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Bevezetés
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 92. § (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a
településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Az Szt. 92/B. § (1)
bekezdés i) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami
fenntartója szolgáltatástervezési koncepciót készít az általa működtetett szociális
szolgáltatások és intézmények vonatkozásában. A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 111/A. § (1) bekezdése meghatározza a koncepció
tartalmi elemeit, amelyek a következők: a lakosságszám alakulása, korösszetétel, a
szolgáltatások iránti igények, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, ütemterv a
szolgáltatások biztosításáról, a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai,
az esetleges együttműködés keretei, az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos
személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz
kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségessége.
Az SzCsM rendelet 111/A. § (4) bekezdésének megfelelően a szolgáltatástervezési koncepciót
az önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az intézményvezetőkkel és a
nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció végleges változatának elfogadása során a
kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi. A koncepció
„határozatlan” időtartamú, de a helyi önkormányzatnak kétévente felül kell vizsgálnia, és
aktualizálni szükséges annak tartalmát. A települési önkormányzat által készített
koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz.

1. A szolgáltatástervezési koncepció
1.1. Alapelveinek meghatározása
A szolgáltatások biztosítása során mind a döntéshozók, mind a szolgáltatások működtetői,
mind pedig a szolgáltatást igénybevevők oldaláról fontosnak, követendőnek tartjuk a
következőket:
- Jog az emberhez méltó életre és ennek elidegeníthetetlensége - a szociális minimum
biztosítása mindenki számára;
- Biztosítani a szociális jogok érvényesítésének lehetőségét;
- Középpontban az ember, az egyének és a családok;
- Mindennemű hátrányos megkülönböztetés, előítélet elutasítása;
- A szociális intézmények támogató szerepének hangsúlyozása;
- Az egyén, családok védelme, a helyi társadalom zavartalan együttélése;
1.2. A koncepció értékeinek meghatározása
-

Szociális biztonság (ne fordulhasson elő, hogy a szükséget szenvedők ellátás nélkül
maradnak);
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-

Relatív biztonság (valamilyen „társadalmi kockázat” bekövetkezésekor az egyén vagy
a család életszínvonala ne süllyedjen túlságosan nagyot);
Differenciáltság;
Az ellátások, szolgáltatások „kliensközeli” biztosítása;
Egyénre szóló ellátások biztosítása;
Társadalmi integráció erősítése.

Szociális ellátó rendszerünk középpontjában a segítségére szoruló polgár áll, akinek pénzbeli,
vagy természetbeni támogatásával, vagy megfelelő színvonalú és minőségű személyes
gondoskodási forma megválasztásával szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy életfeltételei
jobbá váljanak.
Kiemelt figyelmet kell fordítanunk azokra a polgárainkra, akik öregségük, mentális és fizikai
épségük hiánya miatt fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak, illetve a
töredékcsaládokban, sok gyermekes, alacsony jövedelmű családokban élő gyermekekre.
Preventív szemléletre van szükség, hogy a problémák időben felismerhetők legyenek,
amennyiben viszont már közbe kell avatkozni, illetve segítséget kell nyújtani akkor a
társadalomba való visszailleszkedést, az önfenntartó, autonóm lét megteremtését kell
támogatni.
A jövőben is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a legelesettebb, legszegényebb rétegek
hangsúlyozott támogatására, enyhíteni kell a társadalmi kirekesztettséget és
marginalizálódásukat, erősíteni társadalmi integrációjukat.
1.3. A koncepció tartalma
Az SzCSM rendelet meghatározza azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a koncepciónak
tartalmazni kell, így különösen
-

a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások
biztosításáról,
a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges
együttműködés kereteit,
az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális
ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

1.4. A koncepció célja
-

-

Meghatározni azokat az irányokat, célokat, amelyeket a település a szociális
szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel orientálni
kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit;
A döntéshozók részére készüljön egy olyan dokumentum, amely átfogó képet nyújt a
település ellátási kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről és a
rendelkezésre álló lehetőségekről, a szolgáltatások fejlesztésének irányáról és a
feladatokról az önkormányzat szabályozási hatáskörében, az ellátási kötelezettség
szintjén és az intézményi szinten;
Megszüntetni azokat a hiányokat, melyet a szociális szolgáltató rendszer a településen
jelenleg kezelni nem képes;
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-

A településen a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, amely
minőségi és egyben differenciált, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll;
A településen olyan szolgáltató rendszer jöjjön létre, amely összehangoltan,
koordináltan működik, és amely teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket.

