogatott lakhatásban 
résztvevőkön túl igény esetén a településen élők is igénybe tudnak venni. Ellátottak számára a 
fejlesztő foglalkoztatás helyszíne is. 
Elvárt eredmény 
Az ingatlan további hasznosításával a szolgáltatásbővítés valósul meg. 
 

Tevékenység megnevezése: 
Új, lakhatási férőhelyek létrehozása és alapszolgáltatási központ felújítása 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.07.01.-2018.09.30. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
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 

Célhoz kapcsolódás 
A célcsoport igényeire reflektáló, és hozzáférhető, közösségi alapú ellátási rendszer kialakítását 
teszi lehetővé. 

Részletezés 
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A kiváltás során 10 db 12 férőhelyes + 2 db 10 fős, a törvényi előírásoknak megfelelő, 
akadálymentesített lakóotthon kerül megépítésre, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon, 
melyre használati megállapodás került megkötésre. Valamint az alapszolgáltatási feladatokat ellátó 
ingatlan felújítása, akadálymentesítése. 

A tervezésnél és kivitelezésnél a költség – optimális épületenergetikai megoldások kerülnek 
alkalmazásra, mely a 3.1 fejezetben kerül bemutatásra. 

Elvárt eredmény 
10 db 12 férőhelyes + 2 db 10 fős otthon, akadálymentes alapszolgáltatási központok 
 

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 
2017.06.-2018.09. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A kiváltás során az ingatlanok építésekor mind a törvényi előírások, mind a célcsoport igényei miatt 
szükséges az akadálymentesítés széles körű megvalósítása. 

Célhoz kapcsolódás 
A célcsoport igényeire reflektáló, és hozzáférhető, közösségi alapú ellátási rendszer kialakítását 
teszi lehetővé. 

Részletezés 
Együttműködés a fent jelölt rehabilitációs szakmérnökkel, hogy a megvalósításra kerülő építések és 
felújítások akadálymentesítése a vonatkozó jogszabályoknak mindenben megfelelő legyen. 

Elvárt eredmény 
Rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata. 
 

Tevékenység megnevezése: 
Eszközbeszerzés 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2018.02. – 05. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A jelenleg meglévő épületek eszközellátottsága, infrastrukturális felszereltsége a törvényi 
előírásoknak megfelel, azonban azok nagy része elavult, jelen kor követelményeinek nem felel 
meg. 

Célhoz kapcsolódás 
140 lakó kisebb létszámú, a társadalom szövetébe szervesen bekapcsolható lakhatási feltételeinek 
megteremtéséhez kapcsolhat. Ezzel párhuzamosan, a célcsoport igényeire reflektáló, és 
hozzáférhető, közösségi alapú ellátási rendszer kialakulását segíti. 

Részletezés 
A támogatott lakhatás keretében az építési beruházás eredményeként megvalósuló épületeket az 
ellátottak ellátásához megfelelő eszközökkel szükséges felszerelni. A projekt keretében részletes 
eszközlista készül a beszerzendő eszközökről. 

A beszerzendő eszközök a pályázat keretében 3 forrásból finanszírozandók: 

 gépek/eszközök lakhatás 
 gépek/eszközök szolgáltatási gyűrű 
 gépek/eszközök foglalkoztatás fejlesztése 

Elvárt eredmény 
A felújított alapszolgáltatási központ és az elkészült ingatlanok új eszközökkel való felszereltsége 
valamint az alapszolgáltatási tevékenység és fejlesztő foglalkozás elvégzéséhez szükséges 
eszközök beszerzésre kerültek. 
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Tevékenység megnevezése: 
Speciális gépjármű beszerzése. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2018.02.-03. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A komplex szükségletfelmérés alapján az ellátottak közszolgáltatásokhoz való hozzáférése 
érdekében támogató szolgálat működtetése szükséges, melynek, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 
alapján tárgyi feltételként gépjárművel kell rendelkezni. 

Célhoz kapcsolódás 
A projektben vállalt alapszolgáltatási tevékenységek törvényi előírásainak való megfelelés. 

Részletezés 
A projekt keretében a lakók közlekedésének segítése érdekében speciális gépjármű beszerzése. 

Elvárt eredmény 
Három speciális gépjármű beszerzésre került. 
 

Tevékenység megnevezése: 
Projektmenedzsment biztosítása.  

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.07.01.- 2018.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A felvetett problémák rendkívül széleskörűek, így szükséges egy koordinátor csapat akik a 
megvalósításért felelnek. 

Célhoz kapcsolódás 
A projektben vállalt, célként kitűzött tevékenységek gördülékeny megvalósítását teszik lehetővé. 
Részletezés 
A projekt teljes időtartama alatt egy menedzsment tapasztalatokkal rendelkező projektmenedzsert 
és pénzügyi menedzsert alkalmazunk, munkaidejük heti 40- 40 óra. 

A projekt keretében projekt asszisztens is alkalmazásra kerül. 

Elvárt eredmény 
Sikeresen lezárt projekt, megvalósult célok. 
 

Tevékenység megnevezése: 
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása. 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.07.01- 2018.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Jelen körülmények nem segítik az ellátottak társadalmi integrációját, családjukkal való 
kapcsolattartást és a társadalmi életben való teljes jogú részvételt.  

Célhoz kapcsolódás 
A lakók integrálása a helyi közösségbe célhoz kapcsolódóan fontos, hogy a lakosság értesüljön a 
projektben vállalt feladatok előrehaladásáról. 

Részletezés 
Kommunikációs terv készítése, nyomtatott tájékoztatók készítése, weboldalon aloldal létrehozása, 
sajtóközlemény kiküldése projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése, sajtónyilvános 
esemény szervezése, a beruházás helyszínén "B" és/vagy "D" típusú tábla kihelyezése, média 
megjelenés vásárlás, fotódokumentáció készítés, sajtónyilvános projektátadó szervezése, 
sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, 
eredménykommunikációs infóanyagok készítése, TÉRKÉTÉR feltöltés.  

Elvárt eredmény 
Kommunikáció a lakossággal. 
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Tevékenység megnevezése: 
Könyvvizsgálat. 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.10.01.- 2019.01. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Az eddig vázolt problémák megoldása – ki nem mondva is – megköveteli, hogy a vonatkozó 
jogszabályoknak teljes körűen megfeleljünk. 

Célhoz kapcsolódás 
Célunk a projekt kapcsán nem csupán a szakmai feladatok és infrastrukturális beruházások 
megvalósítása, hanem az ezekhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése is, melyek 
a közpénzek megfelelő felhasználását és a törvényi megfelelést hivatottak biztosítani. 

Részletezés 
Projektszintű könyvvizsgálat biztosítása, ezáltal a vonatkozó törvényi szabályozásnak való 
megfelelés. 

Elvárt eredmény 
Könyvvizsgálói jelentés. 
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Tevékenység megnevezése: 
Horizontális tevékenységek. 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.07.01 – 2018.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Az intézmények a településeken izoláltan, ellátási célokra kevésbé alkalmas kastélyépületben, 
vagy egyéb rossz adottságú (korszerűtlen, leromlott állagú, hiányos felszereltségű, teljes 
akadálymentesítéssel nem rendelkező, a Szakmai rendeletben meghatározottak alapján az egy 
ellátottra jutó legalább 6 nm lakóterületet nem minden esetben biztosító, esetenként zsúfolt 
elhelyezést nyújtó) épületben működnek. Az egyéni szükségletet és igényeket kevésbé figyelembe 
vevő, teljes körű ellátást biztosító intézményi ellátás a szolgáltatást igénybevevők választási 
lehetőségét korlátozza, kevésbé ösztönözi a meglévő készségek és képességeknek megfelelő 
ellátás nyújtását, az önálló életvitel támogatását. 

Célhoz kapcsolódás 
A célcsoportok tekintetében vállalásunk az esélyegyenlőség biztosítása valamint a 
környezettudatos magatartás. 

Részletezés 
• A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti az ellátotti 
körre vonatkozó meglévő előítéleteket. 

• Létesítmények, térhasználat, közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő 
figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak, a 
fogyatékos személyek speciális igényeit és bemutatja ennek módját. 

• A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület 
építése során kötelező akadálymentesítés megvalósítása. 

• A projekt tervezése és megvalósítása során költség-optimális épületenergetikai megoldásokat 
kell alkalmazni. 

Elvárt eredmény 
Akadálymentesített, költség – optimális épületenergetikai megoldásokat tartalmazó épületek, 
esélyegyenlőséget biztosító és hirdető kommunikáció. 

 

Mindezen tevékenységek a fejlesztési stratégiánkba illeszkednek, melyek eredményeként egy hosszú 
távon fenntartható, a mai kor követelményeinek megfelelő, akadálymentes ingatlanok kerülnek 

kialakításra. Így a lakók számára a társadalmi beilleszkedést, szociális alapszolgáltatások és fejlesztő 

foglalkozások igénybevételét megkönnyítő projektet valósítunk meg. 

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

A vállalt indikátor célértékei reálisak 

A célok, a célokat szolgáló tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó, eredményeket objektív módon 
mérni képes mutatók koherenciája, kidolgozottsága megfelelően bemutatásra került Indikátorok: 

 

 A Felhívás által 
elvárt célérték 

A projekt keretében 
vállalt célérték 

Indikátor neve: 

A kitagolt szociális ellátási helyek férőhely 

kapacitása (a kiváltott férőhelyek száma, főben 

megadva) 

minimum 51 fő 140 fő 
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Célérték elérésének céldátuma: 2018.12.31. 2018.12.31. 

Igazolás módja szakmai beszámoló szakmai beszámoló 

Az eredmény leírása 

10x12 és 2x10 fős házak építése. 

 

Megvalósítandó műszaki-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 6 darab 

Igazolás módja szakmai beszámoló 

Az eredmény leírása 

A 3 db lakossági fórum mellett, az értelmi fogyatékkal élő ellátottjaink esetében tervezzük, hogy a 

közösség rendezvényein, programjain, helyi ünnepségein részt veszünk, programokra, 
rendezvényekre szerepléseket vállalunk. 
Intézmény kéthelyi székhelyén szervezett programjainkat, rendezvényeinket „megnyitjuk” a 

lakosság számára, ezzel is lehetőséget biztosítva ahhoz, hogy lakóinkat a közösség jelenlegi 

élethelyzetében megismerje. 
A település lakosainak folyamatos tájékoztatása médián keresztül, szólólapok és nem előre 

szervezett személyes találkozások során. 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 
megnevezése  

A kiváltással járó változásokra felkészített 
lakó(k)  

A Felhívás által elvárt célérték minimum 51 fő 

A projekt keretében vállalt célérték 140 fő 

Igazolás módja  Szakmai beszámoló a felkészítésről 

Az eredmény leírása 

Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület ajánlása mellett a „Lakók 

felkészítése a kiváltással járó változásokra” c. dokumentum alapján felkészített lakók száma: 

 

A képzéseket az IFKKOT által kiadott „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” című 

dokumentumban foglaltak szerint megszervezzük. 

Alapelvek: 

 A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az intézményből a közösségébe kerül. 
 A lakók felkészítését megelőzi egy egyéni állapot- és támogatási szükséglet felmérés, melynek 

kiemelt célterülete a kommunikációs szint felmérése, az alkalmazható alternatív 
kommunikációs módszerek pontos felmérése. 

 A felkészítést és a képzéseket a projekt megvalósítás megkezdésével egy időben  kezdjük , az 
érintettek bevonásával felkészítő csoportokat hozunk létre 

Az érintettek képzése az alábbi területeken történik: önismeret, önérvényesítés, támogatott 
lakhatás, 
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önállóság fejlesztése, életvezetési ismeretek, háztartásvezetési ismeretek, 
kapcsolatrendszerek 
kialakítása és ápolása, kommunikáció, támogatott döntéshozatal, kapcsolati szférák, 
együttélés és 
együttműködés, konfliktuskezelési technikák, váratlan helyzetek kezelése. 

A gyakorlati képzés elemeihez az alábbi résztémák kapcsolódnak: 

- Tervezés, megvalósítás: napi, heti, havi feladatok, rendszeresség 
- Önkiszolgálás, önellátás (étkezés, testi higiénia) 
- Háztartási ismeretek 
- Biztonság / kockázat / segítségkérés, eszköz-ismeret és kezelés, önvédelem, 
- Pénz beosztása, gazdálkodás 
- Munkavállalás, jogok, kötelezettségek 
- Ügyintézés (posta, hivatalok, orvos stb) 
- Közlekedés, helyismeret 
- Intimitás, együttélés szabályai (párkapcsolatok, lakótársi viszonyok) 
- Szabadidő eltöltése 

A képzések módszerei: egyéni felkészülés, pármunka, csoportos foglalkozás, szituációs 
gyakorlatok, esetmegbeszélés. Az elméleti képzéseken, szakmai műhelyeken való részvétel után a 
gyakorlati oldalt erősíteni kell. 

Résztvevők száma: 140 fő 

 

 Mérföldkövek 

 

Mérföldkő sorszáma: 1. 

Elérésének tervezett 
dátuma: A Támogatási szerződés aláírását követő 3. hónapban 2017.04 hó 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

A fejlesztés rendelkezik a kivitelezéshez szükséges komplex kiviteli 
tervvel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a 
Támogatási szerződés aláírását követő 3. hónapban és a megítélt 
támogatás 5%-ról kifizetési igénylést nyújtottunk be (szakmai terv, 
tervezés - nyilvánosság és egyéb mérnök arányos része) 

Mérföldkő sorszáma: 2. 

Elérésének tervezett 
dátuma: A Támogatási szerződés aláírását követő 8. hónapban 2017.12 hó 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

A kivitelezési szerződések 75%-a megkötésre került és a megítélt 
támogatás 10%-ról kifizetési igénylést nyújtottunk be  (tervezés, 
közbeszerzési szakértő, marketing, arányos része) 

Mérföldkő sorszáma: 3. 

Elérésének tervezett 
dátuma: A Támogatási szerződés aláírását követő 12. hónapban 2018.04 hó 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

A tervezett kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel 
megtörtént és a megítélt támogatás 30%-ról kifizetési igénylést 
nyújtottunk be (Közbeszerzési szakértő végszámla, műszaki ellenőr, 
építés arányos része) 

Mérföldkő sorszáma: 4. 

Elérésének tervezett A Támogatási szerződés aláírását követő 15. hónapban 2018.10 hó 
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dátuma: 
Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

A tervezett kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel 
megtörtént és a megítélt támogatás 65%-ról kifizetési igénylést 
nyújtottunk be (műszaki ellenőr, marketing, építés arányos része) 

Mérföldkő sorszáma: 5. 

Elérésének tervezett 
dátuma: A Támogatási szerződés aláírását követő 18. hónapban 2018.12 hó 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak 
maradéktalanul teljesültek és a megítélt támogatás 90%-ról kifizetési 
igénylést nyújtottunk be (tervezés, műszaki ellenőr, építés végszámla) 
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3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE  

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

Az épületek tervezése és építése során betartásra kerülnek a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásait. 

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

 Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség 

és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása 

 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. 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

A megvalósítás helyszínéül szolgáló telkek nem külterületen helyezkednek el, valamennyi ingatlan 
belterületen épül fel, az építéshatósági előírásoknak megfelelően, a pályázati feltételek 

figyelembevételével, mivel szomszédos telkeken építkezés nem fog megvalósulni. 
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 Kéthely 

Települé
s 

HRS
Z 

Ház 
férőhel

y 
Tulajdonos Közmű Szolgalmi 

jog 
Művelési 

ág 

Belterül
et vagy 
külterül

et 

Az 
ingatlan 
nagyság

a 

Kéthely 386/
2  12 fő 

Kéthely 
Község 

Önkormányza
ta 

nincs közmű 

vezetékjog  
Dél-

Dunántúli 
Áramhálóz
ati Zrt. E-
ON Dél-

Dunántúli 
Áramhálóz

ati Zrt. 

 

kivett 
beépítetle
n terület 

belterület 1647 m2 

Kéthely 597/
6  12 fő 

Kéthely 
Község 

Önkormányza
ta 

nincs közmű - 
kivett 

beépítetle
n terület 

belterület 902 m2 

Kéthely 620/
2  

10 fő + 
raktár 

Kéthely 
Község 

Önkormányza
ta 

nincs közmű - 
kivett 

beépítetle
n terület 

belterület 168 m2 

Kéthely 770  12 fő 

Kéthely 
Község 

Önkormányza
ta 

víz és 
szennyvíz 

áll 
rendelkezés

re 

- 
kivett 

beépítetle
n terület 

belterület 1287 m2 

Kéthely 927  12 fő 

Kéthely 
Község 

Önkormányza
ta 

szennyvíz 
áll 

rendelkezés
re 

- 
kivett 

beépítetle
n terület 

belterület 1757 m2 

Kéthely 1026  12 fő 

Kéthely 
Község 

Önkormányza
ta 

nincs közmű 

vezetékjog  
Dél-

Dunántúli 
Áramháló-
zati Zrt. E-
ON Dél-

Dunántúli 
Áramhálóz

ati Zrt. 

kivett 
beépítetle
n terület 

belterület 981 m2 

 

Kéthely jó infrastruktúrával rendelkező és dinamikusan fejlődő település ideális hely a támogatott 

lakhatásban élő ellátottak számára. A már működő telephelyek beintegrálódtak a helyi közösségbe, 

aktív részesei a közösség kulturális és sport életének. A kultúrház, könyvtár, sportegyesület 
lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltéséhez érdeklődési körüknek megfelelően. Kéthely 
folyamatosan fejlődő település. A településen működik óvoda, általános iskola, szociális szolgáltatás, 

háziorvos, fogászat. Az egészségügyi szolgáltatások tekintetében a háziorvos és fogászati 
szakrendelés és védőnői szolgáltatás működik. 

Kéthely település lakosságának száma 2.323 fő, ami Magyarország népességének 0,02%-a, Somogy 
megye népességének 0,73%-a. A lakónépesség száma évről évre csökken, ami országos tendencia. 
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Kéthely lakónépessége 2008-ban 2372 fő volt, míg 2011-re ez a szám 2297 főre csökkent.2012-ben 
ez a szám 2368 főre nőtt, ez az előző évhez képest 103, 1%-os változást, növekedést mutat.  

De a következő években ismét csökkenés figyelhető meg. 2013-ban 2340, 2014-ben 2304 fő a 

lakónépesség száma, a változás 98,6%-os volt. 2015-ben pedig 2304 fő 99,8%-os a változás előző 

évhez képest. 

Az állandó népesség száma összességében 2013-tól csökkenő tendenciát mutat, amely érvényes a 
nők és a férfiak számára is. 

2015. január 1-jén a településen élő hajadonok/nőtlenek száma: 1081 fő, a házasok száma 741 fő, az 

özvegyek száma 247 fő, az elváltak száma pedig 162 fő. 

 

A település korösszetétele 

 

 

A település korösszetétele: 

Életkor Nő Férfi 

0-14 éves kor 5,04 % 5,38 % 

15-17 éves kor 1,12 % 1,59 % 

18-59 éves kor 24,92 % 32,15 % 

60-64 éves kor 3,83 % 3,53 % 

65 éves kor feletti 11,10 % 6,50 % 

 

Korcsoport megoszlása szerint a férfiak száma a 60 év alatti korcsoportban jóval meghaladja a nők 

számát, míg ezzel ellentétben a 60 év feletti korcsoportban a nők aránya magasabb. Megállapítható, 

hogy a férfiak várható élettartama alacsonyabb a nőkénél, ami országos tendencia is. A 65 év feletti 

lakosság száma jóval magasabb a 14 év alatti lakosok számánál. Az öregedési index évről évre 

növekszik, Kéthely tekintetében meghaladja az országos átlagot is. 2012., 2013. és a 2014. években 
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10.00%
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20.00%
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30.00%
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0-14 éves kor 15-17 éves kor18-59 éves kor60-64 éves kor 65 éves kor
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megfigyelhető, hogy a 65 év feletti lakosok száma jelentős mértékben emelkedik, amíg a 0-14 éves 
korú állandó lakosok száma évről évre csak nagyon kis mértékben nő. 

Kéthelyen jelenleg nincs az esélyegyenlőség szempontjából meghatározott célcsoportok helyzetére 

vonatkozó helyi szolgáltatás nincs.  

Folyamatosan fejlődő település, a teljes víz- és csatornarendszer kiépített. Az épületek 80%-ában 
vezetékes gáz van. A település infrastrukturális ellátottsága jó, a mellékutcák aszfalt burkolattal 
ellátottak, ivóvíz, szennyvíz mindegyikben, sőt az áramszolgáltatás a kéthelyi hegyben is megoldott. A 

településen működik óvoda, általános iskola, szociális szolgáltatás, háziorvos, fogászat. 

 Somogyvár és Öreglak 

Település HRSZ 
Ház 

férőhel
y 

Tulajdon
os Közmű Szolgalmi 

jog 
Művelé
si ág 

Belterüle
t vagy 

külterüle
t 

Az 
ingatlan 
nagyság

a 

Somogyvá
r  906  12 fő 

Somogyv
ár 

Község 
Önkormá

nyzat 

A telkeken 
semmilyen 

közmű 
nincs 

bekötve. 
Az utcában 
azonban a 
víz, gáz, 
villany, 

szennyvíz 
is be van 
vezetve. 

- Kivett 
beépítet

len 
terület 

belterület 2979 m2 

Somogyvá
r  942  12 fő 

Somogyv
ár 

Község 
Önkormá

nyzat 

A telkeken 
semmilyen 

közmű 
nincs 

bekötve. 
Az utcában 
azonban a 
víz, gáz, 
villany, 

szennyvíz 
is be van 
vezetve. 

- Kivett 
beépítet

len 
terület 

belterület 1572 m2 

Somogyvá
r  194  12 fő 

Magyar 
Állam 

Minden 
közmű 

rendelkezé
sre áll. 

 Kivett 
lakóház, 
udvar, 

gazdasá
gi épület 

belterület 7924 m2 
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Somogyvá
r 617/1 

alapszol
gáltatási 
feladato
kból a 

nappali 
foglalko
ztatás 

nyújtása 

Magyar 
Állam 

Minden 
közmű 

rendelkezé
sre áll. 

a. 
vízvezetési 
szolgalmi 

jog – 
Somogyvá
r Községi 
Önkormán

yzat 
b. 3 

db.vezeték
jog- E.ON 

Dél-
Dunántúli 
Áramháló-

zati Zrt. 

