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Bevezetés
A közoktatásnak, mint a közszolgáltatások egyik alrendszerének fejlődési tendenciáját
alapvetően befolyásolják a hazai, valamint a nemzetközi szintű gazdasági, társadalmi
folyamatok. Az oktatás jövőképét körvonalazó megyei közoktatási fejlesztési terv
(továbbiakban: fejlesztési terv) jelenlegi módosítása és kiegészítése figyelembe veszi a
közelmúltban a közoktatás terén végbement változásokat.
Ezen változások fő irányait meghatározza Somogy megye földrajzi elhelyezkedése,
gazdasági környezete, természeti adottságai, hagyományai. Ezen túl hazánk Európai
Uniós csatlakozása, az európai integrációs folyamatba való bekapcsolódása az utóbbi
években a hagyományostól eltérő gondolkodásmód, szemléletmód kialakítását is
megköveteli.
A fejlesztési terv elfogadását követő közel két évben jelentős folyamatok és változások
figyelhetők meg mind az európai, mind a hazai oktatáspolitikában. Magyarország
Európai Unióhoz való csatlakozása komoly hatást gyakorolt oktatási rendszerünkre.
Jelentősen felértékelődött az oktatás jelentősége, átértelmeződtek céljai. Az egész életen
át tartó tanulás, a nyitott helyzeteket kezelni tudó emberi cselekvőképesség került
előtérbe. 2005 őszén elfogadta a kormány az egész életen át tartó tanulás hazai
stratégiáját, valamint elkészült hazánk oktatás-fejlesztési stratégiája is. A 2005-ben
bevezetésre került kétszintű érettségi jelentősen megváltoztatta a felsőoktatásba lépés
struktúráját. Kiemelt figyelmet kapott 2002-2006. között az információs és oktatási
technológiák oktatási alkalmazása. 2003-ban elindult a szakiskolai fejlesztési program,
mellyel megkezdődött a szakképzés modernizációs folyamata. Ennek eredményeként
létrejöttek az első Térségi Integrált Szakképző Központok (továbbiakban: TISZK),
melyek tevékenységétől a szakmai képzés hatékonyságát, gazdasággal történő
szorosabb együttműködését várták. 2007-ben újragondolásra kerültek a TISZK-ek
szerveződésének keretei, melynek jogszabályi hátterét 2007 nyarán fogadta el az
Országgyűlés.
Egyre nagyobb hangsúlyt kapott mindezek mellett az oktatási esélyegyenlőség
biztosítása, a hátrányos megkülönböztetés csökkentése. 2008-ban a közoktatási törvény
módosításának következtében elkészült a Somogy Megyei Önkormányzat Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve. A fenti célok megfogalmazódtak az Európai
Tanács lisszaboni ülésén 2000-ben, melyet 2002-ben a „Részletes oktatási
munkaprogram”-ként fogadtak el.
Hazánkban a Nemzeti Fejlesztési Terv iránymutatásai alapján a közoktatás fejlesztési
stratégia középtávú céljai között találhatjuk meg ezeket.
Ma már a közfeladatok ellátásának nemcsak települési és megyei szintje létezik, hanem
fokozatosan erősödnek és előtérbe kerülnek a kistérségi és regionális feladatellátási
együttműködések. Ez a tendencia figyelhető meg az óvodai, általános iskolai feladatok
és kiemelten a szakképzéshez kapcsolódó feladatok térségi megszervezésében. Ezen
változások alapjaiban alakítják át hazánk, ezen belül Somogy megye oktatási
szerkezetét.
A demográfiai és munkaerő-piaci viszonyok alakulásának egyik legjelentősebb
tendenciája és egyben negatívuma a közoktatást tekintve az egyre kevesebb gyermek
belépése az oktatási rendszerbe, valamint a pedagógusok foglalkoztatásának, a frissen
végzettek elhelyezkedésének kétségessé válása. Mindezen körülmények az
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iskolafenntartókat racionalizációs intézkedésekre kényszerítik. Ezzel együtt a
közoktatással szemben támasztott követelmények (a kompetencia-alapú oktatás, az
egész életen át tartó tanulásra való felkészítés, az informatika oktatásban betöltött
növekvő szerepe, az idegen nyelv ismeret felértékelődése) szükségessé teszik a
pedagógusképzés reformját tartalmi, minőségi és mennyiségi mutatók szerint is,
valamint a fejlesztések biztosításához nélkülözhetetlenné válik a hazai és uniós
pályázatokban rejlő anyagi lehetőségek megragadása is.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 1996. évi
módosítása írta elő első ízben, hogy a megyei-fővárosi önkormányzat „a közoktatási
feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés előkészítését szolgáló –
feladatellátási intézményhálózat-működtetési tervet készít”.
A Somogy Megyei Közgyűlés 1997 májusában tárgyalta meg és fogadta el a Megyei
Közoktatási Fejlesztési Tervet, amely tartalmazta a megye oktatásának tartalmi és
szerkezeti elképzeléseit, az erőforrások hatékonyabb kihasználását, az
esélyegyenlőtlenségek csökkentését. A testület a jóváhagyott dokumentumot ajánlás
formájában eljuttatta valamennyi önkormányzatnak és közoktatási intézménynek.
A központi irányítás – a tervezés alulról építkező rendszerének kialakítása érdekében –
1999-ben újabb törvényi módosítással kötelezte a legalább 2 közoktatási intézményt
fenntartó helyi önkormányzatokat, hogy a feladatellátásra vonatkozó elképzeléseiket
„intézkedési tervben” rögzítsék, valamint a megyei önkormányzatokat, hogy tekintsék
át Közoktatási Fejlesztési Terveiket és szükség szerint módosítsák az abban foglaltakat.
Az érintett helyi önkormányzatok 2000 júliusáig megalkották középtávra szóló
intézkedési terveiket, a megyei önkormányzatok – az új jogszabályi előírások szerint –
elvégezték Közoktatási Fejlesztési Terveik korrekcióját, melynek módosítására és
kiegészítésére Somogy megye vonatkozásában 2007 decemberében került sor.
Az időközben a közoktatási intézményhálózatban végrehajtott struktúraváltozások, a
szakképzés szervezés új kereteinek meghatározása, – TISZK-ek létrejötte – a Kt. 2008
nyarán elfogadott módosítása szükségszerűvé teszik a fejlesztési terv tartalmi
megújítását, mely a megfogalmazott célok megvalósításához nyújt segítséget a
közoktatási intézményfenntartóknak, mindazon értékekre építve, amelyek e
modernizációs folyamat során már megvalósultak.
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I. fejezet
Somogy megye általános jellemzői
Somogy megye a Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Dráva között helyezkedik el. Területe
6036 km2. Lakónépessége 2008. január 1-én 325024 fő, ami közel 3500 fővel kevesebb
a 2007. január 1-inél. Az országos folyamatoknak megfelelően Somogy népességét is a
fogyás és öregedés jellemzi. A megye 245 településéből 15 a városok száma.
Aprófalvas jellegű, melyet mutat az is, hogy a települések 46%-ában a lakosságszám
nem éri el az 500 főt.
A megye természeti adottságai változatosak. Különösen jók a fa,- vad,- hal-, és
gyógynövény-gazdálkodás feltételei. Jelentős nagyságrendű erdőkkel rendelkezik. A
megye gazdaságában az országosan is kiemelt üdülőkörzet, a Balaton-part révén
jelentős szerepe van a turizmusnak. E mellett további lehetőségeket biztosítanak a
turizmus számára a gyógy- és termálfürdők, tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok.
A megye teljes földterületének mintegy 60%-a mezőgazdasági termőterület. A
növénytermesztés legjelentősebb termései a gabonafélék, a repce, a cukorrépa és a
napraforgó. Fontos a megye szőlő- és gyümölcstermesztése. Az állattenyésztésben a
sertés-, a baromfi- és a szarvasmarha-tenyésztés a meghatározó.
A megye gazdaságában GDP-hez való hozzájárulásban a mezőgazdaságnak az országos
átlaghoz viszonyítva jelentős a szerepe. A legnagyobb arányt képviselő szolgáltatási
szektorban a kereskedelem és vendéglátás árbevétele kiemelkedő.
A foglalkoztatást tekintve a megyében a szolgáltatási szektorban dolgoznak a legtöbben.
A mezőgazdaságban alkalmazásban állók aránya – az elmúlt évek folyamatos
mérséklődése ellenére – több mint kétszer nagyobb, az ipari és építőipari
foglalkoztatottak aránya összességében kisebb az országos átlagnál.
A foglalkoztatás térségenként jelentősen differenciálódott. A munkavállalók többsége a
kaposvári és siófoki kistérségben dolgozik. A megyei átlagnál lényegesen rosszabb a
barcsi, csurgói és nagyatádi térség munkaerő-piaci helyzete..
A megyében jellemző a foglalkoztatásra az idényszerűség, melynek oka, hogy a nyári
hónapokban többen helyezkednek el főleg a turizmushoz kapcsolódó ágazatokban, és a
közhasznú foglalkoztatottság emelkedése is ezen hónapokra tehető.
A munkaerő-piac helyzetét tekintve megyénk valamennyi mutató tekintetében elmarad
az országos átlagtól. 2007. évben a foglalkoztatási arány 7,1% ponttal alacsonyabb, a
munkanélküliségi ráta viszont 4,3% ponttal több volt az országos átlagnál.
2008-ban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete elérte a
155.308,- Ft-ot, ami nominálisan 4,9%-os emelkedést jelent a 2007. évihez képest.
Tovább mélyült a gazdasági ágak közötti meglévő kereset differencia. A legmagasabb
bruttó átlagkereset a szállítás, raktározás, posta, távközlés és a pénzügyi közvetítés
terén, míg a legalacsonyabb a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban
foglalkoztatottaknál figyelhető meg.
245 települési önkormányzat működik a megyében. A kis lélekszámú települések esetén
tapasztalható tendencia, hogy a polgármesteri hivatalok száma folyamatosan csökken, a
körjegyzőségi forma egyre népszerűbb. 2009. januári adat szerint 75 körjegyzőség
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működik 211 településsel. A megye intézményhálózatára az aprófalvas települési
szerkezet miatt a széttagoltság jellemző, de a 11 kistérségi társulás mind fokozottabban
törekszik közoktatással kapcsolatos feladatainak közös ellátására.
A közoktatási feladatellátás szempontjából nagyon fontos tényező, hogy a 11
kistérségből a 311/2007.(XI.17.) Korm. rendelet alapján három hátrányos, egy a
leghátrányosabb és négy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek között is a komplex
programmal segítendő kistérségek közé tartozik. Ez kiemelt figyelmet követel meg a
fenntartótól a hátránykompenzáció, az esélyegyenlőség és a tehetségsegítés
megvalósítása terén.
E tények, adottságok jelentős mértékben meghatározzák a művelődés feltételeinek
alakulását, egyúttal követelményt is jelentenek a humán-ágazattal szemben. A számos
területen történt előrelépés ellenére az intézmények fenntartóinak további figyelmet kell
fordítani arra, hogy a Kt. által előírt ellátási kötelezettségeiknek minél
eredményesebben, hatékonyabban tudjanak eleget tenni.
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II. fejezet
Óvodai nevelés
1.

Helyzetelemzés

1.1. Feladatellátási kötelezettség
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése értelmében
a települési önkormányzat feladata az óvodai nevelés biztosítása.
1.2. Az óvodai nevelés főbb jellemzői
Az óvodai férőhelyek száma az elmúlt öt év alatt 2003-2008-ig 11179-ról 10038-ra
csökkent. Az óvodáskorú gyermekek száma is több mint ezer fővel lett kevesebb. Ez
arányban áll a születési számok visszaesésével is. A férőhelyek kihasználtsági mutatója
87%-ról 87,7%-ra módosult. A csökkenő gyermekcsoportok számával kevesebb az
óvónői létszám is. (Az óvodai feladatellátási mutatókat tükrözi az 1. sz. melléklet.)
Nem változott az önkormányzati és az egyházi, alapítványi óvodák aránya.
2006-tól elindult egy folyamat, melynek során az önkormányzatok társulásban vagy
közoktatási megállapodásban, integrált egységként működtetik óvodáikat. Ez a folyamat
az elmúlt két évben felgyorsult. A megyében a városi és községi óvodai ellátó helyek
számarányában számottevő változás nem történt. (Három kistelepülési óvoda szűnt meg
a gyermekek létszámának jelentős csökkenése miatt.)
Tárgyi feltételeket vizsgálva az épületek állaga, felszereltsége változatos képet mutat.
Az óvodák csoportszobái, berendezései megfelelnek az életkori sajátosságoknak.
A nevelő-oktató munkát segítő eszközök, felszerelések korszerűsítése, a hiányosságok
kiküszöbölése még hatékonyabbá tehetné a szakmai munkát.
Az intézmények nevelőmunkájukat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján
elkészített helyi nevelési program szerint végzik, melyet az elmúlt időszakban szükség
szerint átdolgoztak, módosítottak. Megerősítést kaptak az óvodai nevelés
hagyományosan meglévő értékei, a gyermekközpontúság, a nevelésközpontúság, az
életkori sajátosságokon alapuló differenciált fejlesztés, a tevékenységen alapuló nevelés,
a gyermekek testi-lelki szükségleteinek figyelembevételével, az érzelmi nevelés
megerősítésével, a játék kiemelt szerepének fejlesztésben történő felértékelődésével. Az
óvodák kötelező alapfeladataik mellett felvállalják a zenei fejlesztést, a
hagyományőrzést, hagyományápolást – különösen a nemzetiségi területeken (horvát,
német) – a manuális kézműves tevékenységet, környezetvédelmi programot. Több
intézmény felvállalta az etnikai program beindítását. Jelentősen növekedett a
számítógépek száma. A 2007/2008-as tanévben egy számítógépre jutó gyermekek
száma 5 fő. Az óvodák több mint fele rendelkezik internet kapcsolattal. Jelenleg is
problémát okoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek egy része nem jár óvodába.
A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények közül a kaposvári Duráczky
József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ ellátja a hallássérült, a halmozottan
fogyatékos hallássérült, beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelését.
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2. Célmeghatározás
Óvodai ellátás biztosítása minden kisgyermek számára lehetőség szerint lakóhelyén.
A szülői igényeknek megfelelően törekedni kell arra, hogy a 3-6 éves korú
gyermekek óvodai nevelése teljes körű legyen.
A hátrányos helyzetű rétegek és a roma népesség minél szélesebb körben jusson
hozzá az óvodai ellátáshoz. Kiemelt figyelmet kell szentelni a roma gyermekek
teljes körű óvodáztatására már 3 éves kortól.
A személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladatok ellátásához.
3. A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok
Biztosítani kell, hogy ötéves kortól valamennyi gyermek részesüljön a közoktatási
törvényben előírtak szerint óvodai nevelésben.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma
gyermekek teljes körű óvodáztatására már 3 éves kortól. A feladat
megvalósításához szükséges a védőnők, a családsegítő szolgálat, az
óvodapedagógus, a települési önkormányzat jegyzőjének együttműködése.
Differenciált képességfejlesztő, felzárkóztató fejlesztő programok hatékony
alkalmazása, amely figyelembe veszi a gyermek állapotát, adottságait, társadalmi,
szociális helyzetét. A helyi nevelési programok differenciáltan segítsék a
gyermekek személyiségfejlesztését, szocializációját, esélyüket az iskolai
tanuláshoz. A programok megvalósulásában a fejlesztő pedagógusok alkalmazását
elő kell segíteni.
A fenntartók biztosítsák az óvodák építményi, tárgyi feltételeit, különös tekintettel
az óvodai szobák, az EU szabványos játszóudvarok kialakításával.
Az integrált nevelés erősítésével, segítsék elő a sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztését, utazó-tanári szolgálat igénybevételével.
Az óvodapedagógusok módszertani felkészítését biztosítsák a speciális feladatok
ellátására akkreditált továbbképzéseken, másoddiploma megszerzésével.
Az intézményi minőségirányítási program alapján történjen meg a nevelőmunka
folyamatos belső ellenőrzése, fejlesztése.
A helyi önkormányzatok 2008. szeptember 1-től kötelesek biztosítani a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését 3 éves kortól, 2010. augusztus 30ig pedig minden óvodai neveléssel összefüggő szülői igény teljesítéséhez szükséges
feltételeket meg kell teremteniük.
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III. fejezet
Az általános iskolai oktatás-nevelés
1.

Helyzetelemzés

1.1. Feladatellátási kötelezettség
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§ (1) bekezdés alapján a
települési önkormányzat feladata az alapfokú nevelésről, oktatásról gondoskodni. A
kötelezettség teljesítésének módjáról – önálló intézmény működtetése, társulási vagy
közoktatási megállapodás megkötése – az önkormányzat dönthet.
1.2. Az általános iskolai oktatás-nevelés főbb jellemzői
Az általános iskolás korú gyermekek száma az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent. A
2002/2003-as tanévben 31.374 fő, a 2007/2008-as tanévben 27.696 fő. Ez azt jelenti,
hogy az elmúlt 5 év alatt 3.678 fővel kevesebb tanuló ült az iskolapadokban. Az
óvodáskorúak számát tekintve ez a tendencia várható az elkövetkezendő években is. Az
egy osztályra jutó tanulók száma csekély mértékben változott. (2002/2003-as tanévben
18,68, a 2007/2008-as tanévben 19,34 fő/osztály.) Településenként nagyfokú eltérés
mutatható ki az osztályok létszámában. (Az általános iskolai nevelés-oktatás főbb
mutatóit a 2. sz. melléklet tartalmazza, amelyben a nem önkormányzati általános iskolai
feladatok is megtalálhatóak.)
Az elmúlt 6 évben (2001-2007) 16 kisiskola szűnt meg. Ezek olyan 1-4 évfolyamos
iskolaként működtek, ahol összevont osztályokban tanítottak. 2007-ben megyénkben
158 iskolában biztosított a feladatellátás. Az elmúlt két évben jelentősen csökkent az
önállóan működő iskolák száma, amely jelenleg is folytatódik az intézményi
összevonásokkal. A feladatellátási helyek számában nincs változás. (Pl.: Siófokon,
Barcson egy intézmény központhoz tartoznak az iskolák.) Az önkormányzati fenntartók
mellett 6 iskolát egyház működtet, egy intézményt a Kaposvári Egyetem, míg két
iskolát alapítvány, amelyből egy intézmény felmenő rendszerben kívánja indítani az
általános iskolai oktatást. Az elmúlt két évben egy alapítványi általános iskola szűnt
meg.
Az elmúlt években azokat a fenntartókat és intézményeket megkeresték alapítványok,
ahol finanszírozási problémák voltak, hogy ők felvállalják az oktatási feladatokat a
településeken. Szakmai tevékenységük nehezen követhető, az általuk javasolt
szerződések többsége nem állt szinkronban a közoktatási törvénnyel. A jelenlegi
oktatáspolitika az alapfokú oktatás-nevelés ellátásának ezen formáját nem támogatja. A
kisiskolák gondjai szembetűnőek. Alacsony a tanulólétszám, magasak a fajlagos
költségek, sokszor kedvezőtlen a szakos ellátottság.
A költségvetési törvény által biztosított normatívák csak a fenntartás egy részére
elegendőek. A fenntartók intézmény finanszírozási gondjai erősödtek. Ennek
következtében az elmúlt két évben felerősödött a közoktatási társulások,
együttműködések kialakítása. A gazdaságos működtetés mellett javítani lehet a
pedagógiai munka tartalmi feltételeit is. A hatékony költségkihasználás és fenntartás
érdekében többcélú intézményeket alakítottak ki (óvoda, általános iskola,
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művészetoktatási intézmény). Az intézményi átszervezések következtében nőtt az utazó
tanulók száma, csökkent az önálló intézmények száma. A feladatellátási helyek száma
nem csökkent, a felső tagozatos tanulóknak kell utazni a központi iskolába.
A tanulói létszám és a tanulócsoportok csökkenésével csökkent a pedagógus létszám is.
2002/2003-as tanévben 3.137 pedagógus dolgozott a megye általános iskoláiban, míg a
2007/2008-as tanévben 2.803, ez 334 fős csökkenést jelent (lásd 2. sz. melléklet).
Az intézmény-összevonás, a társulásban való működtetés a szakos ellátottság javulását,
a humánerőforrás gazdálkodás hatékonyabb formáját valósíthatja meg. A szakember
ellátottság, a szakosan tanított órák száma a városi iskolákban közel teljes körű.
Ugrásszerűen megnőtt a szakvizsgázott pedagógusok száma. Elsősorban közoktatásvezetői képzésben szerzik meg ezt a végzettséget. Arányaiban kevés azon pedagógusok
száma, akik mérés-értékelés, minőségfejlesztő vagy egyéb szakirányú szakvizsgát
tettek. Az integrált oktatáshoz, a fejlesztés hatékonyságához a másoddiplomás
képzésben résztvevő pedagógusok száma növekszik. Ehhez nyújt segítséget a Kaposvári
Egyetem Pedagógiai Főiskolai Karának gyógypedagógusi, logopédusi és a tanulásban
akadályozottak pedagógiájához kapcsolódó posztgraduális képzés indítása. A hallgatók
a megye iskoláiban töltik szakmai gyakorlatukat.
Az általános iskolák 2004-ben vizsgálták felül és egészítették ki pedagógiai
programjaikat. Figyelembe vették a NAT rendelkezéseit, valamint a közoktatási törvény
2003. évi módosítását. Elkészültek az intézményi minőségirányítási programok. Az
intézmények többsége kidolgozta és bevezette a kompetencia alapú oktatást. A
személyiség sokoldalú kibontakoztatása érdekében súlyponti kérdés az anyanyelvi,
idegen nyelvi és informatikai oktatás. A nemzetiségi nyelvterületen a horvát és a német
nyelvet oktatják (Lakócsa, Szulok, Lad, Kaposfő). Megtalálhatóak a társadalom- és
természettudományi ismeret és a környezeti, valamint az egészséges életmódra nevelés
is. A programok tartalmazzák a testkultúra fejlesztését, a mindennapos testedzés
szükségességét. A pedagógiai programok tevékenységi rendszerét a helyi igényeknek
(fenntartó, szülő), adottságoknak megfelelően alakították ki. Idegen nyelv tanulásban az
angol és a német a leginkább tanult nyelv. Kiemelkedő az elmúlt évek alatt az
informatikai fejlődés s ezzel együtt az informatikai oktatás. A tehetséggondozásra
örömmel használják a tanárok a szakköri lehetőségeket. Több iskolában tagozatos,
emelt szintű oktatáson nyújtanak bővebb ismereteket. A tanulmányi versenyek a
tehetséges tanulók százait mozgatják meg évente. Az esélyegyenlőség biztosítására az
iskolák széles körű programokat dolgoztak ki. A helyi tantervek tartalmazzák a
felzárkóztató foglalkozásokat.
2007. március 31-ig átdolgozásra és kiegészítésre kerültek a minőségirányítási
programok, figyelembevéve az önkormányzatok minőségirányítási programját. 2007.
december 31-ig át kell tekinteni a pedagógiai programokat és a szükséges változásokat
átvezetni. Az intézmények túlnyomó többségében elkészültek esélyegyenlőségi tervek.
Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus segítségével biztosítják a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált oktatását, nevelését, de a 2002/2003-es tanévben már alig volt
olyan iskola, ahol felvállalták az integrált oktatást (7 intézmény).
A 2008/2009-es tanévben a felmérés során 72 települési intézmény jelezte, hogy
biztosítják a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását. Az iskolák döntő
többsége rendelkezik megfelelő szakemberrel. (Van olyan intézmény is, ahol az
integrált oktatáshoz nem rendelkeznek megfelelő szakemberrel, csupán heti két órában
biztosított a logopédiai ellátás.) Az iskolák igénybe veszik a szakszolgálatok utazó
tanári hálózatát, elsősorban a logopédus segítségét igénylik. A 2005/2006-os tanévben
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az összes iskolai tanulólétszámból 3.385 fő vett részt gyógypedagógiai oktatásban,
fejlesztésben. A 2007/2008-as tanévben már csak 1.253 főt jeleztek. A tanév során a
15/2007.(III.14.) sz. OKM rendelet értelmében elvégzett kötelező felülvizsgálat során a
megye intézményeiben közel 500 gyermekkel kevesebb főt jeleztek, mint amennyi a
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság nyilvántartásában
szerepelt.
Azon településeken, ahol a tanulók döntő többsége roma nemzetiségű bevezették a
nemzeti etnikai kisebbségi programot. Az iskolák jelzései szerint több településen
növekszik a roma tanulók aránya. Számukra az integrációs felkészítő programok mellett
biztosítani kell az intézményi szociális gondoskodást, mivel döntő többségük
halmozottan hátrányos helyzetű, elmaradott szocio-kulturális környezetből kerül ki.
Az ellátás területén örvendetes tény, hogy a napközit igénybe vevő felső-tagozatos
tanulók száma a statisztikai adatszolgáltatás alapján növekedett, 2002/2003-as tanévben
5,4%-ra, amely a 2007/2008-as tanévben enyhe csökkenést mutat, 5,2%.
Az általános iskolák építményi, tárgyi feltételei különbözőek. A korszerű, jól felszerelt
intézménytől, az omladozó vakolatú hiányos felszereltségű épületig minden
megtalálható. A fenntartók anyagi lehetőségeik szerint gondot fordítanak
intézményeikre. Nagyobb méretű beruházásra, korszerűsítésre pályázati forrásokat
tudtak felhasználni. Az elmúlt években jelentős volt az intézmények sikeres pályázati
tevékenysége, amely (HEFOP, ROP) jelenleg is tart.
A kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak teljes körű beszerzésére a
fenntartók többsége 2008-ig halasztást kért és kapott az OKÉV-től. A teljes körű
megvalósítás a mai napig sem biztosított valamennyi intézményben. A megvalósítást a
jelenleg is folyamatban lévő pályázatok sikeres elbírálásától várják. Legszembetűnőbb
változásokat az elmúlt évek során az informatikai fejlesztés hozta. Valamennyi iskola
rendelkezik számítógéppel, döntő többségük korszerű informatikai tanteremmel és
internet hozzáféréssel.
2.