1.5. A koncepció feladata
A fent meghatározott célokból következően a koncepció feladatát a következőképpen
foglalhatjuk össze:
-

Világítson rá a településen működő szociális ellátórendszer hiányosságaira;
Jelölje ki az irányokat egy résmentes szociális védőháló kialakításához a településen;
Segítse elő egy egységes „szociális szolgáltató politika” kialakítását a településen;
Biztosítson információkat egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek
kidolgozásához és megvalósításához;
Segítse információkkal a döntéshozókat, illetőleg a szolgáltatások biztosításában részt
vevőket, adjon kellő alapot a szociális szolgáltatások fejlesztésének operatív
programjaihoz.

1.6. A koncepció célcsoportjai
-

Gyermekek, családok, többgyermekes családok, veszélyeztetett gyermekek: családi
védelmi funkciók erősítése, családi nevelés alapvető feltételeinek biztosítása;
Egyedülálló időskorúak, nyugdíjasok: alapvető megélhetési, gondozási feltételek és
körülmények biztosítása;
Marginalizálódott csoportok, krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalanok:
szülői gondoskodáshoz szükséges feltételek megerősítése, korrekció a
krízishelyzetben, alapvető feltételek biztosítása;
Fogyatékos személyek: társadalmi integráció erősítése, akadálymentes környezet
megvalósítása, személyi segítés feltételeinek kialakítása.