Kivett 
általáno
s iskola 

belterület 237535 
m2 

Öreglak 

406  
(telekren
dezés 
után az 
új hrszek  
406/3)  

1*12 fő 

Öreglak 
Község 

Önkormá
nyzata 

Telkeken 
nincs 

közmű. Az 
utcában 

van 
azonban a 
víz, gáz, 
villany, 

szennyvíz 
is be van 
vezetve. 

- Kivett 
lakóház, 
udvar, 

gazdasá
gi épület 

belterület 

6290 m2 

406  
(telekren
dezés 
után az 
új hrszek 
406/5) 

1*12 fő 

Öreglak 
Község 

Önkormá
nyzata 

Telkeken 
nincs 

közmű. Az 
utcában 

van 
azonban a 
víz, gáz, 
villany, 

szennyvíz 
is be van 
vezetve. 

- Kivett 
lakóház, 
udvar, 

gazdasá
gi épület 

belterület 

Öreglak 

423  
(telekren

dezés 
után a 

hrsz 
megszűn

ik es 
a422-es 

telek 
része 
lesz) 

10 fő 

Öreglak 
Község 

Önkormá
nyzata 

Telkeken 
nincs 

közmű. Az 
utcában 

van 
azonban a 
víz, gáz, 
villany, 

szennyvíz 
is be van 
vezetve. 

- Kivett 
beépítet

len 
terület 

belterület 934 m2 

Öreglak 

422  
(a 422 

hrsz 
kibővítés

re kerül 
a 423-as 
telekkel) 

Öreglak 
Község 

Önkormá
nyzata 

Telkeken 
nincs 

közmű. Az 
utcában 

van 
azonban a 
víz, gáz, 

- Kivett 
beépítet

len 
terület 

belterület 2161 m2 
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villany, 
szennyvíz 
is be van 
vezetve. 

  

 Öreglak 

A Dunántúli-dombság Somogyi-dombságában fekszik, Somogy megye északi részén, a Nagyberek 
déli peremén. A legközelebbi városok: 8 kilométerre Lengyeltóti és 15 kilométerre Fonyód. 

Öreglak területe 21 km2, lakossága 2014. évben 1 537 fő. 

Az országos negatív népesedési tendenciák a településre is jellemzőek. Öreglak demográfiai 

problémáját az állandósult természetes fogyás jelenti, ennek következtében a település 
lakosságszáma lassú ütemben, de folyamatosan csökken. A népességveszteség másik oka az 
elvándorlás. Sajnos a község népességmegtartó ereje nem elég erős. Az elvándorlók egyre inkább a 

képzettebb és fiatalabb korosztály soraiból kerülnek ki. 

A lakosság szinte teljes egészében saját tulajdonú lakásban él. Az 590 lakásból 100 tekinthető 

alacsony komfortfokozatúnak. Elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások a Baráti hegyi 
külterületi településrészen találhatók. A telepszerű lakókörnyezetben fekvő ingatlanokban roma 

származású, sokgyermekes családok élnek. 

A közművesítettség Öreglak belterületén jónak mondható. A belterület egészén kiépítésre került a 

vezetékes gáz, és a csatornahálózat, biztosított ez egészséges ivóvíz ellátás. A szennyvízcsatorna-
hálózat belterületen 100 %-os lefedettséggel van kiépítve, a rákötések aránya 75 %. A gázvezeték 
csak a község belterületén került kiépítésre. Öreglakon a lakásállomány 65 %-a vezetékes 
gázfogyasztó. Az ivóvízhálózat kapacitása megfelelő, ugyanakkor megemlítendő a vezetékes ivóvíz 

igen magas vastartalma. A villamos energia ellátás a belterületen közel 100 %-os, külterületen kb. 35-
40 %-os. 

A közvilágítási hálózat felújítása 2002. évben megtörtént, az energiatakarékos lámpatestek 
felszerelésével zavartalan a közvilágítás. 

A hírközlő hálózat szinte teljes egészében kiépített, a lakások 75 %-ában van telefon, a különböző 

mobil rendszerek is évek óta működnek. 

A község úthálózata belterületen teljes egészében kiépített, azonban több útszakasz felújításra szorul.  

A tömegközlekedés helyezte: Az autóbusz és vonatközlekedés igazodik a lakosság igényeihez 
(munka és iskolakezdés), a megyeszékhely és a környező városok (Marcali, Lengyeltóti, 

Balatonboglár, Fonyód) megközelíthetők. 

A település lakosságszáma alapján a következő közfeladatok ellátására kötelezett:  

 Étkeztetés 

 Óvodai nevelés 

 Házi segítségnyújtás 

 Védőnői szolgálat 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelt%C3%B3ti
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fony%C3%B3d
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 Háziorvosi szolgálat 

 Közművelődési színtér 

 Hulladékgazdálkodás 

 A szociális alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatásokat a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül 
biztosítják. A kistérség a feladatok közös ellátását azzal a céllal fogalmazta meg, hogy a kistérség 
valamennyi lakosának esélyegyenlőséget, azonos szintű feladatellátást tudjon biztosítani, tekintet 

nélkül arra, hogy mely településen él. 

A Társulásban részt vevő képviselőtestületek döntése értelmében a kistérség területén a szociális és 

gyermekvédelmi személyes gondoskodási feladatokat kistérségi rendszerben látják el. Buzsák, 
Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök 

települések képviselőtestületei.  

2005. január 28-i együttes testületi ülésükön Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ néven közös 
intézményfenntartó társulást hoztak létre lengyeltóti székhellyel a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (4). bekezdése alapján. 
A biztosított alapszolgáltatások közül az étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás kerül 
bemutatásra. 

Étkeztetés 
 
Az ember számára élete fenntartásához naponta megfelelő mennyiségű tápanyagra, ásványi sókra, 

vitaminokra, folyadékra van szüksége. A napi szükséges táplálékfelvétel mennyiségét, összetételét 
befolyásolja a táplálkozó kora, egészségi állapota, napi fizikai teljesítménye. 
A szolgáltatás igénybevételének módját, a jogosultak körét, a térítési díj mértékét a települési 
önkormányzatok helyi szociális rendeleteikben rögzítik. A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
alapszolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt biztosít azok számára, akik koruk, egészségi 
állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére nem képesek ezt biztosítani 
tartósan, vagy átmenetileg.  

Házi segítségnyújtás 

A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ kistérségi alapszolgáltatást biztosít az arra rászoruló emberek 
részére házi segítségnyújtás keretében.. Tevékenysége összetett, szerteágazó, az életvitel minden 
területére kiterjedő teljes körű gondoskodást jelent. 
Az ellátottak életvitelükhöz, személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik 
ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez kapnak segítséget a 
gondozónőtől. 

Házi segítségnyújtásban részesítjük lakásukon azokat az idős, beteg embereket, akik önmaguk 

ellátására képtelenek, vagy részben képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy nem tudnak a 
hozzátartozóik gondoskodni, és erre a szolgáltatásra egyéni kérelem alapján igényt tartanak. 
 

Nappali ellátás 

A nappali ellátások közül a társult önkormányzatok a településeken élő 18. életévüket betöltött 

egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 
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ellátásra részben képes személyek ellátását vállalták. Napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgáló intézmény. 

Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, foglalkoztatását, egészségügyi, mentális ellátását. 
Nappali ellátást igény szerint Buzsákon, Lengyeltótiban, Öreglakon, Somogyvámoson, Somogyváron, 
Szőlősgyörökben biztosítja az Alapszolgáltatási Központ minden településre vonatkozóan, 

hétköznapokon 7. 30-16 óra között.  

Az idősek nappali ellátását biztosító nappali intézmény 30 férőhelyes, kihasználtsága az elmúlt 

néhány évben közel 100 %-os. Szociális étkeztetésben 30 fő részesül, házi segítségnyújtás keretében 

3 fő gondozónő 30 fő ellátását végzi. 

A településen működik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő 40 

férőhelyes Öreglaki Különleges Gyermekotthon, valamint a 8-8 férőhelyes Fészek, Kuckó, Napsugár, 

Vacok és Zugoly Különleges Lakásotthonok. 

 Kultúra 

Településen található a Szent László Nemzeti Emlékhely, illetve az ehhez kapcsolódó 
látogatóközpont. A falu múltjából adódóan számos látnivaló található itt, melynek következtében a 
turizmus jelentős. Szintén a szabadidős tevékenységet támogatja a Közösségi ház és az egyéb 

szórakoztatóhelyek. A pályázat megvalósítása érdekében fenti szervezetekkel előkészítés alatt áll az 

együttműködési megállapodások megkötése. 

 Vallás 

Öreglak lakossága túlnyomó részt római katolikus vallásúnak vallja magát. 

Elenyésző számmal egyéb felekezethez tartozók is jelen vannak a település életében. 

Szolgáltatástervezési koncepció nem készült a településen, így szolgáltatás bővítést sem terveznek a 

falu vezetői. 

A településen a fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai 

adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről. Kivételt képeznek ez alól a tanköteles korú fogyatékkal élő gyermekek, 

hiszen a sajátos nevelési igényű gyermekekről pontos adataink vannak, ők integrált oktatásban 

vesznek részt. A szociális ellátások igénybevevői között nagy valószínűséggel jelen vannak 
fogyatékos személyek is. 

A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, 

járadék, segély. Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami 
tovább rontja megélhetési esélyeiket. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő 

emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatárolódtak. 

A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei 

erősen behatárolódtak a településen. 

Településen kevés a foglalkoztatási lehetőség a fogyatékkal élők számára, nem megoldott a 

foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. 
Jelenleg nincs a településen csak fogyatékkal élőket, vagy megváltozott munkaképességűeket 

foglalkoztató munkáltató. 
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A faluban a középületek többségének akadálymentesítése megtörtént, azokat a fogyatékkal élők 

akadály nélkül megközelíthetik. Sajnálatos módon a közlekedésben ez már nem igaz, hiszen az 
autóbuszokra, vonatokra kerekes székkel feljutni nem lehet. 

Igény esetén az önkormányzat a tanyagondnoki gépjárművével vállalni tudja a mozgásukban 

korlátozott személyek szállítását. 

A fogyatékos személy számára jogszabályban meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző 

fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való 
egyenlő az esélyű hozzáférést. 

Mint ahogyan előző pontban kifejtésre került a középületek akadálymentesítése csak részben 

megoldott. Főként a mozgásszervi fogyatékosok számára történt meg az akadálymentesítés a 
település közintézményeiben. 

Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön 
jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. 
Akadálymentes parkolóhely településen csak két parkolóban van kijelölve. A közterületek, járdák, 
parkok akadálymentesítése nem biztosított a településen. 

Megemlítendő, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak tartós használatra kijelölt 
települési ingatlan megközelítése is problémákat indukál. Az említett utcában nincs kiépített járda, így 
az ott lakók csak a közutat vehetik igénybe. A kerekes székkel közlekedő klienseinknek ezen felül 

nehézséget okoz a rossz minőségű aszfaltburkolat, melyen igen nehéz közlekedni. 

 Somogyvár 

 A település elhelyezkedése 

Somogyvár a Balatontól délre, 26 kilométerre, a Kaposvár-Fonyód közötti út mellett, 32 kilométerre a 
megyeszékhelytől található. Itt halad a Fonyód-Kaposvár közötti vasút, melyen állomása van. Közeli 
város a közúton jól elérhető Marcali és Balatonboglár is. 

A település demográfiai jellemzői 

Somogyvár területe 53 km² lakossága 2014. évben 1 756 fő. 

Somogyvár utolsó ismert népességi mutatói (2015. évi adat) Magyarország népességének 0.02%-a, 
Somogy megyének 0.56%-a. Népsűrűsége 33 fő/km2. 

Lakások száma 729 db, népességet figyelembe véve ez 2.4 fő/lakás. Ha népesség azonos ütemben 

változna, mint [2011-2015] időszakban (-0.56%/év), 2016-ban Somogyvár lakossága 1 736 fő lenne. 

Az országos negatív népesedési tendenciák a településre is jellemzőek. 

Somogyvár demográfiai problémáját az állandósult természetes fogyás jelenti, ennek következtében a 
település lakosságszáma lassú ütemben, de folyamatosan csökken. 

A népességveszteség másik oka az elvándorlás, sajnos a község népességmegtartó ereje nem elég 
erős. Az elvándorlók egyre inkább a képzettebb és fiatalabb korosztály soraiból kerülnek ki. 
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Ha a férfiak és a nők arányát korcsoportos bontásban vizsgáljuk, 60 év felett már jelentős a 

különbség, hiszen a férfiak és nők aránya 40%-60%-os. Ebből következően a férfiak várható 

élettartama jóval alacsonyabb a nőkénél, ami országos tendencia is.  

A lakosság kor szerinti összetételének vizsgálatakor azt is megállapíthatjuk, hogy 2001. évben a 
település öregedési indexe 65 % volt, ami azt jelenti, hogy a 0-14 éves korú állandó lakosok száma 
magasabb volt, mint a 65 év feletti állandó lakosok száma, azaz a település népességszerkezete 
fiatalos volt. 2011-ben vizsgálva az öregedési index már 94 %, ami azt jelenti, hogy a 65 év felettiek 
száma még mindig kevesebb a 0-14 évesek számánál, Somogyváron is elindult az elöregedési 
folyamat. 

 Népességvándorlás 

Az elvándorlást és bevándorlást vizsgálva megállapítható, hogy a településre nagyobb mértékben 
jellemző az elvándorlás, mint az bevándorlás.  

 A természetes szaporodás, ill. fogyás évenkénti ingadozást mutat, mely hosszabb időintervallumban 

kiegyenlítődik. Ha a természetes szaporodást számoljuk ki hol pozitív, hol negatív értéket kapunk, 
hiszen az áttekintett években hol alacsonyabb, hol magasabb volt az élve születések száma a 
halálozások számánál. 

A település gazdasági jellemzői 

A somogyvári vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti felbontásából kiderül, hogy egyre 
kevesebb a mezőgazdasági ágban működő gazdasági szervezet. Jellemzően kereskedelem, javítás, 

feldolgozóipar nemzetgazdasági ágakban működnek vállalkozások. 

A község megfelelő környezetet próbál teremteni a vállalkozások számára, a meglévő vállalkozások 

jövőbeni megtartása elsőrendű célja a településnek. 

Az adófizetők aránya a településen az országos átlaghoz hasonló mértékű. A működő társas 

vállalkozások számottevően mikro-vállalkozások közé tartoznak, nagyvállalkozás a településen nem 
működik. A működő vállalkozások száma évenként változó, hol emelkedő, hol csökkenő tendencia 

figyelhető meg. A társas vállalkozások munkavállalói létszámáról, valamint a regisztrált őstermelők 

számáról nincs pontos adatunk. A település legnagyobb foglalkoztatója Somogyvár Község 
Önkormányzata, hiszen évről évre jelentős számban foglalkoztat a különböző programok, pályázatok 

keretében közfoglalkoztatottakat. 

A KSH-tól származó adatok alapján megállapítható, hogy Somogy megye gazdasági erőforrása az 

országos átlaghoz képest elmaradást mutat. 

A szálláshely szolgáltatás, falusi vendéglátás az országos átlag alatt van, a településen – a Balaton 
közelsége ellenére – csak néhány személy foglalkozik szállásadással. 

Mivel a térségben a foglalkoztatásra elsősorban a mezőgazdasági jellegű tevékenység jellemző, a 

gazdaság is erre épül. A községben megszűnt a Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, így a 

foglalkoztatottak aránya is csökkent. A Szövetkezet megszűnésével a kivált tagok őstermelőkké, 
mezőgazdasági vállalkozókká váltak. 

A szociális alapszolgáltatásokat a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül 
biztosítják. A 2005. január 28-i együttes testületi ülésükön Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
néven közös intézményfenntartó társulást hoztak létre Lengyeltóti székhellyel a szociális igazgatásról 
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és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (4) bekezdése alapján (mely a korábbiakban 
részletesen bemutatásra került). 

 Egészségügyi szolgáltatás 

Somogyvár tekintetében az egészségügyi alapszolgáltatások hozzáférése biztosított, így a háziorvosi 
inspekció, fogorvosi ellátás, illetve védőnői szolgálat. 

 

 A településen elérhető közszolgáltatások 

A település ivóvíz-szolgáltatását az önkormányzat a DRV útján biztosítja. A belterület utcái vezetékes 
vízzel, gázzal, árammal ellátottak, a szennyvízhálózat is kiépült. Vezetékes telefonhálózattal, valamint 
- a mobiltelefon-szolgáltató cégek közelben lévő adótornyainak segítségével - megfelelő mobiltelefon-
használati (vételi) viszonyokkal rendelkezik a község. Az ivóvízhálózat kapacitása a faluban 
megfelelő, ugyanakkor fejlesztési feladatként jelentkezik a meglévő korszerűtlen és elavult 

gerincvezeték cseréje és a szolgáltatott víz minőségének javítása a község biztonságos és 
egészséges ivóvízellátása érdekében. A falutól 8 km-re elhelyezkedő Vityapusztán, mely 

belterületként szerepel, az ivóvíz ellátottságot az utcán elhelyezett közcsapok biztosítják azoknak a 
lakóknak, akiknek nincs bevezetve a vezetékes víz. 

A rendszeres szilárd hulladékszállításba minden ház bevonásra került. 

A tömegközlekedés helyzete kielégítőnek mondható a településen, kivételt képez a központtól távol 

fekvő Vityapuszta, ahonnan a közlekedés nehézkes. Az autóbusz és vonatközlekedés többé-kevésbé 
igazodik a lakosság igényeihez (munka és iskolakezdés). 

A szélesen elterülő Somogyvárt 17 utca tagolja, melyek egyetlen kivétellel szilárd burkolatúak. A 

településre jellemzőek a gondozott, parkosított közterek.  

A település 1993. óta rendelkezik vezetékes földgázhálózattal. A lakások többségét ezzel fűtik. Az 

utcák - egy kivétellel - szilárd burkolatúak.  

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése közelmúltban megtörtént. 

 A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Somogyváron 

Somogyvár Község Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára elérhetővé tegye a 

közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok 

esélyegyenlőségét az élet különböző területein. 

Az esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése annak a ténynek a felismerésén alapul, 

miszerint a különböző társadalmi csoportok, és azok tagjai vagyoni, családi, gazdasági helyzetük 

szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbség kihat mindennapjaikra: aki hátrányosabb 
helyzetben van, annak kisebb az esélye a továbbtanulásra, a szakképzettség elérésére, a munkához 
jutásra, a magasabb fizetésre, a magasabb társadalmi státusz és presztízs elérésére. A hátrányos 
helyzetű csoportnak az említettek eléréséhez szükséges képességeik, adottságaik adottak, ám 
lehetőségük, esélyük alig, vagy számottevően kevesebb van. 

A Kistérségi Esélyegyenlőségi Program célja, hogy a Pogányvölgyi Kistérség valamennyi településén 

érvényesüljön a „minden ember egyenlő” alapelv. A közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy 
hátrányos megkülönböztetés senkit se érjen, se faji, se etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, 
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családi állapot, fogyatékosság, vagy más okból fakadóan. A jogok érvényesülését, a megfelelő 

képviseletet és az elismerést, embertársaink tiszteletben tartását minden fórumon, intézményében és 
a helyi munkáltatóknál is alapvetőcélul tűzi ki. Mindezek megvalósulása érdekében a fenntartó és 

intézményei esélyegyenlőségi fogadókészségét fejleszteni kell, meg kell valósítani  

 a megkülönböztetés tilalmát, egyenlőbánásmódot,  

 az emberi méltóság tiszteletben tartását,  

 a társadalmi szolidaritást. 

Szolgáltatástervezési koncepció nem készült a településen. 

A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

Somogyváron a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos, mert 
megoldhatatlan lett volna egyszerre valamennyi intézmény teljes akadálymentesítése.  

Mára elmondható, hogy az egészségügyi, hivatali és szociális szolgáltatások, a kulturális 
programokhoz történő hozzáférés részben biztosított. 

A közösségi fórumokat, közmeghallgatásokat eddig akadálymentes helyszínen rendezték meg. 

Új beruházás, felújítás a hatályos jogszabályoknak megfelelően csak akadálymentesített környezet 

biztosításával történik. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési 
dokumentációkban általános elvárásként jelenjen meg az egyenlő esélyű hozzáférés 

szempontrendszere 

3.1.2. Az előkészítés és megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

 

A 2.4 pontban megfogalmazott főbb tevékenységek alapján az alábbi feladatokat határoztuk meg a 

sikeres projektvégrehajtáshoz: 

 

Feladat output 
Előkészítés 

 
Szakmai terv és 
mellékletei, IFKKOT 
részére megküldése 

szakmai terv és mellékletei, 
IFKKOT hozzájáruló nyilatkozat 

Tervezés - költségbecslés 
a pályázat beadásához tervezői költségbecslés 

 

Megvalósítás során két nagy irányvonalat szükséges követni. Az egyik az infrastrukturális 
beruházások elkészítése, a másik pedig a vállalt szakmai célok elérése. 