Célmeghatározás

Hatékonyan szervezett eredményes neveléshez-oktatáshoz való hozzáférés biztosítása
valamennyi tanuló számára. A versenyképes tudás és az esélyegyenlőség feltételeinek
megteremtése, a továbbhaladás biztosítása középfokú oktatási-nevelési intézményekbe.
Hatékonyan működtethető intézményfenntartói társulások létrehozása, melyek
biztosítják a gyermekek számára a legszélesebb körű ellátást megfelelő szakképzettségű
szakemberekkel, a tárgyi eszközök fejlesztésével.
3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok
Az integrációval létrejövő intézmények pedagógiai programjainak összehangolása, a
szükséges szervezetfejlesztések támogatása.
Az iskolaépületek felújítása, fejlesztése, figyelembe véve a szakhatósági és egyéb
előírásokat (építészeti, közegészségügyi, akadálymentesítési).
Az eszközök korszerűsítése. A taneszközök, informatikai eszközök fejlesztése
mellett az iskola bútorzatainak korszerűsítésére kell törekedni. A tanulók életkori
sajátosságainak figyelembe vételével ergonómiailag és esztétikailag korszerű
berendezés álljon rendelkezésre.

204

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/1.szám

A bejáró tanulók biztonságos közlekedésének érdekében koordinált iskolabusz
hálózat kialakítása. Az utazó gyermekek számára biztosítani kell a felnőtt kíséretet.
A hátrányos helyzetű tanulók folyamatosan növekvő száma miatt minél szélesebb
körében kerüljön alkalmazásra a képesség kibontakoztató és integrációs felkészítési
program.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását vállaló intézmények,
többcélú kistérségi társulások együttműködési megállapodások megkötésével
vegyék igénybe a szakszolgálati intézmények utazó szakember hálózatát,
módszertani segítségét. Valamennyi gyermek kapja meg az állapotának megfelelő
fejlesztést. A fenntartó kötelezően biztosítsa a személyi feltételeket.
A 8. osztályt el nem végzett tanulók számára megyei önkormányzati feladatellátási
kötelezettség alapján, igény szerint biztosítja a felzárkóztató osztályok indítását.
A feladatellátásra kijelölt intézmények: Marcali Hétszínvirág Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Somogy Megyei Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár (igény szerint
bentlakással).
A pedagógusok másoddiplomás és továbbképzésének tervezésekor az intézmények
szakos ellátottságát, a helyi igényeket kell figyelembe venni az alapító okiratban
meghatározott feladatok optimális ellátása érdekében.
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IV. fejezet
A többi gyermekkel együtt nem foglalkoztatható,
illetőleg nem oktatható sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai és
kollégiumi ellátása
1.

Helyzetelemzés

1.1.

Feladatellátási kötelezettség

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja
alapján a megyei önkormányzat feladata a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható
fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése. A fogyatékos gyermekek képzésének,
tankötelezettségének teljesítési formái:
önálló (szegregált) gyógypedagógiai iskola
normál iskolákban szervezett speciális tanulócsoportok (tagozatok)
integrált oktatás keretében.
1.2. A többi gyermekekkel együtt nem foglalkoztatható, illetőleg nem oktatható
sajátos nevelési igényű tanulók, valamint az integrált oktatás keretében ellátott
tanulók általános iskolai ellátása
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 13. és 14. §-ával összhangban biztosított Somogy megyében a
gyermekek ellátása. A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
vizsgálata és szakértői véleménye alapján a szülővel történő egyeztetés után döntenek
az intézmény kijelöléséről. Jelentősen megnőtt a nevelési tanácsadók szerepe.
Figyelembe veszik, hogy a gyermek, a tanuló fejlesztése, fejlődése az integrált, vagy a
szegregált intézményi formában történő oktatás-nevelés keretében lehet-e
eredményesebb.
A 2001/2002-es tanévben megyénkben működő 10 szegregált intézményből jelenleg 8
működik, melyből egy alapítványi egy pedig egyesületi fenntartású iskola. Bővült a
feladatellátási köre a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által fenntartott
„Napsugár” Gyógypedagógiai Központnak. A halmozottan fogyatékos gyermekek
számára nyújtanak ellátást óvodáskortól, valamint kiegészítették tevékenységüket
szakmai szolgáltatással. A 2007/2008-as tanévtől 9-10. évfolyamot indított a marcali
Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és a barcsi Szivárvány
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ. Az alapozó oktatás és pálya
orientáció után tudják folytatni tanulmányaikat.
A barcsi Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – a teljes körű
fejlesztő és általános iskolai feladatok mellett – kísérleti fejlesztő iskolai programot
dolgozott ki. A kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó teljes körű ellátást
biztosít. Megszűnt az alapítványi balatonszemesi Beszédjavító Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Ezen feladatokat a Kőröshegyi Általános Iskola
vállalta fel, fogadva a gyermekeket.
(Az intézmények elhelyezkedését mutatja a 4. sz. melléklet.)
A Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon Somogyváron a teljes körű ellátás mellett biztosítja a szakiskolai
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képzést a szobafestő, mázoló, asztalosipari-szerelő, állatgondozó, számítógép-kezelő,
gyorsétkeztető, kertimunkás szakmákban. 40 mFt-os beruházás során folyamatosan
bővítik eszközállományukat, számítógép hálózatukat, korszerűsítették a konyhát.
Folyamatban van egy Norvég Alapú pályázat, amelynek pozitív elbírálása során a teljes
diákotthoni, kollégiumi épület átépítésével egy korszerű, minden igényt kielégítő
intézmény működhet.
A Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ (régi nevén Siketek
Intézete) a hallássérült és beszédfogyatékos gyermekek óvodai és iskolai fejlesztése
mellett ellátja a gyógypedagógiai konduktív gondozást is. 1,4 milliárd Ft-os beruházása
során újjáépült a kollégium, a diákotthon, az orvosi rendelő, az audiológiai ellátást
biztosító helyiségek. A megépült medence és kiszolgáló egységei biztosítják a
hidroterápiát. A korszerű ellátó helyen biztosítják a konduktív fejlesztő foglalkozásokat.
Az intézmény a régióban ellátja a hallássérült gyermekek nevelését, oktatását.
A marcali Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által
kidolgozott „Hétszínes” program és a hozzákapcsolódó akkreditált képzés
bázisintézménnyé fejlesztette az iskolát. A 72 milliós PHARE programmal megvalósuló
beruházás korszerű ellátást biztosít a térség gyermekei számára.
A megyében működő szegregált intézményekben és tagozatokon a sajátos nevelési
igényű gyermekek tantervi programja alapján dolgoznak. Az intézmények folyamatosan
kidolgozzák minőségirányítási programjukat, valamint a kompetencia alapú oktatást.
Tanulóik döntő többsége roma származású, így figyelembe veszik az etnikai,
nemzetiségi, kisebbségi oktatás irányelveit. A fejlesztő, a habilitációs és rehabilitációs
programjaikkal segítenek diákjaik számára biztosítani az esélyegyenlőséget. Felkészítik
a gyermekeket a szakiskolai továbbtanulásra, a munka világába való bekapcsolódásra. A
tanulók döntő többsége olyan szocio-kulturális környezetből kerül ki, ahol nem érték a
tudás, a tankötelezettség teljesítése. Az oktatás jelenlegi feltételei folyamatosan
javulnak. Növekedett a gyógypedagógiai képesítésű, tanulásban akadályozottak
oktatására specializálódott pedagógiai szakosok száma, akik a Kaposvári Egyetem
Pedagógiai Főiskolai karán szereztek diplomát. Megyei intézményeink közül a marcali
Hétszínvirág Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Duráczky József Pedagógiai
Fejlesztő és Módszertani Központ és a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és
Nevelési Tanácsadó a főiskola hallgatóinak gyakorló bázis intézményei. Valamennyi
képzési szerkezetben kevés a segítő szakemberek, a gyógypedagógiai asszisztensek
száma. A nevelési-oktatási feladatok mellett kollégiumi, diákotthoni elhelyezést
biztosítanak tanulóik számára a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani
Központban, a somogyvári, az igali, a nagybajomi, a barcsi és a kaposvári
intézményekben.
A képzési kötelezettség teljesítésére megfelelő feltételeket biztosít a Duráczky József
Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, a barcsi Szivárvány Gyógypedagógiai
Központ, a kaposvári „Napsugár” Gyógypedagógiai Központ, a kaposvári Bárczi
Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó.
Az intézményi keretek közötti ellátás mellett a gyermekek állapota alapján családi
környezetben is biztosítják a fejlesztést.
A megyei önkormányzat intézményeiben lévő zsúfoltság is megszűnt. Az előirányzott
fejlesztések, létszámbővítések helyett a csökkenő tanulólétszám miatt 2007. július
31-ével megszűnt a lengyeltóti Csalogány Általános Iskola, az öreglaki intézmény
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beintegrálódott a somogyvári teljes körű ellátást biztosító intézménybe. Jelenleg az
öreglaki telephelyen a diákotthoni rész és a lakásotthonok működnek, de a tanulók a
somogyvári iskola osztályaiba járnak.
A 2002/2003-as tanévben az intézményhálózatot zsúfoltnak minősítették. Az integráció
során jelentős változás történt. Ma már csak 7 iskolában található elkülönített osztály. A
tanulólétszám csökkenése, az integráció miatt az elkövetkezendő években újabb
tagozatok megszűnése várható, mivel több évfolyamon nincs tanuló.
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók ép társaik közötti integrált oktatása iránt egyre
nagyobb az érdeklődés. Ennek következtében a szegregált intézményekben és a
tagozatokon folyamatosan csökken a tanulólétszám.
Az integrált oktatásban 2002/2003-ban csupán 18-20 tanuló vett részt 7 intézményben.
Az idei tanévben 72 intézmény – az általános iskolák közel 50%-a – fogadja a sajátos
nevelési igényű gyermekeket. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Dél-Dunántúli
Régió Közoktatás-fejlesztési Középtávú Stratégiája is hangsúlyozza az integrált
nevelés-oktatás jelentőségét. Elő kell segíteni a fogyatékkal élő tanulóknak az általános
és középiskolákban integrált keretek közötti oktatását.
A fogyatékosság jellege és mértéke szükségessé teszi, hogy a tanulók állapotuknak,
adottságuknak megfelelő különleges gondozásban, az általános iskolai oktatás-nevelés
terén a fogyatékosság jellegének megfelelő feltételekkel, speciális szakképzettségű
pedagógusokkal, szakemberekkel rendelkező gyógypedagógiai intézményekben
folytathassák tanulmányaikat.
A megyei önkormányzat együttműködési megállapodás keretében támogatja a megyei
feladat ellátását felvállaló fenntartókat, a tagozatokat fenntartó intézményeket.
Támogatja az integrált nevelési-oktatási intézményeket is. A szakszerű ellátás
érdekében utazó tanári szolgálat bővítésével kíván segítséget nyújtani.
2.

Célmeghatározás

A többi tanulóval együtt nem nevelhető, képzési kötelezettségű gyermekek oktatását
felvállaló intézmények fejlesztésével biztosítani kell a hatékony, széleskörű ellátást. Az
ellátási igények tükrében kerüljön fejlesztésre a feladatellátáshoz kapcsolódó gondozás,
korai fejlesztés, konduktív pedagógiai ellátás és gyógypedagógiai tanácsadás.
A tankötelezettség betartása a hátrányos helyzetű roma gyermekeknél, a továbbtanulás
lehetőségét biztosítva számukra.
3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését, az alapító okiratban
meghatározott módon biztosító nevelési-oktatási intézmények számára rendszeres
módszertani segítséget kell nyújtani az utazó szakember hálózat működtetésével.
A települési önkormányzatok iskolái közül csak azok vállalják fel az integrált
nevelést-oktatást, amelyek biztosítani tudják a személyi feltételeket.
Az SNI-s gyermekek neveléséhez-oktatásához, fejlesztő felkészítéséhez, különleges
gondozásához előírt személyi, tárgyi feltételek biztosítása, különösen a segítő
alkalmazottak számának növelése terén.
Együttműködés a jegyzőkkel, gyermekjóléti szolgálatokkal, a helyi kisebbségi
önkormányzattal a tankötelezettség biztosítása, a mulasztott tanórák számának
csökkentése okán.
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V. fejezet
Pedagógiai szakszolgálat
1.

Helyzetelemzés

1.1. Feladatellátási kötelezettség
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a szülő és a pedagógus
nevelőmunkáját és a nevelési oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai
szakszolgálat segíti.
A megyében ellátandó feladatok:
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
fejlesztő felkészítés
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés.
1.2. Szakszolgálati ellátás
A feladatellátást, mint intézményfenntartó a megyei önkormányzat saját fenntartású
nevelési tanácsadói hálózattal, illetve a városokban működő nevelési tanácsadókkal
együttműködési megállapodás alapján biztosítja. (A szakszolgálati hálózatot az 5. sz.
melléklet tartalmazza.)
Az intézményrendszer lefedi a megyei igényeket. Nevelési Tanácsadó működik:
Siófokon, Tabon, Kaposváron, Marcaliban, Barcson, Nagyatádon, Kőröshegyen,
Kadarkúton. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra külön szervezet nem áll
rendelkezésre. Ezt a feladatot a nevelési tanácsadók látják el. Igény szerint adnak
segítséget a hozzájuk forduló szülők, diákok számára. Folyamatosan növekszik a
szűrések és az ellátottak száma. 2008-tól jelentősen megnövekedett a nevelési
tanácsadók szerepe és feladatköre, különös tekintettel az iskolaérettségi vizsgálatokra. A
nevelési-oktatási intézmények igénylik a kellő időben elvégzett szűréseket, a szükséges
terápiákat. Fontos szerepe van a gyermekek fejlődésében, az iskolai teljesítményben, a
továbbtanulásban. Új feladatként jelentkezett a fejlesztő felkészítés. Törvényi
változásként jelentkezett, hogy az igénybevételi jogosultság nemcsak a
tankötelezettséghez kötődik, hanem a nappali rendszerű oktatásban résztvevő nem
tanköteles tanuló is igényjogosult lehet. Egyre nagyobb számban jelentkeznek a
szakszolgálatnál ezen fiatalok. A szolgáltatást igénybevevők és a rászorulók magas
száma miatt a várakozási idő egyre magasabb.
A nevelési tanácsadók ellátják a beszédvizsgálói, beszédjavítói feladatokat is.
A Tanulási Képességet Vizsgáló Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
valamint a Beszédvizsgáló Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottság a Duráczky
József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ integrált egységeként működött.
2009. január 1-től rendeleti szabályozást követően önálló intézményként – Somogy
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Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottsága – látja el feladatait. Helyileg továbbra is a Duráczky József
Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ épületében működik. 2007-ben miniszteri
rendelet értelmében több mint kétezer a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési,
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermek felülvizsgálatára került
sor. Ez hatalmas terhet jelentett a szakértői bizottság tevékenységében.
A fogyatékosok korai gondozása a szakértői bizottság szervezésében teljes körű. Korai
gondozási ellátást biztosít a barcsi Szivárvány, a „Napsugár” Gyógypedagógiai
Módszertani Központ, a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ,
a marcali Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani
Központ és Nevelési Tanácsadó. Konduktív pedagógiai ellátást is a fenti intézmények
látják el.
Megyénkben teljes körű a logopédiai ellátás. A szakszolgálatok az intézményi
székhelyen történő ellátás mellett kiépítették az utazó logopédiai hálózatot. E feladatra a
megyei önkormányzat együttműködési megállapodásokat kötött a kistérségi
társulásokkal.
A 2007/2008-as tanévtől több kistérségi társulás és település is működtet
szakszolgálatot. Jelenleg működő szakszolgálatok: Lengyeltóti, Balatonlelle, Barcs,
Somogyjád, Nagyberki, Siófok, Nagybajom, Kadarkút, Kőröshegy, Nagyatád, Csurgó,
Marcali településeken.
A gyógytestnevelés biztosításánál a legnagyobb gondot a gyógytestnevelés szakos
pedagógus hiánya jelenti. A mozgásszervi panaszokkal, tartáshibákkal, egyéb
betegségekkel küzdő, s e miatt gyógytestnevelési ellátásra szoruló gyermekek száma
növekszik.
2.

Célmeghatározás

A pedagógiai szakszolgálati ellátásnál és a fejlesztésnél érvényesüljön
a gyermek, a tanuló joga, hogy állapotának, személyes adottságainak megfelelő
ellátásban részesüljön,
az ellátás biztosítása megfelelő időben a lakóhelyhez, tartózkodási helyhez minél
közelebb legyen.
3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból eredő feladatok
A többcélú kistérségi társulások a saját területükön lássanak el pedagógiai
szakszolgálati feladatokat. A folyamatos és szakszerű ellátás érdekében –
amennyiben nem rendelkeznek szakszolgálati intézménnyel – a meglévő
intézmények fenntartóival kössenek feladatellátási megállapodást.
Kiemelten kell kezelni a gyógytestnevelési ellátást. Ösztönözni kell a teljes körű
szakember hálózat kiépítését másoddiplomás képzéssel.
A megyei önkormányzat a közoktatási törvényben előírt feladatellátásról saját
intézményeiben gondoskodik, kiegészítve más fenntartók által létrehozott
szakszolgálati intézményekkel.
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VI. fejezet
Az alapfokú művészetoktatás
1.

Helyzetelemzés

1.1

Feladatellátási kötelezettség

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése
értelmében a nevelési-oktatási feladat ellátásán belül biztosíthatja az alapfokú
művészet-oktatási feladatellátást. A Somogy Megyei Önkormányzat akkor köteles
alapfokú művészet-oktatási intézményt működtetni, ha a települési önkormányzat a
feladatellátást átadja.
1.2

Az alapfokú művészetoktatás jellemzői

Az alapfokú művészetoktatás az elmúlt években dinamikusan fejlődő oktatási ágazat
volt. A városokban több évtizede működő zeneiskolák (Barcs, Nagyatád, Kaposvár,
Csurgó, Siófok, Marcali, Fonyód, Tab) mellett a kedvező normatíva miatt növekedett
azon általános iskolák száma, amelyek felvállalták a művészeti oktatást. A
zeneművészeti ág különböző tanszakain a hangszeres zene-oktatási képzés fajlagos
költsége és eszközigénye igen magas. Ennek következtében a táncművészeti és
képzőművészeti és a szín- és bábművészeti ágban oktatott gyermekek létszáma
növekedett. Ezzel arányban nem növekedett a szakképzett pedagógusok, művésztanárok
száma.
A rendszerben egyre nagyobb számban jelentek meg a nem önkormányzati fenntartású
alapfokú művészetoktatási intézmények. Az intézmények száma nem változott jelentős
mértékben, de növelték telephelyeik számát. A művészeti oktatás ilyen nagymérvű
elterjedése a minőség rovására ment. Az általános iskolákban nem minden tanszakon
tudták biztosítani a megfelelő végzettségű művésztanárt. 2007-től a bevezetett
minősítési kötelezettségtől egy szakmai megújulást, minőségbiztosítást vártak az
intézmények, de ez elsősorban a normatíva igénylésnél jelentett változást.
A 8 önkormányzati városi zeneiskola önálló, jól felszerelt épületben működik. A
2008/2009-es tanévben 17 nem önkormányzati művészeti intézmény 73 telephelyen
működik. (Az intézmények kimutatását lásd a 3. sz. mellékletben.) A telephelyek a
települési általános iskolákban vannak. Együttműködési megállapodás alapján
használják a tantermeket, az iskola felszereléseit. Két intézménynek van saját, önálló,
jól felszerelt épülete. Két intézmény székhelye, illetve telephelye művelődési
intézményben van. A fenntartók és a használók döntő többsége elégedett a nem
önkormányzati művészeti iskolák szakmai munkájával. Az elmúlt évben két művészeti
iskola kérte megszüntetését, mivel nem tudja teljesíteni a közoktatási törvény
módosításából adódó feltételeket (saját alkalmazotti létszám). Jelenleg három intézmény
szünetelteti működését. Amennyiben a közoktatási törvényben előírt feltételeiket nem
tudják teljesíteni, a következő tanévben megszűnnek.
Az önkormányzati intézmények és a nem önkormányzati intézmények döntő
többségéről elismeréssel szólnak a fenntartók, a szülők és a gyermekek. A művészeti
intézmények működése olyan tartalmas szabadidős tevékenységet biztosít, amely az
érzelmi és esztétikai nevelésével pozitívan befolyásolja a tanulók személyiség
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fejlesztését. Művészeti, szakmai táborokat szerveznek hazai és külföldi gyermekek,
pedagógusok számára. Kiállításokat, bemutatókat szerveznek tanítványaikkal.
Az eszközeik egy része amortizálódik, amelynek beszerzése komoly nehézséget okoz.
Somogy Megye Főjegyzője a közoktatási törvény értelmében folyamatosan él
törvényességi vizsgálati jogával. A feltárt hiányosságok megszüntetésével a nevelésioktatási folyamat javítását biztosítják az intézmények.
2.