2. Helyzetkép
2.1. A település általános bemutatása
Kenderes város közel 4600 lakosú település Jász–Nagykun-Szolnok Megyében. Lehetőségeit
nagyban meghatározza, hogy a 4. számú főközlekedési útvonalon fekszik. Közigazgatásilag
Kendereshez tartozik a 9 km-re fekvő, kb. 550 fős Bánhalma, melyet a 34. számú főút köt
össze egyrészt a 4. számú főúttal, másrészt az ország észak-keleti régiójával.
Közlekedés szempontjából kedvező a település elhelyezkedése, a megyeszékhelytől 42 km-re,
de a fővárostól is kevesebb, mint 150 km-re fekszik. A település önálló vasúttal rendelkezik.
A Kálkápolna-Kisújszállás vasútvonal Kisújszállásnál csatlakozik a Budapest-DebrecenZáhony villamosított vasútvonalba, ezzel kedvező kapcsolat áll rendelkezésre a vasúti
fővonalak hálózatában.
Naponta indulnak buszjáratok Kenderesről a szomszédos és a távolabb eső településekre is,
melyek közül a szolnoki megyeszékhelyet, valamint Egert, Gyöngyöst és Szegedet említjük
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meg. Az infrastrukturális ellátottságot tekintve elmondható, hogy a településen az utcák döntő
többsége aszfaltozott. A vezetékes gáz az egész településen kiépült, ma már minden lakásnak
elérhető. A vezetékes ivóvíz ellátás 1931-től kezdődően épült ki. 2016-ban az ivóvízminőségjavító program keretén belül megvalósult beruházásoknak köszönhetően a lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátása biztosított. A szennyvíz-csatorna rendszer I. ütemének
kiépítése 2006. évben befejeződött. A II. ütem várhatóan 2019 évvégére készül el. Az
önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék elszállítását, egyes
hulladékfajták szelektíven történő begyűjtését, kijelölt hulladékkezelőbe történő
ártalommentes elhelyezését az önkormányzat közszolgáltató útján látja el.
Városunk területe 111,24 km2 , lakosainak száma 2017.12.31. állapot szerint 4570 fő.
A 2016. évi adatok alapján a település lakásainak száma 1944 db volt, melyből jelenleg 418
lakásban nem élnek. A lakás minőségét, a lakással való elégedettséget a szobaszám és
alapterület mellett nagymértékben befolyásolja annak komfortossága is. 1990-ben a
komfortos lakások száma 45,9% volt, mely adat 2001-re 60,3 %-ra emelkedett. 2011-ben a
komfortos lakások lakott lakásokon belüli aránya 75,82%.
Településünkön az egészségügyi ellátás folyamatosan jónak mondható. Az orvos ellátottság a
lakosság lélekszámát tekintve megfelelő. A gyógyító-megelőző alapellátást három háziorvos,
két fogszakorvos végzi. A csecsemő és gyermekgondozást két védőnő látja el, az orvosok
munkáját három szakdolgozó segíti. Minden rendelő igen jól felszerelt, ezért biztosított az,
hogy az alapellátáson túl szakorvosi ellátás is megtartható ezekben a rendelőkben.
A gazdasági-társadalmi változások szükségszerűen befolyásolták az elmúlt évtizedekben
létrejött intézményhálózatot, újak jöttek létre, a meglévők átalakultak, igazodva a lakosság
igényeihez. Kenderes intézményhálózatának legnagyobb része önkormányzati fenntartású
intézmény:
 Kenderesi Polgármesteri Hivatal
 Kenderes Városgazdálkodás
 Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
 Móricz Zsigmond Művelődési Ház
 Városi Könyvtár
Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás az Egri Főegyházmegye fenntartásában
működő intézményben folyik 2015. szeptember 1-től.
A középfokú oktatást 2014. szeptember 1-től a jelenlegi Agrárminisztérium fenntartásában
lévő Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium biztosít.
A szociális gondoskodás kiemelt figyelmet kap a településen. A gazdasági-társadalmi
viszonyok változásával újabb és újabb igények jelentkeznek e gondoskodási formára. Az
idősgondozás és a gyermekről való szociális gondoskodás egyre nagyobb kihívást jelent
minden szinten. Az önkormányzat intézményeként a Kenderesi Gondozási Központ, Családés Gyermekjóléti Szolgálat az alapellátás valamennyi formáját biztosítja a településen (Idősek
Klubja, szociális étkeztetés, házi gondozás, házi segítségnyújtás). Kenderesen 1998. óta
működik gyermekjóléti szolgálat a családsegítő szolgálaton belül. A 470 adagos
közétkeztetést, a házi szociális, a szociális- és gyermekétkeztetést, nyári gyermekétkeztetést a
Központi Konyha biztosítja. A Központi Konyha 2017. január 1-től a Kenderesi Gondozási
Központhoz tartozik. Ebben az évben pályázati forrásból a konyhánál új eszközök,
felszerelések, konyhatechnológiai gépek beszerzésére került sor. A modern konyhatechnológi
segítségével változatosabb, egészségesebb ételek kerülhetnek a gyerekek és az idősek
asztalára.
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A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása az elmúlt két évtizedben, mind
a megyében, mind országosan, fokozatosan módosult. Az átalakulási folyamat már a
nyolcvanas években érzékelhető volt, de ezt igazán az 1990-es évek első felének gazdasági
változásai gyorsították fel. A mezőgazdasági szektor válsága és az ipari termelés visszaesése
gyökeresen megváltoztatta a foglalkoztatási szerkezetet. Az átalakulás fő elemeit a
foglalkoztatottak számának és arányának mérséklődése, a munkanélküliség megjelenése és
felerősödése és ezzel párhuzamosan az inaktív keresők állományának bővülése jelentették. Ez
egyenes következménye volt a gyors ütemű privatizációnak, a létszámleépítésnek. A 2011.
január 1-től bevezetésre kerülő egységes közfoglalkoztatási rendszer elsődleges célja az volt,
hogy a munkaerőpiacról valamilyen okból kiszorult álláskeresők vissza- illetve
bekerülhessenek az elsődleges munkaerőpiacra. Az önkormányzat 2013-2016. közötti
években közel 500 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztatott. Az elmúlt évben 140 fő, 2018-ban
100 fő dolgozik a különböző közmunka programokban. A környező településeken számos
munkalehetőséget kínálnak, így településünkön csökken a munkanélküliség. Kenderesen a
Főkefe Nonprofit Közhasznú Kft. foglalkoztat megváltozott munkaképességű
munkavállalókat 2015. évtől. Nemcsak a helyi megváltozott munkaképességűeket
alkalmazzák, hanem a környező településekről is foglalkoztatnak munkavállalókat.
2.2. A lakosságszám jelenlegi és várható alakulása
Kenderes lakosságszámában bekövetkezett változásokat az 1. számú táblázat tartalmazza.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év