 

Feladat output 
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Feladat output 

tervezés - komplex kiviteli tervek, árazott és 
árazatlan költségvetés, szakhatósági és 
közszolgáltatói engedélyek 

komplex kiviteli tervek, árazott és árazatlan 
költségvetés 

tervezés - közbeszerzési eljárásban 
rendelkezésre állás közbeszerzési felhívás 

tervezés - kötelező tervezői művezetés tervezői művezetés 

közbeszerzési szakértő érvényes beszerzési és közbeszerzési 
eljárások 

Földmérő - telek kitűzés, házkitűzés, ingatlan 
feltüntetés a földhivatali nyilvántartásban 

telek kitűzés és házkitűzés 
teljesítésigazolása 

ingatlan feltüntetés a térképeken 

műszaki ellenőr 
vezetett építési naplóban megjelenő 
bejegyzések, sikeres műszaki átadás - 
átvétel, használatbavételi engedély 

rehabilitációs szakmérnök 
rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat, 
vezetett építési naplóban megjelenő 
bejegyzések 

építés + felújítás 

10 db x 12 fős ház építése + 2 db 10 fős ház 
építése, alapszolgáltatási központok 
felújítása 

(számlázás: 25%, 50%, 75%, 100%-os 
készültségnél) 

közmű telken belüli bekötése (víz, szennyvíz, 
villany, gáz) 

vízbekötés 

villanybekötés 

szennyvízbekötés 

gázbekötés 

eszközbeszerzés 
a megépítésre kerülő lakások, az 
alapszolgáltatásokhoz és foglalkoztatáshoz 
szükséges eszközök beszerzésre kerültek 

 

Fontos feladatunk továbbá, hogy a lakosságot és az otthon lakóit is megfelelően tájékoztassuk, 

melyeknek fóruma a lakossági rendezvények, illetve az otthon lakóinak csoportos programokon való 
részvétele. A pályázat előírása alapján a kötelező tájékoztatási tevékenységnek is meg kell felelni. Az 

itt megvalósuló tevékenységeket az alábbi táblázat foglalja össze. 
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Feladat output 

marketing 
kommunikációs 
tevékenységek 

az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők 
részére kidolgozott kommunikációs dokumentum és a megtartott 
rendezvények jelenléti íve és fényképdokumentációja valamint a 
személyes, csoportos találkozók jelenléti íve és fényképdokumentációja, 
az ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programjának jelenléti 
íve és fényképes dokumentációja, az elvégzett feladatokról készített 
beszámoló 

kötelező tájékoztatás 
és nyilvánosság 

Kommunikációs terv készítése, nyomtatott tájékoztatók készítése, 
weboldalon aloldal létrehozása, sajtóközlemény kiküldése projekt 
indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése, sajtónyilvános esemény 
szervezése, a beruházás helyszínén "B" és/vagy "D" típusú tábla 
kihelyezése, média megjelenés vásárlás, fotódokumentáció készítés, 
sajtónyilvános projektátadó szervezése, sajtóközlemény kiküldése a 
projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, 
eredménykommunikációs infóanyagok készítése, TÉRKÉPTÉR feltöltés. 

könyvvizsgálat könyvvizsgáló jelentés 

képzés tanúsítvány 

speciális gépjármű 
beszerzés új 3 db 9 fős speciális gépjármű 

belső 
projektmenedzsment 

fenntartási időszakba került projekt, havi beszámoló az elvégzett 
tevékenységről 

projektmenedzsment 
szolgáltatás 

fenntartási időszakba került projekt, havi beszámoló az elvégzett 
tevékenységről 

 

 

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 

A projekt társadalmi és gazdasági hatásai a különböző hatásviselő rendszereken a közvetlen és 

közvetett célcsoportok viszonylatában mutatjuk be. A településre életvitelszerűen beköltöző ellátottak 

munkaerő-piaci és társadalmi integrációjának elősegítése, a társadalmi befogadás növelése. A 

meghatározott célok elérése érdekében az intézmény szolgáltatásainak fejlesztése és infrastrukturális 
feltételeinek nélkülözhetetlen javítása: 

a. Társadalmi és gazdasági hatások 

 Pozitív hatások: 

A projektben 10 db 12 férőhelyes és 2 db 10 férőhelyes lakás épül, ahol 140 fő fogyatékkal élő 

személy közösségi lakhatását biztosítjuk. Pozitív hatás tehát, hogy 140 lakó a normalizáció elve 
alapján a társadalom többi tagjához hasonló életet fog élni. 

Az integráció elvét figyelembe véve a közösségi szolgáltatásokat a települések, a térség 
közszolgáltatóinak segítségével lesznek képesek igénybe venni (az integráció a későbbiekben 
részletesen kifejtésre kerül). 



 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” 
 

119 
 

További pozitív változás, hogy a szolgáltatási hiányterületeket (pl. támogató szolgáltatás, fogyatékos 
személyek nappali ellátása) megszüntetjük, a szolgáltatásaink iránti kereslet esetén kifelé is 
biztosítjuk a szolgáltatást 

A kiváltással a lakók életminősége jelentősen javul. Az ideális, élhető környezet terápiás hatásai 

megkérdőjelezhetetlenek.  

A térségre gyakorolt pozitív hatások településképi szinten is megjelennek, mivel a jelenleg üres, 
némely esetben elhanyagolt területek értékes területekké válnak. 

A pozitív hatások leginkább a munkaerőpiacon jelennek meg annak okán, hogy jelentős a plusz 

létszámszükséglet. 

 Negatív hatások: 

Magyarországon még általánosan jelen van a másság, a fogyatékosság elfogadásának hiánya. 
Negatív előjelű lehet a nem megfelelően előkészített társadalmi érzékenyítés és befogadás. 

Ugyanilyen negatív hatást válthatnak ki a lakói viselkedési kockázatok, normasértések, melyeket 
hatványozottan képes lereagálni a környezet. 

Ugyanilyen hatást válthat ki a dolgozók esetében a paradigma váltás késése vagy elmaradása.  

 1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac  

A projekt megvalósulásával a kéthelyi, az öreglaki és a somogyvári, illetve térségi munkaerő piaci 

pozíciók javulnak. A már megkezdett szakmai célú felnőttképzéseknek (GINOP, DECFA) és az induló 

képzéseknek köszönhetően (EFOP 1.1.2.) a szolgáltatást szakképzett munkaerővel tudjuk biztosítani 

amellett, hogy az intézmény jelenlegi dolgozói is tovább képezik magukat. A létszámfelvételeknek is 
jelentős foglalkoztatáspolitikai, munkaerő piaci hatásai lesznek. 

 2. Munkakörülmények  

A dolgozók általános munkakörülményei javulnak. Az új szolgáltató egységekben, lakásokban kisebb 
lesz a munkabalesetek kockázata, csökken a kiégés veszélye, erősödnek viszont a szakmai 
kompetenciák, felelősségek. Az akadálymentesített gépjárművek beszerzésével a munkatársak 

kísérési feladatai lényegesen javulnak, csökken fizikai terhelésük.  

 3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme  

A támogatott lakhatásra való áttérés valódi kitörési pontja lehet a kéthelyi intézménynek. Az eddig 
izolált, többnyire zárt ellátási struktúra a kiköltözéssel természetes módon kinyitja a kapukat. A lakók 
cselekvőképtelenségük okán fokozottan igénylik a képviseletet, önérvényesítésükben támaszkodnak a 
segítőkre. 

A lakók képességeikhez mérten hasznos tagjai lesznek a település, a térség közösségeinek.  

 4. Esélyegyenlőség 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 
vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által 

érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a 

beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából 
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jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során 

megszüntetni. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a 

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok 
tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés 

elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és 
bemutatja ennek módját. (információ: http://www.etikk.hu) 

 A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó 
munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a 

projektarányos akadálymentesítés. 

 Esélyegyenlőségi felelős alkalmazása. 

 A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést 

tart. 

 Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonja a projekt tervezésébe, 

végrehajtásába. 

 Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez. 

 GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás. 

 Akadálymentesítéssel kapcsolatos elvárások: 

A projektarányos akadálymentesítés azt jelenti, hogy olyan mértékben szükséges az 
akadálymentesítést biztosítani, amilyen mértékben a beruházási tevékenység érintette az ingatlant. A 
projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell venni 
az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Ez 
például a festés/mázolásnál a vakok és gyengénlátók érdekében a megfelelő színkontrasztok 

kialakítását jelenti (nyílászáró tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása), 

vagy elektromos hálózat teljes felújításánál a helyiségek kapcsolóinak a mozgáskorlátozottak számára 
elérhető magasságba történő áthelyezését. Az akadálymentesség projektarányos teljesülése egy 
preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, célja, hogy a projekt keretében érvényesüljenek az 

egyetemes tervezés elvei. 

Új építés esetén teljes körű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell megvalósítani. 

Egy célcsoport számára nem elegendő akadálymentesítést biztosítani, de a fejlesztések során 

alkalmazható a funkcionális akadálymentesítés elve: amennyiben az intézményekben minden 
szolgáltatáshoz kapcsolódó funkció elérhető a földszinten, abban az estben az emeletre való feljutást 

nem szükséges akadálymentesen biztosítani. A cél, hogy bárki számára hozzáférhetőek legyenek 

azok a funkciók, amelynek kiszolgálására az épület létrejött. 

A projekt tervezésekor elvárás, hogy minden tervezett tevékenység megfelelően megalapozott és 

alátámasztott legyen, ezért a rehabilitációs szakmérnöki vélemény szükséges, a költsége 
elszámolható. 

http://www.etikk.hu/
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1 1 

Az akadálymentesítéssel kapcsolatban a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért NKft. 

honlapján található és letölthető egy segédlet az akadálymentesítésre vonatkozóan: 
http://fszk.hu/kiadvany/segedleta-kozszolgaltatasokhoz-valo-egyenlo-eselyu-hozzaferes-
megteremtesehez-2015/ Nem kötelező útmutató, de hasznos segítséget nyújthat a tervezéshez 

Az épített környezetben található akadályok leginkább az állandó fogyatékossággal élő személyek 

közlekedését, információhoz való hozzáférését gátolják, vagy nehezítik meg.  

Az akadálymentesség az épített környezet alapvető tulajdonsága, ez teszi lehetővé azt, hogy az akadályozott 
emberek részt vegyenek azokban a társadalmi és gazdasági tevékenységekben, amelyek kiszolgálására az 
épített környezet létesült. Hivatkozva az adekvát törvényre: 

Az 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 2.§ 1. pontja alapján 
az épített környezet akkor akadálymentes, "ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata 
minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy 
embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük." 

Az akadálymentes tervezés kiindulópontja tehát a fogyatékos személyek szükségleteinek kielégítésének 
szempontja speciális eszközök, berendezések, műszaki megoldások alkalmazásával.  

 Akadály típusok: 

 Vertikális akadályok: Szintkülönbségből adódó akadályok. 

 Horizontális akadályok: Az előrehaladó mozgás akadályai.  

 Térbeli akadályok: A vízszintes irányú mozgás akadályai. 

 Ergonómiai akadályok: A nyílászáró szerkezetek, berendezések, bútorok használatának 
akadályai. 

 Antropometriai akadályok: Az emberek testhelyzetük, fizikai, egészségi állapotuk, testméretük, 
testarányaik függvényében tudják elérni a különböző dolgokat. A mozgáskorlátozottak, 
különösen a kerekesszékben ülő ember számára ez a mozgástér erősen beszűkül, ezért a 

környezet tárgyait ennek figyelembevételével kell megtervezni, elhelyezni.  

 Érzékelési akadályok miatti elvárások: 

A tereknek, a környezetnek jól és gyorsan átláthatónak, áttekinthetőnek kell lennie. A tervezés fontos 

szempontja legyen a tájékozódás megkönnyítése. A tájékozódást segíthetik a feliratok, szimbólumok, 
formák, fények, színek, anyagok, hangok. A tájékozódást szolgáló látványelemeket gyengén látók, 
színtévesztők számára is érzékelhető nagyságban, formában-színben kell elkészíteni. A vakok 
számára hanggal, tapintható, letapogatható, megfogható elemekkel kell kiegészíteni az információs 
elemeket. A hallássérültek számára a hangos információkat szöveggel, képekkel, fénnyel kell 
kiegészíteni. 

Szolgáltatási központunkban a fogyatékos személyeket nem lehet kezelni azonos szükségletű csoportként, más és 
más szempontból akadályozott az ember a szolgáltatások igénybevétele során, ha mozgássérült, siket vagy 
nagyothalló, vak vagy gyengén látó, értelmi fogyatékos vagy egyéb nehézséggel küzd. Fogyatékossági 
típusonként kell az akadálymentesítés során a jelzőket értelmeznünk, hogy kiszámíthatók, értelmezhetők és 

érzékelhetők legyenek.  

http://fszk.hu/kiadvany/segedleta-kozszolgaltatasokhoz-valo-egyenlo-eselyu-hozzaferes-megteremtesehez-2015/
http://fszk.hu/kiadvany/segedleta-kozszolgaltatasokhoz-valo-egyenlo-eselyu-hozzaferes-megteremtesehez-2015/
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A mi feladatunk az, hogy a szolgáltatások információs és kommunikációs elemeit a fogyatékos emberek 
eltérő szükségletei alapján különböző megoldásokkal biztosítsuk. 

Szolgáltatási központunkban jelenleg részlegesen tudjuk biztosítani az akadálymentességet. A mozgásukban 
korlátozott, szolgáltatást igénybevevő személyek részére rendelkezésre áll: 

 parkoló: A mozgásukban korlátozottak, különösen a kerekes székes használók speciális járműveket 

használnak és a be- illetve kiszálláshoz speciálisan kialakított parkolóhelyeket igényelnek, a szolgáltató 
központban rendelkezésre állnak. Az épület akadálymentes megközelíthetősége a parkolóhelytől 

biztosítva van. A parkolóhelytől a járdák lépcsőmentes megközelítése is biztosított. A parkolónkban 
megfelelő számú akadálymentes parkolóhelyet tudunk biztosítani. A parkoló szilárd aszfalt burkolattal van 
ellátva. 

 járdák, gyalogutak: az épített környezetben található útvonalak az előírásoknak megfelelően vannak 

kialakítva. 

 rámpa: Az épületek bejáratának megközelítését előírásoknak megfelelően kialakított rámpák 

biztosítják. 

 rámpakorlát. 

 akadálymentes bejárat: A nagy üvegezett felületek illetve üvegajtók védőfóliával, valamint jól érzékelhető 

jelöléssel vannak ellátva a megfelelő magasságban. 

 a folyosók megfelelő szélességgel rendelkeznek: A fal síkjából kiugró elemek a folyosó szabad 
szélességét nem csökkentik pl. radiátor, tűzoltó készülék, tűzcsapszekrény. A folyosóról nyíló 
helyiségek ajtói előtt megfelelő hely biztosított a bejutáshoz. Az akadálymentes folyosók 
csúszásmentes, szilárd és könnyen tisztán tartható burkolattal rendelkeznek. A közlekedő 

megvilágítása egyenletes, ütésálló falburkolattal van ellátva. A sarkok védelme biztosított. 

 a folyosók falán jól érzékelhetően elkülönülő kapaszkodók találhatók. E korlátok mindenkinek 
biztonságos közlekedést tesznek lehetővé, támaszt nyújtanak. Mert jó kontrasztképzéssel kialakított 
korlát kiemeli, érzékelhetővé teszi a lépcső vagy rámpa vonalát, vonalvezetését.  

 akadálymentes mellékhelyiség: A mellékhelység úgy van kialakítva, hogy az igénybevevő egyén és a 

segítő személy számára is legyen hely biztosítva. A helyiség fix berendezési tárgyai (pl. mosdó, 
kapaszkodó) nem jelentenek akadályt a szabad mozgásban. 

 akadálymentes fürdő: A mosdó kerekesszékkel történő megközelíthetősége, a térdszabad 

kialakítás adott. A helyiségben elhelyezett kapcsolók, berendezések magassága megfelelő.  A 
zuhanyzó akadálymentes használatához tálca nélküli kialakítás adott. A zuhanyzórészben biztosítunk fix-, 
vagy lehajtható zuhanyzóülőkét. Az ülőke megközelítésének helyigénye és a kerekesszékből történő 

átülés módjai biztosított. A zuhanyrózsa és a csaptelep a zuhanyülőkén ülve is elérhető. Forrázás 
gátlóval ellátott, az egykaros keverő csaptelep. A szappantartó, törölközőtartó a zuhanyzóülőkén ülve 

is elérhető. 

 akadálymentes kialakítású a közös helyiség, és a lakószobák. 

A helyiségek akadálymentessége biztosított. Csúszásmentes, szilárd és könnyen tisztán tartható 
burkolattal rendelkeznek, amelyek biztonságos használhatóságot nyújtanak a használóknak. A vezetősávok 

kialakítása és a színbeli, felületbeli jelölése szükséges. Egyéb biztonsági rendszerek kiépítése szükséges 
a továbbiakban. 
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A lakások, valamint a szolgáltatási elemek biztosításához indokolt az épületek teljes 
akadálymentesítése, mivel hosszú távon gondolkodva az ellátásba kerülhet olyan lakó, akinek 
speciális igényét is biztosítani szükséges.  

o Értelmi fogyatékos személyek: 

Az épületek tervezésekor, logikus, átlátható, egyszerű alaprajzot szükséges kialakítani. Színes, 

sematikus információs térkép alkalmazása tájékozódást szolgálhatja. Az információs táblákon 
egyszerű szövegek megjelenítése, táblák kiegészítése szimbólumokkal, piktogramokkal könnyíti 
a tájékozódást. Berendezések, kezelőszervek működésének bemutatása könnyen érthető 

piktogramokkal szükséges, azonos funkcióknál, azonos színkódok használata szükséges. 

 

o Mozgássérült személyek 

Számukra fizikai akadálymentesítés szükséges. Az épület megközelítéséhez akadálymentes 
parkoló és járda kialakítása, a horizontális közlekedés akadálymentesítése a közlekedő területek 

minimum 120 cm szabad szélességének biztosításával, irányváltásoknál, ajtók, bútorok 
berendezések akadálymentes megközelítéséhez 150x150 cm szabad terület hagyása indokolt. 
A vertikális közlekedés akadálymentesítésére a lépcső mellett 5%-os lejtésű rámpa készítése, 

kétoldali, kétsoros kapaszkodóval, kerékvetővel. Egyenletes, sík járófelületek, akadályok 

elhelyezésének kerülése a közlekedő sávokon. Ajtók akadálymentes szélességének és 

hozzáférésének biztosítása. Térdszabad kivitelű asztalok, pultok alkalmazása, berendezési 

tárgyak és kezelőszervek akadálymentes megközelítésének (150x150 cm szabad alapterület) és 

elérésének (90-110 cm magasság között) biztosítása szükséges, valamint akadálymentes fürdő 

és toalett kialakítása.  

o Látássérült és vak személyek 

Látássérült személyek részére infokommunikációs akadálymentesítés szükséges. Burkolati 
vezetősávok és figyelmeztető jelzések kialakítása a közlekedő sávokban, kontrasztos és jól 

érzékelhető járdaszegély, kontrasztos és tükröződésmentes padló- és falfelületek alkalmazása, 
kontrasztos ajtótok, kilincs, bútorok alkalmazása, kontrasztos, egyszerű és nagyméretű 

betűtípussal írott információs táblák – vakok számára Braille felirattal is ellátva. Tapintható és 
színes sematikus információs térkép alkalmazása a bejáratoknál tájékozódás céljából. 
Kezelőszervek, vészjelző berendezések hangot adó kiegészítő jelzése szükséges. 

o Hallássérült személyek 

Számukra szintén infokommunikációs akadálymentesítés szükséges. Jól látható, nagyméretű 

információs táblák, szükség esetén helyi világítással kiegészítve. Kezelőszervek, vészjelző 

berendezések villogó fényt adó kiegészítő jelzése. Technikai segédeszközök használata: 
Közösségi termekben kiépített induktív hurkos erősítő alkalmazása, hordozható FM rendszerű 

erősítők alkalmazása egyéb helyeken. Infra adó-vevő TV és rádió hallgatásához, lakószobában 

fénnyel, hanggal és rezgéssel jelző ébresztő és vészjelző rendszer kiépítése. Ügyintézésnél a 

szemkontaktus és szájról való olvasás lehetőségének biztosítása. Igény esetén jelnyelvi tolmács 

biztosítása.  

A szolgáltatás nyújtás feltételei a korábbiakban részletezésre kerültek. 

Az épület helyiségeiben található minden hangalapú elven működő riasztó rendszert, vészjelző 

berendezést fényjelző berendezéssel is el kell látni. A veszélyt a piros vagy borostyán sárga villogófény 
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jelezze. A fényforrásokat szemmagasságban vagy a fölé kell elhelyezni, lehetőség szerint minden fontos, 
forgalmas helyiségben. A járófelületen a látássérült személyek térérzékelésének és biztonságos 
közlekedésének segítése érdekében a burkolat színbeli és felületbeli váltásával vezetősávok, és az 

akadályok előtt (pl. folyosó terébe nyíló ajtószárny, falra szerelt berendezés, stb.) figyelmeztető jelzések 

legyenek kialakítva. A folyosókon könnyen érthető és egyértelmű irányjelzések elhelyezése szükséges. Az 
ajtókon vagy falfelületeken elhelyezett síkírásos információkat nagyított betűkkel és kontrasztos módon kell kiírni. 

 5. Területi kiegyenlítődés  

A területi egyenlőtlenség egy meghatározott, társadalmi értéktartalom, térben különböző előfordulását 

jelenti. A kiváltás dimenziójában az egyenlőtlenségi mutatók között meg kell említenünk a 

koncentrációt, a specializációt és a szegregációt. 

A nagy létszámú intézményekben egyértelműen tetten érhető a koncentráció és a specializáció is, 
hiszen különleges élethelyzetben, állapotban lévő embereket koncentráltak egy-egy intézménybe, ami 
társadalmi szegregációt is jelentett. 

A kiegyenlítődést esetünkben azzal lehet elérni, hogy erősítjük a lakóegységekben az önigazgatási 

elemeket, kialakítjuk a lakóegységek sajátos arculatát, az egyedi adottságokat értékként kezeljük, 
építünk hagyományainkra, értékeinkre. 

Ezzel a szemlélettel és gyakorlattal lokálisan erősítjük helyi beágyazódásunkat és a lakók társadalmi 

inklúzióját. 

 6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme  

Mint a tervben már többször kitértünk rá az otthonban élő lakók jogainak érvényesítése erősen 

korlátozott. Ebből adódóan a támogatott lakhatásban a lakók jogainak érvényesítését a segítőkön, 

esetfelelősökön és törvényes képviselőiken keresztül tudják érvényesíteni. 

A megvalósítás illetve fenntartás – működtetés során a legmesszebb menőkig tiszteletben tartjuk a 

nemzetközi egyezményekben, jegyzőkönyvekben, hazai jogszabályokban biztosított alapvető emberi 

jogokat és meg is védjük azokat.  

Már a projekt előkészítés szakaszában feltérképezzük a területileg illetékes érdekvédelmi 

szervezeteket. Felvesszük a kapcsolatot az ÉFOÉSZ megyei szervezetével, valamint a FESZT-el. 
Részletes tájékoztatást adunk az Integrált Jogvédelmi Szolgálat keretében működő ellátottjogi 

képviselőnek az új ellátási formáról. 