Célmeghatározás
Az alapfokú művészetoktatási intézményrendszer fenntartása.
Az intézményekben biztosítani kell a közoktatási törvényben előírt képesítési
követelményeket, a teljes körű eszközfelszereltséget.

3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok
A hiányzó, valamint az elhasználódott eszközök, hangszerek, fellépő ruhák pótlása.
A pedagógus-továbbképzési tervek készítése során a szükséges kompetenciák
megszerzésére irányuló továbbképzések előnyben részesítése.
A települési önkormányzatok vizsgálják felül megállapodásaikat a nem
önkormányzati művészeti iskolák fenntartóival, és végezzék el a szükséges
módosításokat, a közoktatási törvényhez igazítva.
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VII. fejezet
A tartósan gyógykezelés alatt álló tanköteles gyermekek általános iskolai
oktatása
1.1. Feladatellátási kötelezettség
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik az egészségügyi
intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról-neveléséről.
1.2. A tartósan gyógykezelés alatt álló gyermekek ellátásának főbb jellemzői
Somogy megyében egy kórházban, a Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór
Oktató Kórháza mosdósi telephelyén kezelnek tartósan tanköteles korú gyermekeket. A
Somogy Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Református Egyház között létrejött
feladatellátási szerződés alapján 2002. július 1-től a Magyarországi Református Egyház
végzi az intézményben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek óvodai, általános
iskolai ellátását külön működési engedély alapján.
A Somogy Megyei Önkormányzat feladatellátási kötelezettségéből adódóan az
egészségügyi intézményekben gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének
teljesítéséhez szükséges oktatásról való gondoskodás körében a Somogy Megyei Tüdőés Szívkórház (Mosdós) fenntartásának átadásával egyidejűleg az intézményben tartós
gyógykezelés alatt álló gyermekek óvodai, általános iskolai nevelésének és oktatásának
az ellátását a Magyarországi Református Egyházra bízta. A Magyarországi Református
Egyház, mint fenntartó vállalta gyógykezelésük időtartama alatt a gyógykezelés alatt
álló gyermekek óvodai nevelését, iskolai előkészítését, a 6-16 éves korú gyermekek
általános iskolai oktatását, fogyatékos gyermekek speciális oktatását, nevelését, a
gyermekek iskolai napközis foglalkoztatását, ezzel részt vett a közoktatásról szóló
törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátásában az 1993. évi LXXIV.
törvény 81. § (1) bek. e) pontja, illetve a (3) bekezdése szerinti közoktatási
megállapodás alapján. A Somogy Megyei Önkormányzat az intézmény átadásával
egyidejűleg kikötötte, hogy a Magyarországi Református Egyház köteles a
gyógykezelés alatt álló gyermekek óvodai nevelését, alapfokú oktatását a férőhelyek
teljes kihasználása mértékéig biztosítani (iskolai tanuló létszám legfeljebb 45 fő, óvodai
férőhely legfeljebb 28 fő).
A szerződő felek a mosdósi és a megyei kórház vezetése által közösen kialakított
szakmai koncepció figyelembevételével a feladatellátási szerződést módosították, a
fenntartó 2007. január 1. napjával a Mosdósi Tüdő- és Szívkórházat – az idősek otthona
és az oktatási-nevelési feladatellátás kivételével – a Kaposi Mór Oktató Kórházhoz
integrálta. Az önálló működési engedélyekkel rendelkező szociális és oktatási egyházi
feladatellátás megmaradt. Ennek értelmében a feladatellátási szerződésmódosítás a
kórház területén lévő egyházi működtetésű intézményi ellátást nem érinti, az arra
vonatkozó feladatellátási szerződésben és kiegészítő megállapodásokban foglaltak
változatlanul érvényesek. A Kaposvári Református Egyházközség által fenntartott
Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium tagintézményeként
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működik Mosdóson. Az intézmény látja el a gyógykezelés alatt álló tanköteles korú
gyermekek óvodai iskolai nevelését, oktatását.
Az óvodai-iskolai ellátásban résztvevő gyermekek létszáma egészségügyi állapotuk,
illetve az intézményben tartózkodásuk függvényében változó, éves statisztikai adatok
nem állapíthatóak meg.
Az óvodai férőhelyek száma: 25.
Az iskolai férőhelyek száma 60.
Egy tanév alatt 2000-2006. év átlagát tekintve kb. 250-300 gyermek vette igénybe az
ellátást.
Egyidejűleg az óvodai csoportban max. 15 fő, az iskolai csoportban max. 20 gyermek
oktatása-nevelése folyik.
A férőhelyekre való tekintettel a pedagógus-létszám állandó. Pedagógus munkakörben
alkalmazottak száma 6 fő. Megoszlásuk:
1 fő óvodapedagógus
4 fő pedagógus teljes munkaidőben
1 fő pedagógus részmunkaidőben (gyermeklétszámtól függően, szükség szerint).
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VIII. fejezet
Középfokú oktatási intézményekbe történő beiskolázás,
pályaválasztási tevékenység, regionális beiskolázás
1.

Helyzetelemzés

Az általános iskolát végző tanulók továbbtanulását alapvetően a szabad iskolaválasztás
joga határozza meg. Az egyes intézmények oktatási kínálata ugyanakkor a tanulók,
szülők számára lehetőséget biztosít az érdeklődésnek legmegfelelőbb iskola
kiválasztására. Ez érvényes a 8 és 6 osztályos gimnáziumot választóknál, akik a 4.
illetve 6. osztály után váltanak iskolatípust, valamint a hagyományos 8. osztály után a
középfokú iskolákat választóknál egyaránt. Alapvető fontosságú – a közoktatási
törvényről szóló 1993. évi LXXIX. törvény 87. §-ának (1) bekezdése is szól –, hogy a
kisebb településen lakó is ismerje meg a továbbtanulás lehetőségeit, illetve ha egyik
iskolába sem kerül be a tanuló a jelentkezései után, akkor is tudja, hogy mint tanköteles
hova mehet a lakóhelyéhez legközelebb eső iskolába a 9. évfolyami továbbtanulásra.
Ezért szükséges kijelölni, az egész megye területét lefedve azokat a középfokú oktatási
intézményeket, amelyek biztosítani tudják az elutasított tanulók továbbtanulását a 9.
évfolyamon. Az idézett jogszabály szerint tehát a megyei önkormányzat köteles
gondoskodni azoknak a tanulóknak különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélküli
iskolaváltásáról, akiknek a lakóhelyén, ennek a hiányában tartózkodási helyén a
tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás feltételei. (A 9. és
10. évfolyam után a heti 5 órás orientáció ellenére, különbözeti vizsga letétele után
széles iskolai, szakmai választék áll a változást igénylő tanulók rendelkezésére. A
pályaválasztás tehát ezzel a 2 évvel kitolódik a 10. évfolyam utáni időszakra.)
A kötelező 9. évfolyami beiskolázást a 2008/2009. tanévtől végző középfokú oktatási
intézmények és körzetek települései:
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Bacsák György
Szakképző Iskolája, Fonyód
Beiskolázási körzet: Balatonberény,
Balatonmáriafürdő,
Balatonkeresztúr,
Somogyszentpál, Fonyód, Táska, Buzsák, Öreglak, Somogyvár,
Pamuk, Pusztakovácsi, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Gyugy,
Ordacsehi, Szőlősgyörök, Somogyvámos, Gamás, Somogybabod,
Somogytúr, Látrány, Visz, Karád, Nagycsepely, Balatonöszöd,
Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonfenyves, Balatonszentgyörgy
Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond
Szakközépiskola- és Szakiskolája, Szőcsénypuszta
Beiskolázási körzet: Böhönye, Vörs, Tikos, Hollád, Balatonújlak, Kéthely,
Somogysámson, Főnyed, Szegerdő, Sávoly, Szőkedencs,
Somogyzsitfa, Marcali, Gadány, Kelevíz, Nagyszakácsi,
Nemesvid, Tapsony, Somogysimonyi, Varászló, Nemesdéd,
Nemeskisfalud, Szenyér, Mesztegnyő, Hosszúvíz, Libickozma,
Csömend, Nikla, Somogyfajsz, Csákány
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Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyváthy János
Középiskolája és Szakiskolája, Csurgó
Beiskolázási körzet: Inke,
Vése,
Pogányszentpéter,
Iharosberény,
Iharos,
Somogycsicsó,
Csurgó,
Csurgónagymarton,
Porrog,
Somogybükkösd, Porrogszentpál, Szenta, Gyékényes, Berzence,
Somogyudvarhely, Őrtilos, Zákányfalu, Zákány
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyatádi
Szakképző Iskolája, Nagyatád
Beiskolázási körzet: Segesd, Tarany, Bolhás, Nagyatád, Kutas, Beleg, Szabás,
Nagykorpád, Lábod, Görgeteg, Rinyaszentkirály, Háromfa,
Bakháza, Rinyaújnép, Rinyaújlak, Rinyabesenyő, Kisbajom,
Ötvöskónyi, Somogyszob, Kaszó
Széchenyi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium, Barcs
Beiskolázást körzet: Péterhida, Komlósd, Bolhó, Heresznye, Somogyaracs,
Csokonyavisonta, Homokszentgyörgy, Kálmáncsa, Szulok,
Istvándi, Darány, Kastélyosdombó, Drávatamási, Barcs,
Drávagárdony, Potony, Tótújfalu, Lakócsa, Szentborbás,
Babócsa, Patosfa, Bélavár, Vízvár
Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola,
Siófok
Beiskolázási körzet: Balatonszemes, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Kőröshegy,
Szólád, Kötcse, Teleki, Pusztaszemes, Zamárdi, Siófok,
Balatonszabadi, Siójut, Ságvár, Ádánd, Nyim, Som, Nagyberény,
Balatonendréd, Bálványos, Kereki, Szántód
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Középiskolája és Szakiskolája, Tab
Beiskolázási körzet: Tab, Tengőd, Bábonymegyer, Kánya, Bedegkér, Kára, Miklósi,
Törökkoppány, Szorosad, Somogydöröcske, Nágocs, Zics,
Somogyegres, Kapoly, Somogyacsa, Andocs, Kisbárapáti,
Bonnya, Fiad, Somogymeggyes, Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj,
Zala
Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium,
Kaposvár
Beiskolázási körzet: Ecseny, Felsőmocsolád, Somogygeszti, Polány, Edde, Osztopán,
Bodrog, Somogyjád, Somogyfajsz, Újvárfalva, Mezőcsokonya,
Csombárd, Várda, Hetes, Juta, Zselickisfalud, Bőszénfa, Gálosfa,
Hajmás, Simonfa, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Zselicszentpál,
Cserénfa, Sántos, Taszár, Orci, Magyaregres, Somogyaszaló,
Szentgáloskér, Ráksi, Igal, Gadács, Somogyszil, Kazsok, Gölle,
Kisgyalán, Fonó, Nagyberki, Mosdós, Csoma, Szabadi,
Kercseliget, Baté, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposgyarmat,
Büssü, Zimány, Magyaratád, Patalom, Mernye, Alsóbogát,
Szentbalázs, Somodor
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Jálics Ernő Általános, Művészeti és Szakképző Iskola,
Diákotthon; Szakszolgálati és Szakmai Szolgáltató
Intézmény, Kadarkút
Beiskolázási körzet: Kadarkút, Kőkút, Hencse, Hedrehely, Visnye, Bárdudvarnok,
Rinyakovácsi Nagybajom, Kiskorpád, Kaposfő, Kaposmérő,
Kisasszond, Csököly, Gige, Szenna, Patca, Szilvásszentmárton,
Lad, Mike, Pálmajor, Jákó, Somogysárd
Mindezek az „irányított beiskolázások” ugyanakkor természetesen nem merevek, hiszen
a közlekedési lehetőségek, családi kapcsolatok ezt befolyásolhatják.
9. évfolyamra bekerülők lehetnek középiskolai, szakközépiskolai (ezek tananyagai
nagyon közelítenek egymáshoz) és szakiskolai orientáltságúak. 11. évfolyamon
kezdődik a szakiskolákban a szakmai képzés, amely szakmai vizsgával zárul, 2-3
tanulmányi év után. 13. évfolyamon kezdődnek az érettségihez kötött szakmai
képzések, amelyek időtartama 1-3 év, csak szakképzési tanulmányok után záródnak
szakmai vizsgával.
Problémát jelent a túlkorosság, az általános iskola elhagyása a 8 osztály befejezése előtt.
Az általános iskolát végzettek teljes létszámának felvétele biztosított a megye
középiskoláiba.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításának 126. §-a értelmében a
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon szakiskolája került kijelölésre, amely nem tagadhatja meg az érintett
tanulók felvételét akkor sem, ha a tanuló már nem tanköteles. A kijelölt iskola egyéni
ütemterv kidolgozásával, egyéni foglalkozások megszervezésével segíti a tanulókat. A
2008/2009-es tanévtől ezen intézmény a tankötelezettség teljesítésére kijelölt
szakiskola.
Jelentős szerepe van az iskolaválasztásnál annak a pályaválasztási tevékenységnek,
melyet a középfokú intézmények fejtenek ki az eredményesebb beiskolázások
érdekében az általános iskolák felé, illetve a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály
Pedagógiai Főiskolai Kara Pedagógus Továbbképző és Szolgáltató Intézete által évente
elkészülő Pályaválasztási Útmutató is segítséget ad ebben. A Somogy Megyei
Munkaügyi Központ (2007-től már régiós szervezéssel, Dél-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Kaposvári Kirendeltségeként) évente szervezi a megyei
Pályaválasztási Napokat a megyeszékhelyen, de más településeken is. Hiányzik
ugyanakkor a személyes kontaktus, amellyel a megye egész területére vonatkoztatva ki
lehetne fejteni a pályaválasztási munkát, az általános iskolák illetékes pedagógusainak
régiós vagy megyei segítése, pszichológiai tanácsadás az érdeklődőknek. Ez a munka
1990-ben a Somogy Megyei Munkaügyi Központhoz került a Pedagógiai Intézettől
(még 4 megyében történt ilyen változás), de a tevékenységük a pályaválasztási kiadvány
kiadására szűkült. Az iskolahálózat változásai, a szakmai struktúra szélesedése
ugyanakkor szükségessé teszi a tevékenység új keretek közti „felélesztését”, melyben
jelentős szerepet töltenek be a kamarák.
Somogy megye a dél-dunántúli régióhoz tartozik, és ezért egyre jobban érvényesül a
gazdasági élet, valamint a mindennapi kapcsolatok területén a régiós együttműködés. A
humán szférán belül a középfokú oktatásnál érvényesül legjobban a megyehatárok
gyengülő szerepe. Ennek jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze.
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A közoktatás regionális szerepkörének továbbra is meghatározója a szabad
iskolaválasztás, amely különösen a szakképzésben jelentheti a megyehatárok átlépését.
Barcs és térsége Baranya, Csurgó és térsége Zala, Kaposvár és térsége Tolna
(Dombóvár), Siófok és térsége Fejér illetve Tolna megye beiskolázására van kölcsönös
hatással.
Ezen törekvések mutatkoztak meg a dél-dunántúli régió mezőgazdasági és a balatoni
régió turizmus-vendéglátás szakképzése terén megalkotott fejlesztési tervekben is,
melyek elkészítését 2006-2007-ben közel nyolc hónapos alapos szakmai előkészítő
munka előzte meg.
A Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája tanulóinak 50%a régiós beiskolázású, de a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János
Középiskolája és Szakiskolája (15%) és a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Nagyváthy János Középiskolája és Szakiskolája (20%) is szerepet vállal a régiós
beiskolázásból. Hasonlóképpen nyitottak Nagykanizsa, Pécs, Dombóvár, Tamási és
Székesfehérvár középiskolái is a somogyi fiatalok előtt. A középfokú szakképzés
mellett a speciális gimnáziumi oktatást nyújtó intézmények szintén nagy vonzerővel
bírnak a régió megyéiből. A Siófokon és Barcson folyó kéttannyelvű oktatásba (német
nyelven) évente kb. 90 tanuló kapcsolódik be a régióból, illetve Fejér és Veszprém
megyéből. Hasonló a hatása a nagy múltú pécsi intézménynek (Löwey Gimnázium
német, Kodály Zoltán Gimnázium olasz, Apáczai Csere János Gimnázium angol
kéttannyelvű intézmények), a tolna megyei Gyönk német-magyar kéttannyelvű
gimnáziumának.
Mind a szakképzésben, mind a gimnáziumi oktatásban a már említett szabad
iskolaválasztás, a tanulói és szülői érdeklődés, a hagyományok, a racionális
gondolkodás a meghatározó a továbbtanulás terén. Ennek szervezett, megállapodásban
rögzített formája nem létezik és nem is célszerű. Az oktatásirányítás szakembereinek
időnkénti, régiós találkozásakor ugyanakkor felmerül a jobb, hatékonyabb beiskolázás
igénye (főleg a szakképzés területén), de a kölcsönös tájékoztatás javításán és a
pályaválasztási munka megyehatárokon átnyúló tevékenységének erősítésén túl nem
lehet más orientációt kifejteni. A Kaposvári Térségi Integrált Szakképző Központban is
érvényesül a regionalitás, mert a nyolc csatlakozott intézmény közül csak hat kaposvári,
míg egy-egy szigetvári és dombóvári.
2.

Célmeghatározás
Javítani kell a pályaválasztási tevékenységet.
Növelni kell az oktatás regionális szerepét, elsősorban a szakképzés területén.
Bővíteni szükséges a kistérségi együttműködésben az intézmények közötti
kapcsolatot – a megyehatárokon is áthatolva – segítve ez által egymás szakmai
munkáját, a reálisabb beiskolázást.

3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok
A pályaválasztási tevékenységet ki kell szélesíteni a kiadványok megjelentetésén túl,
a személyes kapcsolatokkal, az iskoláknak, a szülőknek adott tájékoztató munkával,
fórumokkal. Ebben a tevékenységben az egész megye területén illetékes munkaügyi
szervezetnek és a pedagógiai szakmai szolgáltatónak is részt kell vennie.
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Az alapozó képzés végén pedig intenzíven feladatot kell vállalnia a gazdasági
kamaráknak, hogy közvetítsék a gazdaság igényeit a tanulók felé.
A középfokú oktatási intézmények beiskolázása (különösen a kollégiumi hálózat
korszerűsödésével) túlmutat a statisztikai régión (Baranya, Somogy, Tolna). Tovább
kell folytatni a szomszédos megyékbe – valamint speciális képzéseknél azon túl is –
irányuló népszerűsítést a Somogy megyében folyó képzési profilokról, tanulási
lehetőségekről.
Az új típusú Térségi Integrált Szakképző Központok lehetőséget nyújtanak ismét a
megyehatárokon átnyúló társulási együttműködésre. A Regionális Képzési és
Fejlesztési Bizottság pedig egyértelműen a régióra határozza meg a képzési
irányokat és arányokat a gazdaság igényeinek figyelembevételével.
A pályaválasztás megvalósítása mellett kiemelt figyelem fordítása szükséges a
pályakövetési rendszer működtetésére, amely új és nagyon hangsúlyos elemként
jelenik meg a közoktatási törvény 2007-es módosításában.
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IX. fejezet
Középiskolai- és szakiskolai oktatás
1.

Helyzetelemzés

1.1. Az intézmények irányítása
A fenntartói irányítás lehetőségeit, változásait alapvetően az 1990. évi LXV.
Önkormányzati Törvény határozta és határozza meg. Ennek a középfokú oktatásra
gyakorolt hatása, különösen tekintettel a szakképzésre ellentmondásos, hiszen amíg
érvényesülhet az önkormányzatok intézményfenntartó szerepe, magukénak tekinthetik
ezáltal ezeket az iskolákat, addig a képzések szakmai izoláltsága miatt a racionális,
regionális tervezés nehézkessé válik.
A demográfiai és a munkaerő-piaci viszonyok alakulásának egyik legjelentősebb
tendenciája és egyben negatívuma a közoktatást tekintve az egyre kevesebb gyermek
belépése az oktatási rendszerbe, valamint a pedagógusok foglalkoztatásának, a frissen
végzettek elhelyezkedésének kétségessé válása. Mindezen körülmények az
intézményfenntartókat racionalizációs intézkedésekre ösztönzik, ösztönözték. A
törvényi változások következtében 2008. szeptember 1-től alapjaiban változott meg a
szakképzés rendszere hazánkban, ami az intézmények szerkezeti átalakításához vezetett.
A 2008/2009-es tanévben fejlesztési hozzájárulásokhoz, pályázati forrásokhoz csak
azon intézmények fenntartói juthattak hozzá, akik Térségi Integrált Szakképző
Központok keretein belül működtetik intézményeiket. Az új TISZK-ek szervezeti
kereteinek létrehozására az önkormányzati fenntartók számára több lehetőséget is
biztosított a közoktatási és a szakképzési törvény. Somogy megyében a fenntartók a
legkülönbözőbb módon reagáltak erre a kihívásra. (Lásd a Térségi Integrált Szakképző
Központ szerepe, létrejötte fejezet alatt.)
A 2008/2009. tanévben az alábbi fenntartásban, irányításban működnek Somogy
megyében a középfokú oktatási-nevelési intézmények:
Somogy Megyei Önkormányzat
6
Kaposvár Megyei Jogú Város
10
Barcs Város Önkormányzata
1
Nagyatád Város Önkormányzata
2
Marcali Város Önkormányzata
3
Siófok Város Önkormányzata
1
Kadarkút Város Önkormányzata
1
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
1
Kaposvári Egyetem
1
Római Katolikus Egyház
2
Református Egyház
2
Alapítványok
10
A változatos fenntartói irányítás következtében az intézmények elszigetelődése az
érdekkülönbségek felerősödése, a racionális szakmai fejlesztés nehézkessé válása a
jellemző (lásd 6. sz. melléklet).
Somogy megye középfokú intézményeinek képzési kínálatát a 2009/2010-es tanévben a
7. sz. melléklet szemlélteti részletesen. Ebből kitűnik, hogy még mindig jellemzi az
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oktatási intézményeket a párhuzamosság. Bár a szakképzés reformja és a Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) működése sokat javított e probléma
megoldásával, a fenntartói érdekek, az intézmények érdekei, valamint a szülők
pályaválasztási elképzelései nem mindig közelítenek a munkaerő-piaci igényekhez.
A Központi Statisztikai Hivatal 2007/2008-as tanévre vonatkozó adatai szerint az
összevonások, valamint a tanulói létszám visszaesése miatt csökkent az önkormányzati
fenntartásban működő intézmények száma. A tanulói létszám csökkenése figyelhető
meg a gimnáziumi és a szakközépiskolai oktatásban is. Azonban a szakiskolai és a
speciális szakiskolai osztályok tanulói létszáma enyhe növekedést mutat (lásd 8., 9., 10.,
11. sz. melléklet).
A gimnáziumi oktatásra jellemző, hogy a különböző tagozatok fejlesztésével,
választhatóságával tették vonzóvá a gyermekek és a szülők részére az oktatást.
A továbbtanulni szándékozó diákok a következő tagozatok közül választhatnak: nyelvi
tagozatok (német, angol, francia), matematika, informatika, humán, testnevelés, stb.
Természetesen ezek mellett az általános tantervű osztályok is működnek. A nyelvi
képzések fontosságát igazolják a nyelvi előkészítő osztályok számának emelkedő
tendenciája. A profiltisztítás és a csökkenő tanulói létszám miatt kettősség jellemzi a
gimnáziumi képzést. Egyrészt megjelennek a tisztaprofilú gimnáziumok, másrészt
megszűnnek a gimnáziumi képzések felmenő rendszerben egyes intézményeknél.
Az iskolai felnőttoktatásban a szakiskolai tanulók száma megduplázódott, a
középiskolai és a felsőoktatásban tanulók száma viszont csökkent (lásd 12. sz.
melléklet).
Az elmúlt években, a középfokú intézményekben is megjelentek az integráltan
oktatható testi, érzékszervi, részképesség zavaros, tanulásban akadályozott gyermekek.
Fontos feladatuk az intézményeknek és a fenntartóknak, hogy ezen tanulók számára
biztosítsák a fejlesztő foglalkozásokat, a kiegészítő ellátást, a gyermekeket oktató
pedagógusoknak a módszertani segítséget.
1.2. A Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) szerepe, létrejötte
A szakképzés szerkezeti és tartalmi átalakításának, a képzési szerkezet alkalmazkodási
lehetőségeinek megtalálása, a társadalmi és gazdasági igényekhez való illeszkedés a
régió, illetve megye vonatkozásában is a széleskörű szükségletfelmérésen alapszik. A
régiós szakképzési szerkezet lefedi az országos tendenciákat. Fontos erőssége a
kiterjedt, széles horizontú, nagy hagyományokkal rendelkező szakképzési rendszer,
amely alapot adhat a jó gyakorlatok, a jól működő profilok kialakításához. Azonban a
legnagyobb gyengesége éppen a területi szétaprózottságban van, és az egyes
intézmények között területi, képzési struktúrában, eredményességben is nagy
különbségek figyelhetők meg. Kihasználatlan kapacitással is működnek az
intézmények, képzési kínálat párhuzamossága jellemző több szakmában is. Kevés a
valós szakmai kapcsolat a szakképző intézmények között. Így az egymás melletti
fejlesztéseket legtöbbször elszigetelten, többszörös energiával végzik. Veszélyként
említhető a demográfiai változások tekintetében a népességfogyás (2005-2013. között a
középfok kezdő évfolyamain egyharmados létszámcsökkenésre kell számítani KSH). A
fenti problémák a fenntartókat szakképzés-szervezési modellek megvalósítására
kényszerítették. Somogy megye területén elhelyezkedő intézmények a következő
TISZK-ekhez kapcsolódtak:
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Alapítványi Iskolák Dél-Dunántúli Regionális Szakképzési Szervezési Társulása
Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola, Kaposvár
Educationis Oktatási Alapítvány Szakképző Iskolája, Nagyberény
Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Nagybajom
FVM Dunántúli Agrár- Szakképzési Központ, Szekszárd
Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Kaposvár
Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium
Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium
Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola
Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium
Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés Szervezési Társulás
Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Közép, Szakképző, Alapfokú
Művészetoktatási Iskola, Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Barcs
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium,
Marcali
Marcali Szakképző Központ, Marcali
Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és
Szakiskolája, Somogyzsitfa
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Nagyatád
Jálics Ernő Általános, Művészeti és Szakképző Iskola, Diákotthon; Szakszolgálati
és Szakmai Szolgáltató Intézmény, Kadarkút
Somogyi TISZK Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola, Siófok
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Bacsák György Szakképző Iskolája,
Fonyód
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája, Barcs
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula Szakközépiskolája és
Szakiskolája, Siófok
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Középiskolája és
Szakiskolája, Balatonboglár
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyatádi Szakképző Iskolája, Nagyatád
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyváthy János Középiskolája és
Szakiskolája, Csurgó
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula Középiskolája és
Szakiskolája, Tab
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központi Kollégiuma, Barcs
2.