Fő
(TS 0101)

Változás

2012

4593

bázis év

2013

4546

99,0%

2014

4508

99,2%

2015

4437

98,4%

2016

4365

98,4%

2017
Forrás: TeIR, KSHTSTAR

4341

99,5%

A város lakossága évről évre csökken. A csökkenést két tényező befolyásolja, az egyik a
természetes szaporodás/fogyás, a másik a vándorlási egyenleg.
2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)

Korcsoport

Fő

Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú
nők és férfiak aránya
(%)
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Nők
(TS
0304)
50,61%

Férfiak

Nők

Összesen
(TS 0301)

Férfiak
(TS 0303)

2 283

2 339

4 622

49,39%

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)

324

331

655

7,01%

7,16%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)

81

75

156

1,75%

1,62%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)

1 411

1 283

2 694

30,53%

27,76%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)

172

178

350

3,72%

3,85%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)

295

472

767

6,38%

10,21%

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)

138

2,99%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A táblázat adataiból jól látható, hogy Kenderes városában 2016. évben hogyan oszlott meg a
lakosság száma korcsoportonként és nemenként. A nők száma 1 %-kal több, mint a férfiak
száma. (49,39 férfiak, 50,61% nők) Megfigyelhető, hogy a 0-14 éves korosztály esetében a
férfiak aránya kicsit alacsonyabb, vélhetően kevesebb fiúgyermek születik, mint lány. A
tendencia a 15 éves kor felettieknél megfordul, majd a 60-64 éves korúak esetében ismét
alacsonyabb lesz a férfiak aránya. Ez az arány arra utal, hogy a férfiak várható élettartama
alacsonyabb a nőkénél, és ezt igazolja az is, hogy a 65 év feletti népesség körében a férfiak
másfélszer kevesebben vannak, mint a nők.
Ezen tendencia javítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a népesség minél nagyobb
számú bevonásával a férfi lakosságot érintő egészségügyi szűrővizsgálatok szervezésére.
A 3. számú táblázat mutatja azt a sajnálatos tényt, hogy településünkön évről évre több a
halálesetek, mint az élveszületések száma.
3. számú táblázat – Természetes szaporodás

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)
(TS 0703)

38

69

-31

41

66

-25

37

58

-21

50

77

-27

40

67

-27

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
4. számú táblázat- Vándorlási egyenleg
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Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások különbségének
1000 állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)

67

109

-42

-8,8

72

113

-41

-8,7

105

102

3

0,64

72

90

-18

-3,86

93

117

-24

-5,19

n.a.

n.a

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az elvándorlás a településen probléma, a változások mértékét megtekintve azt is
hangsúlyoznunk kell, hogy a folyamatos és jelentős népességveszteségnek ez lehet az egyik
oka. A 2014-es év pozitív mérlege után sajnos megint negatív a vándorlási egyenleg. Ennek
alapvető oka a munkahelyek hiánya, mely elsősorban a település tradicionális agrárjellegéből
adódik. Közismert tény az agrárium alacsony népességmegtartó ereje. Kenderesnek
számottevő ipara sosem volt, a település azonban folyamatosan keresi a lehetőséget kisebb
gyárak, üzemek létesítésére, illetve ide telepítésére.
Komoly gondot okoz, hogy a településre bevándorlók többnyire peremhelyzetű társadalmi
rétegek képviselői, míg az elvándorlók, egyre inkább a magasan képzett és fiatal korosztály
soraiból kerülnek ki.