 7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, 
igazságosság, erkölcs  

A jogok érvényesítése érdekében valamennyi lakóegységben alkalmazzuk a támogatott döntéshozatal 
elvét. Mivel a jogszabály a támogatott lakhatás tekintetében nem írja elő lakói önkormányzat és 

Érdekképviseleti Fórum működtetését arra koncentrálunk, hogy lakóink törvényes képviselői a helyi 

települési (és nemzetiségi) önkormányzatoknál megfelelőképpen érvényesítsék érdekeiket. 

Rendkívül fontosnak tartjuk és alkalmazzuk is a kiváltás során a nyitottságot, az átláthatóságot és a 
nyilvánosságot. Az egész folyamatot dokumentáljuk, a visszakereshetőség érdekében. A pozitív 
diszkrimináció elve alapján lakóinknak nem kiváltságos bánásmódot várunk el, hanem egyenlő esélyű 

hozzáférést valamennyi helyi köz és közösségi szolgáltatáshoz.  
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 8. Közegészségügy, közbiztonság  

A kiváltás során megépült lakások és szolgáltató egységek kialakítása környezettudatosan történik. 
Különös figyelmet fordítunk a közegészségügyi előírások betartására, mindazt, amit egy lakástól ez 

ügyben el lehet várni, teljesítjük. 

A lakók abúzus kitettségét, jelenlétünkkel, támogatásunkkal, minimalizáljuk. A vagyon és 
személyvédelmet a lakásokon elhelyezett kamera rendszerrel biztosítjuk. 

 9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság  

A marcali és a fonyódi járás bűnügyi kitettsége nem jelentős, a migráns veszély lehetséges kockázati 

elem. A biztonság garantálása érdekében együttműködünk a helyi biztonsági szervekkel, a 

rendőrséggel. 

 10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés  

A felkészülés és megvalósítás során konkretizáljuk az együttműködés lehetséges területeit a térség 

szociális szolgáltatókkal. Korporatív segítségnyújtásban vagyunk érdekeltek. 

 11. Kutatás-fejlesztés  

A kiváltás során szoros kapcsolatban szeretnénk dolgozni a TÁRS projekt kutatási munkacsoportjával 
annak érdekében, hogy gyakorlati és szakmai segítséget kapjunk a kéthelyi speciális kiváltáshoz. 
Ugyanez a célunk az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Irodával is az SHS modellprogramban 

való részvétellel. 

 12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség 

A jövőbeni elképzeléseinkben jeleztük, hogy nyitottak vagyunk a más nemzetek településen működő 

intézményként interregionális (határokon átnyúló) kapcsolatok kiépítésében. 

A kiváltás fenntarthatósági elvárásainak csak úgy tudunk megfelelni, ha a működtetési költségvetés 

pénzügyi finanszírozása biztosított lesz. 

Társadalmi-gazdasági hatások és erősségük bemutatása (0-6) 

Terüle
t 

Közvetlen hatás Közvetett hatás 

Elemzés Elemzés 
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c
 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 



 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” 
 

126 
 

M
un

ka
kö

rü
l

m
én

ye
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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e 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 
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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 
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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 
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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. 
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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; 

5 
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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 
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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. 

6 
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g 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 
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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 

 

b. Környezeti hatások 

Az SZGYF összes fejlesztési projektje a környezettudatos menedzsment és tervezés keretében 
valósul meg. A szervezet egy dinamikusan fejlődő környezettudatosan működő, amely az alábbi két fő 

területen tudja biztosítani a fenntarthatósághoz történő hozzájárulását: 

1) Környezettudatos menedzsment és tervezés: környezeti menedzsment eszközök, fenntartható 
fejlődést szolgáló tervezési eljárások és a természetes térszerkezet megőrzése révén. E 

tevékenységek lehetőséget adnak a jelentős negatív környezeti hatások reális felbecsülésére, ezáltal 

azok elkerülésére, megelőzésére, csökkentésére vagy kompenzálására. A fenntarthatósághoz 

szükséges feltételek biztosítása által lehetőség nyílik az alternatívák megfontolására, a nyilvánosság 

bevonására, ezáltal a környezeti problémák megelőzésére. Ennek módja a környezetvédelem 

megfelelő integrálása a szervezet gazdálkodásába, a tevékenységek során az alternatívák 

megfontolása, főleg a lehetséges helyszínek és tevékenységek mérlegelésével. 

2) Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás: a természeti erőforrások megőrzése, a 

jó környezet- és egészség állapot megőrzése és a társadalmi felelősségvállalás. 

E szempontok szem előtt tartása segít abban, hogy az intézmény a természeti és humán 

erőforrásokat környezettudatosan, előrelátóan és takarékosan használja, funkcióikat megőrizze és 

károsodásukat megelőzze. 

 1. Levegőtisztaság 

A megvalósítási szakaszban a kivitelezés során a nyertes ajánlattevő felelőssége betartani az építés 

során a levegő tisztasági előírásokat. 

A lakások és a szolgáltató egységek működtetése nem jár levegőre ártalmas szennyes anyag 

kibocsátással. 
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A települések kiemelten védett levegőtisztasági-védelmi kategóriába tartozik. Az Önkormányzat 
rendeletben szabályozza a község családi házas telkein keletkezett avar és kerti hulladék égetését. 
Közterületen az avar és kerti hulladék égetése tilos. A zöldhulladék begyűjtését komposztálását 

Kéthely település esetében a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft elvégzi.  

 2. Talajminőség és talajerőforrás 

Az ingatlanokon a talaj minőséget a lakhatási szolgáltatások nem befolyásolják. Talaj és víz 

Kéthely területén kiemelt érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület húzódik. A településen a 
szennyvíz csatornahálózat kiépített. A település területén található szennyvíz tisztító telep. A 
szennyvízkezelés során keletkezett, víztelenített iszap mezőgazdasági célra felhasználható.  

 3. Területhasználat: 

A létesítmények tervezése során figyelembe vesszük az egyetemes tervezés elveit. 

 4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás 

A lakóegységek és szolgáltató egységek üzemeltetése során keletkező hulladékkezelést és 

hasznosítását a helyi önkormányzati rendeletekben és a hatályos jogszabályokban meghatározott 
módon végezzük.  

Kéthely területén kommunális hulladék, szelektív hulladék gyűjtését a Marcali és Térsége 

Közszolgáltató Nonprofit Kft végzi a Kéthely Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján.  

 5. Környezeti kockázatok megjelenése: 

Az építkezések során kiemelt figyelmet szentelünk a védett természeti és kulturális értékek 
megőrzésére. A beruházás során esetlegesen keletkezett környezeti károkat a projekt megvalósítása 

során, valamint megvalósulását követően helyreállítjuk. 

 6. Mobilitás, energia-felhasználás: 

Az építkezések és beszerzések során kiemelt figyelmet fordítunk az ésszerű és hatékony energia-
felhasználás feltételeinek megteremtésére. Az áramellátás minimálisra csökkentése érdekében 
nagyméretű ablakok beépítése szükséges, megfelelő üvegvastagsággal, hogy a fűtési költség se 

legyen kiemelkedő. A háztartási gépek beszerzése során törekedni kell a kiemelkedően 

energiatakarékos eszközök felkutatására. 
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Környezeti hatások és erősségük bemutatása (0-6) 

Terület 
Közvetlen hatás Közvetett hatás 

Elemzés Elemzés 

L
e
v
e
g

ő
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zt

as
ág

 A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 

6 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 

6 

T
a
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j 
m
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ő

s
é
g

 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. 

5 
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rü
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a
sz

ná
la

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; 

6 
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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 

  

A támogatott lakhatás ingatlanjai Kéthely, Öreglak és Somogyvár településeken kerülnek megépítésre 
az önkormányzatok által felajánlott közművesített telkeken, 140 férőhely kerül kiváltásra, így 10 db 12 

férőhelyes és 2 db 10 férőhelyes lakás megépítésére kerül sor, melyekben a lakhatási szolgáltatást 
kívánjuk az ellátást igénybe vevők részére nyújtani (integrációs céllal), valamint azokat a szolgáltatási 
elemeket, melyek a lakókörnyezetben biztosíthatók. 

A településeken elérhető szociális szolgáltatások kapacitása véges, egyes szociális és 

közszolgáltatások helyi szinten nem érhetőek el, a társadalmi életben való részvétel segítése 

érdekében a támogatott lakhatás keretében szociális alapszolgáltatások intézmény keretében 
létrehozott, szolgáltatási központokon keresztül történő nyújtása valósul meg. 
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A komplex szükségletfelmérés alapján az egyes szolgáltatási elemeket alapszolgáltatás 
létrehozásával, a kiváltásban érintett székhely intézményben, Kéthelyen, valamint a Somogyváron 
kialakítandó szolgáltató központokban kívánjuk nyújtani, azonban az ellátottak korábban részletezett 
állapotából és a szolgáltatás jellegéből adódóan, az egyes szolgáltatási elemek a lakhatást céljára 
szolgáló ingatlanban (az ellátottak otthonában) kerülnek biztosításra. 

A szolgáltató központon keresztül a támogatott lakhatásban lakók és a településen és annak 
környékén élő fogyatékos személyek számára biztosítanánk nappali tartózkodást, étkezést, házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatást (és az ellátásban részesülők számára foglalkoztatást). 

Szolgáltatási központként funkcionáló épület Kéthely esetében a jelenlegi székhely épület: 

Az „A” épület földszintjén található a főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei, aula, foglalkoztató 

műhelyek, látogató szoba, orvosi rendelő, öltözők, két állásos garázs, kondicionáló terem, aggregátor 

ház. Az „A” épület emeletén találhatók az iroda helyiségek, tárgyaló, konferencia terem, kazánház, 
irattárak. Az ”A” épület bruttó alapterülete 1793 m2 fűtött alapterület: 1400 m2. 

A „B” épületben lakószobák és az ahhoz tartozó vizesblokkok, nappali tartózkodásra szolgáló 

helyiségek, Snozelen szoba, fejlesztő helyiségek, betegszoba, pipere mosoda, nővérszoba található. 

Bruttó alapterület 2086 m2, fűtött alapterület 1026 m2.  

Az épület állaga és felszereltsége megfelel a kialakítandó szolgáltatási funkciónak.  

A főzőkonyha és kiszolgáló egységei: 300 fő kapacitású HACCP rendszerű konyha a támogatott 

lakhatásban az intézményi telephelyeken élők valamint a szociális étkeztetés iránt a lakosság részéről 

felmerülő igényeket, továbbá a vendégétkeztetést tudná kielégíteni.  

A külön bejárattal rendelkező aula és a jelenleg látogatószobaként használt helyiségben lehetőség 

nyílik a nappali tartózkodás megszervezésére, a működtetéséhez a helyiségek adottak. A 

szolgáltatást igénylők számára az egészségügyi felügyelet is biztosítható. A nappali ellátásban a 
támogatott lakhatásban élőkhöz integrálva vehetnének részt a községben és környékén élő értelmi 
fogyatékos személyek. A támogató szolgálat valamennyi ellátott szállítását biztosítaná, továbbá a 
kapacitás erejéig a településen felmerülő igényeket is kiszolgálná. A támogatott lakhatásban élők 

mellett a helyi lakosok igényeinek megfelelő a házi segítségnyújtás keretében a szociális segítés és 

személyi gondozás biztosítására nyílik lehetőség. 

A lakók autonómiáját erősítő, a lakóhelytől elkülönülő foglalkoztatás érdekében a lakók felkészítését 

(képzés) és fejlesztő foglalkoztatásban való részvételét fejlesztő foglalkoztatás keretében biztosítjuk, 
mely mellett az egyéb foglalkoztatási lehetőségek felkutatása is megtörténik.  

A kiváltással az ellátottak életminősége jelentősen javulni fog, hisz a kis létszámú intézményekben 
történő elhelyezés minőségi életkörülményeket képes biztosítani. A minőségi élet nemcsak a tárgyi 

feltételek változásával függ össze, hanem az új ellátási forma, a közösségi szolgáltatások hosszú távú 
hatásának érvényesülésével is.  

A dolgozók munkakörülményei javulni fognak, a kis létszámú intézményben történő, egyéni 

igényekhez igazodó, gondozás helyett az egyéni döntéshozatalt támogató és az igényekre 
rugalmasan reagáló szolgáltatási struktúra kialakításának szükségessége a munkavállalók 
szemléletváltását eredményezi. 

A településekre gyakorolt hatás egyrészről pozitív, mivel új építésű, modern, alternatív energiaforrást 

használó családi házak kerülnek megépítésre, melyek az adott utcák képét javítják. Negatív hatásnak 
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élheti meg a helyi közösség a kiváltási programot abban az esetben, ha érzékenyítéstől várt 

eredmények elmaradnak. 

A somogyvári szolgáltató központ Somogyvár, Kaposvári u. 4. sz. alatt található, a KLIK tulajdonában 
álló épületben kerül kialakításra. Az épület földszinti részén a Somogy Megyei Óvoda, Általános 
Iskola, Szakközépiskola Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kollégiuma 
működik. Az épület emeleti része korábban gyermekotthoni feladatellátást biztosított, majd egy 

tűzesetet követően az épületrész felújításra került, ami azóta, üresen áll. A somogyvári szolgáltató 
központ kialakítása a projekt keretén belül, kiemelten szem előtt tartva az elsődleges célcsoport 

általános és speciális igényeit, fentiekhez hasonlóan kerül megvalósításra. 

 

3.1.4. Pénzügyi terv 

3.1.4.1. A fenntarthatósági és költséghaszon számítások módszertani alapjai 

A vizsgálat időhorizontja: 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. 

A projektgazda és a tevékenység jellege: közcélú, nem jövedelemtermelő. 

A projekt és az eredmények működtetője: 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. 

  

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


 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” 
 

133 
 

3.1.4.2. A költségvetésben szereplő költségelemeinek bemutatása 

  

Tevékenységek / Munkacsomagok mennyiség 
egysége db Egységár 

bruttó Bruttó ár Az összes költséghez 
arányában

1 225 000 002 Ft 100,00%

1 225 000 002 Ft 100,00%
0 Ft 0%

1. Projekt előkészítés költségei 72 201 200 Ft 5,89%

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége 59 951 200 Ft 4,89%

megvalósíthatósági tanulmány 0 Ft 0 Ft 0,00%

szakmai terv költsége 1 12 250 000 Ft 12 250 000 Ft 1,00%
szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender 

tervek költsége
1 47 701 200 Ft 47 701 200 Ft 3,89%

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-előkészítéshez 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%) 12 250 000 Ft 1,00%

közbeszerzési eljárás díja 0 Ft 0 Ft 0,00%

közbeszerzési szakértő díja 1 12 250 000 Ft 12 250 000 Ft 1,00%

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 1 030 902 950 Ft 84,16%

Eszközbeszerzés költségei 283 711 650 Ft 23,16%
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

140 500 000 Ft 70 000 000 Ft 5,71%

eszközök szerezhetők be (pl. berendezési, informatikai eszközök, 

telefon/jelzőrendszer), amelyek közvetlenül szolgálják az ellátottak

gondozását. 
140 844 470 Ft 118 225 830 Ft 9,65%

eszközök - bútorzat, háztartási gépek/eszközök 140 423 476 Ft 59 286 650 Ft 4,84%

speciális gépjármű 3 12 066 390 Ft 36 199 170 Ft 2,96%

Immateriális javak beszerzése 0 Ft 0,00%

szoftver bekerülési értéke 0 Ft 0 Ft 0,00%

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-előkészítési 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 747 191 300 Ft 61,00%

új építés 2220 317 500 Ft 704 850 000 Ft 57,54%

átalakítás, bővítés, felújítás, bontás 145 190 500 Ft 27 575 000 Ft 2,25%
infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, 
közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül

1 14 766 300 Ft 14 766 300 Ft 1,21%

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 26 702 500 Ft 2,18%

Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 12 250 000 Ft 1,00%

műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 1 12 250 000 Ft 12 250 000 Ft 1,00%

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 2 400 000 Ft 0,20%

egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek 1 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft 0,20%

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 4 777 500 Ft 0,39%
rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek (pl.: lakossági fórumok, nyílt napok stb.. szervezéséhez kapcsolódó 
költségek) 

1 4 777 500 Ft 4 777 500 Ft 0,39%

egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 0 Ft 0 Ft 0,00%

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 6 050 000 Ft 0,49%
a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének
költsége

1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0,08%

kommunikációs terv készítése 0 Ft 0 Ft 0,00%
sajtóközlemény kiadása, sajtó nyilvános események szervezésének költsége (pl.: 
sajtótájékoztató)

1 3 800 000 Ft 3 800 000 Ft 0,31%

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

1 1 250 000 Ft 1 250 000 Ft 0,10%

Projektszintű könyvvizsgálat költsége 1 225 000 Ft 0,10%

könyvvizsgálat 1 1 225 000 Ft 1 225 000 Ft 0,10%

Egyéb szolgáltatási költségek 0 Ft 0,00%

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

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 közreműködő 

munkatársak költségei 9 077 250 Ft 0,74%

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 9 077 250 Ft 0,74%

munkabér 7 350 000 Ft 0,60%

szakmai vezető 18 408 333 Ft 7 350 000 Ft 0,60%

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

foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 1 727 250 Ft 0,14%

szakmai vezető 18 95 958 Ft 1 727 250 Ft 0,14%

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

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 28 000 000 Ft 2,29%

Célcsoport képzési költségei 28 000 000 Ft 2,29%

képzés költsége résztvevőnként (önálló életvitelt támogató felkészítés) 140 200 000 Ft 28 000 000 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 munkaerő-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 58 116 100 Ft 4,74%

Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 27 491 100 Ft 2,24%

munkabér 22 260 000 Ft 1,82%

projektmenedzser 18 583 333 Ft 10 500 000 Ft 0,86%

pénzügyi vezető 18 466 667 Ft 8 400 000 Ft 0,69%

projektasszisztens 1. 18 186 667 Ft 3 360 000 Ft 0,27%

projektasszisztens 2. 0 Ft 0 Ft 0,00%

foglalkoztatást terhelő, adók, járulékok 5 231 100 Ft 0,43%

projektmenedzser 18 137 083 Ft 2 467 500 Ft 0,20%

pénzügyi vezető 18 109 667 Ft 1 974 000 Ft 0,16%

projektasszisztens 1. 18 43 867 Ft 789 600 Ft 0,06%

projektasszisztens 2. 0 Ft 0 Ft 0,00%

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 szakértői szolgáltatás díja 30 625 000 Ft 2,50%

PM szolgáltatás 18 1 701 389 Ft 30 625 000 Ft 2,50%

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%) 2 Ft 0,00%

Tartalék 1 2 Ft 2 Ft 0,00%
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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)                                          9 645 669     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                          2 604 331     
Bruttó egységár                                         12 250 000     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                         12 250 000     
Elszámolható költség (Ft)                                         12 250 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                         12 250 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A "Szakmai terv elkészítése" a pályázat 
kötelezően megvalósítandó, önállóan 
nem támogatható tevékenységei közé 
tartozik. A terv elkészítése során 
kiemelt figyelmet kapott a projekt 
részletes bemutatása, mely magába 
foglalja többek között a támogatást 
igénylő, a célok, illetve célcsoportok, a 
szakmai tartalom, a tervezett 
tevékenységek, a vállalt indikátorok, a 
költségvetési tervben szereplő 
költségek bemutatását. 
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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)                                         37 560 000     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                         10 141 200     
Bruttó egységár                                         47 701 200     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                         47 701 200     
Elszámolható költség (Ft)                                         47 701 200     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                         47 701 200     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Jelen költségelem magába foglalja a 
különböző engedélyezési 
dokumentumok, műszaki tervek, 
további tender tervek költségét, melyek 
beszerzése a projekt végrehajtásához 
szükségesek. Az engedélyezési tervek 
kidolgozásakor külön figyelmet kap az 
épületek akadálymentesítése. A 
projekttel érintett ingatlanon 
végrehajtott bármely fejlesztési 
tevékenység során figyelembe kell 
venni az összes érintett fogyatékossági 
csoportra vonatkozó 
akadálymentesítési követelményeket. 
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Tevékenység neve Projekt előkészítés 
Költségtípus Közbeszerzési költségek 
Költségelem Közbeszerzési szakértő díja 
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                          9 645 669     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                          2 604 331     
Bruttó egységár                                         12 250 000     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                         12 250 000     
Elszámolható költség (Ft)                                         12 250 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                         12 250 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A Kbt. 27. § (3) bekezdésében 
megfogalmazottak értelmében a 
részben vagy egészben európai uniós 
forrásból megvalósuló, valamint 
árubeszerzés és szolgáltatás 
megrendelése esetén az uniós 
értékhatárt elérő, építési beruházás 
esetén pedig az ötszázmillió forintot 
elérő értékű közbeszerzési eljárásba az 
ajánlatkérő köteles felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót bevonni, 
ezért jelen költségelem magában 
foglalja ezen külső, közbeszerzési 
szakértő igénybevételének költségét. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei 
Költségelem Bekerülési érték 
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                         55 118 110     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                         14 881 890     
Bruttó egységár                                         70 000 000     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                         70 000 000     
Elszámolható költség (Ft)                                         70 000 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                         70 000 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Eszközbeszerzés - foglalkoztatás 
fejlesztése 
A foglalkoztatás tárgyi feltételeinek 
megteremtése érdekében szükséges 
eszközök beszerezésének költsége, 
amelyek a szakmai szempontoknak 
megfelelnek és közvetlenül szolgálják 
az ellátottak önálló támogatott 
életvitelét, valamint munkavégzését.  
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei 
Költségelem Bekerülési érték 
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                         93 091 205     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                         25 134 625     
Bruttó egységár                                       118 225 830     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                       118 225 830     
Elszámolható költség (Ft)                                       118 225 830     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                       118 225 830     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Eszközbeszerzés - szolgáltatási gyűrű 
A szolgáltatási gyűrű fejlesztése 
érdekében szükséges eszközök 
beszerezésének költsége, amelyek a 
szakmai szempontoknak megfelelnek 
és közvetlenül szolgálják az ellátottak 
önálló támogatott életvitelét, valamint 
munkavégzését. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei 
Költségelem Bekerülési érték 
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                         46 682 402     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                         12 604 248     
Bruttó egységár                                         59 286 650     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                         59 286 650     
Elszámolható költség (Ft)                                         59 286 650     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                         59 286 650     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Eszközbeszerzés - lakóotthon 
berendezés 
A lakóotthon megfelelő színvonalú 
berendezéséhez szükséges bútorok, 
háztartási gépek és egyéb szükséges 
eszközök beszerezésének költsége. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei 
Költségelem Bekerülési érték 
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                         28 503 283     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                          7 695 887     
Bruttó egységár                                         36 199 170     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                         36 199 170     
Elszámolható költség (Ft)                                         36 199 170     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                         36 199 170     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Speciális gépjármű 
Az ellátottak szállítása, továbbá 
mindennapi közlekedésük segítése 
érdekében szükséges speciális 
gépjármű beszerzésének költsége.. 
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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)                                       555 000 000     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                       149 850 000     
Bruttó egységár                                       704 850 000     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                       704 850 000     
Elszámolható költség (Ft)                                       704 850 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                       704 850 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Jelen költségelem keretében 12 db új 
épület kerül kialakításra, melynek 
eredményeként létrejönnek 10x12 fő és 
2x10 fő férőhelyes lakóépületek 
(lakóotthonok), melyek maradéktalanul 
megfelelnek a Szociális törvényben és 
a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben 
foglalt szakmai, személyi és tárgyi 
feltételeknek, továbbá összhangban 
állnak a stratégiában foglaltakkal is. 
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek 
Költségelem Átalakítás, bővítés, felújítás, bontás 
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                         21 712 598     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                          5 862 402     
Bruttó egységár                                         27 575 000     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                         27 575 000     
Elszámolható költség (Ft)                                         27 575 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                         27 575 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Átalakítás, bővítés, felújítás, bontás-
foglalkoztatás fejlesztése 
A 1 db ingatlan kerül átalakításra, 
melynek eredményeként létrejön egy 
70 fő részére alkalmas alapszolgálatási 
feladatok ellátására megfelelő ingatlan, 
mely maradéktalanul megfeleln a 
Szociális törvényben és a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 
7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, 
személyi és tárgyi feltételeknek, 
továbbá összhangban áll a stratégiában 
foglaltakkal is. 
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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)                                         11 627 008     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                          3 139 292     
Bruttó egységár                                         14 766 300     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                         14 766 300     
Elszámolható költség (Ft)                                         14 766 300     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                         14 766 300     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Közműdíjak költségeit tartalmazza. 
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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)                                          9 645 669     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                          2 604 331     
Bruttó egységár                                         12 250 000     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                         12 250 000     
Elszámolható költség (Ft)                                         12 250 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                         12 250 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A projekt keretében több olyan 
tevékenység is megvalósul, mely 
infrastrukturális beruházást is magában 
foglal, ezen építési munkák 
eredményes és szabályszerű 
lefolytatásához elengedhetetlenül 
szükséges a műszaki ellenőri 
tevékenység. Jelen költségelem a 
műszaki ellenőr költségeit tartalmazza.  
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Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 
Költségtípus Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