Célmeghatározás

2.1

Az új TISZK-ek kiemelt céljai:

A célok között szerepel, hogy a képzési szerkezet rugalmasan igazodjon a gazdaság
igényeihez, a folyamatos változásokhoz illetve javuljon a képzések minősége és
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tartalma. Fontos, hogy az egyének felismerjék a tudás és a készségek folyamatos
fejlesztésének jelentőségét, saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása
szempontjából az élethosszig tartó tanulás szemléletének kialakításával. Kiemelt cél
továbbá az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése, a szegregációs mechanizmusok
megállítása, a hátrányos helyzetű tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének
biztosítása és az iskolai eredményesség növelése.
A TISZK-ek létrehozása pozitív hatással van a munkaerő-piaci és szakképzési igények
kielégítésére, mert:
munkaerő-piaci részvétel nő,
humánerőforrás minősége javul,
munkavállalási korú népesség aktivitási rátája nő,
javul az intézmények kihasználtsága a képzések összehangolásával,
nő a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra szánt foglalkozások aránya,
javul a munkaerő-piaci elvárásokhoz, a térség igényeihez való igazodás,
nő az akkreditált felnőttképzési lehetőségek felvállalása,
megvalósul a kompetencia alapú oktatás, nevelés és képzés bevezetése,
javul az elhelyezkedési arány,
biztonságosabbá válik az intézmény gazdálkodása,
az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók újra bevonása nő,
a képzést sikeresen befejezők száma nő,
jó gyakorlatok átadása.
2.2.

A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok szerepe

A szakképzés reformjának kiemelt célja a szakképzés és a gazdaság együttműködésének
erősítése, a munkaerő-piaci kereslet-kínálat közelítése, a kereslet-vezérelt szakképzés
megteremtése. A régiók szakképzési kapacitásainak koordinációját a Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) látják el. A szakképzés-fejlesztési források
elosztásában meghatározó szereppel bírnak. A regionális munkaerő-piaci igények
hatékony érvényesítése érdekében az RFKB-k összetételében a gazdaság szereplőinek
részvétele nőtt.
Az RFKB dönt a regionális szakképzés-fejlesztés céljairól, a forrásfelhasználás
hatékonyságának vizsgálatáról, a TISZK-ek által folytatandó szakképzés irányairól és
beiskolázási arányairól. Javaslatot tesz a fenntartók számára a fejlesztési támogatások
iskolák, intézmények, szakképesítések fejlesztése közötti elosztására. Együttműködik a
Regionális Fejlesztési Tanáccsal a szakképzési feladatok és a szakképzés-fejlesztés
tervezésében.
A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság a 2009/2010-es tanévre
vonatkozó döntése a beiskolázási irányokról és arányokról iránymutatás arra
vonatkozóan, hogy a régió gazdaságában jelentkező munkaerő-piaci igények, mely
szakmákban erőteljesebbek. Ezekben több osztály indítását javasolja, mint amennyi
jelenleg működik. A preferált képzések közé tartoznak a gépészet, az építőipar, a
kereskedelem-vendéglátás szakmacsoportok és egyes mezőgazdasági szakképesítések.
A bizottság csupán a szolgáltató és a feldolgozó szektorba javasol csökkenést a képzési
volumenekben. Megemlíthető a fodrász, a kozmetikus, egyes élelmiszeripari
képesítések és a ruhaipari szakmák. A fenntartók oktatásirányítással kapcsolatos jogai
természetesen a közoktatási törvény szerint megmaradnak, saját belátásuk szerint
bármilyen osztály indítását kezdeményezhetik. Az RFKB orientációt és
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iránymutatásokat fogalmaz meg, a figyelmen kívül hagyás szankciói a szakképzésfejlesztési dotációkban, a források elosztásában találhatók.
Az RFKB döntései egyben feladat-meghatározások is a fenntartók és az intézmények
számára. (A 2009/2010-es tanévre javasolt beiskolázási irányokat és arányokat a 13. sz.
melléklet tartalmazza.)
3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok:
Folyamatos kapcsolattartás a tulajdonos és a fenntartó önkormányzat között,
egyeztetések oktatási-nevelési intézmények feltételrendszerének javítása valamint
a szakmai munka racionalizálásának érdekében.
Az érettségire épülő iskolarendszerű képzés bővülése lehetővé teszi az érettségit
szerző fiatalok számának növekedését.
Minőségi szakképzés, a felsőfokú szakképzés felé történő nyitás, akkreditált
felsőfokú szakképzések indításának bővítésével.
Az intézmények szakképzési profiljának bővítése illetve csökkentése az RFKB
döntése alapján.
A középfokú oktatási-nevelési intézmények tárgyi és személyi feltételeinek
folyamatos javítása.
A tárgyi feltételek javításához a pályázati lehetőségek figyelembe vétele a
forrásbővítés, az oktató-nevelő munka érdekében.
A tartalmi munka javítása érdekében az intézmények a belső továbbképzéseiken,
a kompetencia alapú oktatás tanfolyamain való részvétellel bővíthetik tudásukat.
A TISZK-es intézmények gyakorlati bázisainak, központi műhelyeinek további
fejlesztése önerőből és az uniós pályázatok segítségével.
Valamennyi középiskola és fenntartója fordítson figyelmet a sajátos nevelési
igényű (testi, érzékszervi, részképesség zavaros, tanulásban akadályozott)
gyermekek fejlesztő és szakszolgálati ellátására.
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X. fejezet
Kollégiumi és diákotthoni ellátás
1.

Helyzetelemzés

1.1. Kollégiumok
Somogy megye középfokú kollégiumi és diákotthoni hálózatát 6 önálló és 20 iskolához
csatolt intézmény jelenti. A fenntartói irányítás sokszínűsége az intézményrendszer
jelenlegi helyzetén nem javít. Az önálló és nem önálló kollégiumok nehézségei nőnek,
ugyanakkor társadalmi szerepük egyre fontosabbá válik. A társadalmi szerep betöltését
akadályozó legfontosabb tényezők a minimális szakmai normatívák, a szakmai
fejlesztési programok finanszírozásának hiánya, az önálló, saját fejlesztési pálya
nehézségei (autonómia kérdése), tárgyi-technikai elmaradás. A feladatellátást nehezítő
hiányok közé sorolható a jogszabályi környezet hiányossága, a megfelelő személyi
feltételek biztosítása, a nem homogén intézmények (települési tulajdon, megyei
fenntartás) épületeinek felújítása.
Valamennyi kollégium fő tevékenysége a tanulók iskolai feladatokra történő
felkészítése. Ennek során a felzárkóztató, szintre hozó foglalkozások és a
tehetséggondozás változatos formáit alkalmazzák a minél jobb eredmény érdekében.
A létszámadatok alapján (14. sz. melléklet) megállapítható, hogy a kihasználtság csak
pár esetben 100%-os, vagy nagyobb ennél.
Az előző fejezetben említett szerkezeti átalakítások a kollégiumok struktúráját sem
hagyták érintetlenül. A TISZK-pályázatok, a regionális uniós projektek és a csökkenő
tanulói létszámok miatt a fenntartók – Somogy Megyei Önkormányzat, Marcali Város
Önkormányzata, Barcs Város Önkormányzata – a kollégiumok pályázati esélyeit is
növelve integrálták intézményeiket.
A nem önkormányzati fenntartású intézmények önálló és középiskolai keretek között
működő kollégiumai is bővítik az ellátást, a meglévő férőhelyekkel.
- „Vasút a gyermekekért” Alapítvány Diákotthona, Kaposvár
- Szent Imre Kollégium, Kaposvár
- Dél-Balatoni Idegenforgalmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium,
Zamárdi
- Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium,
Csurgó
- Kolping Katolikus Szakiskola és Kollégium, Nagybajom
- Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Dunántúli Agrárszakképző Központ, Szakképző Iskola Móricz Zsigmond Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium, Kaposvár
(Lásd 14. sz. melléklet.)
1.2.

Diákotthonok

A közoktatási törvény a megyei önkormányzat kötelező közoktatási feladatául szabja a
többi gyermekkel együtt nem foglalkoztatható, illetőleg oktatható fogyatékkal élő
tanulók általános iskolai és diákotthoni ellátását.
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Megyei önkormányzat által fenntartott diákotthonok:
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon, Somogyvár
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár
Egyéb, a megyében működő diákotthonok:
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon,
Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó, Kaposvár
Nagybajomi Általános Művelődési Központ, Nagybajom
Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Igal
Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Barcs
Jálics Ernő Általános, Művészeti és Szakképző Iskola, Diákotthon; Szakszolgálati
és Szakmai Szolgáltató Intézmény, Kadarkút
A hallássérült gyermekek óvodai ellátását és általános iskolai ellátását a megyei
önkormányzat által fenntartott Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani
Központ biztosítja az egész dél-dunántúli régió igényjogosultai számára. A diákok 32%a részesül diákotthoni ellátásban.
A 34/2007.(IV.27.) sz. KH alapján a Somogy Megyei Közgyűlés 2007. augusztus 1-el
elrendelte a lengyeltóti Csalogány Általános Iskola és Diákotthon jogutód nélküli
megszűnését, továbbá Lengyeltóti Város Önkormányzata számára évenkénti
költségvetési rendeletében elfogadott meghatározott támogatást biztosít a sajátos
nevelési igényű gyermekek ellátására. Kötelező beiskolázási és teljes körű ellátást
biztosító intézményként kijelölte a somogyvári Somogy Megyei Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon intézményt.
A Somogy Megyei Közgyűlés 35/2007.(IV.27.) sz. határozatával elrendelte 2007.
augusztus 1-el az öreglaki Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és
Gyermekotthon önálló intézmény megszüntetését és integrálta a somogyvári Somogy
Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
intézménybe. A diákotthonokban az egyéni bánásmód elve fokozottan érvényesül. A
személyre szabott fejlesztési tervek alapján törekedni kell esélyegyenlőség
megteremtésére. (Az intézmények főbb mutatószámait a 15. sz. melléklet tartalmazza.)
2.

Célmeghatározás

A megye középfokú oktatási szerkezete, a TISZK-ek létrehozása lehetővé teszi a
meglévő kollégiumi férőhelyek jobb kihasználását, a tanulók kulturált elhelyezését,
számukra korszerű programok biztosítását, és szükség esetén kollégium építését,
bővítését.
3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok
A szükséges szakmai és tárgyi feltételek biztosítása.
A kollégiumok pedagógiai programjaiban célként meghatározott tevékenységek –
képzés, ismeretbővítés, személyiségfejlesztés, egyéniség kibontakoztatás,
szocializációs készségek kialakítása – valósuljanak meg a gyakorlatban is.
Esélyegyenlőség megteremtése, ezen belül a hátrányokkal érkezők felzárkóztatása,
lemaradók számának csökkentése, tehetséggondozás.
Az egészséges életmód kialakításhoz szükséges feltételek megteremtése.
A demokratikus diák-önkormányzati rendszer működtetése.
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XI. fejezet
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
1.

Helyzetelemzés

1.1. Feladatellátási kötelezettség
A fejlett közoktatási rendszerek működésében fontos szerepet tölt be az oktatást segítő
szolgáltató és támogató intézményrendszer, a pedagógiai-szakmai szolgáltatás, ami a
megosztott felelősségi elven működő közoktatási rendszerekben, ahol mind a helyi
fenntartói, mind az intézményi szint kiterjedt autonómiával rendelkezik, szerepet
játszanak a döntés-előkészítésben és azok megvalósításában is.
A helyi önkormányzati és a közoktatási törvény a megyei önkormányzat kötelező
feladatául szabja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásról való gondoskodást. A megyei
önkormányzatok feladatellátási köztelezettségét a pedagógiai-szakmai szolgáltatások
terén az 1990. évi helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 70. § (1) bekezdése
alapozza meg, amely szerint a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik
„pedagógiai és közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról”, a
közoktatási törvény (Kt.) 87. § (1) bekezdés c) pontja pedig rögzíti, hogy a megyei
önkormányzat „köteles gondoskodni” az „önkormányzati pedagógiai-szakmai
szolgáltatásról”.
E feladatát a megyei önkormányzat 1999 decemberéig intézményfenntartással (SOPI),
ezt követően a Somogy Megyei Önkormányzat és a Csokonai Vitéz Mihály
Tanítóképző Főiskola (jogutódja: a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály
Pedagógiai Főiskolai Kar) között feladatellátási szerződéssel közoktatási megállapodás
jött létre. A Somogy Megyei Önkormányzat a pedagógiai-szakmai szolgáltatási
feladatait átadta, teljes ellátási kötelezettséggel a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző
Főiskolának, ami a megállapodásban foglaltak alapján 2000. január 1-én megalapította a
Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézetet. Az intézet területi pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat lát el, fenntartója és felügyeleti szerve a Kaposvári Egyetem.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket érő kihívások a 2006-os, a
közoktatás helyzetéről szóló országos jelentés összegzi. A pedagógiai szakmai
szolgáltatások tartalmára, az e feladatokat ellátó szervezetek működésére vonatkozó jogi
szabályozás 2002-2006 között nem változott. Ez azt jelenti, hogy e szektor működési
kereteit továbbra is egy 1994-es, 1998-ban és 2001-ben módosított miniszteri rendelet
szabályozza.
Az elmúlt időszakban a közoktatási rendszerben bekövetkezett változások a pedagógiaiszakmai szolgáltatási területen a következő kihívásokat, változásokat eredményezték:
erősödött a nonprofit, piacorientált szolgáltatók jelenléte, bővült tevékenységük
változtak a források és a finanszírozási szabályok
új szolgáltatások iránti igények jelentek meg
gyengült a szakértői és szolgáltatói tevékenységek különválasztása
többcélú kistérségi társulások is bekapcsolódtak a szolgáltatások megszervezésébe.
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A pedagógiai-szakmai szolgáltatói feladatokat ellátó intézmények száma 2002 és 2006
között mintegy háromszorosára nőtt, az intézményhálózat fenntartói körét tekintve igen
differenciált. A legnagyobb, önkormányzati fenntartói körön belül szintén jelentős
átalakulás következett be. Az ellátási kötelezettséggel nem rendelkező, nem
önkormányzati szolgáltató intézmények és vállalkozások elsősorban azokon a
területeken igyekeztek előretörni, ahol a lehető legnagyobb hasznot remélhették: ilyen
elsősorban a továbbképzés és a mérés-értékelés. Összességében e folyamatok tehát
felszínre hozták, hogy mely szakmai szolgáltatásokat lehet és érdemes piaci alapon
működtetni, és melyeket szükséges lényegében ingyenes szolgáltatási körben
biztosítani.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatások állami finanszírozásának alakulásában jelentős
változásként értékelhető a 2003. és a 2004. évi költségvetési törvényben e feladatra
megállapított kötött felhasználású normatíva megjelenése, melyet a tanulólétszám
alapján igényelhettek a fenntartók, az intézmények a területileg illetékes megyei
pedagógiai szolgáltató mellett vagy helyett, bármely OM-azonosítóval rendelkező
intézmény szolgáltatásait igénybe vehették. A feladatellátást finanszírozó címzett
normatíva – amint arra korábban már utaltunk – a 2005. és 2006. években a szabadon
felhasználható normatívák közé került át. A Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó
pályázatok megjelenése, az önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok
elkészítése, az intézményi önértékelés és a külső értékelés jelentőségének növekedése
olyan új szolgáltatási igényeket generált, amelyek nem tartoznak a jogszabály által
jelenleg meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatások körébe. Ezek közé sorolható
például a külső intézményértékelés, az NFT-hez kapcsolódó pályázatírás, az esetleg
több megyére is kiterjedő konzorciumok működésének és monitorozásának szakértői
támogatása.
1.2

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás főbb jellemzői

A megyei önkormányzat kötelezettségeit e téren a Kt. 36. §-a részletezi, ami
rendelkezik a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról. Ennek (1) bekezdése alapján a
„közoktatási intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a
tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások
segítik.” A Kt. 36. § (2) bekezdése tételesen felsorolja a pedagógiai-szakmai
szolgáltatás minden egyes, megyei önkormányzati feladatellátási kötelezettségbe
sorolható elemét: a) pedagógiai értékelés; b) szaktanácsadás; c) pedagógiai tájékoztatás;
d) igazgatási, pedagógiai szolgáltatás; e) pedagógusok képzésének, továbbképzésének
és önképzésének szervezése; f) tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése; g)
tanulókat tájékoztató, tanácsadó szolgálat. A feladat-ellátás mikéntjéről a Kt. 36. § (3)
bekezdése úgy rendelkezik, hogy a „pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az igényeknek
megfelelően kell szervezni.” Ehhez kapcsolódik a (4) bekezdés, amely rögzíti:
„pedagógiai-szakmai szolgáltatást az láthat el, aki rendelkezik a jogszabályban
meghatározott feltételekkel.”
Somogy megyében a pedagógiai-szakmai szolgáltatások jórészét a PTSZI-Kaposvár,
mint megyei pedagógiai intézet látja el, tevékenysége három részre osztható:
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Alaptevékenységhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások:
pedagógiai értékeléssel és méréssel kapcsolatos feladatok ellátása
szaktanácsadói hálózat működtetés
pedagógiai tájékoztatás (informatikai, könyvtári és általános tájékoztatás)
igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, kistérségi társulások, iskolaszövetségek
működésével kapcsolatos feladatok
pedagógusok továbbképzésének, önképzésének segítése, szervezése
tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, szakmai segítése, összehangolása
tanuló tájékoztató és tanácsadó szolgálat működtetése
intézmények és fenntartóik szakmai szolgáltatási igényeinek kielégítése
közoktatás információs rendszerének működtetése (Hírlevél, könyvtár, állandó
tankönyvbemutató, számítógépes információ, iskolai kiadványok, füzetek,
segédanyagok kiadás, stb.)
innovációhoz kapcsolódó feladatok
Kiegészítő tevékenységek:
kül- és belföldi intézményi kapcsolatok szervezése
pedagógiai kiállítások, versenyek szervezése, hagyományok ápolása
pedagógia propagálása (Hírlevél, filmek, kiadványok, információs rendszer)
pályaválasztási munka segítése
BGR-modellben való részvétel
Vállalkozási alapon szervezett tevékenységek:
külső mérésben, értékelésben való részvétel szakértői megbízásokkal
minőségbiztosításban, Comenius-programban szervezetként való részvétel
tankönyvek, tanári segédeszközök fejlesztése, kiadása
részvétel a taneszköz-forgalmazásban, tankönyv és taneszköz bolt fenntartása
nyomdai szolgáltatások
pedagógusátképzés (vezetőképzés, szakirányú képzés, OKJ képzés).
A PTSZI-Kaposvár helyzetére is jellemző, országszerte megfigyelhető folyamat, hogy
személyi és tárgyi feltételei romló tendenciát mutatnak. Ennek egyik oka, hogy a
fenntartók országos szinten sem tudták biztosítani a jogszabályban előírt feltételeket,
amelyeknek 2001-ben még négy intézet felelt meg teljes egészében, 2005-ben azonban
már egy sem. A finanszírozási bizonytalanság, a fenntartói támogatás csökkenése, az
önkormányzati szolgáltatói intézménytámogatás csökkenése az intézményhálózat
erőteljes erodálódását eredményezte.
2.