5 . számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index (%)
(TS 0401)

2012

767

687

111,64%

2013

769

656

117,23%

2014

780

657

118,72%

2015

769

657

117,05%

2016

767

655

117,10%

2017

763

659

115,78%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Az öregedési mutatók alapján elmondható, hogy Kenderes lakossága évről-évre öregszik. A
fiatalok egyre kevesebben vannak. Az ilyen irányú tendencia folytatódása miatt félő, hogy a
település nemcsak az elöregedés, hanem az elnéptelenedés első jeleit is mutatni fogja. Az
öregedési index folyamatos magas szintjére tekintettel kiemelt figyelmet kell fordítani az
idősekk ellátásának megszervezésére, valamint a családok gyermekvállalását elősegítő
intézményi háttér és – lehetőség szerint- munkahely biztosítására.
A demográfiai szakirodalom alapján a magyar lakosság egészségi állapota és halálozási
arányai romló tendenciát mutatnak. Magyarországon a magas halálozási (mortalitás) és
megbetegedési (morbiditás) adatok azt jelzik, hogy megromlott a lakosság életminősége. Ez
fokozott ellátási feladatot jelent az egészségügyi és szociális ellátórendszernek.
Természetes szaporodás (fogyás)
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A fenti dia a Karcagi Járásban mutatja a természetes szaporodás (fogyás) 2016-os adatait. A
fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy hosszabb távon prognosztizálható a lakosság fokozott
elöregedése, az alacsony születésszám. Ennek ellensúlyozásaként komoly erőfeszítéseket tett
a jelenlegi Kormány a családtámogatási rendszer átalakítására, pl. a családi adókedvezmény, a
családi otthonteremtési kedvezmény, ingyenes tankönyv és étkeztetés bevezetésével.
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Növekszik az egyedül élő, alacsony jövedelmű, tartósan beteg idősek száma, akik közül sokan
nem érzik magukat biztonságban.
2.3. A lakosság szociális helyzetét befolyásoló tényezők
A jelenlegi kormányzat egyik fő célkitűzése a foglalkoztatottság növelése és a társadalmi
integráció. A szociális szolgáltatások nyújtását fejleszteni kell a foglalkoztatás és a
társadalomba való visszailleszkedést segítő tevékenységek irányába.
A szociális ellátás tervezésekor, megszervezésekor és működtetése során a hátrányos
megkülönböztetést és az előítéleteket el kell utasítani.
Jogszabályi módosítás eredményeként 2013. január 1-je óta a járási hivatalok hatáskörébe
került a támogatások közül az időskorúak járadéka, az alanyi jogon nyújtott ápolási díj, az
alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Ezekhez csatlakozott 2015. március 1-jétől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint
az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
A Szt. 2015. március 1-jétől csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Az önkormányzatok által biztosított ellátások új, egységes neve 2015. mácius 1-jétől
települési támogatás. A Sztv. által előírt kötelezettségként jelenik meg a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek számára nyújtandó rendkívüli települési támogatás
biztosítása, melynél az ilyen élethelyzet, gond meghatározása és a támogatás összegének
megállapítása szintén az önkormányzat jogosultsági körébe tartozik.
Az önkormányzat a szociális ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának
szabályait a szociális ellátásokról szóló 8/2018. (VI.20.) önkormányzati rendeletében
szabályozza.
Az önkormányzati rendelet alapján szociális rászorultság esetén az alábbi támogatásokra van
lehetőség:
1) Rendkívüli települési támogatás
a) temetési támogatás
b) krízistámogatás
c) eseti támogatás
2) Köztemetés
3) Természetbeni támogatások
a) hetven év felettiek részére „élelmiszer utalvány” formájában nyújtott támogatás
b) iskolakezdési támogatás
c) óvodakezdési támogatás
d) közép- és felsőfokú iskolakezdési támogatás
e) általános iskolás gyermekek tanulmányi támogatása.
f) tanulmányi versenyen szereplő általános iskolás tanulók támogatása.

