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ELŐTERJESZTÉS 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011. január 19-i ülésére 

 
Üsz: 1192 / 2011.    
 
Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
véleményezése 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. – a továbbiakban Sztv. 
– 92. §. (3) bekezdése rendelkezik a megyei és települési önkormányzatok szociális 
szolgáltatástervezési koncepciójának elkészítési kötelezettségéről. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2003.június 27-i ülésén meghozott 93/2003. (VI.27.) Kgy. 
határozatával fogadta el először a Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját, amely szerint annak tartalmát kétévente felülvizsgálja, s 
aktualizálja.  
 
A felülvizsgálatra 2005-ben, majd 2008-ban került sor, részben a megye által nyújtott 
szakellátások integrációs folyamatai miatt. A következő kötelező felülvizsgálat ez évben 
esedékes. 
 
Az aktualizálás előkészítéseként ismételten elvégezték azon felméréseket, 
összehasonlításokat, amelyek bemutatják az elmúlt 2 év változásait a megye szociális 
szolgáltató és intézmény rendszerében.  
Az elkészített, összesen 192 oldalnyi koncepció anyaga gazdasági okokból nem kerül 
kiosztásra, az a polgármesteri hivatal Népjóléti – és Gyámügyi Csoportjánál illetve a 
honlapon megtekinthető. A döntés meghozatalához azonban az alábbiakban összegezzük a 
koncepció főbb tartalmi elemeit: 
 
A szolgáltatás tervezési koncepcióból megállapítható, hogy a megyei önkormányzat 
fejlesztési elképzeléseinek egy része a megfelelő pályázati lehetőségek hiányában nem 
valósulhatott meg. A szociális intézmények fenntartását, napi működtetését is csak jelentős 
erőfeszítések árán tudta biztosítani, így pályázati források bevonása nélkül nem volt 
lehetőség fejlesztésekre. Különös gondot jelent ez a kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos 
Betegek Otthonában, mely intézmény esetében hatósági szerződésben vállalt az 
önkormányzat kötelezettséget 2010. december 31-ig a hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelő tárgyi feltételek biztosítására. Fejlesztési lehetőségek híján valószínűsíthető, hogy - 
ellenére a jelentős várakozói létszámnak - csak a férőhelyek számottevő csökkentésével 
sikerül majd több év alatt a feltételeknek megfelelni. 
 
Az elmúlt időszak legjelentősebb beruházása volt bentlakásos szociális intézményeink 
vonatkozásában, a bácsborsódi székhelyű „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona 
bácsalmási és nagybaracskai telephelyeinek korszerűsítése. A fejlesztésre a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” című TIOP 3.4.2-
08/1 kódszámú pályázaton nyert a megyei önkormányzat 82.390.367 Ft-ot. A 2006-2010-es 
időszakban szociális szolgáltatásokat érintő új intézményi egység létrehozására, férőhely 
bővítésére nem került sor. Előrelépés történt viszont intézményeink akadálymentesítésében.  
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A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a DAOP-4.3.1. Akadálymentesítés (Egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz) pályázati támogatással megvalósította a 
„Harmónia” Integrált Szociális Intézménye (6211 Kaskantyú III. kerület 1.) főépületének 
komplex akadálymentesítését. Közel 30 millió Ft összköltségű fejlesztés megvalósításához 
az Önkormányzat 15 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
Szintén pályázati támogatás segítségével valósult meg a „Nefelejcs Ház” Időskorúak 
Otthona akadálymentesítése. 
 
Az intézményekben a külső szervezetek és az évente elvégzett fenntartói vizsgálatok 
megállapítása szerint is megfelelő színvonalú szakmai munka folyt.  
A gazdasági és a társadalmi változások a szociális ellátórendszerre egyre nagyobb terhet 
rónak. A megyei önkormányzatnak egyszerre kellett megfelelni a növekvő igényeknek, a 
jogszabályi elvárásoknak és a minőségi ellátás követelményeinek. Az ellátó rendszer 
működőképességének megtartását és fejlesztését sikerült biztosítani. 
 
A koncepció szerint a jövőben megoldandó feladatok 
Általánosságban: 

 a hiányzó szakellátási formák kiépítése  
 a működő intézmények szolgáltatásainak minőségjavítása  
 megyei adatbázis kialakítása  
 a szakmai érdekképviselet erősítése 
 a szakmai ismeretek célirányos bővítése  
 

1. BKMÖ „Nefelejcs Ház” Időskorúak Otthona 
Gondoskodni kell: 

 a lajosmizsei székhelyen a betöltetlen két ápoló, gondozó álláshely betöltéséről  
 a szabadszállási telephelyen a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező egy fő szociális, mentálhigiénés munkatárs 
alkalmazásáról. 