Célmeghatározás

A pedagógiai szolgáltatások ellátásában bekövetkezett változások, a feladatellátás
bizonytalan finanszírozási helyzete, a megyei pedagógiai intézetek szerepének és
működtetésének országszerte megfigyelhető változása arra ösztönzi a feladatellátásért
felelős megyei önkormányzatot, hogy az alábbi célokat jelölje meg (Kt. 36. § (2)
bekezdésében tételesen felsorolva):
A pedagógiai értékelés, mérés elterjesztésével és hatékonyságának növelésével el
kell érni, hogy a jelentkező intézményi mérési igények kielégítésére, valamint a
szakértői ellenőrzésekhez a mérési anyagok rendelkezésre álljanak, ehhez kellően
képzett szaktanácsadói stábbal rendelkezzen a szolgáltató, aki önálló munkakörben
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dolgozó, speciálisan képzett munkatársakat is foglalkoztat e feladat ellátására.
Átalakulás tapasztalható a mérések tartalmában. Az országos kompetenciamérés
hatására 2003 és 2004 között csökkent a tudásszint- és a képességmérések aránya,
ugyanakkor markánsan nőtt a nevelési eredményvizsgálatoké, és ugyancsak
jelentősen megemelkedett az egyéb (zömében elégedettség) vizsgálatoké.
A szaktanácsadás vonatkozásában cél az intézményi rendszer bővítése, a megbízásos
alapon működő tanácsadók számának emelése, a tantárgygondozói rendszer
kiépítése, a térségi tanácsadás hatékonyságának javítása. A megyei szaktanácsadói
névjegyzéken szereplő szaktanácsadók létszáma 2001-hez képest jelentős mértékben
csökkent, ezen belül drasztikusan visszaesett az állandó megbízással rendelkező
szaktanácsadók száma, aminek eredményeképpen a szaktanácsadás döntő mértékben
eseti megbízási szaktanácsadókkal, feladatfinanszírozással működik. A
szaktanácsadás tartalma ugyanakkor az igények változása következtében jelentősen
átalakult. Gyengült az egyes tantárgyakhoz való kötöttség, mivel az igényelt
szolgáltatások kétharmada nem tantárgyi területre vonatkozott. Elérendő még a
pedagógiai tanácsadói rendszer működésének és hatékonyságának javítása, különös
tekintettel a minőségbiztosításra, a Comenius tanácsadói hálózati rendszer
működtetésére, a hatékony pedagógiai módszerek elterjesztésére.
A pedagógiai tájékoztatás az egyik legdinamikusabb szolgáltatási terület, készülnek
havi információs lapok, önállóan vagy a hírlevél részeként rendezvénynaptárak,
pályázati tájékoztatók. Honlapot, speciális gyűjtőkörű pedagógiai könyvtárat
valamennyi intézmény működtet. Elterjedt gyakorlat a kihelyezett bemutató egy-egy
célcsoportnak, illetve évente egy, a jelentősebb tankönyvkiadókkal együtt
megszervezett bemutató lebonyolítása. A pedagógiai tájékoztatás feladatkörében
friss szakmai információkkal kell ellátni az intézményeket, hozzáférhetővé téve a
szakmai munkát segítő adatokat, tanügyi dokumentumokat (tantervek, tankönyvek,
segédletek), használatbavételükhöz tájékoztatást kell nyújtani. Információk
közvetítésével a szaktanácsadók és az információs rendszer segítségével biztosítani
kell a nevelésben, oktatásban dolgozók tájékozottságának fokozását.
Igazgatási, pedagógiai szolgáltatási feladatokkal összefüggő célok ellátása során
szakértői tevékenység szervezéséhez, kisebb mértékben elvégzéséhez a működés
hatékonyabb formáit kell kialakítani. E tevékenység célja továbbra is a programok
elkészítése tanügyi iskolai dokumentumokhoz, valamint segítségnyújtás és
tanácsadás iskolaszerkezeti, közgazdasági és jogi kérdésekben.
A pedagógusok képzések és továbbképzések terén igen kiterjedt a nem
önkormányzati szolgáltatók, valamint a felsőoktatási intézmények közreműködése.
Az akkreditált továbbképzési programok területén 2000 óta folyamatos a részvétel
csökkenése, ami összefüggésben van a továbbképzési normatíva nominálisan is
csökkenő mértékével. A továbbképzések tartalmát illetően változatlanul jellemző,
hogy a szűk tantárgyi munkához kötött képzések iránt elenyésző az érdeklődés,
inkább az átfogó, komplexebb programok népszerűek a pedagógusok körében. Itt a
kínálati bővítése, a szaktanárok megmutatkozó hiányának pótlása, a szakirányú
továbbképzési igények kielégítése, a tanfolyami kínálat és hatékonyság javítása, a
minőség biztosítása tekinthető elsőrendű célnak. Továbbképzési formák: akkreditált
tanfolyamok, szakvizsgát adó továbbképzések, egynapos programok, az ún. szakmai
napok, konferenciák, regionális/megyei hatókörű rendezvények. A közelmúltban
jelentősek voltak a rövid képzési-információs szolgáltatások, ebben szerepe lehet az
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önkormányzati minőségirányítási programok elkészítésének és a többcélú kistérségi
társulások létrejöttének. Az új típusú érettségi szervezésére, lebonyolítására
igazgatók, jegyzők, illetve a középiskolai szaktanárok részvételével folytak
felkészítő tanfolyamok.
A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megyei szintű szervezésére,
koordinálására, a versenyrendszer működtetésére az országosan kidolgozott és
elfogadott elvek alapján továbbra is igény van.
A tanulókat tájékoztató és tanácsadó szolgálat működtetése a pedagógiai-szakmai
szolgáltatások egyik leginkább vitatott területe. Egyes szakvélemények szerint „a
tanulói érdekvédelemmel összefüggő ügyek kezelése jobb helyen lenne a különböző
ifjúsági szerveződéseknél, a civil szféra érdekvédelmi, érdekképviseleti
szervezeteinél, mások viszont kiemelik, hogy ez a szolgáltatás és információs
hozadéka belső fejlesztési programokat is generálhat, például az értékelés, a
kooperáció, az iskolai közélet területein.” Az itt mutatkozó feladat a
diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek
nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi információk közvetítésével.
Emellett az iskolákban folyó pályaválasztási tevékenység (pályaválasztási felelősök,
osztályfőnökök) segítése, koordinálása, tájékoztatás a pályaválasztásban érintett más
szervezetekkel együttműködve.
A projektek tervezése és megvalósítása ugyan nem tartozik a kötelezően ellátandó
pedagógiai-szakmai szolgáltatások közé, mégis a szolgáltatók tevékenységében
mindennapi gyakorlattá vált. 1997–2001 között az intézetek bázisán 51 projekt
indult, 2003–2004-ben ez a szám már 121. A szakmai pályázati lehetőségek
bővülésének is köszönhető, hogy ugrásszerű növekedés van mind az országos (2-ről
41-re), mind a regionális (3-ról 16-ra) és a megyei hatókörű (25-ről 41-re) projektek
tekintetében. A korábbiakhoz képest új jelenség a konzorciális típusú
együttműködést kívánó projektek megjelenése, szaporodása, ami nyilván a
finanszírozók szándéka szerint is a hálózatos tanulást, innovációt erősíti (KOMA,
PHARE, közalapítványok és különösen az NFT I-II. pályázatai). A szakmai
pályázatokhoz, projektekhez is kötődik a szolgáltatók felében folyó kutatási
tevékenység.
3.

A helyzetelemzésből és célmeghatározásból adódó feladatok

A pedagógiai méréssel, értékeléssel kapcsolatos feladatok:
intézményi mérési megrendelések kielégítése
intézményi nevelő- és oktatómunka eredményességének feltárása
felkészülés a növekvő mérési feladatok ellátására a közoktatásban
a nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását
segítő tanácsadói feladatok ellátása
pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek
megismertetése és terjesztése.
A szaktanácsadással összefüggő feladatok:
oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése
a névjegyzékre került megyei szaktanácsadói hálózat megőrzése
a megbízással működő szaktanácsadó képzése, továbbképzése
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a szaktanácsadók részvételének és közreműködésének biztosítása a
tanulmányi és tehetséggondozó versenyekben
A pedagógiai tájékoztatás feladatai:
szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek,
tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba
adása
a pedagógiai szakkönyvtár működtetése, beszerzési körének szélesítése, a
tankönyvtár, médiatár, pedagógiai adatbank fejlesztése
oktatástechnikai és oktatástechnológiai szolgáltatások nyújtása
tankönyvek, segédkönyvek, pedagógiai kiadványok bemutatása, forgalmazása
pedagógiai-szakmai tájékoztatók, kiadványok készítése, forgalmazása
a pedagógiai szakkönyvtár együttműködése az iskolai könyvtárakkal
Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás feladatai:
közreműködés a nevelési-oktatási programok, tantervek készítésében,
átdolgozásában, ezek megismertetése, felhasználásuk segítése
iskolaszerkezetre vonatkozó tanácsadás
A pedagógusok továbbképzése és önképzése területén jelentkező feladatok:
éves továbbképzési kiadványok készítése (tanfolyamok, szakirányú
továbbképzések) közzététele, a beiskolázás lebonyolítása
a tanfolyamok hatékonyságának mérése, minőségbiztosítás rendszerének
működtetése
a kínálat-kereslet összhangja érdekében évente felmérés készítése a
szükségletek feltérképezésére
a pedagógusok önképzésének biztosítása érdekében, tanácskozások,
pedagógiai napok, szakmai ankétok, fórumok szervezése
tapasztalatcserék szervezése, szakmai pályázatok írása, megbízásra kísérletek,
kutatások indítása vagy azokban való részvétel
a pedagógusokat szakvizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése a főiskolai
kar tanszékeivel együttműködve
A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésének feladatai:
tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
bővíteni a megyében indítható, szervezhető versenyek számát, jellegét
a versenyek megrendezéséhez pályázati lehetőségek kihasználásával
pénzügyi fedezet biztosítása
A tanuló tanácsadással és tájékoztatással kapcsolatos feladatok:
a tanulók, tanulóközösségek, és diákönkormányzatok segítése
a tanulók jogainak érvényesítéséhez ismeretek, információk nyújtása
a diákönkormányzatok működésének segítése
A projektek tervezése és megvalósítása terén:
szolgáltatói tevékenységben előtérbe kell állítani az intézményi pályázatok
és projektek támogatását, elősegítését
elősegítendő a szakmai pályázati lehetőségek maximális kihasználása
szakmai pályázatokhoz, projektekhez kötődő kutatási tevékenység erősítése
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Informatikai rendszerhez fűződő feladatok
informatikai rendszer folyamatos bővítése, bevontak körének növelése
pedagógiai intézet honlapjának aktualizálása, e-mailen való kapcsolattartás
A pályaválasztással kapcsolatos feladatok:
pályaválasztási felelősök képzése, továbbképzése
az osztályfőnökök pályaválasztási munkát koordináló
segítségadás (tájékoztató, tanfolyam, és egyéb módon)

feladataihoz

Az önkormányzati szakmai döntésekkel kapcsolatos feladatok:
együttműködés önkormányzatokkal, iskolafenntartókkal a térségi szakmai
feladatok, bázisintézmény-hálózat létrehozásában és annak működtetésében
önkormányzati szakmai döntések előkészítésében részvétel
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XII. fejezet
A Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány tevékenysége
1.

Helyzetelemzés

A közoktatásról szóló 1996. évi LXIII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 119. § (1) bekezdése megyei közoktatási közalapítvány létrehozását határozta
meg a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok számára a megyei közoktatásfejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi feladatok támogatására.
Kaposvár Megyei Jogú Város a 248/1997.(V.6.) számú határozatával, a Somogy
Megyei Közgyűlés a 37/1997.(V.27.) számú közgyűlési határozatával elfogadta az
alapító okiratot, a kuratórium, a felügyelő bizottság összetételét és 1-1 millió forint
támogatással, összesen 2 millió Ft alaptőkével hozta létre a közalapítványt. A
közalapítványt a Somogy Megyei Bíróság 1832. sorszám alatt 1997. július 3-án
nyilvántartásba vette.
A Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány fennállása óta az összesített táblázatban
(lásd 16. sz. melléklet) feltüntetett összegekkel támogatta Somogy megye közoktatási
intézményeit. A táblázatból kitűnik, hogy a támogatások évről-évre csökkentek. A
2009-es évben a kuratóriumnak szűkíteni kellett a pályázati témák számát a rendkívüli
alacsony támogatási összeg miatt.
A közalapítványról, a kuratóriumi döntésekről a közalapítvány honlapja tartalmaz
információkat (www.somkozokt.hu).
2.

Célmeghatározás
Tovább kell erősíteni a közalapítvány szerepét a körzeti, térségi feladatellátások
segítésében.
A közalapítvány alapítója – Kaposvár Megyei Jogú Város és a Somogy Megyei
Közgyűlés – a jövőben is támogassa anyagilag a közalapítványt.
Tovább kell növelni a közalapítvány tevékenységének nyilvánosságát.
Erősíteni kell a kapcsolatot más megyei közalapítványokkal a kölcsönös
tapasztalatcsere, információáramlás érdekében.

3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásokból adódó feladatok
A pályázati témakörök kiírásánál –a kuratórium saját hatáskörében meghatározhatók
esetén – a törvényi szabályozás szerint és az alapító okiratban foglaltak alapján
előtérbe kell helyezni a körzeti, térségi tevékenységekkel összefüggő támogatásokat.
A költségvetési tárgyalások időszakában már tervezni kell a közalapítvány
támogatását mindkét alapító testületnél.
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A sajtónyilvánosság mellett az interneten is információkat kell adni a közalapítvány
munkájáról, a különböző támogatási formákról, a támogatott intézményekről,
programokról.
A másik megyékben működő közalapítványi kuratóriumok munkáját, szorosabb
információcserékkel, helyszíni tapasztalatcserékkel, internetes kapcsolattal,
dokumentumok cseréjével szükséges jobban megismerni a hatékonyabb saját
tevékenység érdekében.
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XIII. fejezet
A közoktatás fejlesztésének távlati lehetőségei,
minőségirányítás a közoktatásban

2002 és 2006 között a közoktatás terén egyre jobban felerősödött az az oktatáspolitikai
folyamat, amely a szakmai munka terén a minőséget, eredményességet, a hatékonyság
megvalósítását helyezte előtérbe. Ennek eredményeként a közoktatási törvény
rendelkezése alapján az önkormányzatok 2004-ben elkészítették önkormányzati
minőségirányítási programjaikat (továbbiakban: ÖMIP), amelyek az önkormányzati
közoktatási rendszer egészére meghatározzák a fenntartó elvárásait, az egyes
intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 133. §-a értelmében az
intézményeknek 2007. március 31-i határidővel meg kellett küldeniük jóváhagyás
céljából intézményi minőségirányítási programjukat (továbbiakban: IMIP) a
fenntartónak. Ezzel megvalósult a fenntartói és intézményi minőségirányítási rendszer
összhangja, a kitűzött célok, feladatok megvalósulásának egységes, azonos elveken
működő mérési mechanizmusa.
A Somogy Megyei Közgyűlés 2004-ben a 11/2004.(II.26.) számú határozatával
elfogadta majd a 102/2007.(IX.28.) határozattal módosította és újraalkotta a megyei
önkormányzat közoktatási minőségirányítási programját, melynek felülvizsgálatára és
kiegészítésére – a közoktatási törvény 2008. júliusi módosítása következményeként –
2008 novemberében került sor a 146/2008.(XI.28.) KH-val. Ennek megfelelően a
megyei fenntartású intézményi szerkezet és a feladat ellátásával kapcsolatos fenntartói
elvárások pontosításra kerültek a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő nevelési-oktatási intézmények Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedései
Tervében megfogalmazott célkitűzésekkel. Ennek megfelelően hangsúly helyeződik a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, az esélyegyenlőtlenségek csökkentését
biztosító új pedagógiai módszertani kultúra elsajátítására való törekvése, a pedagógusok
szakmai, módszertani eszköztárának továbbképzések keretében történő bővítésére.
A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal szemléletében mindig is jelen volt és jelen
van a minőségről való gondoskodás, melynek eredményeként 2007-ben Minőségi Díjjal
ismerték el tevékenységét.
Ez az elismerés is kötelezi arra, hogy intézményfenntartói minőségében is a hatékony,
minőségi munkavégzés mellett foglaljon állást.
A közoktatási törvény 2008. évi decemberi módosítása következményeként az
intézményi minőségirányítási programokat ki kellett egészíteni az intézményben vezetői
feladatokat ellátók és alkalmazottak teljesítményértékelésének rendjével, az értékelés
eredményének meghatározásával.
Az ÖMIP-ekben és az IMIP-ekben részletesen szerepel az önkormányzatok és
intézmények hátrányos helyzet, esélyegyenlőség, iskolai kudarc leküzdésével
kapcsolatos feladatai, valamint a tehetségekkel való foglalkozás, az emelt szintű képzési
formákhoz való hozzájutás lehetőségének biztosítása. Mindkét minőségirányítási
programnak tartalmazni kell azokat a mennyiségi és minőségi követelményeket,
melyeket az eredményes, minőségi és hatékony közoktatás érdekében a fenntartóknak
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és intézményeknek is meg kell tenniük. A minőségi irányítási programoknak – az
ÖMIP-eknek és IMIP-eknek – a nevelés, a tanulás és tanítás minőségének mérése,
összehasonlíthatósága, nyilvánossága és ellenőrzése szempontjából kiemelkedő
jelentősége van.
Az intézményi minőségirányítási programoknak fontos fejezete a folyamatos mérés,
értékelés, önértékelés céljainak, feltételeinek, formáinak megjelölése a felhasználók
(diákok, szülők, pedagógusok) igényeinek felmérése, azok lehetőségek szerinti
figyelembevétele. Ez az intézményi önértékelés azért is nagyon fontos, mert feltárja az
oktatás-nevelés folyamatának gyengeségeit, rávilágít a fejlesztendő területekre, melyek
korrekciójával az oktató-nevelő munka eredménye, minősége javítható. A Kt. 2008. évi
módosítása kiterjesztette az intézményi minőségirányítási program értékelése során a
véleményezés jogát a szülői szervezet körére, valamint kötelezi az intézményt az
értékelés és az intézkedések fenntartóhoz való megküldésére. Ezzel szorosabbá válik a
kapcsolat az ÖMIP és IMIP között. Az értékelésből adódó intézkedések fenntartói
jóváhagyása visszacsatolása az intézményi tevékenység hatékonyabbá tételének.
A közoktatás egyik leghangsúlyosabb kérdése napjainkban, hogy milyen módon lehet
biztosítani minden gyermek számára, adottságainak, állapotának legmegfelelőbb módon
a minőségi, eredményes és hatékony oktatást, nevelést. Ehhez nyújt kiindulási pontot,
alapot a fenntartói önkormányzati és az intézményi minőségirányítási program.
A megyei közoktatási fejlesztési terv, valamint a közoktatási minőségirányítási program
szoros kapcsolatban állnak egymással. A közoktatási fejlesztési tervben a Kt. 85. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint megfogalmazódik a megyei önkormányzatok kötelező
feladatellátásának módja, illetve az, hogy milyen nem kötelező feladatok megvalósítását
vállalja fel. Tartalmazza továbbá a megyei önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével összefüggő
célkitűzéseket, az oktatási esélyegyenlőség biztosítását szolgáló intézkedéseket. A
fenntartói közoktatási minőségirányítási programban megfogalmazódik a fenntartó
minőségpolitikája, azaz, hogy a fejlesztési tervben meghatározott célok
megvalósításával fenntartóként milyen elvárásai vannak az egyes intézménytípusokra és
az egyes intézményekre vonatkozóan. Meghatározza minőségfejlesztési rendszerét is,
azokat a szabályozásokat, amelyek a megjelölt célok megvalósulását, azok folyamatát,
ellenőrzését segítik. Így a közoktatási minőségirányítási program a megyei fejlesztési
tervhez szervesen kapcsolódó, azt kiegészítő program.
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XIV. fejezet
Esélyegyenlőség, esélyteremtés a közoktatásban
1.

Az oktatási esélyegyenlőség biztosítása

A 202/2007.(VII.31.) Kormányrendelet módosította a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.(XII.17.) Kormányrendeletet. A
módosító rendelet mellékletében részletes kifejtésre kerültek a tanulási esélyegyenlőség
segítésének elvei.
Az Oktatási Minisztérium 2003. évi CXXV. törvénye szintén a közoktatás terén
megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni, hiszen a legfrissebb
kutatások szerint a közoktatásban jelen levő szegregációs és szelekciós mechanizmusok
korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz, amely hozzájárul a
társadalmi különbségek elmélyítéséhez. Ezért kiemelten fontos szempont a közoktatásfejlesztés terén az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Ezzel
együtt kiemelt figyelem fordítása szükséges a diszkrimináció mentesség, szegregáció
mentesség, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi
integrációjának támogatásához. Somogy megye közoktatás-fejlesztési stratégiájában is
kiemelt prioritást kell kapnia a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók
fejlődését szolgáló célkitűzéseknek, mivel Somogyban jelentős roma népesség található.
A megkülönböztetés felszámolását a társadalmi tolerancia erősítését, a közoktatás
intézményeiben elsődlegesen a közoktatásban dolgozók szemléletváltása, a
pedagógusok módszertani kultúrájának ezirányú fejlesztése indíthatja el. E szemlélet
kialakítására különös figyelmet kell fordítani a jövőben az oktatásban dolgozók részéről
is.
Kiemelten fontos feladat a közoktatás minden területén a diszkrimináció mentesség, a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációjának segítése. A közoktatási
intézményekben az esélyegyenlőség megteremtése, az oktatáshoz-neveléshez való
egyenlő hozzáférés biztosítása elengedhetetlen feltétele a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek iskolai hátrányainak leküzdéséhez, sikereik eléréséhez.
Kiemelten fontos feladatként kell tekinteni, hogy minden tanulónak meg kell szereznie
azokat a képességeket, kompetenciákat, melyekre építve továbbléphet az iskolai
pályafutása során. Kiemelt feladat kell legyen, hogy a tanulók adottságaiknak,
képességeiknek megfelelő oktatásban részesüljenek, ha kell egyéni fejlesztés,
felzárkóztatás megvalósításával. Nagyon fontos, hogy a közoktatási intézmények
legyenek érzékenyek a gyermek magával hozott különbségeinek, hátrányainak
csökkentésére, az egyenlő esélyek biztosításához szükséges eszközök megtalálására,
mozgósítására. Fontos jövőbeni célkitűzés, hogy a nevelési-oktatási intézmények
közvetítsék az iskolahasználók felé a különböző társadalmi csoportok szokásainak,
hagyományainak megismerését, értékeinek dicséretét, ezzel is elősegítve a tanulók
esélyegyenlőségét.
A fentiek érdekében készíttette el a Somogy Megyei Önkormányzat a fenntartásában
működő nevelési-oktatási intézmények esélyegyenlőségi intézkedési tervét 2008
szeptemberében, melyben konkrétan meghatározásra kerültek mindazon intézkedések,
melyek az intézményi esélyegyenlőség biztosításának esélyeit növelik. Az elkészített
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esélyegyenlőségi terv alapvető célja, hogy a megyei fenntartású intézmények biztosítsák
a szegregáció mentességet az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését.
Ezen túl megfogalmazódnak mindazon elvárások, amelyek segítségével a hátrányos
helyzetű gyermekek hátrányai csökkenthetők, továbbtanulási, iskolai eredményességük
növelhetők. Ennek érdekében a következő célok fogalmazódtak meg, melyek
általánosan vonatkoztathatók minden Somogy megyében működő nevelési-oktatási
intézményre:
hátrányos helyzetű tanulók arányának figyelembevétele a csoportkialakításoknál,
tanítási módszerekben az egyénre szabott fejlesztő módszerek alkalmazása
(kompetencia alapú oktatás, Integrációs Pedagógiai Rendszer),
a sajátos nevelési igényű tanulók számára az együttnevelés, oktatás biztosításának
lehetősége,
kompetencia alapú tanítási módszertan bevezetése,
célirányos pályaorientáció, pályaválasztás,
pedagógusok szakmai-módszertani kultúrájának fejlesztése továbbképzések
megvalósításával (multikulturális tartalmak megismertetése, érzékenyítő képzések
biztosításával),
infrastruktúra fejlesztés a módszertani kultúra megújításának támogatásra,
szülőkkel, segítőkkel szakmai és társadalmi környezettel való szoros
együttműködés,
tanórán kívüli tevékenységek palettájának bővítése a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók sikerélményének biztosítása érdekében.
1.1. Az óvodai nevelés területén
A regionális fejlesztési stratégiával összhangban törekedni kell arra, hogy minden
kisgyerek számára lakóhelyén legyen biztosítva az óvodai ellátás.
Kiemelt fontossággal bír a hátrányos helyzetű roma népesség minél szélesebb körű
óvodai ellátása, 3 éves kortól kötelező óvodai felvételük biztosítása. Biztosítani kell az
intézmények nyitvatartási rendjének szülői igényekhez való alkalmazkodását, a sajátos
nevelési igényű gyermekek ép kortársaikkal történő együttnevelését, a szükséges
nevelési többlet biztosításával. Kiemelt figyelemmel kell lenni a tanköteles korú
gyermekek iskolaérettségének vizsgálatára, általános iskolai tanulmányaik minél
sikeresebb megkezdésének érdekében.
Előtérbe kell, hogy kerüljenek, olyan támogató programok, amelyek javítják a hátrányos
helyzetű gyermekek óvodáztatásának feltételeit. Törekedni kell a „jó gyakorlatok”
megismerésére, óvodai elterjesztésére. A Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány
pályázataival biztosítson támogatást az óvodák kulturális programjaihoz,
kirándulásaihoz, melyek a hátrányos helyzet csökkentését célozzák meg.
A Somogy Megyei Önkormányzat szakmai, módszertani segítséget nyújt igény szerint –
a pedagógiai szakszolgálatok minden települési intézményben való biztosításához, a
kistérségi társulások és a módszertani intézmények közötti feladatellátási szerződések
életrehívásával.
Biztosítani szükséges a nem óvodáskorú gyermekek ellátásának lehetőségét a bölcsődeóvoda program bevezetésével, amely konkrét esélyt jelenthet a települési óvodák
kihasználtságának javításával az édesanyák gyed utáni munkába állásához.
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Általános iskolákban