Pénzbeli és természetben nyújtott támogatások
Év/eset
2015
2016
Rendkívüli
települési 507
709

2017
603
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támogatás
Hetven év felettiek támogatása
Iskola-és
óvodakezdési
támogatás
általános iskolás gyermekek
tanulmányi támogatása
rendszeres
gyermekvédelmi
támogatás

529
470

524
481

526
471

0

0

106

313

303

285

Az önkormányzat minden évben részt vesz a szociális tüzelőanyag pályázaton, melynek
köszönhetően 2013 óta az alábbiak szerint nyújtottunk természetbeni támogatást a szociálisan
rászorulók számára:
Év
2013
2014
2015
2016
2017

Ft
1.882.140
3.040.380
Nem volt
1.266.825
5.511.800

m3
124
171
Nem volt
133
310

2.4. SWOT elemzés a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez
Erősségek:
-

részben kiépült alapellátások működnek elsősorban az idősek számára, amelyek nem
zárkóznak el fogyatékos, illetve pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek
gondozásától sem,
az alapfokú szociális szakképzés jó,
a Foglalkoztatási Osztály a szociális szféra partnere a munkahelyteremtő- és megtartó
képzések támogatásával,

Gyengeségek:
-

kevés a non-profit szervezetek szám,
a civil szféra, és az önkéntesek részvételi aránya nálunk az átlagosnál kisebb a
szociális szolgáltatásokban,
kevés a lakóotthoni, és az emelt szintű elhelyezést nyújtó férőhely, hiányoznak egyes
nappali, és az átmeneti ellátások,
elavult épületek állnak a szociális intézmények rendelkezésére,
esetleges a szolgáltatásokat igénybevevők információhoz jutása,
ritka a szolgáltatók és a fenntartók együttműködése, az ellátási szerződés útján történő
feladatellátás,
a fenntartók döntő többsége részéről hiányzik a rendszeres szakmai kontroll a szociális
intézmények felett,
a jelentős várakozói létszám miatt nagy a teher a tartós bentlakásos intézményeken.
Nem áll rendelkezésre szabad és képezhető munkaerő
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Lehetőségek:
-

a kiépült alapellátás jó kiindulópont a speciális alapellátási formák megteremtéséhez,
a speciális bentlakásos intézmények nyitottak az alap-és átmeneti ellátások
biztosítására reális pénzügyi feltételek esetében,
a családias légkörű kis férőhelyszámú intézmények működő modellje,
a fejlesztés előtt álló szociális intézmények nyitott a szolgáltatásainak bővítésére,
az egyházak, civil szervezetek, vállalkozások közreműködésének növelése, a
többszektorúság fejlesztése,
az előírt szakmai létszám biztosítása munkahelyteremtést jelent az érintett településen,
az önkéntesek bevonásának növelése is hozzájárulhat a társadalmi szolidaritás
erősítéséhez.

Veszélyek:
-

a települési önkormányzat nem szervezi meg határidőre a kötelező szociális
alapszolgáltatásokat,
a szolgáltatások létrehozására és működtetésére vonatkozó együttműködési
hajlandóság hiánya a megszervezésre kötelezettek részéről,
a saját források hiánya miatt a pályázati felhívások tartalma erősen befolyásolja a
fejlesztések irányát, akár a helyi igények és sajátosságok háttérbe szorítása árán is,
a speciális szolgáltatásoknak csupán a meglévő intézményekben történő differenciált
fejlesztésével felerősödhetnek a területi egyenlőtlenségek,
városokban a jól képzett munkaerő számára a szociális szféra nem tud megfelelő
lehetőségeket kínálni, ezért körükben továbbra is magas lehet a fluktuáció,
a fenntartó nem tulajdonít kellő jelentőséget a szociális szolgáltatásoknak, nem tervez
távlatokba,
a szociális szféra alacsony presztízse rögzül, és gyenge érdekérvényesítő képességű
marad.

3. A szociális ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük
fenntartásához, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból
származó problémáik megoldásában.
A szociális szolgáltató, illetve intézmény együttműködik az ellátási területén működő
szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi
szolgáltatókkal, intézményekkel, így különösen
a) az otthonápolási szolgálattal,
b a pártfogó felügyelői szolgálattal, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő
pártfogó felügyelőkkel,
c) fogyatékos személy ellátása esetén a gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatokkal és a
fogyatékos személyek segítő, érdekvédelmi szervezeteivel,
d) pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg esetén a háziorvossal és a kezelőorvossal.
Kenderes városban az önkormányzat az alapszolgáltatás alábbi formáit biztosítja intézményes
keretek között.
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-

étkeztetés a Kenderesi Gondozási Központban biztosított
házi segítségnyújtás a Kenderesi Gondozási Központban biztosított
családsegítés a Kenderesi Gondozási Központban biztosított
idősek nappali ellátása intézményi keretek között, a Kenderesi Gondozási Központban
biztosított.