 
2. BKMÖ Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona 
Gondoskodni kell a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tárgyi feltételek 
biztosításáról. 
 
3. BKMÖ „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézménye 
Gondoskodni kell 
- a bácsborsódi székhely III. épület hátsó teraszának, illetve konyhaépületének felújításáról. 
- a közösségi helyiségek kialakításáról 
A koncepció részletes anyagából kitűnik, hogy az időskorú lakosság jelentős része alapvető 
megélhetési gondokkal küzd. Az otthonközeli ellátások kiterjesztése, a kapacitásbővítés 
lassíthatja a bentlakásos intézményi szolgáltatások igénybevételének minden bizonnyal 
emelkedő tendenciáját. Megyénkben külön problémát jelent a tanyás területek nagysága, a 
mégoly jól szervezett falu- és tanyagondnoki szolgálat is csak egy bizonyos állapotig képes 
otthonában ellátni a rászorulókat, növekvő bentlakásos intézményi elhelyezési igénnyel kell 
számolnunk. Szükséges az átmeneti elhelyezést nyújtó férőhelyek számának emelése is, amely 
elősegíti a bentlakásos intézményi felvétel zökkenőmentességét, lerövidíti a férőhely 
elfoglalásának idejét, és alkalmas eszköz az akut helyzetek kezelésére. A fogyatékkal élő 
személyek életminőségét alapvetően befolyásolja lakóhelyük távolsága a legközelebbi 
nappali ellátást nyújtó intézménytől, vagy szociális foglalkoztatótól. A települési 
önkormányzatokkal, illetve támogató szolgálatokkal együttműködve ez a hátrányos helyzet 
csökkenthető: ez az önkormányzatoknak és segítségre szoruló személynek is érdeke, 
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elősegíthető a társadalmi integráció. A javaslat a fogyatékkal élők esetében is a családban 
tartásra koncentrál, a települési önkormányzatokkal együtt megoldandó feladat az ellátásuk 
szervezése, munkalehetőség, vagy nappali felügyelet kialakítása.  
A pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása szorosan kapcsolódik az egészségügyi 
ellátáshoz. A közösségi ellátások területén jól működő szolgáltatások találhatók a 
megyében,azonban  szükség lenne a szolgáltatás biztosítására a megye teljes területén. A 
megyei önkormányzat célszerűnek tartja a jogalkotók felé kezdeményezni az ellátási forma 
normatív támogatásának újraélesztését, a szolgáltatások tervezhetőségének és ezzel 
elérhetőségének biztosítása érdekében.  
A szenvedélybetegek szakellátásában a megye két, saját fenntartásában lévő intézménye 
vesz részt. A nyújtott szolgáltatások igazodnak az ellátottak igényeihez, a kaskantyúi 
intézmény esetében a lakóotthoni ellátási forma kereteinek bővítése elősegítené az ellátottak 
társadalmi integrációját.  
 
A hajléktalan személyek ellátása speciális problémát jelent az érintettek önkéntességének, 
programokban való részvételi hajlamának alacsony szintje miatt. Hajléktalanok számára stabil 
megoldást jelentő bentlakásos otthon, illetve rehabilitációs intézmény nem áll rendelkezésre a 
megye területén. Ez problémát jelent a kisebb települések esetében is, hiszen a jelenlegi 
szabályozás alapján egy-két főre vonatkozó átmeneti ellátásra – úgy, hogy az a szolgáltatás a 
vonatkozó szakmai előírásoknak is megfeleljen – nincs anyagi lehetőség.  
A megyei önkormányzat egyéb elképzelései között szerepelnek a megfelelő ellenőrzések, a 
szociális információs adatbázis létrehozása, valamint kistérségi szinten munkacsoportok 
létrehozását, akik számára továbbképzési és konzultációs lehetőségeket kellene biztosítani. 
 
A fenti változtatási szándékok is jelzik, hogy a jövőben az önkormányzatoknak és 
intézményeiknek jelentős mennyiségű feladatokkal kell megbirkóznia, várhatóan szigorúbb 
gazdálkodási feltételek mellett. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Bács-.Kiskun Megyei Önkormányzat 
Szociális Szolgátatástervezési Koncepcióját jóváhagyni szíveskedjen.  
 
Lajosmizse 2011. január 17. 

      
Határozat-tervezet 

 ………/2011. (…..) ÖH. 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját  elfogadásra javasolja.  

Határidő: 2011. január 31.  
Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse, 2011. január 17. 

                                                        
 Basky András sk. 

                                                                                                              polgármester  