Különös odafigyelést igényel a hátrányos helyzetű tanulók arányának figyelembevétele
a csoportalakításoknál, az aránykülönbségek betartása. Szorgalmazni kell a tanítási
módszerek terén az ismeretközvetítésben az egyéni fejlettséget szem előtt tartó, egyéni
fejlesztést biztosító tanítási módszerek alkalmazását. Pl. kooperatív tanulás,
kompetencia alapú oktatás. Nagyon fontos célkitűzés a sajátos nevelési igényű tanulók
körében az együttnevelhető tanulók integrált, ép társaikkal együtt történő neveléseoktatása. Fontos az olyan szabadidős programok szervezése, – a tanulószobai,
napköziotthonos foglalkozások biztosítása – amely keretében a hátrányos helyzetű
tanulók is fokozottan mutathatják meg a bennük rejlő képességeiket.
A hátrányos helyzet enyhítését és a roma tanulók szegregációjának megfékezését és
integrált oktatásuk megvalósítását szolgálják az intézményi integrációk. Ezzel
megvalósulhat az egyenlő esély megteremtése az azonos jó színvonalú oktatáshoz, a
lemorzsolódás csökkentése, a tanulók iskolai pályafutásának nyomon követése, az
élményalapú oktatás megteremtése, a személyre szabott pályaorientáció, a középfokú
oktatásra való felkészítés, és a piacképes szakmák választása.
Az állami gondoskodásban élők érdekeinek érvényesítését minden általános iskola
vezetőjének kiemelt feladatként kell kezelnie. Számukra az oktatást-nevelést a
somogyvári Somogy Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon, a marcali Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, és a II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola
tagintézménye a nagyszakácsi óvoda, általános iskola és gyermekotthon intézményeink
biztosítják.
Kiemelt fontosságú a helyi és megyei kisebbségi önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel a Somogy Megyei Esélyek Házával való kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás, amely közös programok megvalósításával szintén a hátrányok
csökkentését eredményezheti.
1.3. Középfokú oktatás területén
A középiskolai oktatásban az esélyegyenlőség biztosítását leginkább a műveltségi
hátrányok kompenzálása, a közép- és az emeltszintű érettségi vizsgára, a felsőfokú
továbbtanulásra történő eredményes felkészítés, és a tehetséggondozás szolgálja.
A gimnáziumi képzésben az Arany János Tehetséggondozó program példaértékűen
szolgálja a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók esélyegyenlőségének biztosítását.
Támogatni kell minden olyan kezdeményezést, amely ehhez hasonló programokkal
hozzájárul az egyenlő esélyek biztosításához.
Az esélyegyenlőség biztosítása nehezebben valósítható meg a középfokú képzésben a
szakiskolai képzést tekintve, hiszen erre a képzési formára a többszörösen hátrányos
helyzetű, nehéz szocio-kulturális háttérrel rendelkező tanulók jelentkezése a jellemző.
Itt a tanulók jelentős hányadánál a tanulási nehézségeket a megfelelő módszertani
kultúra alkalmazásával hatékonyan lehet csökkenteni. Támogatni kell tehát minden
olyan törekvést, amely a hatékony tanulásszervezési eljárások és módszerek terjesztését
segíti elő. Fontos szerepe van ebben a pedagógiai szakmai szolgáltatásoknak és a
HEFOP 3.1.1. program nyertes konzorciumainak, a kompetenciaalapú oktatás
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terjesztésében közismereti tárgyak terén. Ezen a területen a továbblépést biztosítják
mindazon pályázati lehetőségek, melyek a kompetencia alapú oktatás további
terjesztését, az integrált pedagógiai rendszer bevezetését, az esélyegyenlőség
biztosítását szolgáló szakmai módszertani kultúra megújulását és az ehhez tartozó
infrastrukturális hátteret adják. Fontos feladata kell, hogy legyen minden
intézményfenntartónak a lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása a módszertani
megújulás feltételrendszerének kialakításához.
Kiemelt fontosságú még a Szakiskolai Fejlesztési Program keretében zajló közismereti
fejlesztések további terjesztése is. Elérhetővé kell tenni olyan szakmák elsajátítását,
melyek potenciális elhelyezkedési lehetőséggel bírnak a tanulók számára. Vissza kell
szorítani az olyan szakmák képzését, melyek nem keresettek a munkaerő-piacon. Ebben
partnerként jelenik meg a Dél-Dunántúli Regionális Képzési és Fejlesztési Bizottság,
mely TISZK-ekre bontva határozza meg az indítható szakmák irányát és arányát. Ezen
túlmenően kiemelten fontos a középfokú beiskolázás területén a pályaorientáció, a
tanulók és szülők lehetőségeikről való megfelelő tájékoztatása, majd a tanulók
pályakövetési rendszerének kialakítása, működtetése, a tanulói lemorzsolódás
minimalizálása. Mindehhez szükséges a pedagógusok módszertani kultúrájának
megújítása, az infrastrukturális háttér biztosítása. Fontos felkutatni mindazon
lehetőségeket, melyet a különböző pályázati források e téren biztosítanak, és bevezetni,
valamint folytatni olyan gyakorlatokat, melyek a tanulói, pedagógusi eredményességet
javíthatják. (Pl. tanulók külföldi szakmai cseregyakorlata, pedagógusok szakértői
tanulmányútjai, testvériskolák, intézmények közötti nemzetközi kapcsolatok bővítése.)
Ezen túl a hátránycsökkentés elősegítése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani
arra, hogy a középiskolák fenntartói biztosítani tudják a nyelvi előkészítő program
megfelelő módon történő megszervezését. A Somogy Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő középiskolák közül többen pl.: Mátyás Király Gimnázium,
Fonyód, Perczel Mór Gimnázium, Siófok, Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva
Völgye Középiskolája, Barcs, Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János
Középiskolája és Szakiskolája, Balatonboglár, Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája, Tab, kiválóan élnek ezzel a lehetőséggel.
Kiemelt jelentőséggel kell, hogy bírjon a tanulók környezettudatos szemléletének
kialakítása, fejlesztése, a hagyományos tantárgyi keretek mellett nagyobb szerepet kell,
hogy kapjon a természeti-környezeti témák integrált megközelítése, ezzel is a
fenntartható fejlődéshez szükséges tudás biztosítása. Ennek ismeretében támogatandók
a következő évek infrastrukturális fejlesztései is.
Az együttnevelés feltételeinek megóvása, javítása és gyakorlatának minél szélesebb
körben történő elterjesztése kiemelt jelentőséggel bír mind a roma, mind a hátrányos
helyzetű, mind a sajátos nevelési igényű gyermekek vonatkozásában. A Somogy
Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottsága ezirányú szolgáltatását csak rendkívül indokolt esetben, a
szülőkkel szorosan együttműködve, célszerű kérni és igénybe venni. A Bizottság
véleménye alapján az arra rászorulóknak biztosítani kell a speciális szakiskolai képzést.
A TISZK-ek létrehozását szabályozó törvények is lehetőséget adnak arra, hogy a
szakképzési hozzájárulást az SNI-s gyermekek szakmai képzését folytató intézmények a
jövőben is közvetlenül megkapják. Ezzel biztosítják a fejlesztési hozzájárulások
egyszerűbb hozzáférését.
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1.4. Kollégiumi ellátás
A középfokú oktatáshoz szervesen kapcsolódik a tanulók kollégiumi ellátása, melynek
keretében kerül sor az intézménytől távoli lakhellyel rendelkező tanulók elhelyezésére,
számukra az iskolai órákon túli időszak hasznos, biztonságos eltöltése, a tanórára való
felkészülés. E téren kiemelten fontos feladat minden tanuló számára az egyformán jó
körülmények biztosítása, igény szerinti korrepetálásra, tantárgyi felzárkóztatásra, a
szabadidő hasznos eltöltésére való lehetőség. A tanulói lemorzsolódás csökkentése,
megelőzése érdekében szükséges az érintett tanulók mentorálása, egyéni fejlesztési terv
készítése, alkalmazása. Fokozott figyelmet kíván a tanulók, szülők, pedagógusok
közötti kommunikáció, együttműködés kialakítása, hatékony működtetése. A tanulói
sikerességet szolgálhatja a szabadidős foglalkozások széles palettája, mely a tanulói
érdeklődést kell, hogy tükrözze. A kollégiumi ellátás területén is szükséges a pályázati
tevékenység élénkítése, a megragadható források innovatív bevonása.
2.

Tehetségsegítés

Fontos oktatáspolitikai és társadalmi célkitűzés, hogy minden tanuló számára biztosítva
legyen egyéni képességeinek, adottságainak, elképzeléseinek megfelelő képzés.
Vehesse igénybe mindazon szolgáltatásokat, melyek segítségével a legnagyobb
mértékben eljuthat egyéni kompetenciáinak maximumáig. A tehetségsegítés
programjának kialakítása a tehetségek azonosítását, a tehetségekkel való foglalkozás
pedagógiájának kidolgozását, gyakorlati alkalmazását segíti elő. Jó példa erre az Arany
János Tehetséggondozó Program, melyre intézményeink közül a Somogyi TISZK
Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája pályázott több-kevesebb sikerrel.
Ennek ellenére nagyon fontos e program figyelemmel kísérése, s a hozzá való
intézményi kapcsolódás lehetőségének megkeresése.
Fontos célként fogalmazódik meg az érettségivel záruló oktatásban résztvevők
számának a növelése, az érettségit követő szakmai képzések igénybevételének
szélesítése, valamint a felsőoktatásban történő továbbtanulás biztosítása.
A közoktatásról szóló törvény megfogalmazza, hogy a tanulók joga a tehetségüknek és
adottságaiknak megfelelő oktatás igénybevétele. A megye területén található
intézmények tanulói számára biztosítottak a feltételek mind a közismereti, mind a
szakmai tanulmányi versenyeken való részvételre. Különböző módon történik a
tehetséggondozás is. Részben tanórai keretek között, emelt szintű oktatás keretében,
másrészt tanórán kívüli foglalkozások formájában. A megszokott tevékenységi kör a
pedagógusok kreativitásának, tanulók igényeinek megfelelően folyamatosan bővül.
Fontos ezeken túl a művészeti, gyakorlati élethez kapcsolódó tehetséggondozó
programok támogatása is. Ehhez kitűnő partner lehet a Kaposvári Egyetem Művészeti
Kara, együttműködés kialakításával, ami a művészeti képzés területén olyan
sikerélményekhez juttathatja a tanulókat, melyet a közismereti tárgyak tanulásában elért
eredményeik nem tesznek lehetővé. Ilyen, nem tantárgyi tudáshoz kötött sikerélményt
nyújthat még a sport. Ezért kiemelten fontos az intézményekben a szakkörök,
tehetséggondozó műhelyek, csoportok munkájának minél szélesebb körű életrehívása,
működésük biztosítása.
A tehetséges tanulók felismerése a tehetséggondozás első feladata. Ezt követi majd a
tehetséggondozás, az a tevékenység, amikor is ezekkel a tanulókkal külön, egyénre
szabottan kezdenek el foglalkozni annak érdekében, hogy a kiemelkedő képességeikben
rejlő lehetőségek ne vesszenek el.
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Szent-Györgyi Albert üzenete is ez, mely így szól:
„Van egy téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának. Csodát
tör utat! Nincs könnyebb dolog, mint egy lángelmét elnyomni, mert az nagyon
érzékeny. Azt úgy el lehet fújni és taposni, mintha ott sem lett volna.”
A tehetségek felismerése, gondozása minden szülőnek, de különösen a pedagógusoknak
felelősségteljes feladata kell, hogy legyen, ugyanúgy, mint az esélyegyenlőség minden
tanuló számára történő biztosítása.
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2. sz. melléklet a 133/2009.(XII.4.) sz. közgyűlési határozathoz

Nem helyi önkormányzatok által fenntartott általános és
művészeti iskolák
Somogy megyében (Főjegyzői hatáskörben)
2008/2009. tanév
Ssz.

Iskola neve

Székhely és/vagy
telephelye

1.

Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium,
Általános Iskola és
Kollégium

2.

Lorántffy Zsuzsanna
Református Általános Iskola
és Gimnázium

3.

Nagyboldogasszony Római
Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Kaposvár

4.

Horváth János Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Karád

Harmónia Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Balatonberény
Mesztegnyő
Siófok

5.

6.

Bölcsesség Kezdete Óvoda,
Általános Iskola és
Zeneiskola

Csurgó

Kaposvár
Mosdós

Bodrog

Tagozat, szak
-1-8 évfolyamos ált.isk.
-6 osztályos gimnázium
-4 évfolyamos gimnázium
-sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált oktatása
-kollégiumi nevelés
-1-8 évfolyamos ált.isk.
-tartósan gyógykezelés alatt álló
tanköteles korú gyermekek
óvodái, általános iskolai ellátása
Mosdóson
-4 évfolyamos gimnázium
-sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált oktatása
-1-8 évfolyamos ált.isk.
-4-6-8 évfolyamos gimnázium
-sajátos nevelési igényű tanulók
integrált oktatása
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-zeneművészet 1-12 évf.
(népzene)
-táncművészet 1-12 évf.
(néptánc)
-óvodai nevelés
-1-8 évfolyamos ált.isk
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-képző és iparművészet 1-12
évf. -táncművészet
-szín- és bábművészet 1-12 évf.
-óvodai nevelés
-1-8 évfolyamos ált.isk.
-sajátos nevelési igényű tanulók
integrált oktatása
-zeneművészet 1-12 évf.
-klasszikus zene,
vokális tanszak
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7.

Mikrokozmosz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Kaposvár
Igal
Kaposszerdahely
Mernye
Taszár

8.

Kvintett Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
(szünetelteti működését a
tanvben)

Kaposfő

9.

„Zselic” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

10.

Lavotta János Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
(szünetelteti működését a
tanévben)

11.

Pálóczi Horváth Ádám
Református Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

12

13.

Napsugár Gyógypedagógiai
Központ

Talentum Szakközépiskola és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

Szenna
Kaposfő
Kaposvár
Taszár
Gölle
Mernye
Mezőcsokonya
Szentbalázs
Nagybajom
Csököly
Jákó
Kutas

Kaposvár

Marcali
Balatonszentgyörgy
Csurgó
Iharosberény
Kutas
Sávoly
Segesd
Vése
Nagybajom

14.

BMK Alapfokú
Művészetoktatási Iskola és
Szakközépiskola

Balatonlelle

15.

Kaposvári Egyetem Gyakorló
Általános Iskola és
Gimnázium

Kaposvár

2010/1.szám

-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-táncművészet 1-12 évf.
-társastánc (modern kortárs
tánc)
zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus és népi tánc)
-táncművészet 1-12 évf.
(néptánc)
-színművészet 1-12 évf.
-bábművészet 1-12 évf.
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-színművészet-bábművészet 112 évf. (színjáték)
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-gyógypedagógiai óvoda,
fejlesztő iskolai oktatás
súlyos és halmozottan
fogyatékos gyermekek számára
-pedagógiai szakmai
szolgáltatás
-utazó szakember hálózat
működtetése
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-szín- és bábművészet
-képzőművészet

-zeneművészet 1-12 évf.
(jazz zene)
-táncművészet 1-12 évf.
-képző és iparművészet 1-12
évf.
-színművészet 1-12 évf.
-általános iskola 1-8 évf
-gimnázium 4 és 8 évfolyamos
-sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált oktatása
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Kapronczai Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Barcs
Lad

-táncművészet 1-12 évf.
(társastánc, moderntánc)
-képzőművészet 1-12 évf.
(grafikus)

Táltos Tehetséggondozó
Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola

Gyékényes
Csurgó
Háromfa
Inke
Nagyatád
Somogyvár
Görgeteg
Vízvár
Tarany
Lábod
Lakócsa

-táncművészet 1-8 évf.
(néptánc, társastánc)
-képző- és iparművészet 1-8
évf. (kézműves)
-színművészet-bábművészet 1-8
évf. (színjáték)

18.

„Fund” Cigány Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Kaposvár

19.

Ars Nova Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Ádánd

Danubia Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Kolping Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Srí Praláda Általános Iskola

Balatonboglár
Balatonlelle
Balatonboglár
Fonyód
Somogyvámos

20.
21.
22.

2010/1.szám

-zeneművészet 1-12 évf.
(népzene)
-táncművészet 1-12 évf.
(néptánc)
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-képzőművészet 1-12 évf.
-táncművészet 1-12 évf.
-táncművészet 1-12 évf.
(társastánc)
-táncművészet 1-12 évf.
(társastánc)
általános iskola 1-8 évf.
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Melléklet a 135/2009.(XII.4.) sz. közgyűlési határozathoz

SOMOGY MEGYE
SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK
FELÜLVIZSGÁLATA

2009.

Készítette:

Jóváhagyta:

Nábrádi Csilla szociálpolitikus

Somogy Megyei Közgyűlés
135/2009.(XII.4.) sz. határozatával

248

I.