Önkormányzatunk számára a szakosított szolgáltatások biztosítása nem kötelező feladat,
amennyiben ilyen jellegű igény merül fel, ezek ellátása a megyei önkormányzat feladatkörébe
tartozik, az általa fenntartott intézmények ellátási területe az egész megyére kiterjed.
3.1. Az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettsége
A helyi önkormányzatnak a Sztv. 92. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet
kellett alkotnia, mely kötelezettségének a 18/2016.(XII.31.) számú önkormányzati rendelet
alapján eleget tett. A képviselő-testület a szociális pénzbeli ellátások szabályozása mellett
szabályozta a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételét, és a térítési díjból
adható kedvezményeket.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét az intézményvezető
intézkedése alapozza meg.

4. Az önkormányzat területén működő szociális szolgáltatások és jellemzőik
4.1. Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
A Területi Gondozási Központot 2003-ban alakították át egy integrált intézménnyé, mely
helyt ad a Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak (a
továbbiakban: Kenderesi Gondozási Központ). Az intézmény fenntartója 2012-től a Baptista
Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ volt, majd 2015 szeptember 7-től ismét
önkormányzati fenntartásba került.
A Kenderesi Gondozási Központ feladata kettős, egyrészt az Sztv. alapján az
alapszolgáltatásokat, másrészt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekjólét feladatait látja el.
Szociális alapszolgáltatások:
4.1.1. Étkeztetés
A szolgáltatást a Kenderesi Gondozási Központ keretein belül működő Központi konyha
biztosítja.
A feladatellátás módja: saját intézmény
A szolgáltatás finanszírozási módja: központi költségvetési támogatás, térítési díj bevétel és
saját erő
Megnevezés
Ellátottak száma/eset

2016
88

2017
110
15

Az
intézmény 16.582.460
működési kiadása
Térítési díj bevétel
7.495.600

17.338.506
9.919.781

4.1.2. Házi segítségnyújtás
A szolgáltatás működésének, finanszírozásának adatai:
A szolgáltatást az önkormányzat a Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat útján biztosítja.
A feladatellátás módja: saját intézmény
A szolgáltatás finanszírozási módja: központi költségvetési támogatás térítési díj bevétel és
saját erő
Megnevezés
Ellátottak száma/eset
Az
intézmény
működési kiadása
Térítési díj bevétel

2016
21
7.675.762

2017
28
9.445.241

815.801

723.434

4.1.3. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
A szolgáltatás működésének, finanszírozásának adatai:
A szolgáltatást az önkormányzat a Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat útján biztosítja.
A feladatellátás módja: saját intézmény
A szolgáltatás finanszírozási módja: központi költségvetési támogatás és saját erő
Megnevezés
Ellátottak száma/eset
Az
intézmény
működési kiadása
Térítési díj bevétel

2016
88
9.324.483

2017
110
10.308.023

0

0

4.1.4. Idősek nappali ellátása
A szolgáltatás működésének, finanszírozásának adatai:
A szolgáltatást az önkormányzat a Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat útján biztosítja.
A feladatellátás módja: saját intézmény
A szolgáltatás finanszírozási módja: központi költségvetési támogatás és saját erő
Megnevezés
Ellátottak száma/eset
Az
intézmény
működési kiadása
Térítési díj bevétel

2016
10
1.714.161

2017
12
6.174.476

0

0
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5. A szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az
esetleges együttműködés keretei
Fejlesztési feladatok:
 Falu-és tanyagondnoki szolgálat kialakítása szükség/igény szerint (kérdőíves felmérés,
igény, szükséglet felmérés szerint)