Költségelem Egyéb mérnöki és szakértői díjak, 
tanácsadási költségek 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                          1 889 764     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                             510 236     
Bruttó egységár                                          2 400 000     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                          2 400 000     
Elszámolható költség (Ft)                                          2 400 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                          2 400 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Jelen költségsor a rehabilitációs 
szakmérnök költségeit tartalmazza.  
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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)                                          3 761 811     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                          1 015 689     
Bruttó egységár                                          4 777 500     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                          4 777 500     
Elszámolható költség (Ft)                                          4 777 500     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                          4 777 500     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Jelen költségelem a 
rendezvényszervezéssel, kapcsolódó 
ellátással, cateringgel kapcsolatos 
költségeket tartalmazza, valamint a 
reprezentációs költségeket (pl.: 
lakossági fórumok, nyílt napok stb. 
szervezéséhez kapcsolódó költségek). 

  



 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” 
 

149 
 

Tevékenység neve Tájékoztatás, nyilvánosság 

Költségtípus Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége 

Költségelem 
A megvalósítás helyszínén tájékoztató 
tábla elékszítésének és elhelyezésének 

költsége 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                             787 402     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                             212 598     
Bruttó egységár                                          1 000 000     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                          1 000 000     
Elszámolható költség (Ft)                                          1 000 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                          1 000 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Az Arculati kézikönyv értelmében 500 
millió Ft feletti támogatási összeg 
esetén a pályázónak az alábbi 
kötelezettségei állnak fenn: A 
beruházás helyszínén "B" típusú 
tájékoztató tábla elhelyezése, valamint 
"B" vagy "D" típusú emlékeztető tábla 
elhelyezése. 
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Tevékenység neve Tájékoztatás, nyilvánosság 

Költségtípus Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége 

Költségelem 
Sajtóközlemény kiadása, sajtó 

nyilvános események szervezésének 
költsége (pl.: sajtótájékoztatás) 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                          2 992 126     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                             807 874     
Bruttó egységár                                          3 800 000     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                          3 800 000     
Elszámolható költség (Ft)                                          3 800 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                          3 800 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Az Arculati kézikönyv értelmében 500 
millió Ft feletti támogatási összeg 
esetén a pályázónak az alábbi 
kötelezettségei állnak fenn: 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt 
indításáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése; Sajtónyilvános 
események szervezése; Sajtónyilvános 
ünnepélyes projektátadó rendezvény 
szervezése; Sajtóközlemény kiküldése 
a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése. 
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Tevékenység neve Tájékoztatás, nyilvánosság 

Költségtípus Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége 

Költségelem 

Egyéb a nyilvánosság biztosításához 
kapcsolódó költség a kedvezményezett 
tájékoztatási kötelezettségei útmutató 

szerint (I. Széchenyi 2020 honlap, 
Arculati kézikönyv) 

Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                             984 252     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                             265 748     
Bruttó egységár                                          1 250 000     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                          1 250 000     
Elszámolható költség (Ft)                                          1 250 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                          1 250 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

Az Arculati kézikönyv értelmében 500 
millió Ft felett támogatási összeg 
esetén a pályázónak az alábbi 
kötelezettségei állnak fenn: Nyomtatott 
tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, 
stb.) elkészítése és lakossági 
terjesztése; A Kedvezményezett 
működő honlapján a projekthez 
kapcsolódó tájékoztató megjelenítése 
és folyamatos frissítése a projekt fizikai 
zárásáig; Lakossági fórum, 
közmeghallgatás szervezése; 
Médiamegjelenés vásárlása a 
projekthez kapcsolódóan; 
Kommunikációs célra alkalmas 
fotódokumentáció elkészítése; 
Eredménykommunikációs információs 
anyagok, kiadványok készítése; 
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez 
kapcsolódó tartalommal. 
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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)                                          1 225 000     
ÁFA kulcs (%)                                                     -       
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                                     -       
Bruttó egységár                                          1 225 000     
Mennyiség (db)                                                       1     
Teljes költség (Ft)                                          1 225 000     
Elszámolható költség (Ft)                                          1 225 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                          1 225 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A "Könyvvizsgálat" a pályázat 
kötelezően megvalósítandó, önállóan 
nem támogatható tevékenységei közé 
tartozik. A projektszintű 
könyvvizsgálatról szóló könyvvizsgálói 
jelentést a záró elszámolás részeként 
szükséges benyújtani. 

  



 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” 
 

153 
 

Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása 

Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
személyi jellegű ráfordítás 

Költségelem Munkabér 
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                             408 333     
ÁFA kulcs (%)                                                     -       
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                                     -       
Bruttó egységár                                             408 333     
Mennyiség (db)                                                     18     
Teljes költség (Ft)                                          7 350 000     
Elszámolható költség (Ft)                                          7 350 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                          7 350 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A projekt szakmai megvalósításában 
közreműködő munkatársak 
munkabérének költsége. A munkabérek 
elszámolásánál figyelembe vételre 
került, hogy a bérek elszámolása csak 
a projekt keretében való foglalkoztatás 
arányában történhet. A szakmai vezető 
munkabére havi 408.333 Ft, a projekt 
megvalósítása 18 hónapig tart, az 
összes munkabér a megvalósítása alatt 
7.350.000 Ft. 
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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)                                               95 958     
ÁFA kulcs (%)                                                     -       
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                                     -       
Bruttó egységár                                               95 958     
Mennyiség (db)                                                     18     
Teljes költség (Ft)                                          1 727 250     
Elszámolható költség (Ft)                                          1 727 250     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                          1 727 250     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A projekt szakmai megvalósításában 
közreműködő munkatársak 
foglalkoztatásával kapcsolatban 
felmerült adók és járulékok. A szakmai 
vezető foglalkoztatásával kapcsolatban 
felmerülő adók és járulékok havi 95.958 
Ft, a projekt megvalósítása 18 hónapig 
tart, az összes adó és járulék a 
megvalósítása alatt 1.727.250 Ft. 
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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)                                             200 000     
ÁFA kulcs (%)                                                     -       
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                                     -       
Bruttó egységár                                             200 000     
Mennyiség (db)                                                   140     
Teljes költség (Ft)                                         28 000 000     
Elszámolható költség (Ft)                                         28 000 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                         28 000 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A projekt elengedhetetlen és szerves 
része a lakók felkészítése a kiváltással 
járó változásokra. A folyamat központi 
szereplője az az egyén, aki az 
intézményből a közösségébe kerül. A 
lakók felkészítését az egyének igényei, 
szükségletei alapján szükséges 
elvégezni. Ezen egyénre szabott 
képzések költségei képezik jelen 
költségelemet. 
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Tevékenység neve Projekt menedzsment 

Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása 

Költségelem Munkabér 
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                             583 333     
ÁFA kulcs (%)                                                     -       
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                                     -       
Bruttó egységár                                             583 333     
Mennyiség (db)                                                     18     
Teljes költség (Ft)                                         10 500 000     
Elszámolható költség (Ft)                                         10 500 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                         10 500 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A projektmenedzsmenttel szembeni 
elvárások 500 millió Ft feletti támogatás 
esetén: 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 projektmenedzser munkabére havi 
583.333 Ft, a projekt megvalósítása 18 
hónapig tart, az összes munkabér a 
megvalósítása alatt 10.500.000 Ft.  
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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)                                             137 083     
ÁFA kulcs (%)                                                     -       
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                                     -       
Bruttó egységár                                             137 083     
Mennyiség (db)                                                     18     
Teljes költség (Ft)                                          2 467 500     
Elszámolható költség (Ft)                                          2 467 500     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                          2 467 500     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A projektmenedzsmenttel szembeni 
elvárások 500 millió Ft feletti támogatás 
esetén: 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 projektmenedzser foglalkoztatásával 
kapcsolatban felmerülő adók és 
járulékok havi 137.083 Ft, a projekt 
megvalósítása 18 hónapig tart, az 
összes adó és járulék a megvalósítása 
alatt 2.467.500 Ft. 
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Tevékenység neve Projekt menedzsment 

Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása 

Költségelem Munkabér 
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                             466 667     
ÁFA kulcs (%)                                                     -       
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                                     -       
Bruttó egységár                                             466 667     
Mennyiség (db)                                                     18     
Teljes költség (Ft)                                          8 400 000     
Elszámolható költség (Ft)                                          8 400 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                          8 400 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A projektmenedzsmenttel szembeni 
elvárások 500 millió Ft feletti támogatás 
esetén: A pénzügyi vezetőnek felsőfokú 
végzettséggel és legalább 1 éves 
szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie 
uniós forrásból megvalósult projektek 
projektmenedzsmentje területén A 
pénzügyi vezető munkaidejének a 
minimum heti 40 órát el kell érnie.  
 
A pénzügyi vezető munkabére havi 
466.667 Ft, a projekt megvalósítása 18 
hónapig tart, az összes munkabér a 
megvalósítása alatt 8.400.000 Ft.  
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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)                                             109 667     
ÁFA kulcs (%)                                                     -       
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                                     -       
Bruttó egységár                                             109 667     
Mennyiség (db)                                                     18     
Teljes költség (Ft)                                          1 974 000     
Elszámolható költség (Ft)                                          1 974 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                          1 974 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A projektmenedzsmenttel szembeni 
elvárások 500 millió Ft feletti támogatás 
esetén: A pénzügyi vezetőnek felsőfokú 
végzettséggel és legalább 1 éves 
szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie 
uniós forrásból megvalósult projektek 
projektmenedzsmentje területén A 
pénzügyi vezető munkaidejének a 
minimum heti 40 órát el kell érnie.  
 
A pénzügyi vezető foglalkoztatásával 
kapcsolatban felmerülő adók és 
járulékok havi 109.667 Ft, a projekt 
megvalósítása 18 hónapig tart, az 
összes adó és járulék a megvalósítása 
alatt 1.974.000 Ft.  
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Tevékenység neve Projekt menedzsment 

Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása 

Költségelem Munkabér 
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás 
Nettó egységár (Ft)                                             186 667     
ÁFA kulcs (%)                                                     -       
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                                     -       
Bruttó egységár                                             186 667     
Mennyiség (db)                                                     18     
Teljes költség (Ft)                                          3 360 000     
Elszámolható költség (Ft)                                          3 360 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                          3 360 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

 A projekt szakmai megvalósításában 
közreműködő munkatársak 
munkabérének költsége. A munkabérek 
elszámolásánál figyelembe vételre 
került, hogy a bérek elszámolása csak 
a projekt keretében való foglalkoztatás 
arányában történhet. A 
projektasszisztens munkabére havi 
186.667 Ft, a projekt megvalósítása 18 
hónapig tart, az összes munkabér a 
megvalósítása alatt 3.360.000 Ft. 
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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)                                               43 667     
ÁFA kulcs (%)                                                     -       
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                                     -       
Bruttó egységár                                               43 667     
Mennyiség (db)                                                     18     
Teljes költség (Ft)                                             786 000     
Elszámolható költség (Ft)                                             786 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                             786 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

A projekt szakmai megvalósításában 
közreműködő munkatársak 
foglalkoztatásával kapcsolatban 
felmerült adók és járulékok. A 
projektasszisztens foglalkoztatásával 
kapcsolatban felmerülő adók és 
járulékok havi 43.867 Ft, a projekt 
megvalósítása 18 hónapig tart, az 
összes adó és járulék a megvalósítása 
alatt 789.600 Ft 
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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)                                          1 339 676     
ÁFA kulcs (%)                                                     27     
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)                                             361 713     
Bruttó egységár                                          1 701 389     
Mennyiség (db)                                                     18     
Teljes költség (Ft)                                         30 625 000     
Elszámolható költség (Ft)                                         30 625 000     
Nem elszámolható költség (Ft)                                                     -       
Támogatási százalék (%)   
Támogatási összeg (Ft)                                         30 625 000     

Részletezés (szöveges leírás, max. 2000 
karakter) 

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 1.701.389 Ft, a projekt 
megvalósítása 18 hónapig tart, az 
összes költség a megvalósítása alatt 
30.625.000 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: 

Mérföldkő 
száma 

Kötelezően végrehajtandó tevékenységek 
megnevezése 

Benyújtott kifizetési 
igénylés 

Mérföldkő 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
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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
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

2018
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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

2018
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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
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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 
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nemkívánatos állapot megszűnésekor a megfelelő érintettek felé irányuló kommunikáció és 

tájékoztatás rendkívül fontos. 

a. Pénzügyi kockázatok elemzése 

Mivel a projekt fizikai befejezésére még 2018. december 31.-e előtt sort kell keríteni, 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 ezáltal 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. 100 %-os előfinanszírozásának értelmében 

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 beruházás kockázatát 
csökkenti, hogy a lehetséges előre nem várt kockázatokra tekintettel tartalékot képzünk. 
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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 

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 

 

b. Megvalósíthatóság és fenntarthatósági kockázatok  

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. 
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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 teljeskörű 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 

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 

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 
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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 

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 

 

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. 

Mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a 

projekt megvalósítását, valamint amelyek lényegi befolyással lehetnek a szervezet célkitűzéseire, 

működésére. 

meghatározása 
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A projekt megvalósítását, céljainak teljesülését számos tényező felmerülése korlátozhatja. Nem egy 

olyan feltétel létezik, melyek nélkül, illetve amelyekkel a fejlesztési elképzelés nem teljesíti a tőle elvárt 

célokat, valamint az elért eredmények fenntartása és működtetése, illetve továbbfejlesztése nem 

biztosítható. 

 

Erősségek 

 

Megfelelő tárgyi háttér/eszközök/ 

Értő szakemberek (pályázat alapján) 

Pozitív lakossági image 

Kiváló önkormányzati reputáció 

Szakmai alaposság, elhivatottság 

Jól működő kapcsolat a társszervezetekkel 

Egészségügyi szolgáltatások közelsége 

Szolgáltatókkal jó együttműködési kapcsolat 

Gyengeségek 

 

Új projekteljárási rend 

Időkorlátok 

Nem helyi szakemberek 

alkalmazása 

Igazgatási eljárások elhúzódása/egyeztetés 

Projekt megvalósításának rövid időtartama 

Belső szervezet sérülékenysége 

Lehetőségek 

 

Fenntartható fejlődés 

Pályázati morál 

Kiváló kommunikáció a véleményvezérek 
által 

Kisebb létszámú lakókörnyezetben nő az 

ellátás színvonala 

Esélyegyenlőség javulása 

Veszélyek 

Kivitelezési hibák 

Időjárási bonyodalmak 

Nem várt, tervezett költségek miatti probléma 

Jogszabályok esetleges változása 

A Közbeszerzési problémák 

Döntési láncból fakadó elakadás/időcsúszás 

Hiánypótlás határidőn túl 

Műszaki meghibásodás lehetősége 

Pénzügyi finanszírozási problémák 

 

 Műszaki kockázatok: 

 Tervező kiválasztása. 

 Jogi kockázat: 

 Jogszabályi környezet változása, szabványok változása. 

 Jogi problémák. 

 Közbeszerzési eljárások elhúzódása. 

 Hatósági, engedélyezési eljárások elhúzódása. 

 Tulajdoni viszonyokban fellépő problémák. 
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 Társadalmi kockázat: 

 Lakossági ellenállás. 

 Lakók nem tudnak rugalmasan alkalmazkodni a változáshoz, állapotukban romlás 
következik be. 

 Pénzügyi-gazdasági kockázat: 

 Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya. 

 Projekt-előkészítésre tervezett költségek túl-, vagy alulbecslése. 

 Intézményi, szervezeti kockázat: 

 Nem megfelelő projektmenedzsment szervezet. 

 Kulcs munkatársak, vezetők személyi változása. 

 Támogatási Szerződés szerinti útvonaltervben történő csúszás. 

 Egyéb kockázat: 

 A lakosság nem megfelelő mértékű tájékoztatása. 

 Pályázat benyújtásának csúszása, illetve a pályázat eredménytelensége. 

A kockázatok bekövetkezési valószínűsége és azok esetleges hatása az előkészítő 

szakaszban: 

 

Kockázat típusa Valószínűsége Hatása 

Műszaki kockázatok 

Tervező kiválasztása Minimális Nagy 

Jogi kockázatok 

Jogszabályi környezet, szabványok változása Minimális Közepes 

Közbeszerzési eljárás elhúzódása Közepes Nagy 

Hatósági, engedélyezési eljárások elhúzódása Közepes Nagy 

Tulajdoni viszonyokban fellépő problémák Közepes Nagy 

Társadalmi kockázatok 

Lakossági ellenállás Közepes Nagy 

Lakók nem tudnak rugalmasan alkalmazkodni a változáshoz, 
állapotukban romlás következik be 

Minimális Minimális 

Pénzügyi-gazdasági  kockázatok 

Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya Közepes Közepes 
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Projekt-előkészítésre tervezett költségek túl-, vagy 
alulbecslése 

Közepes Nagy 

Szervezeti, intézményi szempont 

Nem megfelelő projektmenedzsment szervezet Minimális Közepes 

Humán erőforrás változása Minimális Közepes 

Határidők tartása Közepes Nagy 

Speciális kockázatok 

A lakosság nem megfelelő mértékű tájékoztatása Közepes Közepes 

Pályázat benyújtásának csúszása, illetve a pályázat 
eredménytelensége 

Minimális Nagy 

 

Az előkészítési szakasz során a projekt egyes tevékenységeinek elvégzésére megfelelő szaktudású 

szerződött felek állnak rendelkezésre, így minden területen magas szakmai hozzáértéssel és 
tapasztalattal az esetleges hibák, kockázatok bekövetkezési valószínűsége alacsony. Ebből adódóan 

a műszaki kockázatok bekövetkezési valószínűsége is minimális, viszont a projektre gyakorolt hatása 
nagy lehet. 

A gyakran változó jogi környezetben a vonatkozó előírások, jogszabályok változásának bekövetkezési 

valószínűsége közepes, projektre gyakorolt hatása magas, így ez tekinthető az egyik legnagyobb 

külső kockázati tényezőnek.  

Az engedélyek beszerzése a hatósági ügyintézés esetleges csúszása során érintheti a pályázat 
ütemterv betarthatóságát, ez azonban a pályázatra nézve nagy kockázati tényezőt jelent. Megfelelő 

kommunikációval a lakosság ellenállása, vagy éppen érdektelensége kezelhető, a tájékoztatások 

során az érintettek képet kapnak a beruházás fontosságáról és a megvalósulás előnyeiről.  

A pénzügyi, gazdasági kockázatok leginkább a projekt finanszírozási kockázataiból állnak, 
bekövetkezése a projektre nagy hatással van, mivel a finanszírozás megelőlegezése saját 
költségvetésből nem megoldott. 

3.1.6. Fenntartás 

A jelenlegi intézményi ellátás keretében megszokott 24 órás gondozói jelenlétet felváltja az időszakos 

támogató/tanácsadó jellegű esetmenedzseri látogatás és az ön-, illetve közösségi (egymásról való) 
gondoskodás. A lakók felkészítésének éppen ezért fontos célterülete fejleszteni minden olyan 
képességet, amely alapján maguk a társaik boldogulását tevékenyen segítő személyekké válhatnak.  

A fellépő váratlan helyzetek kezeléséhez az ellátottak a szolgáltató központban működő támogató 

rendszeren keresztül kérhetnek segítséget. 

Az új lakhatási forma következtében személyre szabott és az ellátottak eltérő mértékű ellátási 

igényeihez igazított ellátásszervezés valósul meg. 