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/1.szám

BEVEZETÉS

A szociálpolitika történelmileg kialakult intézményrendszer, amely a piaci kapcsolatok
révén elégít ki bizonyos, nem piaci módon kielégíthető szükségleteket. Ezt elsősorban
az állami újraelosztás eszközével teheti meg. A szociálpolitika az állam és az
állampolgárok közötti viszony egyik intézményesülése.
A szociális szolgáltatástervezési koncepció olyan tervdokumentum, amely megalapozza
a szociális szolgáltatások távlati fejlesztését, továbbá meghatározza a szociális
szolgáltatások fejlesztési céljait és a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges
irányelveket. A koncepció az önkormányzatok szociális szolgáltatásai stratégiájának,
operatív tervezésének és azokból eredő fejlesztési projektjeinek alapdokumentuma. A
dokumentumban rögzítésre kerülnek az ágazat irányításának a szociális
szolgáltatásokkal kapcsolatos tervei, távlati céljai, meghatározásra kerülnek azok a
javaslatok, melyek az intézményrendszerben a szociális ellátások egyenletes fejlődését
segíthetik elő.
A szolgáltatástervezési koncepció célja
célja:
a döntéshozók részére egy olyan dokumentum készítése, mely átfogó képet nyújt a
megye ellátási kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről és a
rendelkezésre álló lehetőségekről, a szolgáltatások fejlesztésének irányairól és a
feladatokról;
feltárni és megszüntetni azokat a hiányokat, melyeket a szociális szolgáltató
rendszer jelenleg kezelni nem képes;
olyan szolgáltató rendszer létrehozása, amely összehangoltan, koordináltan
működik, lefedi a szociális szükségleteket, minőségi és differenciált szolgáltatást
nyújt, melynek középpontjában az egyén áll.
A szolgáltatástervezési koncepció feladata:
világítson rá a megyében működő szociális ellátórendszer hiányosságaira;
jelölje ki az irányokat egy „résmentes” szociális védőháló kialakításához a
megyében;
információk biztosítása egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek
kidolgozásához és megvalósításához;
segítse információkkal a döntéshozókat, illetőleg a szolgáltatások biztosításában
résztvevőket;
adjon kellő alapot a szociális szolgáltatások fejlesztésének operatív programjaihoz.
A szociális szolgáltatástervezési koncepció szerkezeti struktúráját az 1. sz. melléklet
ismerteti.
I.1. Jogszabályi háttér
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban:
Szt.) 92.§ (3) bekezdése alapján a megyei önkormányzat a megyében élő szociálisan
rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása
érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció
tartalmát a vonatkozó jogszabályi előírás alapján az önkormányzat kétévente
felülvizsgálja és aktualizálja.
A Somogy Megyei Önkormányzat 2003-ban készítette el szociális szolgáltatástervezési
koncepcióját, melyet a Somogy Megyei Közgyűlés a 96/2003. (X.9.) sz. határozatával
fogadott el. A koncepció felülvizsgálata a 2007. évben történt meg, melyet a közgyűlés
a 151/2007. (XII.14.) sz. határozatával hagyott jóvá. Jelen esetben a koncepció
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jogszabályi előírás szerinti tartalmi felülvizsgálatára került sor. A felülvizsgálat kiterjedt
a szociális törvény alapján működő, a megye közigazgatási területén található
valamennyi szociális alapszolgáltatásra, illetve szociális intézményi ellátásra. A
felülvizsgálat során figyelembe vettük a megyei fenntartású szociális intézmények
2008-ban történt átvilágítása során tapasztaltakat, illetve a Kaposi Mór Oktató Kórház
Alapítványának megbízásából nemrég elkészült, „Somogyi jóléti modell” kialakítására
vonatkozó javaslatokat.
Az Szt. 92.§ (4) bekezdése alapján a koncepció tartalmazza különösen
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, fogyatékkal élők, hajléktalanok, pszichiátriai
betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási
formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.
A megyei önkormányzat koncepciója ezeken túl tartalmazza még:
az általa fenntartott intézményrendszer struktúráját, szerkezetét, legfontosabb
jellemzőit;
a szakosított ellátások iránti igények alakulását, a várakozók számát,
korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzőit;
az intézményrendszer korszerűsítésének irányait.
A jogszabályi előírás alapján a települési önkormányzatok, valamint a társulások által
készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei koncepcióhoz. Amennyiben a
települési önkormányzat, a társulás és a megyei jogú város által készített
szolgáltatástervezési koncepció tervezete nincs összhangban a megyei koncepcióval,
egyeztetést kell tartani a tervek közös irányainak meghatározásáról.
A szociális ellátórendszerre vonatkozó jelentősebb jogszabályok gyűjteményét a
koncepció 2. sz. melléklete tartalmazza.
I.2. Elvi alapok
Jövőkép
A szociális szolgáltatás hatékonysága az állam, az önkormányzatok, a szolgáltatást
nyújtók, a helyi közösségek és az egyén együttműködésén alapul. A jövőkép olyan, a
szükséglethez igazodó szociális szolgáltatóhálózat kiépítése és működtetése, amely a
megye területén élő rászoruló emberek egészségügyi és mentális ellátását,
életminőségük megőrzését biztosítja annak érdekében, hogy megfelelő biztonságban
élhessenek. Eredményeképpen pozitív irányban változik meg a szolgáltatást
igénybevevők helyzete a szolgáltatókkal való kapcsolatban, átjárhatóvá válnak a
hasonló szükségletet kielégítő szolgáltatások, a jelenhez képest javulnak a rászorulók
hozzáférési esélyei.
Alapelvek
Esélyegyenlőség: a megye valamennyi rászorulója számára egyenlő hozzáférés
biztosítása a szociális szolgáltatásokhoz.
Előítélet-mentesség: kor, nem, vallási, etnikai hovatartozás, szexuális irányultság,
vagyoni helyzet, politikai nézet, fogyatékosság, cselekvőképességbeli
korlátozottság, betegség miatti hátrányos megkülönböztetés nélkül, a szociális
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rászorultság mértéke alapján, azonos bánásmód és azonos minőségű ellátás
biztosítása.
A szociális biztonság: a megyei önkormányzat koordinatív szerepének erősítésével
a szociális intézmények, a szociális tevékenységet is folytató civil szervezetek
között a szociális biztonság feltételeinek javítása.
Partnerség: a szociális szféra összefogása, interdiszciplináris együttműködések
elősegítése, koordinálása.
Fenntarthatóság: a működés és a fejlesztés finanszírozhatósága.
Értékek
A szociálpolitika szempontjából fontosak a klasszikus értelemben vett értékek, mint a
szabadság, a szolidaritás, az egyenlőség, a tolerancia és az igazságosság. A szociális
szolgáltatások elsődleges szakmai szempontjait, prioritásait az ellátottak érdekei
határozzák meg. Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális
állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint
egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás,
szolgáltatás igénybevételére. A szociális szolgáltató az általa biztosított szolgáltatást oly
módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető
alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös tekintettel
az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, és a testi-lelki egészséghez való jogra.
A szociálpolitika szempontjából kiemelt jelentőségű értékek:
az élet és az emberi méltóság tisztelete;
az emberi méltósághoz való jog;
az ember önrendelkezéshez való joga;
a szociális biztonsághoz való jog;
differenciált, az egyén szükségleteihez igazodó ellátás;
a szabad lelkiismeret, a vallás szabad gyakorlásához való jog;
a társadalmi beilleszkedés, integráció.
A fenntartók érdeke a rendelkezésre álló gazdasági erőforrások minél hatékonyabb
felhasználása, az ellátórendszer költséghatékony működtetése, vagyis a rendelkezésre
álló források felhasználása során a lehető legtöbb, és legmagasabb színvonalú
szolgáltatást kell nyújtania a szolgáltatóknak. A szociális ellátások állami normatív
támogatásának összege reálértékben folyamatosan csökkent, emellett azonban az
ellátórendszer struktúrája szinte változatlan maradt. Ezen hatások eredményeként a
fenntartók folyamatosan keresik a lehetőségeket a bevételek növelésére, a szolgáltatások
átstrukturálására, valamint arra, hogy kevesebb forrásból változatlan színvonalú
szolgáltatást tudjanak biztosítani.
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SOMOGY MEGYE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

Somogy megye a Dél-dunántúli régióban helyezkedik el, a Balaton és a Dráva folyó
közötti területen található. Nyugaton a Zalai dombság, keleten a Mezőföld és a TolnaBaranyai dombvidék határolja. Észak–déli kiterjedése jelentős: meghaladja a 120
kilométert. Kelet–nyugati irányban a legszélesebb részén eléri a 80 kilométert, ebből
adódóan a természetföldrajzi viszonyaiban változatos képet mutat. Területe 6036 km2,
nagysága szerint az 5. megye, az ország területének 6,5%-át jelenti. Megyeszékhelye
Kaposvár. Somogy megye helyzete számos szociálpolitikai jellemzőjét tekintve
kedvezőtlenebb az országos átlagnál, a szociális háló kiépítésének és teljes körűségének
ezért is van kiemelten fontos szerepe.
II.1.

Gazdasági jellemzők

II.1.1. Településszerkezet, infrastruktúra
Somogy megye közlekedési helyzete a települések közötti közlekedési kapcsolatok
vonatkozásában hátrányos adottságokkal rendelkezik. Kitűnő elérhetőségi mutatóval a
megye egyetlen települése sem rendelkezik, jónak mondható elérési mutatóval csak a
siófoki kistérség települései rendelkeznek, a térségen áthaladó M7-es autópályának
köszönhetően. A legnehezebben elérhető a barcsi kistérség területe. A közúthálózat
sűrűsége az országosnál alacsonyabb. Csurgó, Nagyatád és Marcali kistérségekben
előfordulnak jellemzően úthiányos területek is. Gyengék és hiányosak a megye belső,
közúti és vasúti kapcsolatai, mellékútvonal-hálózata rossz minőségű és hiányosan
kiépített.
A megye tipikusan aprófalvas településszerkezete erősen befolyásolja a települések
közúti elérhetőségét. A községek fekvése a legtöbb esetben nem esik egybe a
megyeszékhely és a városok vonzásának megfelelően kiépült, centrális
útvonalhálózattal. Több helyütt hiányoznak a szomszédos községek közötti többirányú
átjárhatóságot biztosító szilárd burkolatú utak. Mindez komoly hátrányt, bizonyos fokú
elszigeteltséget jelent a zsáktelepülések számára. Az aprófalvak önfenntartó képessége
gyenge, ezeken a településeken a szegénység kockázata magas. A mezőgazdasági
termelésben feleslegessé váló munkaerőnek csekély esélye van a munkaerőpiacra
történő visszajutásra, a távolabbi munkahelyekre történő bejárást a hiányos
infrastruktúra lehetetleníti el.
A megye kiemelt üdülőkörzete a Balaton-part, ennek révén jelentős szerepet tölt be az
ország vendégforgalmában, hangsúlyos turisztikai célterület. Komoly idegenforgalmi
vonzerőt jelentenek a megye Balatontól délre eső területei is. A változatos domborzat, a
tájvédelmi körzetek, a gyógy- és termálfürdők, a Zselic, a Dráva-mente, a vízi sportolás
lehetőségei, mind-mind jó adottságokat jelentenek. Értékes népművészeti, népi
iparművészeti, kultúrtörténeti, gasztronómiai hagyományok erősítik a kibontakozásban
lévő falusi turizmus jó adottságait.
A somogyi települések 2/3-a gazdasági, társadalmi és infrastrukturális mutatók alapján
elmaradott, ezért terület- és településfejlesztés szempontjából kedvezményezett
kategóriába tartozik. Somogy megye jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, de
termőhelyi adottságai rendkívül eltérőek, így a tájegységek között megtalálható a kiváló
mezőgazdasági feltételekkel bíró Kapos-völgye, és a termelés hatékonysága
szempontjából háttérbe szoruló Zselicség és a Somogyi Homokhát. A megye
földterületének 55,9%-án mezőgazdasági termelés folyik. A 2008. évben az
alkalmazásban állók 6,7%-a a mezőgazdaságban dolgozott. Ez az arány jelentősen
meghaladja az országos 3,4%-os agrárgazdasági foglalkoztatási arányt.
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II.1.2. Foglalkoztatás
A 2008 őszén kezdődő gazdasági világválság negatív hatására a foglalkoztatottak
számának visszaesése Magyarországon egyértelműen a 2009. év elején gyorsult fel. A
foglalkoztatott körből 115 ezer ember került ki, közülük hatvanhatezer ember a
munkanélküliek táborát gyarapította. Ennél még súlyosabb problémát jelent, hogy
ötvenezren menekültek az inaktivitásba, és közülük tizenötezer fő a munkakeresést
gyakorlatilag feladó passzív munkanélküli. Ők nem kerestek munkát, például azért,
mert úgy gondolták, hogy végzettségük, koruk, szakmájuk, vagy a helyi munkaerőpiac
állapota miatt úgysem találnának. A munkaerő-kereslet visszaesése mellett
megfigyelhető a munkahelyek stabilitásának jelentős romlása is. A munkájukat
elvesztők sokkal kisebb eséllyel kapnak határozatlan idejű, teljes munkaidős
munkaszerződéseket, egyre jellemzőbb a „rugalmas” alkalmi, átmeneti munkaviszony.
A foglalkoztatottak száma 2008. IV. negyedévében még kissé nőtt, azonban 2009. I.
negyedévében már jelentős csökkenés tapasztalható. Az aktív korú népességen belül a
foglalkoztatottak száma az 1998. évi szintnek felelt meg. (Lásd 3. sz. melléklet)
Az ipari termelés visszaesése miatt a fizikai foglalkozásúak száma jóval nagyobb
mértékben csökkent (4,1%-kal), mint a szellemi foglalkozásúaké (1,2%-kal). Elsősorban
a férfiakat, az alacsony iskolai végzettségűeket és a fiatalokat érintette a munkahelyek
megszűnése. A munkahelyek többsége az iparban szűnt meg, a legnagyobb mértékű
csökkenés a feldolgozóiparban és az építőiparban következett be, majd 2009. márciusra
a foglalkoztatási lehetőségek szűkülése a szolgáltatási területeket is elérte. A főiskolai
végzettségű foglalkoztatottak száma 2008-ban még folyamatosan emelkedett, 2009 I.
negyedévében azonban már csökkent a létszámuk.
A megyében 2009-ben a gazdasági szervezeteknél alkalmazásban állók száma csökkenő
tendenciát mutat, az átlagostól nagyobb mértékű volt a foglalkoztatottak csökkenése a
mező- és erdőgazdaságban, az építőiparban. A munkanélküliségi ráta meghaladja a
10%-ot, a nyilvántartott munkanélküliek aránya pedig 8%, időhorizont vizsgálatával a
növekedési tendencia erősebb az országos meredekséghez képest. Az aktív korú
népességen belül a foglalkoztatottak aránya nem éri el a 45%-ot, továbbá a
foglalkoztatottak száma 2003-tól kezdődően folyamatosan csökken.
Somogyban a keresetek átlagos színvonala havonta több mint 20.000 Ft-tal
alacsonyabb, mint az országos átlag. Mindez az adózással összefüggő mutatókban is
tükröződik. A társas vállalkozások között a 10 főnél kisebb cégek túlsúlya jellemző, a
vállalkozássűrűség tekintetében Somogyban is a szolgáltató szektor vezet. A
szolgáltatásokat követi az ipar és építőipar, majd végül a mezőgazdaság.
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Adatok %-ban
Munkanélküliség aránya
Somogy Megye Összesen
Balatonföldvári Kistérség
Barcsi Kistérség
Csurgói Kistérség
Fonyódi Kistérség
Kadarkúti Kistérség
Kaposvári Kistérség
Lengyeltóti Kistérség
Marcali Kistérség
Nagyatádi (Rinyamenti) Kistérség
Siófoki Kistérség
Tabi (Koppány-Völgye) Kistérség

Nyilvántartott munkanélküliek aránya
2007.
2008.
2009.
6
7
8
4
4
6
9
10
13
9
9
12
5
6
7
8
9
11
5
6
7
8
9
11
6
7
9
9
9
11
4
4
6
7
7
10

Települési szinten különböző okok befolyásolhatják a gazdasági aktivitást: a település
elöregedése, kedvezőtlen településszerkezet, alacsony iskolázottság, rossz közlekedésföldrajzi helyzet, stb. A munkanélküliség aránya kistérségenként jelentős eltéréseket
mutat. A Balaton közeli kistérségekben és a megyeszékhelyet is magába foglaló
Kaposvári Kistérségben a megyei átlagnál kedvezőbb a munkanélküliségi ráta, míg az
átlagot jóval meghaladó a Barcsi és a Csurgói Kistérségben. A magas munkanélküliségi
mutatóval járó hátrányok öröklődnek a következő generációkra is. A megye
foglalkoztatási szerkezetére jellemző a szezonalitás magas mértéke is, amelyet a
balatoni idegenforgalom eredményez.
II.2. Demográfiai helyzet
A társadalompolitikai adatok alapján elmondható, hogy Magyarország korfája öregedő,
fogyó nemzetre utaló. Észlelhető az idősek arányának növekedése, minden ötödik
ember betöltötte a hatvanadik életévét, arányuk elérte a 21%-ot. Az idősödő lakosság
egy fogyó társadalom egyre növekvő rétegét képezi. A népességszámra vonatkozó
prognózisok, miután nem számolnak a halandósági ráta javulásával, az idősek számának
lassú emelkedését jelzik előre. A nehezebb problémát a relatív növekedés okozza, mivel
csökken azon népesség társadalmon belüli aránya, amely aktív munkájával meg tudja
teremteni a fedezetét a különféle szociális és egészségügyi ellátásoknak.
Magyarország demográfiai jellemzői összefoglalva:
fogyó népesség,
fogyó családok,
csökkenő gyermekszám,
idősek számának növekedése,
nők számának növekedése,
növekvő rászorultság,
növekvő területi egyenlőtlenségek.
Az elmúlt években Somogy megyében a főbb népesedési tendenciákban alapvető
fordulat nem történt. A népmozgalom fontosabb jelzőszámai az országos és a regionális
adatoknál egyaránt kedvezőtlenebb képet mutatnak. A népesség rohamos fogyása az
országoshoz és a Dél-dunántúli megyék átlagához hasonlóan az 1980-as években
kezdődött. Tartós tendenciának tekinthető, hogy a Somogyra vonatkozó népesség-
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fogyás arányszámai 1980 óta rendre meghaladják mind az ország, mind a régió átlagát.
A megye népességének csökkenése egyre gyorsabb ütemű, ez a folyamat az elmúlt
években fölerősödött. A megye lakosságszáma az utolsó évtizedben hozzávetőlegesen
2,5%-al csökkent. A születések számának csökkenése meghatározza a szociális
intézmények jövőbeni lehetőségeit, prioritásait.
A megye lakosságának életkor szerinti összetételére az elöregedés jellemző. A 60
évesek és idősebbek aránya 1990 óta 20% körül alakul. Az öregedési folyamat üteme
gyorsabb, mint az országos mutató. Az idősebb korosztály aránya, és a lakosság
átlagéletkora is folyamatosan növekszik, ami egyre fokozódó feladatok elé fogja állítani
a szociális ellátórendszert. A várható élettartam növekedésével az időskor betegségei is
egyre nagyobb arányban fognak előfordulni, melyek közül a legkomolyabb kihívások
elé a demencia kórkép előfordulásának növekedése állítja a szociális szolgáltatókat.
Somogy megye állandó népessége a 2009. január 1-jei állapot szerint 332.217 fő. Az
elmúlt ötven évben lakossága fokozatosan csökken, az 1960. évi 368.183 főhöz képest a
fogyás közel 36 ezer fő. (Lásd 4. sz. melléklet)
A megye területe tizenegy – különböző település- és lélekszámú – kistérségre tagolódik.
A legkisebb kistérség a Lengyeltóti, mindössze 10 településből áll, lakosságának száma
11.550 fő. A legnagyobb kistérség a megyeszékhelyet is magába foglaló Kaposvári
Kistérség 54 településsel és 100.000 főt meghaladó lakossal.
Somogy megye lakossága az 1960. évhez képest 10%-kal csökkent. A népességszám
csökkenése nem egyenlő mértékben sújtja az egyes kistérségeket. A tizenegy kistérség
közül mindössze három – a Siófoki, a Fonyódi és a Kaposvári Kistérség – esetében
beszélhetünk népességnövekedésről, míg 8 kistérség esetében 1960-hoz képest
csökkenő a népességszám. Közülük 5 olyan kistérség van, amelyben még az 1870. évi
lakosságszámhoz képest is csökkenés tapasztalható. A népesség alakulását tekintve a
Koppány-völgye Kistérség helyzete a legkedvezőtlenebb, a lakosságszám az 1960.
évinek mára már csak az 58%-át jelenti.
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Somogy megye kistérségei
Terület és lélekszám: 2008. december 31.
Kistérség
1. Balatonföldvári kistérség
2. Barcsi
3. Csurgói
4. Fonyódi kistérség
5. Kadarkúti kistérség
6. Kaposvári kistérség
7. Lengyeltóti kistérség
8. Marcali
9. Nagyatádi (Rinyamenti)
10.Siófoki
11.Tabi (Koppány-völgye)
Összesen:

Terület (km²)
255
696
496
373
532
1 041
273
923
647
373
427
6 036

Lélekszám
12 349
25 494
18 043
24 989
20 818
100 970
11 550
37 109
27 771
39 198
13 926
332 217

Települések
száma
13
26
18
11
23
54
10
38
18
10
24
245

A megyét kedvezőtlen demográfiai folyamatok, nagy elvándorlási ráta, a népesség
természetes fogyása és a gazdasági aktivitás csökkenése jellemzi. A megye
népességmegtartó képességének erősítése fontos feladat. A további népességfogyás
megállítása az élet- és munkakörülmények erőteljes javításával érhető el, amihez
szükséges a korszerű infrastruktúra biztosítása a megye teljes népessége számára,
valamint a foglalkoztatási feltételek javítása.
II.3. A megye népességének egészségügyi helyzete
Morbiditás
A Somogy megyei morbiditási (megbetegedési) viszonyok is kedvezőtlenebbek a
régiós, illetve országos helyzetnél:
2007-ben a Dél-Dunántúli régióban az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra
jutó lakosok száma: 1 450 fő, Somogy megyében 1 512 fő volt;
2007-ben a Dél-Dunántúli régióban a háziorvosok (felnőtt) éves átlagos
betegforgalma: 11 056 fő, Somogy megyében pedig: 11 095 fő volt;
2007-ben a Dél-Dunántúli régióban a gyermek háziorvosok éves átlagos
betegforgalma: 7 506 fő, Somogy megyében pedig: 7 563 fő volt.
Morbiditási szempontból kiemelkedő népegészségügyi jelentőséggel bír a mértéktelen
alkoholfogyasztás, a dohányzás, az elhízás-kövérség, a mozgásszegény életmód,
valamint az ezekkel összefüggő külön-külön is igen lényeges és súlyos lakossági
kockázatok mind gyakoribb előfordulása és halmozódásai a megyei, illetve a kistérségi
népességek körében. Komoly és egyre növekvő méretű és társadalmi súlyú, valamint
egészségügyi és szociális ellátórendszeri problémákat jelent a fogyó, elöregedő,
elnőiesedő és elmagányosodó, nagyszámú betegséggel és azok szövődményeivel, illetve
kísérőbetegségeivel terhelt (polimorbid) népesség egyre nagyobb arányú és növekvő
jelenléte a megye össznépességén belül.
Mortalitás
Somogy megye népességének halálozási jellemzői:
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mindkét nemben a vezető halálok a szív-, ér- és keringési rendszeri
megbetegedések, a második helyen állnak a rosszindulatú daganatos
megbetegedések, majd ezt követik a külső okok. A férfiaknál a negyedik helyen az
emésztőrendszer krónikus betegségei miatti halálozások szerepelnek, majd a
krónikus légzőszervi betegségek okozta halálozások, a fertőző betegségekben
meghaltak száma viszont mindkét nemben alacsonynak tekinthető;
Somogy megyében a születéskor várható élettartamban, mind a férfiak, mind a
nők esetében érdemi javulás tapasztalható, ennek oka a szív-, ér- és keringési
rendszeri betegségek okozta halálozások arányának egyes kistérségekre jellemző
visszaszorulása;
a férfiak keringési betegségek okozta halálozása a Dél-dunántúli régióban és
különösen Somogy megyében jelentősen meghaladta az országos mutatókat;
a Dél-dunántúli régióban Somogy megyében volt a legkedvezőtlenebb a halálozási
helyzet. (Lásd 5. sz. melléklet)
II.4.