Szociális Otthon
A szociális gondoskodás kiemelt figyelmet kap a településen. A gazdasági-társadalmi
viszonyok változásával újabb és újabb igények jelentkeznek e gondoskodási formára.
Kenderesen egy intézmény –a Fenyves Otthon_ talán a legnehezebb gondoskodási formát
biztosítja a 18. életévét betöltött súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosok, valamint értelmi
és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek részére.
Az intézményi elhelyezésre folyamatosan jelentkező igényeket rövidebb-hosszabb várakozás
mellett tudják teljesíteni. Ellátási területe Jász-Nagykun-Szolnok Megyére terjed ki. Ez az
intézmény a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában működik.
Civil szervezetek
Kenderesen a civil szervezetek számos kimagasló eredményt értek el kulturális területen, és a
Nagykun Együttműködési Társulás nagykun városaival is igen szoros kapcsolatunk van,
aminek alapja az összetartozás tudat.
A különböző civil szervezetek tagságában, vezetőségében gyakoriak az átfedések. Amit pénz
nélkül, emberiességből meg lehet tenni, azt megteszik. Az önkormányzat támogatja a civil
szerveződések működését. A polgármesteri hivatal szociális szférával foglalkozó munkatársai,
az intézmények vezetői és a civil szervezetek között jó kapcsolat van, a helyi programok terén
szorosan együttműködnek.
A fejlesztések forrásai
A fejlesztések minden esetben igényelnek saját erőt. Az önkormányzat igyekszik maximálisan
kihasználni az elnyerhető pályázati forrásokat, valamint törekszik a magántőke bevonására, a
vállalkozói szféra nagyobb arányú részvételére a fejlesztések megvalósításában.

6. Az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan
személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz
kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának
szükségessége
A demográfiai adatok alapján megfigyelhető az idősebb korosztály létszámának növekedése,
mely meghatározza a szolgáltatások irányvonalát. A nappali ellátás, házi segítségnyújtás,
étkeztetés ellátásokra rendszeres az igény, létjogosultsága megalapozott.
Nagy segítséget jelent a nappali ellátást igénybe vevőknek, hogy a gondozási Központba nem
szükséges önállóan eljutnia, kérés esetén a központ munkatársa beszállítja és hazaviszi.
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A fogyatékos, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére a településen nem működik
szolgáltatás, hajléktalan személy nincs a városban.

7. Az önkormányzat és az intézmények előtt álló feladatok
7.1. Önkormányzati szintű feladatok
Kenderes Városi Önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy a jogszabályi előírásokat
betartva, a város lakóinak megelégedésére működtesse a szociális alapszolgáltatásokat,
valamint a Kenderesi Gondozási Központot. Ennek érdekében kétévente felülvizsgálja a
szolgáltatástervezési koncepció tartalmát, és aktualizálja azt.
7.2. Intézményi szintű feladatok
Az intézményben biztosítani kell a jogszabályban előírt létszámminimumot, valamint az aktív
munkaerő-piaci eszközök alkalmazásával a minimum feletti, a szolgáltatások színvonalas
működtetéséhez szükséges állomány kiépítését.
Az intézmények költségvetésében biztosítani szükséges a központilag meghatározott
béremeléshez szükséges fedezetet.

8. A koncepcióban foglaltak végrehajtásától várt eredmények
Célszerű összefoglalni, hogy a szolgáltatástervezési koncepció tartalmát tekintve, az abban
foglaltak végrehajtása nyomán milyen eredményeket várunk:
-

Az alapelvek érvényesülése, a helyi szociálpolitikához kötődő döntések, a működés
átláthatósága;
A szociális szolgáltatások, szükségletek és költségek kiszámíthatósága;
Tudatos és tervezhető ágazati szolgáltatás- és minőségfejlesztés;
A ráfordítások és források harmonizálása, a hatékonyság és a bevételek növelése;
Az önkormányzati szociálpolitika kommunikációs tevékenységének javítása, ezáltal a
társadalmi elismerés növekedése;
A helyi szociálpolitika nyitott rendszerként való működtetése;
A különböző érdekek eredményes egyeztetése és beépítése a döntéshozatali
mechanizmusokba;
A konfliktushelyzetek jelentős részének megelőzése, elkerülése;
A helyi szociálpolitika elismertebbé válása a társadalmi és fenntartói megítélés, illetve
a szakmai és etikai követelmények szempontjából;
A helyi jóléti rendszer fenntartható fejlődése;
A szolgáltatások színvonalának emelkedése, szakmai munka javulása
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