A projekt fizikai befejezését követően legalább 5 évig kerülnek fenntartásra a kedvezményezett által a 
projekt keretében megvalósult alábbi fejlesztések: 

- a 140 fő részére létrehozott támogatott lakhatási férőhelyek fenntartása az újonnan létrehozott 

ingatlanokban, 
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- a lakosság folyamatos tájékoztatása az ellátottak élethelyzetéről (például: lakossági 

fórumokon, intézmény és önkormányzat honlapján), 

- az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők érzékenyítése, 

- a projekt keretében megkezdett önálló életre felkészítő tevékenységek fenntartása, 

továbbfejlesztése a kiváltással járó változásokra, 

- a lakhatást biztosító ingatlanok és a szolgáltató központ állapotának szinten tartása, 

karbantartása, értékmegóvása, 

- a szolgáltatási központban megvalósuló szociális alapszolgáltatások biztosítása (étkeztetés, 

házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, nappali ellátás), mind a támogatott lakhatás 

igénybevevői, mind a településen élő potenciális igénylők részére, 

- a foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek fenntartása, esetleges fejlesztése, az ellátottak 

foglalkoztatásának biztosítása a szolgáltató központban, továbbá a lakhatást biztosító 

ingatlanok területén zöldterület kezelés vonatkozásában, 

- a projektben vállalt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesülésének 

biztosítása, 

- a beszerzett gépjárművek mindennapi használata. 

 
Intézményi fenntarthatóság 

- A projekt megvalósítását követően a létrejövő humán, fiskális és tárgyi erőforrások meglétét a 

fenntartó továbbra is biztosítja. A támogatás fejlesztésének eredményei beépülnek az 

intézményi kultúrába, így személyi változás esetén az új szakemberek is átveszik a 

kollégáktól a szükséges ismereteket és szemléletmódot.  

- Az intézmény Kéthely, Somogyvár és Öreglak településeken a helyi lakosság körében végzett 

folyamatos igényfelméréssel kívánja az alapszolgáltatások engedélyezett férőhelyszámának 

maximális kihasználtságát biztosítani. 

 

Szakmai fenntarthatóság 

A projekt keretében létrehozott fejlesztés biztosítja az ellátottak életminőségének fokozatos javulását 

azzal, hogy hatékony szakmai munka segítségével valamennyi ellátott részére személyre szabott, a 
szükségletekre rugalmasan reagáló szolgáltatást tud nyújtani. 

A szakemberek és az ellátottak felkészítése során elsajátított új szemléletmód a 
személyiségfejlesztésen és szervezetfejlesztésen keresztül hosszabb távon hozzájárul az ellátottak 
önálló életvitelének kialakításához, a támogatott döntéshozatal megvalósulásához és a szakemberek 
szakmai fejlődéséhez. 

A szolgáltató központokban (a kiváltandó intézmény székhelyének jelenlegi épületében Kéthelyen, 
valamint a Somogyváron kialakított központban) az ellátást igénybe vevők részére a komplex 

szükségletfelmérés alapján az alapszolgáltatások igénybevételét biztosítja, támogató szolgálata révén 
az ellátottak számára egyéb közösségi szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé. Az igényeknek 
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megfelelő szolgáltatások biztosításához a jogszabályi előírás szerinti képesítéssel rendelkező és 

létszámú szakemberek meglétéről az intézmény gondoskodik a rendelkezésre álló erőforrások 

függvényében. 

Továbbá az intézmény által nyújtott szolgáltatások a kiváltásban érintett település lakói számára is 
igénybe vehetőek lesznek a projekt megvalósulása révén, a kialakítandó szolgáltatások lefedik a 

hiányzó kapacitásokat. A szolgáltató központ által biztosított szolgáltatások nyújtása révén bevételi 
forrásra számíthat az intézmény. 

A szolgáltató központban a fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre 

állnak. A foglalkoztatási lehetőség bővítését az intézmény folyamatosan keresi a kiváltásban érintett 

településen.  

A fentiekben foglaltak alapján a Felhívásban előírt fenntartási kötelezettséget vállaljuk, miszerint 

projektünk a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. 

cikkében foglaltaknak. 

A támogatott időszakot követően a projekt valamennyi elemét fenn kívánjuk tartani, a lakhatást és a 
szolgáltató központokban biztosított 4 db alapszolgáltatást egyaránt. Célunk, hogy a projekt ideje alatt 
magas életszínvonalú ellátást biztosítsunk a támogatott lakhatásban élők és a településen élő 

fogyatékos személyek számára. Az intézményben élőkkel szemben ellátási kötelezettségünk van, ez 

alól azok sem kivételek, akik a támogatott lakhatásban élnek. 

A fenntartási időszakban a támogatott lakhatás és a szolgáltató központok zavartalan működésének 

biztosítása az intézményvezető feladata. A működés pénzügyi hátterének biztosítása, a gazdaságos, 

hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása a pénzügyi vezető feladata. Az intézmény szakmai 

hátterének biztosítása a szakmai vezető feladata. 

A szakmai feladatok ellátása, a magas színvonalon nyújtott szolgáltatások biztosításának feltétele a 
megfelelő szakképesítéssel rendelkező, megfelelő létszámban rendelkezésre álló alkalmazottak 
megléte.  

Minden támogatott lakhatást igénybevevő számára az intézmény vezetője esetvitelért felelős 

személyt, esetfelelőst jelöl ki. Az esetfelelős kompetenciája kiterjed az igénybevevő képességeiről, 

nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv 

elkészítésére, az egyéni esetkezelésre, a döntéseinek támogatására, a segítői munkát végző csoport 

munkájának koordinálására. Egy esetfelelőshöz egyszerre 12 ellátott tartozhat. Ez Kéthely esetében 6 

fő, Somogyvár és Öreglak települések esetében összesen 6 fő esetfelelős kijelölését jelenti. 

A gondozó/kísérő támogató/terápiás segítő munkatárs kompetenciája kiterjed az egyéni szolgáltatási 
tervben foglaltak alapján az igénybevevő eredményes támogatására, napi életvitelének segítésére, az 

állapotváltozásának felismerésére, a segítségnyújtáshoz szükséges döntésekre. Egy-egy támogatott 
lakhatást biztosító családi házban 10- 12 fő ellátottat helyezünk el, akiknek a napi életvitelét 1 

esetfelelős munkatárs és 5 gondozó/kísérő támogató/segítő, terápiás munkatárs koordinálja, segíti. Ez 
Kéthely esetében – 6 lakhatási támogatást nyújtó házban – 30 fő gondozó/kísérő támogató 
munkatársat, Somogyvár és Öreglak települések esetében – 3-3 lakhatási támogatást nyújtó házban – 
30 fő kísérő támogató munkatársat jelent. 

A Szolgáltató Központokban nyújtandó szolgáltatások biztosításához szükséges szakképzett 
munkavállalók közül a fejlesztő pedagógusokból jelentősen kevesebb áll rendelkezésre. 
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 fenntartási időszak 

munkakör/név képesítés megnevezése feladata a fenntartás 
időszakában 

intézményvezető 
Szociálpedagógus, 

okleveles ápoló 

A TL, Szolgáltató Centrum 
zavartalan működtetése. A 

működésre, valamint a 

munkavállalókra vonatkozó 
jogszabályok betartása és 

betartatása. 

pénzügyi vezető Közgazdász 

Az intézmény pénzügyi 
hátterének biztosítása, 
együttműködés az éves 

költségvetés és beszámoló 
készítésében. 

szakmai vezető 
Szakvizsgázott szociális 

munkás 

Az intézmény szakmai 
hátterének biztosítása. Az 

intézmény szakmai vonatkozású 
jogszabályok betartása és 

betartatása. 

 

A fenntartás időszakában szükséges szakmai létszám 

munkakör megnevezése foglalkoztatottak 
száma (főben) 

ellátandó feladat munkakörnek megfelelő 

képesítéssel rendelkezők aránya 

Intézményvezető 1 

A TL, Szolgáltató 
Központ 

zavartalan 
működtetése. A 

működésre, 

valamint a 
munkavállalókra 

vonatkozó 
jogszabályok 
betartása és 
betartatása. 100 % 

Vezetőápoló 1 

A Szolgáltató 
Központ 

szakápolás 
szolgáltatásával 

összefüggő 

feladatok 
koordinálása és 

ellenőrzése. 100 % 
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Esetfelelős 12 

Lakók 
szolgáltatásainak 

biztosítása, 
szolgáltató 

egységek szakmai 
irányítása 100 % 

Gondozók, kísérő 

támogatók, terápiás 
munkatárs/segítő 48 

ápolás, 
szakápolás, 
gondozás, 
étkeztetés, 
felügyelet, 
háztartási 
feladatok 100 % 

Gépkocsivezető 3 Szállítás 100 % 

Foglalkoztatást segítő 4 
Részt vesz a 

foglalkoztatásban. 100 % 

 

Az 1. évre vonatkozó adatok: 

a.) A pályázat megvalósulása során felépülő családi házakra vonatkozó működtetési költségeket az 
alábbi táblázat mutatja a működtetés 1. évében. A pályázat keretében összesen 12 családi ház kerül 

megépítésre, 140 férőhelyen biztosítva ellátást. 

Megnevezés 1 lakóépület (12 fő) 

Víz, csatornadíj 700 000 

Villamos energia 480 000 

Gázdíj 430 000 

Telefon és internet  140 000 

Biztosítás 49 667 

Hulladékszállítás 60 000 

Tisztítószerek biztosítása 360 000 

Rezsiköltség összesen:  2 219 667 

 

Az 1 főre jutó rezsiköltség: 184 972 Ft/ év. 

A tervezésnél az intézmény által jelenleg működtetett, szintén 10-12 fős lakóház tényleges költségeit 
vettük alapul. 

b.) A másik költségtényezőt, a szolgáltatási költségeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

Megnevezés 1 lakóra jutó 
költség/év 

Gondozás, felügyelet, háztartási segítségnyújtás 1 432 000 
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Tanácsadás, esetkezelés, pedagógiai 
segítségnyújtás 

280 000 

Étkeztetés 350 000 

Szállítási szolgáltatás 25 000 

Szolgáltatási költségek összesen: 2 087 000 

 

Az ellátottak részére az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet szerint az alábbi szolgáltatási elemeket kívánjuk 
biztosítani, mivel ezeket szakmai szempontból elengedhetetlennek tartjuk. Természetesen ezek 
egyénileg kerülnek majd megállapításra. A fenntarthatóság tervezéséhez most egy igénybevett 
átlagórával számol az intézmény. Minden szolgáltatási elem igénybevétele 350 nappal került 
megállapításra a hiányzási átlagnapokat figyelembe véve: 

- gondozás, felügyelet, háztartási segítségnyújtás: mivel fogyatékos személyek támogatott 
lakhatásáról van szó, így ez a szolgáltatási elem magas óraszámigényű. Ellátottanként napi 

2,5 órával és 1 600 Ft/óra díjjal számoltunk. 

- tanácsadás, esetkezelés, pedagógiai segítségnyújtás: lakóként napi 0,5 órával és 1 600 Ft/ 
óradíjjal kalkulálva. 

- étkeztetés napi 1 000 Ft. 

Az egy évre vonatkozó várható működtetési és szolgáltatási költség a projekt tekintetében:  

318.816.000 Ft/ év. 

Egy lakóra jutó önköltség: 189 771 Ft/ hó. 

A költség fedezete az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj és a fenntartói támogatás. 

 

A 2. évre vonatkozó várható működtetési és szolgáltatási költség a projekt tekintetében: 

Szolgáltatás bővítést és egyéb költségelemet nagymértékben befolyásoló módosítást a projekt 5 éves 

fenntartási idejére nem tervezünk. Az infláció és bérfejlesztés mértékének várható emelésével 
tervezve évenként 5 %-os költségemelkedéssel számolunk. 

 Rezsiköltség: 27.967.800 Ft/év. 

 Szolgáltatási költség: 306.789.000 Ft/év. 

 Összesen: 334.756.800 Ft/ év. 

A 3. évre vonatkozó várható működtetési és szolgáltatási költség a projekt tekintetében 

 Rezsiköltség: 29.366.190 Ft/év. 

 Szolgáltatási költség: 322.128.450 Ft/év. 

 Összesen: 351.494.640 Ft/ év. 
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A 4. évre vonatkozó várható működtetési és szolgáltatási költség a projekt tekintetében 

 Rezsiköltség: 30.834.500 Ft/év. 

 Szolgáltatási költség: 338.234.872 Ft/év. 

 Összesen: 369.069.372 Ft/ év. 

Az 5. évre vonatkozó várható működtetési és szolgáltatási költség a projekt tekintetében 

 Rezsiköltség: 32.376.224 Ft/év. 

 Szolgáltatási költség: 355.146.616 Ft/év. 

 Összesen: 387.522.840 Ft/ év. 

 

3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV 

3.2.1. A 2.3 pontban bemutatott új szolgáltatási struktúra kialakításához szükséges 
tevékenységek bemutatása 

 A kiváltott ingatlan hasznosítása 

Az intézmény kiváltásában érintett székhely, új funkcióként szolgáltató központként funkcionál a 
támogatott lakhatás megvalósulása esetén. A szolgáltató központ az ellátottak és a település lakói 
számára biztosítja igény esetén a támogató szolgálat, a nappali ellátás, házi segítségnyújtás és 
szociális étkezetés alapszolgáltatásokat és azok szolgáltatási elemeit a Kéthely településen 
támogatott lakhatásban részesülő 70 fő számára és igény esetén a településen élő kérelmezők 

száma. 

 Hasznosítási terv 

A kiváltandó intézmény állami tulajdonban és a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

vagyonkezelésében van. 

A kiváltandó intézményt új funkció telepítésével kívánjuk hasznosítani. Ezek a funkciók: 

 szociális étkeztetés biztosítása, 

 házi segítségnyújtás, 

 támogató szolgáltatás biztosítása, 

 fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatás biztosítása, 

 fejlesztő foglalkoztatás biztosítása. 

A szakmai jogszabályok meghatározzák, hogy az adott szolgáltatásokhoz milyen szolgáltatási elemek 
tartoznak. Ezeket a lakók komplex szükségletfelmérése alapján szervezzük meg. 
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Szociális étkeztetés 

A kiváltandó intézményben a nappali ellátás keretein belül biztosítjuk a központban tartózkodó lakók 
számára a tízórait és az ebédet. A reggelit, az uzsonnát és a vacsorát a lakók már a lakásaikban 
fogyasztják el. 

Házi segítségnyújtás 

Személyi gondozás körében gondozás és háztartásvezetésben segítségnyújtás, szociális segítés 
esetén háztartási segítségnyújtás. 

Támogató szolgáltatás biztosítása 

A támogató szolgáltatás gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, szállítás, felügyelet, 
gyógypedagógiai segítségnyújtás, háztartási segítségnyújtás és esetkezelés szolgáltatási elemeket 
biztosít a szolgáltató központban, illetve a lakásokban. 

Fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatás biztosítása 

A nappali ellátás tanácsadás, készségfejlesztés, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 
idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés, esetkezelés, felügyelet, gondozás és közösségi 
fejlesztés, szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít. A fogyatékos személyek nappali 
intézménye a felsorolt szolgáltatási elemek mellett gyógypedagógiai segítségnyújtást és pedagógiai 
segítségnyújtást is biztosít. 

Fejlesztő foglalkoztatás 

A fejlesztő foglalkoztatás célja az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális 

állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén 
felkészítése az önálló munkavégzésre. 

Fejlesztő foglalkoztatásban részesülhet a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig az, aki 

intézményi jogviszonya alapján támogatott lakhatást vesz igénybe. 

A szolgáltató központban a lakók épületüzemeltetési, zöldfelület kezelési, konyhai kisegítő, mosodai 

kisegítő és portaszolgálati feladatokat látnak el. 

A fenti szolgáltatások egy részét az intézmény a teljes ellátáson belül a kiváltás előtt biztosította 

ugyanezen a helyszínen. 

Az új funkciók kiváltott intézménybe történő telepítésének indoka az, hogy a lakhatási helyszínekről a 

kiváltott intézmény könnyen megközelíthető, akár gyalogosan is. 

Az új funkciók kiváltott intézménybe történő telepítésének kockázatai: 

A megvalósítás során a felújításnál és a helyiségek kialakításánál forráshiány miatt nem veszik 
figyelembe a szakmai szempontokat. 

3.2.2. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése  

Többéves beruházási projektek kapcsán szerzett szakmai tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy 
egy jól előkészített és megfelelő részletezettséggel kidolgozott projektterv gördülékeny 

projektmegvalósítást tesz lehetővé. 
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Ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektettünk a projekt mind szakmai, mind beszerzési, mind 

pénzügyi megvalósítási folyamatainak összehangolására és jól átlátható, könnyen követhető 

egymásra épülésére. 

1. Az előkészítés 

A projekt előkészítése a pályázati felhívás megjelenésével egy időben kezdődött, mely egyszerre több 

ágon futott. Döntéshozóink az előzetes felmérések és azok több szempontú értékelésé alapján 
kiválasztották azokat az intézményeket, melyeket jelen felhívás keretein belül kiváltunk. 

Ezt követően a kiválasztott Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona intézményünk, a Somogy Megyei 

kirendeltséggel együtt meghatározták és elosztották az elvégzendő feladatokat. A tervezés folyamán 

elektronikus, telefonos és személyes kapcsolattartás segítette az információ áramlását.  

Feladat Beszerzés 
tervezett 
időpontja 

Megvalósítás output 

Előkészítés    

Szakmai terv és 
mellékletei, IFKKOT 
részére megküldése 

2017.02.01. - 
2017.02.15 

2017.02.15. -
2017.03.31 

szakmai terv és mellékletei, 
IFKKOT hozzájáruló nyilatkozat 

Tervezés - költségbecslés 
a pályázat beadásához 

2017.03.01 - 
2017.03.15 

2017.03.15. - 
2017.03.31. 

tervezői költségbecslés 

 

Az előkészítés szakaszában az intézmény feladata volt a szakmai terv elkészítésének vonatkozó 

részei, míg a kirendeltségek a központtal egyeztetve felvették a kapcsolatot az érintett 
önkormányzatok polgármestereivel, együttesen kiválasztották az érintett ingatlanokat, szervezték a 
lakossági fórumokat, a tervezők beszerzését, a szakmai terv véglegesítését, összeállították a tervezett 

költségvetést. 

A gyors és pontos munkavégzés elengedhetetlen feltétele volt a nyitott kommunikációs csatorna, a 
résztvevők szakmai felkészültsége, talpraesettsége. 

 Megvalósítás 

Megvalósítás során két nagy irányvonalat szükséges követni. Az egyik az infrastrukturális 
beruházások elkészítése, a másik pedig a vállalt szakmai célok elérése. 

Az infrastrukturális beruházások menete a következőképpen zajlik: 

A tervező a projekt előkészítés során beszerzésre került. A pályázat beadását követően kiválasztjuk a 

közbeszerzőt aki elkészíti és ajánlattételi eljárás során kiválasztja a műszaki ellenőrt és a 

rehabilitációs szakmérnököt, valamint a belső közművesítés feladatait ellátót  és a földmérőt a 

pályázat beadását követően, 2017 május végéig.  

Az építéshez kapcsolódó jogi szabályozások változását követően a tervezett építésekhez 

kapcsolódóan állásfoglalást kértünk arról, hogy építési engedély köteles-e az általunk tervezett 
lakóépületek építése.  Az építési hatóságtól az alábbi választ kaptuk:  
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„A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet  1. § (1) 
bekezdése szerint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) szerinti egyszerű bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) kötött 

építési tevékenység a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület 
építése. Az Ön által jelzett építési szándék e paraméteren belül marad. A lakás fogalmát és minimum 
követelményeit az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet 105. § (1) - (4) bekezdése határozza meg. 

Amennyiben a tervezett épület a fenti feltételeket kielégíti, és az építtető, mint használati funkciót 

lakásnak jelöli meg, úgy az építés a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történhet.” 

A fentiek alapján nincs szükség építési engedélyre és ebből adódóan építési engedélyes 

tervdokumentációra, azonban a használatbavételi eljárás lefolytatásához szükséges a szakhatóságok 
hozzájárulása, ezért a tervező feladatai közé emeltük a szakhatósági és közszolgáltatói engedélyek 

beszerzését is. 

A tervezők további feladata, hogy a komplex kiviteli tervek elkészítése során folyamatosan kapcsolatot 

tartsanak a megrendelővel, hatóságokkal, rehabilitációs szakmérnökkel és műszaki ellenőrrel. A 

tervek elkészülte után a rehabilitációs szakmérnök kiad egy megfelelőségi nyilatkozatot, mely 
szerint azok az akadálymentesítési előírásoknak, javaslatoknak megfelelnek. 

A komplex kiviteli tervek alapján, amely tartalmazza a kiviteli terveket, az árazott és árazatlan 
költségvetést, valamint a szakhatósági és közszolgáltatói engedélyeket - a közbeszerzési szakértő 

kiírja az építési tevékenységre a közbeszerzési eljárást a tervezővel, a műszaki ellenőrrel és a 

rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetve. 

Az építési terület előkészítése is fontos feladat az építés megkezdése előtt, így a földmérők -  a 
tervezés és közbeszerzés időszaka alatt – a szükséges ingatlan alakítási munkálatokat, a terület 
kitűzést és házkitűzést végzik el. 

Sikeres közbeszerzési eljárást követően az építő 2017 júliusában átveszi a területet és megkezdi az 
építési munkák előkészítését. 

az infrastrukturális beruházásunk teljes körű megvalósításához szükséges az elkészült épületek 

bútorokkal és háztartási eszközökkel történő bútorozása és felszerelése. Az ehhez szükséges 

közbeszerzési eljárást szintén a komplex kiviteli tervdokumentáció elkészülte után írjuk ki és az 
eszközök beszerzését 2018. május végéig tervezzük.  

Az épületek megépítése és az ingatlanok felújítása az alábbi tevékenységeket foglalja magába: 
tereprendezése, alapozás, falazás, zsaluzás, koszorú kiöntés, tetőszerkezet készítés, tető héjjazat 

készítés, gépészeti munkák, hideg/meleg burkolás, festés, akadálymentesítés. A műszaki átadás – 
átvételt 2018. szeptemberére terveztük, melyet a használatbavételi eljárás követ. Az eljárás 
lezárásaként megkapjuk a lakóházakra a használatba vételi engedélyt, melynek feltétele, hogy a 
közművesítési eljárás is befejeződjön. Utolsó mozzanatként az elkészült lakóingatlanokat kell a 

földhivatali térképeken feltűntetni. 

Az építéssel kapcsolatos feladatok teljes körű befejezését 2018. december 31-ig valósítjuk meg. 
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A fent leírtakat az alábbi táblázat foglalja össze. 

Feladat 
Beszerzés 
tervezett 
időpontja 

Megvalósítás output 

tervezés - komplex 
kiviteli tervek, árazott 

és árazatlan 
költségvetés, 

szakhatósági és 
közszolgáltatói 

engedélyek 

2017.03.01 - 
2017.03.15 

2017.03.15 - 
2017.09.30. 

komplex kiviteli tervek, árazott és 
árazatlan költségvetés 

tervezés - 
közbeszerzési 

eljárásban 
rendelkezésre állás 

2017.03.01 - 
2017.03.15 

2017.06.01. - 
2017.07.30. közbeszerzési felhívás 

tervezés - kötelező 
tervezői művezetés 

2017.03.01 - 
2017.03.15 

2017.07.01. - 
2018.09.30. tervezői művezetés 

közbeszerzési szakértő 2017.04.01.- 
2017.04.30. 

2017.04.01. - 
2018.03.31. 

érvényes beszerzési és közbeszerzési 
eljárások 

Földmérő - telek 
kitűzés, házkitűzés, 

ingatlan feltüntetés a 
földhivatali 

nyilvántartásban 

2017.04.01. 
- 2017.05.31 

2017.04.01. - 
2018.12.01. 

telek kitűzés és házkitűzés 
teljesítésigazolása 

ingatlan feltüntetés a térképeken 

műszaki ellenőr 2017.04.01.- 
2017.05.31 

2017.06.01. - 
2018.12.31 

vezetett építési naplóban megjelenő 
bejegyzések, sikeres műszaki átadás - 

átvétel, használatbavételi engedély 

rehabilitációs 
szakmérnök 

2017.04.01.- 
2017.05.31 

2017.06.01. - 
2018.09.30. 

rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat, 
vezetett építési naplóban megjelenő 

bejegyzések 

építés  2017.06.01.- 
2017.11.30. 

2017.07.01. - 
2018.09.30. 

10 db x 12 fős ház építése, 

2 db x 10 fős ház építése  

(számlázás: 25%, 50%, 75%, 100%-os 
készültségnél) 

közmű telken belüli 
bekötése (víz, 

szennyvíz, villany, gáz) 

2017.04.01.- 
2017.05.31. 

2017.04.01. - 
2018.12.31 

vízbekötés 

villanybekötés 

szennyvízbekötés 
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gázbekötés 

eszközbeszerzés 2018.02.01.- 
2018.02.28. 

2018.03.01. - 
2018.05.31. 

a megépítésre kerülő lakások, az 
alapszolgáltatásokhoz és 

foglalkoztatáshoz szükséges eszközök 
beszerzésre kerültek 

 

A sikeres projekt megvalósításhoz szükséges, hogy a gondozottak megfelelően felkészítésre 

kerüljenek. A képzést végző céget szintén 2017. május végéig választjuk ki, hogy a szükséges 
előkészítő és felkészítő munkákat valamint célcsoport kiválasztást kellő alapossággal meg tudják 

tenni, hogy a vállalt képzéseket és felkészítéseket 2018. januárjában megkezdjük. Mindezen 
tevékenységek a lakóházak megépítésének és berendezésének elkészültére befejeződnek, így a 

felkészített gondozottak friss tudással kezdhetik meg új életüket. 

Fontos feladatunk továbbá, hogy a lakosságot és az otthon lakóit is megfelelően tájékoztassuk, 

melyeknek fóruma a lakossági rendezvények illetve az otthon lakóinak csoportos programokon való 
részvétele. A pályázat előírása alapján a kötelező tájékoztatási tevékenységnek is meg kell felelni. Az 

itt megvalósuló tevékenységeket az alábbi táblázat foglalja össze. 

Feladat 
Beszerzés 
tervezett 
időpontja 

Megvaló-
sítás output 

marketing 
kommunikációs 
tevékenységek  

2017.04.01. 
- 
2017.05.31 

2017.07.01. 
- 
2018.09.30. 

az ellátottak közvetlen és közvetett 
interperszonális környezetében élők részére 
kidolgozott kommunikációs dokumentum és a 
megtartott rendezvények jelenléti íve és 
fényképdokumentációja valamint a személyes 
, csoportos találkozók jelenléti íve és 
fényképdokumentációja, az ellátottak és 
lakókörnyezet képviselőinek közös 
programjának jelenléti íve és fényképes 
dokumentációja, az elvégzett feladatokról 
készített beszámoló 

kötelező tájékoztatás 
és nyilvánosság 

2017.04.01. 
- 
2017.05.31 

2017.07.01. 
- 
2018.12.31 

Kommunikációs terv készítése, nyomtatott 
tájékoztatók készítése, weboldalon aloldal 
létrehozása, sajtóközlemény kiküldése projekt 
indításáról és sajtómegjelenések 
összegyűjtése, sajtónyilvános esemény 
szervezése, a beruházás helyszínén "B" 
és/vagy "D" típusú tábla kihelyezése, média 
megjelenés vásárlás, fotódokumentáció 
készítés, sajtónyilvános projektátadó 
szervezése, sajtóközlemény kiküldése a 
projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése, eredménykommunikációs 
infóanyagok készítése, TÉRKÉTÉR feltöltés. 

könyvvizsgálat -  2017.07.01. 
- 
2017.08.01 

2017.07.01. 
- 
2019.02.28. 

könyvvizsgáló jelentés 

képzés  2017.04.01. 
- 
2017.05.31 

2018.01.01. 
- 
2018.09.30. 

tanúsítvány 
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belső 
projektmenedzsment  

2017.04.01 2017.07.01. 
- 
2018.12.31. 

a szakmai tervnek megfelelő lebonyolítás 

projektmenedzsment 
szolgáltatás 

2017.04.01. 
- 
2017.05.31. 

2017.07.01. 
- 
2018.12.31. 

a szakmai tervnek megfelelő lebonyolítás 

 

A tervezési-előkészítési és a megvalósítási feladatok beazonosítását és ütemezését az alábbi táblázat 
foglalja össze negyedéves bontásban, melyben a mérföldkövet is szerepelnek. 

A korábbiakban bemutatott tervezett tevékenységek minőségi megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételek és eszközök listáját tartalmazó melléklet felcsatolásra került. 

  
Feladat negyedéves ütemezése 

2017 2018 2019 

Feladat megnevezése 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

ELŐKÉSZÍTÉS                   
Előzetes tanulmányok, engedélyezési 
dokumentumok                   

szakmai terv és mellékleteinek 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                 

Regisztráció az FSZK által biztosított 
elektronikus felületen x                 

Beszerzési/közbeszerzései szakértő 
kiválasztása  x               

Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-
VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú 
konstrukció kedvezményezettjével 

x  x               

Szakmai terv megküldése IFKKOT részére x x                

MEGVALÓSÍTÁS                   
Szakmai tevékenységek                   

Műszaki tervek, komplex kiviteli tervek, tender 
tervek, árazott és árazatlan tervezői  

 x x x x x     
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költségvetés., közbeszerzési rendelkezésre 
állás és kötelező tervezői művezetés 

Közbeszerzések lefolytatása, szerződés 
megkötése - beruházás                  

Közbeszerzés lefolytatása, szerződés 
megkötése - gépek/eszközök lakhatás         x x       

Közbeszerzés lefolytatása, szerződés 
megkötése - gépek/eszközök szolgáltatási 
gyűrű 

       x x       

Közbeszerzés lefolytatása, szerződés 
megkötése - gépek/eszközök foglalkoztatás 
fejlesztése eszközök 

       x x       

Beszerzés lefolytatása, szerződések 
megkötése - szolgáltatók                  

Terület-előkészítés - pl. tereprendezési munkák     x             

Földmérés, telekkitűzés, házkitűzés, ingatlan 
feltüntetés    x x x x x x   

Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása 
(új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, bontás)     x x x x x     

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 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   

Műszaki ellenőri szolgáltatás    x x x x x 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       

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     
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Kötelezően előírt nyilvánosság tevékenységek 
ÁÚF c. dokumentum/KTK2020 kézikönyv 
alapján 

   x x x x x x   

Projektszintű könyvvizsgálat tevékenység    x x x x x x x 

Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 órában      x x x x x   

A lakók felkészítése a kiváltással járó 
változásokra, képzés        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   

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   

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi 
szempontok érvényesítése    x x x x x x   
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4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI  

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA 

4.1.1. A projektgazda bemutatása – Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

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.) Kormányrendelet14 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 megyei 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. Jelenleg az SZGYF összesen 109 intézmény és telephelyei fenntartói 
feladatait látja el, melyből 67 szociális, 32 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi 

illetve máshová nem sorolható intézmény is) típusú intézmény. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2017. 
(III.31.) 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. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
14 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR
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A Főigazgatóság szervezeti felépítése: 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Pályázatok előkészítése és pályázati támogatással megvalósuló projektek lebonyolítás az 

Intézményfejlesztési Főosztály irányításával/koordinációjával zajlik az releváns szakmai főosztályok, a 
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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 
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ROP  3 37 748 363 

Összesen  21 2 487 332 181  

 

 

Megvalósítás alatt álló és tervezett projektek 

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. 
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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 

 

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 
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(Ft) 

VEKOP-6.3.1-16-2016-
00001 különleges lakásotthon 48 107 496 979 

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 és Működési Szabályzatáról szóló 13/2017. 
(III.31.) 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.  
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A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá tartozó szervezeti 

egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt a későbbiekben ismertetett munkamegosztás szerint. 
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téma Feladat Felelős

Projekt indítás 
lépései 

Projekt regisztrációs adatlap elkészítése 

Somogy Megyei Kirendeltségi igazgató,  igazgató 

Véleményezése, módosítása, jóváhagyása IFF,  főosztályvezető

Vezetői  döntés a projekt indításról főigazgató, Bátori Zsolt

Projekt megvalósítására kijelölt felelős szervezeti egység vezetője részére 
meghatalmazás készítése, jóváhagyatása  a projekt képviseletéhez  IFF, főosztályvezető

Gazdálkodási 
jogkörök, 

feladatkörök 
meghatározása 

Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, 
utalványozó kijelölése  Főigazgató, Bátori Zsolt

Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő 
kijelölése (gazdasági vezetői hatáskör)

Gazdasági vezető,  

Amennyiben  a projekt végrehajtásáért felelős szervezeti egység által 
javasolt személynek nincs felhatalmazása, akkor a meghatalmazó levél 
elkészítése és jóváhagyatása 

IFF, főosztályvezető, főigazgató, Bátori Zsolt

Munkaszám generálás - kódképzés IFF, Koordinációs Osztály,  osztályvezető

EcoSTAT munkaszám törzsében történő rögzítés GFO, GFO Koordinációs osztályvezető

Munkaszámról érintettek tájékoztatása és a 
kötelező használat elrendelése 

IFF, Koordinációs Osztály, osztályvezető

EU-s célelszámolási számla nyitás/módosítás/törlés kezdeményezése az 
EMMI-nél 

IFF, Koordinációs Osztály, osztályvezető

MÁK értesítő levél beérkezését követően rögzítés az EcoSTATban GFO, GFO Koordinációs osztályvezető

EU-s célelszámolási számla nyilvántartásával kapcsolatos feladatok IFF, Koordinációs Osztály, 
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téma Feladat Felelős

(analitika) osztályvezető

EU célelszámolási számla bejelentő/aláíró kartonok ügyintézése GFO Pénzügyi osztály 

ELEKTRA tanúsítvány (GIRO) bejelentések IFF, Koordinációs Osztály, osztályvezető

Esetleges fedezetigazolás kiadása, módosítása, törlése 
előirányzat módosítás kötelezettség vállaláshoz Gazdasági vezető, 

Saját hatáskörű előirányzat módosítás és munkaszámra könyvelés bevétel 
és kiadás esetén 

Somogy Megyei Kirendeltség pénzügyi vezetője,  GFO,  

SZGYF forás esetén saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítása és 
munkaszámra könyvelés 

Somogy Megyei Kirendeltség pénzügyi vezetője,  GFO,  

Utalás a projekt EU célelszámolási számláján történő tranzakciók 
kezelése, lebonyolítása 

Somogy Megyei Kirendeltség pénzügyi vezetője, GFO,  
projekt pénzügyi vezetője, 

A bér számfejtéshez szükséges dokumentumok biztosítása GFO,  munkaügyi osztályvezető 

Bérszámfejtés GFO,  munkaügyi osztályvezető

Bér után járó adó, járulék fizetések intézése, bizonylatok biztosítása GFO, munkaügyi osztályvezető

Projektek 
előkészítése Szakmai dokumentumok elkészítése 

SZIF,  főosztályvezető, IFF,  főosztályvezető, Somogy 
Megyei 

Kirendeltség, kirendeltségi igazgató, Somogy Megyei 
Szeretet Otthon, igazgató 

Költségvetés megtervezése 

IFF, főosztályvezető, Somogy Megyei Kirendeltség,  
kirendeltségi igazgató, Somogy Megyei Szeretet 
Szociális Otthon,  igazgató  
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téma Feladat Felelős

Költségvetés jóváhagyása GFO,  Főigazgató,

Beszerzések lebonyolítása 

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály,  
főosztályvezető, IFF, főosztályvezető

Indikatív árajánlatok beszerzése 

IFF,  főosztályvezető, Somogy Megyei Kirendeltség,  
kirendeltségi igazgató, Somogy Megyei Szeretet
Szociális Otthon, igazgató  

Szakmai terv készítése 
IFF, főosztályvezető, Szakértő, Somogy Megyei 
Szeretet Szociális Otthon, igazgató 

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés 

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály, 
főosztályvezető, Somogy Megyei Kirendeltség, 
kirendeltségi igazgató 

Pályázat benyújtása 
IFF, főosztályvezető, Somogy Megyei Kirendeltség,  

kirendeltségi igazgató 

Projekt szakmai 
megvalósítás 
tevékenységei 

Támogatási szerződés előkészítése
IFF, főosztályvezető, Somogy Megyei Kirendeltség,  
kirendeltségi igazgató 

Támogatási szerződés aláírása Főigazgató, Bátori Zsolt

Támogatási szerződés módosításainak összeállítása

Somogy Megyei Kirendeltség, kirendeltségi igazgató,  
projektmenedzser, pénzügyi vezető

Támogatási szerződés módosítások felülvizsgálata, benújtása IFF, főosztályvezető

Projektmenedzsment megbízása 
IFF,  főosztályvezető, Somogy Megyei Kirendeltség,  
kirendeltségi igazgató 
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téma Feladat Felelős

Szakmai vezető megbízása
IFF, főosztályvezető, Somogy Megyei Kirendeltség, 
kirendeltségi igazgató, 

Beszerzések/közbeszerzések lebonyolítása 

Vállalkozó, Somogy Megyei Kirendeltség, 
kirendeltségi igazgató,  projektmenedzser 

Projektmenedzsment feladatok elvégzése (pl. kifizetési kérelem 
összeállítása és benyújtása;  munkafolyamatok koordinálása; 
adminisztráció vezetése; pályázati dokumentáció összeállítása stb.) 

projektmenedzser, pénzügyi vezető, 

Szakmai vezetői feladatok elvégzése (pl. változásra felkészítő programok 
stb.) szakmai vezető,

Alapító okirat módosítása SZIF, főosztályvezető

Engedélyek beszerzése 

projektmenedzser, pénzügyi vezető, Somogy 
Megyei Kirendeltség, kirendeltségi igazgató  

Záróbeszámoló összeállítása és benyújtása 

projektmenedzser, pénzügyi vezető,  Somogy 
Megyei Kirendeltség, kirendeltségi igazgató 

Projekt pénzügyi 
megvalósítás 
tevékenységei 

számla befogadás - érvényesítés Somogy Megyei Kirendeltség, pénzügyi vezető

szakmai teljesítés igazolás Somogy Megyei Kirendeltség,  kirendeltségi 
igazgató 

pénzügyi teljesítés igazolás Somogy Megyei Kirendeltség, pénzügyi vezető, 

utalás a projekt EU célelszámolási számláról - utalványozás Somogy Megyei Kirendeltség, pénzügyi vezető, BA

könyvelés az EcoSTAT rendszerben Somogy Megyei Kirendeltség, pénzügyi vezető
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téma Feladat Felelős

áfa bevallás Somogy Megyei Kirendeltség, Pénzügyi vezető, GFO,  
osztályvezető 

aktiválás Somogy Megyei Kirendeltség, pénzügyi vezető, 
GFO, osztályvezető  

Fenntartás Fenntartási jelentések összeállítása 

IFF, főosztályvezető, SomogyMegyei Kirendeltség, 
kirendeltségi igazgató, Somogy Megyei Szeretet 
Szociális Otthon, igazgató  

Módosítási kérelmek összeállítása, benyújtása 
IFF,  főosztályvezető, Somogy Megyei Kirendeltség,  

kirendeltségi igazgató 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

„Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon”

205 

A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata 

szerint alkalmas a projekt céljainak megvalósítására, mivel a dokumentumokban a fogyatékos 
személyek ápolása-gondozása szerepel a pályázati kiírásnak megfelelően. 

A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona székhelye 2017. március 28-án kelt, SOC/05/341-7/2017. 
ügyiratszámú szolgáltatói nyilvántartásba vételi határozattal rendelkezik, mely tartalmazza a 
fogyatékos személyek otthona – ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményi ellátást 140 
férőhellyel, határozatlan idejű bejegyzési hatállyal, a fejlesztő foglalkoztatást szintén határozatlan idejű 

bejegyzéssel, 2017. április 1-től, 79 főre vonatkozóan. 

A pályázat megvalósulásával mindkét alapdokumentum kiegészítése, módosítása, továbbá a szakmai 
program átdolgozása szükséges a fogyatékos személyek támogatott lakhatása, valamint az 
alapszolgáltatások tekintetében az étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, valamint a 
fogyatékos személyek nappali ellátása rögzítésével. 

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása 

A pályázat tervezésébe, előkészítésébe bevont partnerek a következők: 

 a kiváltandó intézmények;

 a kiváltandó intézmények lakói;

 a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok;

 a kiváltással érintett települések lakossága;

 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.;

 Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.;

 Autisták Országos Szövetsége;

 kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és megfelelő referenciákkal

rendelkező tervezők/tervezőirodák;

 rehabilitációs szakmérnök;

 hatóságok.

A pályázat megvalósításába bevont partnerek a következők: 

 a kiváltandó intézmények;

 a kiváltandó intézmények lakói;

 a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok;

 a kiváltással érintett települések lakossága;

 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.;

 Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.;
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 Autisták Országos Szövetsége;

 kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és megfelelő referenciákkal

rendelkező tervezők/tervezőirodák;

 rehabilitációs szakmérnök;

 kivitelezők;

 hatóságok;

 érintett civil szervezetek;

 egyházak.

A pályázat fenntartási időszakába bevonandó partnerek a következők: 

 a kiváltandó intézmények;

 a kiváltandó intézmények lakói;

 a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok;

 a kiváltással érintett települések lakossága;

 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.;

 Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.;

 Autisták Országos Szövetsége;

 kivitelezők – az esetleges garanciális munkák miatt;

 hatóságok;

 érintett civil szervezetek;

 egyházak.

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

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 tudásbázissal rendelkező módszertani fejlesztéseket generáló, szakmai 

műhelyeket működtető és felnőttképző intézmény, továbbá mint pályáztató szervezet valósítja meg.

A Társaság átfogó szakmapolitikai célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi 

integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése szakterületi tudásközpont működtetésével, 
a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolásával, az ellátásában 

közreműködő intézményrendszerek tervszerű fejlesztésével, az integrációt segítő kutató, fejlesztő, 

módszertani, tanácsadó, szolgáltató és képzési programok megvalósításával.   
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A Társaság alapító okirat szerinti főbb tevékenységei:

 a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex

(re)habilitációjának elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységek,

 az egyéni rehabilitációs programokban megjelölt szolgáltatások, ellátások igénybevételéhez
kapcsolódó tevékenység,

 szakmai, illetve anyagi támogatás nyújtása a komplex (re)habilitációra szoruló személyek
képzéséhez és az ilyen képzést folytató szervezeteknek,

 a komplex (re)habilitációs folyamatban összegyűjtött hazai és nemzetközi tapasztalatok

alapján szakmai-módszertani ajánlások kidolgozása, és gondoskodás azok hozzáférhetővé

tételéről,

 a pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgáltatások körében országos
pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása a különleges gondozás feladataiban közreműködő

pedagógiai szakszolgálat intézményei részére,

 szakmai, illetve anyagi támogatás nyújtása az érintett tanulók középiskolai tanulmányaihoz,
felkészítő oktatásuk megszervezéséhez, felsőfokú tanulmányainak folytatásához, továbbá a

munkába állásukat segítő tevékenységhez,

 szakmai programjai megvalósítása során, a fogyatékosságügy minél szélesebb körű

társadalmi elfogadottsága érdekében és a "semmit rólunk, nélkülünk" elv alapján szorosan
együttműködik a fogyatékos személyek érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel, hazai és

nemzetközi szakembereivel, intézményeivel.

Az FSZK közel húszéves átfogó és egyedülálló tapasztalattal rendelkezik a fogyatékosságügy 
területén.  

Munkatársai a fogyatékosságügy legkülönfélébb területeire szakosodtak. Vannak közöttük tanult 
tudással rendelkező munkatársak és megélt tapasztalattal rendelkező kollégák is. A komplex 

rehabilitáció szemléletében végzik szakmai tevékenységüket, és a különböző területeken szerzett

végzettség és szakmai tapasztalat mellett projektmenedzseri tudással is rendelkeznek. 

AZ FSZK hazai viszonylatban egyedülálló módon valamennyi fogyatékosságtípussal foglalkozik, a 
fogyatékosság fogalmát széles alapokra helyezi az ENSZ Egyezmény terminológiájának megfelelően.

Szinte minden életkori szakaszban jelen van kezdeményezéseivel a korai intervenció időszakától 

elkezdve egészen a támogatott lakhatásig. A szélesen értelmezett rehabilitáció szinte valamennyi 
területén generál fejlesztéseket az elemi rehabilitációtól a képzésen át a foglalkozási rehabilitációs 
kezdeményezésekig.  

Országos szakmai hálózatot épített ki és működtet a szélesen értelmezett rehabilitáció valamennyi 

érdekelt szereplőjével itthon és külföldön. Közel 700 szakemberrel áll szakmai kapcsolatban, illetve 
szoros szakmai együttműködést alakított ki közel ugyanennyi szakmai szolgáltató szervezettel 

országszerte és a fogyatékos emberek országos érdekvédelmi szervezeteivel. 

Széles körű fogyatékosságügyi és szolgáltatásfejlesztési tudásbázissal rendelkezik, amelyet mindenki 
számára hozzáférhetővé tesz hivatalos honlapján (www.fszk.hu). Tevékenységének további területei a 

hiánypótló helyzetfeltárások és kutatások. Minden évben több szakmai kiadvány készül programjai 
számos területéről. Tananyagokat, képzési és módszertani anyagokat dolgoz ki és dolgoztat ki. 
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Szakmai műhelyeket generál és működtet. Szakmai együttműködő szervezetként áll partnerei 

rendelkezésére a hátránykezelés és a fogyatékosságügy változatos területein. Adatszolgáltatóként és 
a szakpolitikák formálójaként az államigazgatás részére megkönnyíti a tényalapú tervezést és 
megvalósítást, a jogszabályi környezet megalkotását és folyamatos alakítását a rehabilitáció számos 
területén. 

Információs-pontként szolgál a fogyatékos emberek és családjaik, a fogyatékosságügyben dolgozó 
szakemberek és egyéb stakeholderek számára (szolgáltatói címlisták, olvasó terem hazai és 
nemzetközi irodalmakkal). Szakmai könyvtárát folyamatosan bővíti.  

A programjai keretében beszerzett és fejlesztett eszközparkot a fogyatékos emberek és az érdekelt 
szakemberek számára hozzáférhetővé teszi, illetve eszközkölcsönzési szolgáltatást nyújt.

Az FSZK pályáztatói minőségében megbízható, gyors és fogyasztóbarát eljárásrendjével támogatja a 

komplex rehabilitáció szereplőinek működését és szakmai munkáját.  

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.  
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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. 

TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0002 A Mérki Ápoló-Gondozó Otthon férőhely 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 
korszerűsítése 

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.09.02-2014.09.30 

A projekt megítélt támogatása: 180.000.000 Ft 
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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. 

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225 Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény 
korszerűsítése, férőhely bővítése 

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 korszerűsítése 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. 
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4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE 

A fejezetben a projekt megvalósításának szervezeti kereteit mutatjuk be. Az egyes feladatokat a 
meglévő és a projekt során tervezett erőforrásokkal valósítjuk meg.  

A felállított projektirányítási rendszer teljes mértékben biztosítja a projekt színvonalas megvalósítását, 
a Felhívásban foglalt előírások betartása mellett,a projekt szükségleteihez igazodóan.  

A szervezet feladatai 

Mindezen tevékenységek megvalósulásához szükséges egy megfelelő projektmenedzsment csapat, 

mely projektmenedzserből, pénzügyi vezetőből, szakmai vezetőből és projektasszisztensből tevődik 

össze. 

Az ő feladatuk a vállalt célok, eredmények elérése a szükséges erőforrások optimális és integrált 

módon történő felhasználásával a megadott határidők betartásával. 

Projektmenedzser feladatai:  

 Figyelemmel kíséri a projekt Szakmai Terv és a Költségvetés szerinti megvalósulását, a 
projekt végrehajtás szakmai és gazdálkodási folyamatait koordinálja. 

 A tevékenységek pontos specifikálása, ütemezése.  

 Irányítja a projekt cselekvési ütemtervében meghatározott feladatok végrehajtását. 

 Menedzseli a projekttevékenységek megvalósítását végzők munkáját. 

 Kapcsolattartás a partnerekkel, vállalkozókkal, valamint az illeszkedő szervezetekkel.  

 Döntéshozatal a kritikus pontokon.  

 Elősegíti a beszerzési és közbeszerzési folyamatok szervezését, a szerződések megkötését. 

 Működteti a kommunikációs rendszert. 

 Elkészíti a Projekt előrehaladási jelentéseket. 

 

Pénzügyi vezető feladata: 

 Elkülönítetten tartja nyilván a projekt pénzügyeit. 

 Felügyeli az elkülönített projektszámlát. 

 Ellátja a projekt folyamatos költségvetési és pénzügyi felügyeletét. 

 Befogadja a beérkező számlákat, ellenőrzi azok projektben történő elszámolhatóságát.  

 Biztosítja a projektben a folyamatos cash-flow-t. 

 Elkészíti a pénzügyi teljesítésekhez szükséges dokumentumokat. 
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 Elkészíti a PEJ-ekhez és EPEJ-ekhez szükséges számlaösszesítőket és egyéb pénzügyi 

mellékleteket, benyújtja a kifizetési kérelmeket. 

 Felügyeli a Támogatási Szerződésben jóváhagyott költségkeretek elköltését.  

 Időben figyelmezteti a projektvezetőt, ha túl- vagy alulköltés kockázata áll fenn. 

 Javaslatot tesz a költségek korrigálásának módjára és a költségvetés helyreállítására. 

 Költségvetés-módosítás esetén átdolgozza a projekt költségvetési tábláit. 

 Közreműködik a projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentési kérelmek, 

szerződésmódosítási kérelmek összeállításában, különös tekintettel a változások pénzügyi 

vonatkozásaira. 

 Közreműködik a projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolás 

elkészítésében.  

 Felelős a projekt kontrollingért. 

 A projektvezető utasításai szerinti ütemezésben, a projektvezető által meghatározott tartalma 

beszámolókat készít feladatai ellátásáról. 

Projekt asszisztens feladata:  

 Részvétel a projekttel kapcsolatos napi adminisztratív feladatok intézésében, a vonatkozó 
dokumentációk elkészítésében, azok nyilvántartásában.  

 Részvétel a levelezések bonyolításában.   

 A projekt végrehajtásához tartozó Projekt Előrehaladás Jelentések határidőre történő 

elkészítése. 

 

Szakmai vezető feladata: 

 A projekt szakmai indikátorai teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos 
tervezés, információáramoltatás. 

 Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, az irányítóhatósággal, valamint a projekt 
célcsoportjával. 

 A szakmai közreműködés során, szükség esetén elkészíti a programhoz kapcsolódó 

dokumentációt, szakmai beszámolót. 

A projektbe bevont projektmenedzsment és szakmai vezető rendelkezik a Felhívásban előírt iskolai 

végzettséggel és tapasztalattal, amit a pályázathoz mellékelt önéletrajzok igazolnak.  
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Külső szakértők és partnerek bevonása 

A projektünket önállóan, konzorciumi partner nélkül valósítjuk meg. Külső szakértőként a 

projektmenedzsment számára biztosítunk egy tanácsadó szervezetet, melynek feladata a 
projektmenedzsment belső szervezeti munkájának segítése. 

Ez egyrészt magába foglalja a megvalósítás időszakában a projektet támogató tanácsadást (pl. 

tapasztalt hiányosságok elemzése, javaslattétel a megoldásra, döntés –előkészítés, javaslattétel a 
projektmegvalósítás stratégiai kérdéseiben, monitoring jellegű ellenőrzések a projekt költségvetési, 

jogi és szakmai megfelelősségének érdekében), másrészt az időszakos és záró beszámoló 

támogatása. 

A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele, a szükséges infrastruktúra, kiszolgáló 
technikai felszerelések bemutatása 

A projekt irányításhoz szükséges teljes infrastruktúra rendelkezésére áll a projektmenedzsmentnek. A 
tárgyi feltételek – számítógépek, nyomtatók, kiegészítők, internet – jó minőségben, használható 

állapotban megtalálhatók. Ennek eredményeképpen a pályázatban ehhez kapcsolódó eszközöket 
nem kívánunk elszámolni. 

A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása  

A projektünk megvalósításának és elszámolhatóságának meghatározó és rendkívül összetett része a 
beadott pályázatban megfogalmazott céloknak megfelelő tevékenységek teljesítése, a vállalt 

indikátorok elérése, a kitűzött határidők betartása, a rendelkezésre álló erőforrások optimális 

kihasználása és mindezek között lévő összhang megteremtése. 

Ezen céljainkat nem valósíthatjuk meg anélkül, hogy projekttevékenységeinket folyamatosan nyomon 
kövessük, a problémaforrásokat feltárjuk és megoldást találjunk rá, a kockázati tényezőket pontosan 

meghatározzuk, azonosítsuk és ezek kezelésére alternatívákat dolgozzunk ki. Kiemelkedően fontos 

továbbá, hogy a projekt dokumentáció megfelelő minőségű és jól rendszerezett, könnyen használható 

legyen. 

Ennek érdekében a monitoring, a kontrolling, az értékelés és az elemzési feladatok ellátását kell 
megvalósítanunk. 

A monitoring tevékenység során a források és az eredmények mindenre kiterjedő és rendszeres 

megfigyelése valósul meg a projekt eredményes, tervszerű és hatékony megvalósítása érdekében. 

(információ gyűjtés – rendezés). 

A kontrolling tevékenység során a tervezés – megvalósítás időszakára vonatkozó terv – tény eltérés 
elemzési feladatok kerülnek elvégzésre és a döntéshez szükséges információk összeállítása történik 
meg. Ez a feladatkör koordinálja a vonatkozó információellátást. (projekt előrehaladásának folyamatos 

nyomonkövetése). 

Az értékelés során a tervezett és a ténylegesen megvalósult állapot közötti eltérést vizsgáljuk, az 
eredmények és hatások elemzésével egybefonva. (projekt hatékonyságának értékelése) 

A projekt ellenőrzés során a folyamatok, tevékenységek folyamatos megfigyelését és felülvizsgálatát 
fogjuk megvalósítani, amelynek célja az adminisztratív és jogi szabályoknak való megfelelés 
biztosítása, és a szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése. 
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A bemutatott négy tevékenység csak és kizárólag akkor tud teljes egészként, naprakészen, 
összhangban működni és csak akkor hoz mindenki számára elfogadható eredményeket, amennyiben 

a rendszeres feedback tevékenység is megvalósul. Ennek kialakítása szintén a rendszer része. 

A projektünk során tehát egy monitoringon alapuló kontrolling tevékenységet kívánunk megvalósítani, 
mellyel folyamatosan ellátjuk a projekt felügyeleti tevékenységét és a döntéshozók számára valós 
idejű információkat biztosítunk. A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs 

rendszerének bemutatása 

A projektmenedzsment belső információs rendszerében a napi kapcsolattartás személyes 

megbeszélések, egyeztetések, elektronikus levelezések és telefonos kapcsolattartás keretében fog 
megvalósulni. Az esetlegesen felmerülő több szakterületet is érintő problémák orvoslására előre 

egyeztetett időpontban megtartott értekezletek fognak megoldási teret adni. 

A fenntartás szervezetére vonatkozó információk a 2.3. Az új szolgáltatási struktúra címszó alatt 
kerültek megjelenítésre. 

A fenntartás szervezetére vonatkozó információk a 2.3. Az új szolgáltatási struktúra címszó alatt 
kerültek megjelenítésre 
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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 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. 

Előkészítés/megvalósítás: 

Helyi közösség számára személyes, közvetlen tájékoztatás nyújtása a férőhely kiváltási projektről, az 

intézmény székhelyének kiváltásáról, a projekt menetéről, megvalósulásáról. Lakossági fórum 
keretében a lakosság tájékoztatása a kiváltási programról, az újonnan épülő ingatlanok pontos 

helyéről, valamint a megvalósulást követően az új ellátási formáról, a támogatott lakhatásról, valamint 

a szolgáltatások fejlesztéséről és a projekt megvalósulás menetéről, előrehaladásáról. 

A helyi közösség közvetett úton történő tájékoztatása, érzékenyítése. Kommunikációs csatorna (helyi 
televízió, sajtó, szóróanyag) használata mellett, közösségi munka révén a lakókörnyezet tájékoztatása 
a kiváltást támogató társadalmi közeg kialakulása érdekében. 

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 makrokörnyezet 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 
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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 az effajta „problémás” emberek az 

átlagnál nehezebben élik 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 makrokörnyezet 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 elérésszámot generáló platformon keresztül. 

A projekt során a kommunikáció több szinten valósul meg: a projekt és az intézmény közötti 
kommunikáció, a projekt és az intézményen kívüli szereplők közötti kommunikáció. Az irányítás és a 

végrehajtás különböző szintjei természetesen nem ugyanazokat a részletességű és gyakoriságú 

információkat igénylik.  

Az intézmény átalakításának folyamatában nagy jelentősége van a kommunikációnak. A belső 

kommunikáció hatékonyságát az határozza meg, hogy sikerül-e a megfelelő információt mindig a 
megfelelő szakértőkhöz, munkatársakhoz eljuttatni vagy nem. A kommunikáció „haszna”-ként csökken 
az érintettek – ellátottak és alkalmazottak – természetes ellenállása, a bizonytalanság, a feszültség és 
a szorongás.  

A projekttel kapcsolatos folyamatokról rendszeres párbeszédet kell folytatni az alkalmazottakkal, a 
szülőkkel, hozzátartozókkal, az ellátottakkal. 

 A vezetőség stratégiájának megvalósítására tett törekvései meghiúsulnak, ha az nem jut el az 

intézmény minden szintjére – még a legalsóbb szinteket is beleértve –, hiszen ha a dolgozók 
nincsenek tisztában a célokkal, a stratégiával, változások szükségességének okaival, úgy nem 
várható el a teljes azonosulás a küldetéssel. Információ hiányában a munkavállalók érdektelenné 
válnak a munkájukkal kapcsolatban, nem tudják, mit miért kell tenniük, és miért pont úgy, főleg, ha az 

eddig jól bevált gyakorlatot felváltotta valami teljesen új módszer. 

A belső kommunikációnak célja továbbá, hogy az alulról felfelé haladó információk a lehető legkisebb 

torzítással jussanak el az intézmény vezetőihez, így bizonyos munkafolyamatok vagy munkatársak 

megítélése objektív szűrőkön keresztül történjen. 

A jó munkahelyi légkör megteremtése elősegíti a munka hatékonyságát, továbbá az alkalmazottak 

kedvezően befolyásolják az intézményről kialakult képet személyes kapcsolataik útján – család, 
barátok –, így az intézmény külső megítélése, hírneve ezeken az indirekt csatornákon keresztül is 

pozitív hatást érhet el. 
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A belső kommunikáció tervezésénél figyelembe kell venni: 

 melyik munkafolyamat során milyen belső kommunikációs célok vannak, 

 milyen meglévő kommunikációs csatornák vannak és milyen új csatornákat kell létrehozni, 

 milyen szóbeli és írásbeli eszközöket kell alkalmazni, valamint milyen dokumentáció 
szükséges, amely kellő mennyiségű és tartalmú információt biztosít a munkatársaknak, 

 kik felelősök a hatékony belső kommunikáció biztosításában. 

A belső kommunikáció célcsoportjai: 

 munkatársak, 

 szervezeti egységek, 

 döntéshozók (menedzsment, vezetés). 

A belső kommunikáció eszközei 

 Vezetői értekezletek (ezekről készült emlékeztetők, jegyzőkönyvek), 

 Belső szabályzatok (SzMSz, ügyrendek, utasítások, körlevelek), 

 Csoportértekezletek, 

 Belső továbbképzések, 

 Csapatépítő tréningek, 

 Belső rendezvények, ünnepségek, 

 Tapasztalatcsere programok, workshopok, 

 Faliújságok, hirdetőtáblák. 

Meg kell határozni azokat az eszközöket, melyeket a kommunikáció során alkalmazni fogunk: 

1. Írásbeli kommunikáció – feljegyzések, tájékoztatók, jelentések. 

2. Szóbeli kommunikáció – egyeztetések, megbeszélések, értekezletek. 

A belső információáramlást segítve létrehozunk egy belső adatbázist, melyben a projekt belső 

munkatársainak, szakértőinek kapcsolattartási adatait rögzítjük, és a feladatmegosztás, 

munkacsoportokban való részvétel függvényében szabályozzuk, hogy ki milyen típusú, tartalmú 
információ esetében célszemély. 

A projekttel kapcsolatos belső kommunikáció esetében szabály a szóban elhangzott információk 

írásban történő rögzítése, tehát egy szóbeli megállapodást, egyeztetést kövessen feljegyzés, 
emlékeztető. 

A jelentések, írásos tájékoztatók mellett a kommunikáció legelterjedtebb eszközei a 
munkamegbeszélések, értekezletek. Értekezleteket rendszeres időközönként szükséges tartani. 
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Feladata, hogy a projekt-team tagjai esetleg más meghívottak megállapítsák az előrehaladás 

mértékét, a projekt aktuális állapotát, elemezzék a felmerült problémákat, határozzanak a megteendő 

lépésekről és a végrehajtandó feladatokról. Mindez kiterjed az ütemezésre, az erőforrások 

felhasználására és a projekt termékének minőségét meghatározó egyéb jellemzőkre. 

Az értekezleteket az esetek többségében a projektmenedzser vezeti. Az értekezlet vezetése során a 
projektmenedzsernek természetesen figyelembe kell vennie, hogy ő felelős a projekt egészéért. Az 

értekezlet alkalmat adhat a team-tagok motiválására, háttér információk beszerzésére (pl. személyes 
problémák, elégedetlenség).  

A projektindító értekezlet (kick-off meeting) célja a projekt formális elindítása. A projekt formálisan a 
projektzáró értekezlettel ér véget. Ennek célja, hogy ellenőrizze, elvégezték-e az összes előírt 

feladatot, illetve rendelkezésre állnak-e a projekt lezárásához szükséges információk, dokumentumok. 
A projektzáró értekezleten mindezeket egy projektértékelő jelentésben kell dokumentálni. 

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.  

150-500 millió forint közötti támogatás esetén az előkészítési szakaszban a már meglévő honlapon 

projekthez kapcsolódó tájékoztatót helyezünk el, amelyet folyamatosan frissítünk a projekt pénzügyi 
zárásáig. Megvalósítási időszak során sajtóközleményt küldünk ki a projekt indításáról, és B típusú 

tájékoztató táblát helyezünk ki az újonnan átalakított/felújított/felépített lakásokhoz vagy házakhoz. A 
projekt kommunikáció lépéseinek dokumentálása és későbbi ellenőrizhetősége érdekében folyamatos 

fotó dokumentációt készítünk. A közösségi alapú szolgáltatások való áttérés fejlesztését és 
intézményi férőhelyek átalakításátt célzó projekt megvalósítási időszakát követően újabb 

sajtóközleményt adunk ki a projekt zárásáról, valamint feltöltjük a TÉRKÉPTÉR adatbázisba a 
projekthez kapcsolódó tartalommal.  Végezetül pedig egy kisebb méretű D vagy B típusú emlékeztető 

táblát helyezünk ki szintén a beruházás helyszínére. 

500 millió forint feletti projekttámogatás esetén a kommunikációs eszközök kötelező elemei néhánnyal 

bővülnek. Az eddig elhangzottakon túl az előkészítési szakaszban nyomtatott tájékoztatók, brosúrák 
és szórólapok elkészítését tervezzük, amelyeket a környező érintett lakosság körében terjesztünk 

azzal a céllal, hogy a lakosságot, illetve az érintett célcsoportokat informáljuk az induló projektről. 

Bármely nyilvánosság vagy a résztvevőknek szánt dokumentumon a legfontosabb információkat, és a 

projektet finanszírozó alap/alapok nevét infoblokkok feltüntetésével oldjuk meg. A megvalósítás 
szakaszában sajtónyilvános eseményeket szervezünk a nagyobb mérföldköveknél, és a szélesebb 
körű informálás érdekében média felületet vásárolva azon keresztül is növeljük az információáramlást. 

A projekt végeztével sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvényt bonyolítunk le, és a projekt 
céljaival összhangban álló eredményekről információs anyagokban és kiadványokban tájékoztatjuk az 
érdeklődőket. 
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Feladatok 500M 
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. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése (nem elszámolható) x 

5. 
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. 
alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, 
képzés zárása, stb.) 

x 

6. A beruházás helyszínén „A”vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése 
és elhelyezése B 

7. Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan x 

8. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális 
fotó költsége számolható el) x 

9. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése x 

10. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése (nem elszámolható) x 

11. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése x 

12. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem 
elszámolható) x 

13. A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése D 
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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 Szereplők 

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) 

Szerződéskötés 

után 

Tájékoztatás a 
projekt 

elindításáról 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoportok 
SZGYF honlap SZGYF 

Szerződéskötés 

után 

„B és C” Típusú 

információs táblák 
kihelyezése 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoportok 

„B és C” típusú 

tábla SZGYF 

Megvalósítás 
félidejében 

Sajtóközlemények 
kiadása, elért 
eredmények 

kommunikációja 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoportok 
Sajtóközlemények SZGYF 

Megvalósítás 
során 

rendszeresen 

Sajtómegjelenések 
összegyűjtése és 

elemzése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 

mérföldköveinek 
megismertetése 

a széles 
közvéleménnyel 

Lakosság, 
érintett 

célcsoportok 

Nyomtatott és 
elektronikus 
médiumok 

SZGYF 

Megvalósítás 
során 

rendszeresen 

Fotódokumentáció 
készítése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 

mérföldköveinek 
megismertetése 

a széles 

Lakosság, 
érintett 

célcsoportok 
Fényképek SZGYF 
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Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

közvéleménnyel 

Megvalósítás 
során 

Érzékenyítő 

fórumok, nyílt 
napok szervezése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 

mérföldköveinek 
megismertetése 

a széles 
közvéleménnyel 

személyes és 
más 

kommunikációs 
formákkal 

Lakosság, 
érintett 

célcsoportok 
Konferenciák SZGYF 

Projekt 
zárásakor 

Sajtóközlemény 
kiküldése a projekt 

zárásáról 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoportok 
Sajtóközlemény SZGYF 

Projekt 
zárásakor 

TÉRKÉPTÉR 
feltöltése 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoportok 

Fényképek, 
tájékoztató leírás 

a projektről 
SZGYF 
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