A koncepció célcsoportjai

A koncepció a következő célcsoportok számára határoz meg prioritásokat:
időskorúak (nyugdíjasok, egyedülálló idősek);
speciális csoportok (fogyatékkal élők, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek);
marginalizálódott csoportok (hajléktalanok, krízis helyzetben lévők).
Az előzőekben részletezett társadalompolitikai tényezőkre tekintettel megállapíthatjuk,
hogy a koncepció elsődleges célcsoportjai az időskorúak. Az ismertetett demográfiai
adatok alapján hosszabb távon az időskorúak számának és arányának növekedése
prognosztizálható. A hagyományos család-modellek, a többgenerációs együttélések
felbomlása és a társadalmi szolidaritás visszaszorulása miatt az idős korosztály egyre
inkább külső segítségre lesz utalva, ez prognosztizálja a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások iránti fokozott igényüket. Egzisztenciális problémáik és napi
életvezetésük egyedüli megoldását sok esetben csak az intézményi ellátási formák
igénybevétele jelentheti, amely jelentős kihívás elé állítja a szociális ellátórendszert.
A lakosság elöregedése természetszerűleg vonja maga után a demens betegek számának
folyamatos emelkedését, amelynek hátterében az esetek többségében az Alzheimer kór
áll. Magyarországon becslések szerint 160 000 Alzheimer beteg él. A kór olyan
betegség, amely nem kizárólag a beteget, hanem családját is kiszakítja a megszokott
életéből. Az Alzheimer kór ún. „páros betegség”, ugyanis az esetek 75%-ában a
házastárs, 15%-ban a gyermek, 5%-ban távolabbi rokon ápolja a beteget. Bár a kór
lefolyása lassítható, súlyosbodása megállíthatatlan, így a gondozóra háruló terhek idővel
egyre elviselhetetlenebbek.
Fontos és egyre hangsúlyosabb problémaként merül fel a nyugdíjak nagyságának
alakulása. Az idős népesség bizonyos csoportjainál fokozottabb a szegénység
kockázata. A nyugdíjasok között a nemzeti átlagot jelentősen meghaladja az
egyszemélyes háztartások aránya. Ezen egyszemélyes háztartások nagy részét alacsony
jövedelemmel rendelkező özvegy nők alkotják. Az elkövetkezendő években fog
nyugdíjba menni az a korosztály, amelyik a rendszerváltást követően alacsony iskolai
végzettsége, kora, illetve elsősorban a mezőgazdasági kapacitások leépülése miatt
elvesztette munkahelyét, ezáltal az utolsó közel 20 évben nem rendelkezett jelentős,
munkából származó jövedelemmel, így a nyugdíja is minimális lesz. A bentlakásos
elhelyezést biztosító szociális intézményeinkben már érvényesül ez a tendencia, az
utóbbi egy évben tapasztaltak alapján egyre alacsonyabb jövedelemmel rendelkező
személyek igénylik a szociális otthoni elhelyezést.
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A fogyatékossággal élők legnagyobb csoportját a testi- és mozgásfogyatékosok
alkotják. Iskolai végzettségük alacsonyabb, mint a népességé általában. Munkavállalási
esélyeik kedvezőtlenek, gazdasági aktivitásuk egyharmada az átlagénak. A számukra
nyújtott szolgáltatások elmaradnak a szükségletektől. Az akadálymentesítettség még
nem valósult meg teljes körűen. A rehabilitációs foglalkoztatási formák bővültek az
elmúlt években, azonban még mindig csak inkább a városokban érhető el ez a lehetőség.
A mozgássérültek esetében az önrendelkezésen alapuló életvitel megkönnyítése
érdekében fontos a támogató szolgálatok elérhető rendszerének kiépítése, az oktatásban
való integráció, és a foglalkoztatási lehetőségek biztosítása. Somogy megyében
hozzávetőleg 18 600 fő fogyatékos személy él, közülük a legtöbb, csaknem 8 000 fő
mozgásfogyatékos, a hallásszervi fogyatékosok száma közel 4 000 fő, a látásszervi
fogyatékosok száma közel 3 000 fő, az értelmi fogyatékosok száma pedig 2 300 főre
tehető. Ez utóbbi csoport – a súlyos-, középsúlyos értelmi fogyatékosok, valamint a
halmozottan fogyatékos személyek – képezik az intézményi szolgáltatások
igénybevevőinek többségét.
A veleszületett fogyatékosok 94%-a értelmi fogyatékos, amely fontos adat a bentlakásos
szociális ellátások megtervezéséhez. Az egyes szociális intézményekben elhelyezett,
illetve elhelyezésre váró személyek mellett a megye gyógypedagógiai, nevelési-oktatási
intézményeiben tanulók helyzetét is figyelembe kell venni a szociális szolgáltatások
tervezése során. Jelenlegi tapasztalataink alapján a gyermekvédelmi rendszerből
kikerülő, fogyatékos otthoni elhelyezésre váró személyek száma erősen hullámzó
tendenciát mutat.
A fogyatékkal élők szempontjából jelentős tényező az Országos Fogyatékosügyi
Program megvalósulása, mely hosszú távra irányozza elő az esélyegyenlőség, a teljes
társadalmi egyenjogúság megvalósulásához elengedhetetlen stratégiai célokat és az
ezekhez kapcsolódó intézkedéseket, feladatokat. A célok megvalósításához azonban
elengedhetetlen az igényekre alapozott helyi programok kidolgozása és megvalósítása.
A pszichiátriai betegek száma folyamatosan nő Somogy megyében. A megye
lakosságának – az ország egészéhez viszonyítottan – kedvezőtlen életkörülményei
(magas munkanélküliség, alacsony jövedelmi helyzet, romló egészségi állapot, a
társadalmi élet beszűkülése) mind fokozzák a pszichés megbetegedések elterjedtségét.
A pszichiátriai betegség hatással van az egyén szabadságára, ezáltal befolyásolja a
társadalomba való beilleszkedési, érvényesülési esélyeit, a betegség akadályozhatja az
általánosan elfogadott normákhoz való alkalmazkodást. A „normálistól” való eltérés
miatt a közvélemény a pszichiátriai betegeket csökkent értékűeknek tekinti, közvetve és
közvetetten is kirekeszti a társadalomból. A pszichiátriai gondozásban részesülők száma
1500 főre tehető, ennél sokkal több azonban azoknak a mentális zavarokkal küzdőknek
a száma, akik nem kerülnek be az ellátórendszerbe. Felmérések szerint a különböző
pszichiátriai betegségek (szorongásos betegségek, hangulat-betegségek, skizofrénia,
antiszociális személyiségzavar) a lakosság kb. 20%-át érintik. A pszichiátriai betegek
döntő többsége otthon, családi környezetben él, számukra a szülői, családi támogatás
általában élethossziglan tart. Sokszor az „eltartó” család a segítő évek alatt összeomlik,
rokkantnyugdíjassá válik, tehát a szociális ellátórendszert igénybe vevők száma
növekszik.
A szenvedélybetegek számát a magas fokú látencia miatt csak megbecsülni lehet, ez
alapján Somogy megyében a lakosság 2,5%-át érinti valamilyen mértékben a betegség.
A megyei tendenciák alapján a szenvedélybetegségek közül az alkohollal kapcsolatos
problémákat szükséges kiemelni. Az alkoholizmus nemcsak az adott személyt, hanem
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családját is szorosan érinti. Mind a kezelés, mind pedig a prevenció során fontos az
egész család bevonása, a téma komplex, holisztikus megközelítése.
Az országos adatok alapján csak arányosítani lehet a megyére vonatkozóan. Felmérések
alapján a férfiak 19,2%-a, a nők 5,1%-a nagyivó, a tényleges adatok azonban
valószínűsíthetően ennél magasabbak. A nagyivók aránya férfiak esetén a középkorúak,
nők esetén a fiatalok között a legmagasabb, 21,5, illetve 6,4%. Az érvényesülő
tendenciák alapján az alkoholfogyasztás jelen van minden társadalmi rétegben, tehát
nem csak a szegények problémája.
Az alkoholfogyasztással összefüggő problémák mellett napjainkban egyre nagyobb
hangsúly helyeződik a drogfogyasztók csoportjára. A drogproblémák elsődlegesen a
fiatalabb korosztálynál jelentkeznek, életmódjukból adódóan. A városok, és a nyári
időszakban a Balaton-part jelenti a leginkább fertőzött területet. A kábítószerfogyasztási arányok évről-évre romlanak. Somogy megyében az alkalmi fogyasztónak
számító fiatalkorúak aránya folyamatosan emelkedik, és ugyanez figyelhető meg a
rendszeresen kábítószert fogyasztó fiatalok számának esetében is. A rendőrség adatai
szerint a kábítószerrel kapcsolatos, ismertté vált bűnözésben a könnyű drogok
jellemzőek. A drogfogyasztás, terjesztés továbbra is jellemzően az éjszakai
szórakozóhelyekhez kapcsolódik.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretében ellátott fiatalok egy része –
önállósulásukat követően – a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátórendszerben jelenik meg potenciális ellátottként. Számukra az önálló életkezdés
szempontjából a lakáskérdés és a foglalkoztatási lehetőségek jelentik a fő kihívást. Az
otthonteremtési támogatás alacsony összege elsősorban zsáktelepülések, szegregált
településrészeken fekvő hétvégi házak, mezőgazdasági területek ingatlanjainak
megszerzését teszik csak lehetővé, ahonnan komoly kihívást jelent az álláskeresés,
illetve a munkába járás.
A hajléktalanná válás jellemző okai strukturális (szegénység, tartós munkanélküliség,
intézményekből való kikerülés) és családi-, kapcsolati konfliktusok. A megyében közel
500 hajléktalan személy él, közülük 350 Kaposvár Megyei Jogú Város területén.
Többségük szociális intézménnyel nem, vagy csak alkalmanként tart kapcsolatot, kisebb
hányaduk leginkább karitatív intézményekkel, munkaügyi szervezettel áll kapcsolatban.
A hajléktalanok többsége (80%-a) férfi, az átlagéletkoruk 40 év. Családi állapotukat
tekintve legtöbben közülük elváltak, illetve nőtlenek. Szignifikánsan magas a
hajléktalanok közt a volt állami gondozottak száma. A hajléktalanok több mint 90%ának nincs munkája, aki pedig dolgozik, az többségében feketemunkás, illetve
megjelent a „bérrabszolgaság” intézménye, melynek keretében a hajléktalan személyek
ingyen dolgoznak, ennek fejében szállást és némi élelmet kapnak. Általánosan
érvényesülő tendencia, hogy a megyében tartós bentlakásos intézménybe bekerülő
hajléktalan személyek többségének elsődleges problémája nem a hajléktalanság, hanem
egészségi állapota miatt igényel folyamatos felügyeletet, ápolást.
További jelentős célcsoportok a munkaerőpiacról kiszorult, tartós munkanélküliek
személyek, illetve a megváltozott munkaképességűek. A megváltozott
munkaképességűeket nem csak az alacsony iskolázottság és a szakképzetlenség, hanem
a családi, a szociális és az egészségügyi hátrányok, illetve az ebből adódó életvezetési
nehézségek is jellemzik. A megváltozott munkaképességűek számára a munkaerőpiacon
való elhelyezkedés jelenti a legnagyobb problémát.
Ezek azok a célcsoportok tehát, amelyek szükségleteire építve szükséges kialakítani a
szociális ellátások rendszerét. A következőkben ismertetésre kerül, a megye milyen
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szolgáltatásokkal biztosítja a célcsoportok részéről felmerülő igények kielégítését,
jogszabályban foglalt ellátási kötelezettségének teljesítését.
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III. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERE
Az Szt. meghatározza a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására nyújtható
pénzbeli szociális ellátások, illetve a természetben nyújtott szociális ellátások körét.
Ezen szociális ellátások kizárólagosan a települési önkormányzatok hatáskörébe
tartoznak, az alapkoncepció csak érintőlegesen említi meg az ellátási típusokat, ebből
következően a koncepció felülvizsgálata során ezek ismertetésével nem foglalkozunk.
Az Szt. alapján a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást
az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában
foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.
III.1. Somogy megye sajátosságai
A szociális ellátórendszer a megye földrajzi adottságaiból, viszonylag nagy
kiterjedéséből és településszerkezetéből adódóan speciális kihívásokkal szembesül. A
megyében a települések majdnem fele 500 lélekszám alatti törpefalu, a kedvezőtlen
településnagyságból adódó hátrányokat pedig tovább súlyosbítja a települések
viszonylagos területi elzártsága is, hiszen a települések közel egyharmada zsáktelepülés.
Ez a tény jelentős a szociálisszolgáltatások megszervezése szempontjából, hiszen a
szociális alapszolgáltatások megszervezése sokkal nagyobb terhet jelent az érintett
önkormányzatoknak. Ez indokolhatta azt a tényt, hogy 2006-ban étkeztetést még mindig
csak a települések 87%-ában, házi segítségnyújtást pedig a települések 79%-ában
biztosítottak.
A településszerkezet jellegzetességei miatt a meglévő alapszolgáltatások lehetőségei is
korlátozottabbak, mint városi környezetben, hiszen házi segítségnyújtás esetében a
szétszórt, egymástól távol lévő aprófalvak esetében ugyanolyan erőforrások mellett
sokkal kevesebb szolgáltatást lehet nyújtani, mivel a gondozók munkaidejének jelentős
része fordítódik az ellátottak közötti közlekedésre. Ezért adott esetben hamarabb
szükségessé válik a bentlakást nyújtó szolgáltatás igénybevétele, hiszen a több falut is
ellátó, kevesebb létszámú gondozónők ilyen feltételek mellett nem tudják minden
gondozott egyéni igényeinek megfelelően, az akár napi 2-3 órás gondozási szükségletet
kielégíteni.
III.2. Ellátási kötelezettség teljesítése
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a települési
önkormányzat feladata a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról
való gondoskodás. Az Szt. meghatározza a települési önkormányzatok számára a
lakosságszám függvényében a kötelezően biztosítandó szociális feladatokat. Az ellátási
kötelezettség terén folyamatos változásokat tapasztalhattunk, 2009. január 1-től a
támogató szolgáltatás és a közösségi szolgáltatás kikerült a kötelező önkormányzati
feladatok köréből. (A települési önkormányzatok jelenleg hatályos ellátási
kötelezettségét a koncepció 6. sz. melléklete tartalmazza.)
Az ellátási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésből látható, hogy a
települési önkormányzatok által ellátandó feladatok jelentős része csak az olyan
nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok számára kötelező, melyekből kevés
van a megyében, így a megye lakosságának nagy része számára ezeket a
szolgáltatásokat a lakóhelyük szerinti önkormányzat nem köteles biztosítani, és az
esetek nagy részében nem is képes nyújtani.
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A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének szociális szolgáltatást nyújtó
intézmény fenntartásával, vagy szociális intézményt fenntartó önkormányzati
társulásban történő részvétellel, illetve szociális intézményt működtető fenntartóval
létrejött ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.
A megyei jogú város az Szt. 90.§ (2) bekezdése értelmében a saját területén köteles az
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei
önkormányzat ellátási kötelezettségi körébe tartozó feladatok közül az idősellátás,
valamint igényfelmérésre alapozva és a lakossági szükségletekhez igazodva legalább
két további intézménytípus feladatait megszervezni. Ennek megfelelően a Somogy
Megyei Önkormányzat és Kaposvár Megyei Jogú Város 2006-ban feladat-ellátási
szerződést kötött, melynek értelmében a megyei önkormányzat az általa fenntartott
pszichiátriai betegek otthonaiban, illetve szenvedélybetegek otthonaiban a város
közigazgatási területéről érkező ellátást igénylők számára 10-10 férőhelyet biztosít.
Az önkormányzati törvényben rögzített alapelveknek megfelelően tölti be a
közigazgatási rendszeren belüli szerepét a megyei önkormányzat. A megyei
önkormányzatnak a települési önkormányzatokhoz fűződő viszonyát az egyenjogúság és
mellérendeltség, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködés jellemzi. A jogszabályi
előírás alapján a megyei önkormányzat köteles gondoskodni egyfelől azoknak a
szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására az Szt. alapján a
települési önkormányzat nem köteles, másfelől a szakosított szociális szolgáltatások
területi összehangolásáról.
A megyei önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális
intézmények ellátási területe az egész megyére kiterjed. Az intézménnyel nem
rendelkező önkormányzat megállapodhat a megyei önkormányzattal abban, hogy a
települése lakosainak ellátását az általa meghatározott intézményben biztosítsák.
A Somogy Megyei Önkormányzat ellátási kötelezettségét a személyes gondoskodást
nyújtó szolgáltatások vonatkozásában az alábbi szakosított ellátási formák biztosítása
jelenti:
ápolást-gondozást nyújtó intézmények
idősek otthona (demens személyek ellátása),
fogyatékos személyek otthona,
pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona,
hajléktalanok otthona,
rehabilitációs intézmények
fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
hajléktalanok rehabilitációs intézménye,
lakóotthonok
pszichiátriai betegek lakóotthona (rehabilitációs célú),
szenvedélybetegek lakóotthona (rehabilitációs célú),
fogyatékos személyek lakóotthona (ápoló-gondozó célú és rehabilitációs célú),
speciális szociális intézmény.
A lakóotthonok az egyes speciális célcsoportok számára nyújtott szolgáltatások
korszerűbb, emberléptékűbb formában történő megszervezését jelentik. A speciális
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intézmény az Szt. 85/C.§-ában nevesített intézménytípus, amely speciális egyéni ellátást
igénylő személyek részére – így különösen, akik súlyos pszichés vagy diszociális
tüneteket, magatartászavart mutatnak – külön-külön egyes ellátotti csoportok szerint
biztosít megfelelő ellátást.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat szinte
maradéktalanul eleget tesz törvényben foglalt ellátási kötelezettségének, hiszen
biztosítja az ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást valamennyi
ellátotti csoport részére, valamint szenvedélybetegek részére a rehabilitációs célú
lakóotthoni ellátást. A megyei önkormányzat által kötelezően biztosítandó, hiányzó
ellátási formák:
pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása,
speciális ellátási igényű gondozottak számára kialakítandó intézmény.
Az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében 2007-ben a Mozgáskorlátozottak Somogy
Megyei Egyesülete és a Somogy Megyei Önkormányzat közt létrejött feladat-ellátási
megállapodás értelmében az egyesület az általa fenntartott nagyatádi Fészek Szociális
Szolgáltató Központ és Lakóotthonban a megye egész területére kiterjedően vállalja
mozgásfogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni elhelyezését. Az ellátási
kötelezettség teljesítése szempontjából további előrelépés, hogy a tabi Somogy Megyei
Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona esetében sikeresen elnyert uniós
pályázat keretében speciális intézmény kerül kialakításra 2010-ben.
III.3. Jogszabály-változások és hatásaik
A koncepció 2007-es felülvizsgálatát követően az időskorú személyek tartós
bentlakásos ellátást nyújtó intézményeibe való felvétel lehetőségét az Szt. 2008.
január 1-től hatályba lépett módosítása jelentősen megszigorította. Ennek értelmében az
idősek otthonaiban csak meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, vagyis idősotthoni ellátás napi 4 órát
meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló
gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. A gondozási szükséglet
vizsgálatát szociális szakértői szerv végzi.
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SZMM
rendelet értelmében idősotthonba csak olyan jelentkező kerülhet felvételre, akinél a
jogszabályokban meghatározott gondozási szükséglet fennállását a szociális szakértői
szerv (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) megállapította.
További követelményként írja elő az idősotthoni ellátás igénybevételéhez a jogszabály a
jövedelemvizsgálatot, melyről a vonatkozó rendelkezések értelmében (Szt. 119/C. §) a
települési önkormányzat jegyzője állít ki igazolást.
Mindezen jogszabályi változások negatív hatást gyakoroltak az idősellátás rendszerére,
hiszen 2008 elején a bizottság létrejöttét megelőzően az idősek otthonába történő
beköltözés, még soron kívüli elhelyezés esetén is heteket vett igénybe, melynek
eredményeképpen 2008 első negyedévében üres férőhelyekkel is rendelkeztek a
szociális intézmények, mely jelentős bevétel-kiesést eredményezett adott esetben.
Az Szt. azon rendelkezése, mely a megyei önkormányzatokat kötelezte a módszertani
feladatok ellátására, 2008. július 1-től hatályát vesztette. Ezt követően régiós
lefedettségű konzorcium biztosítja a módszertani feladatok ellátását, a megyei
önkormányzat vezetésének döntése értelmében azonban a patalomi Somogy Megyei
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Önkormányzat Park Szociális otthona és Módszertani Intézménye továbbra is megyei
szintű módszertani feladatokat lát el a fenntartó által meghatározott feladatok
tekintetében.
Jelentős bevétel-kiesést eredményezett a szociális intézmények esetében az ellátottak
készpénzvagyon-terhelhetőségének megszűnése. Az egyes szociális tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 339/2007. (XII.15.) Korm. rendelet 29.§ (4)
bekezdése értelmében, az eredeti rendelkezés alapján a 2007. december 31-én
intézményi jogviszonyban álló ellátottak esetében a térítési díjak megállapítására a régi
szabályokat, vagyis a 2007. december 31-én hatályos szabályokat kellett alkalmazni. Ez
alapján „régi” ellátottak esetében a jelentős összegű készpénzvagyon terhelhető volt,
míg az új ellátottak esetében, akik 2008. január 1-től kezdték meg intézményi
jogviszonyukat, már nem volt terhelhető a készpénzvagyon.
Információink szerint több fenntartó jelezte a szaktárca felé, hogy fenti rendelkezés sérti
a jogegyenlőség elvét, ezért az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 142/2008. Korm. rendelet (3) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte a fenti
szabályozást. Ennek alapján a felülvizsgálat során a térítési díjak megállapítására
vonatkozó hatályos szabályokat kellett alkalmazni mindenki esetében, függetlenül attól,
hogy melyik ellátott mikor került be az ellátórendszerbe. Egy eset képezett ez alól
kivételt, ha idősotthoni ellátásban részesülő „régi ellátottakra” az intézmény nem kérte
meg a jövedelemvizsgálatot, akkor csak és kizárólag ezen idős ellátottak esetében
terhelhető továbbra is a jelentős összegű készpénzvagyon.
Ellentmondások
rendszerekben:

az

ágazati

szabályozási,

ellenőrzési,

dokumentálási

A jelenlegi szociális és egészségügyi ellátási formák egymástól függetlenül működnek,
figyelmen kívül hagyják a meglévő párhuzamos tevékenységeket, a hatékonyságot.
Mind a szociális-, mind az egészségügyi ellátó rendszer céljainak jelenleginél
hatékonyabb megvalósulása érdekében indokolt a jelenlegi működések felülvizsgálata,
az összehangolatlan működésből adódó hátrányok megszüntetése és a lehetséges,
egymást erősítő, „szinergikus hatások” felerősítése.
Az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben az ápolás és a gondozás más-más
szerveződési formában működő, szakmailag és szervezetileg elkülönülő feladat és
tevékenységi köre számos közös, illetve hasonló ellátási elemet tartalmaz:
az ápolási feladat az egészségügyi ellátáson belül a háziorvosi (körzeti)
asszisztensek munkájában, a házi szakápolásban, valamint az aktív és a krónikus
kórházi ellátásban is megjelenik,
a szociális ellátásban az ápolás az alap- és a szakellátások szintjén a beteg
otthonához kötötten, vagy bentlakást nyújtva történik.
Törvényi szabályozás:
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény jelenlegi szabályozási felfogása
és szakmai értelmezése szerint az ápolás mindenkor szerves része a beteg intézeti
keretek között végzett egészségügyi ellátásának, kiegészítő eleme az otthoni
gyógykezelésnek és rehabilitációnak és alapvető eleme az intézeti keretek között
végzett, vagy az otthoni ápolási és gondozási célú ellátásoknak,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. §
(1) bekezdése szerint az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos
segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról (étkeztetés, szükség esetén a
ruházattal való ellátásról, a mentális gondozásról, az egészségügyi ellátásról, a
lakhatásról stb.) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni,
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feltéve, hogy az ellátásuk más módon (pl.: a szociális alapszolgáltatások
keretében) nem oldható meg.
A hazai tapasztalatok és statisztikai felmérések az mutatják, hogy az elmúlt évtizedben
az ápolási és a gondozási igények a szociális ellátások területén csak részlegesen voltak
kielégíthetők, a bentlakásos szociális intézményekbe felvételre várakozók száma
ugyanakkor folyamatosan emelkedett. A hazai jogi szabályozásoknak megfelelően a
helyi önkormányzatok kötelesek a szociális alapszolgáltatások megszervezéséről
gondoskodni, ennek elmulasztása miatt a szakosított (ezen belül a tartósan bentlakásos)
ellátások iránti igények az érintett időskorú népesség körében jelentősen növekedtek. A
szociális alapellátási szolgáltatások hiánya gyakran a hátrányos helyzetű kistérségekben
volt jellemző, ahol a szociális problémák halmozottan, nagyobb arányban jelentkeztek.
A tartós ápolási és gondozási igényekkel rendelkezők lakókörnyezetében nyújtott
(otthon-közeli) ápolás és gondozás rendszerében az OEP által finanszírozott házi
szakápolás és a szociális normatívával támogatott házi segítségnyújtás között korábban sem volt és még jelenleg sincs - ténylegesen harmonizált együttműködés, az
egészségügyi és a szociális ellátórendszer ápolási, gondozási tevékenységében a
párhuzamosságok (működésben, kapacitásokban, az ellátások személyi és tárgyi
feltételeiben) és összehangolatlanságok a jellemzőek.
Az ellentmondások hatásai a szociális és egészségügyi ellátás helyzetére
A tartós ápolást, gondozást nyújtó ellátások az egészségügyi és a szociális
ellátórendszeren belül ágazati, szervezeti és finanszírozási szempontból is mereven
elkülönültek. Jelenleg az ápolás és a gondozás valamennyi eleme megtalálható a hazai
egészségügyi és szociális szolgáltatások között, de ezek nem képeznek egységes
rendszert sem az irányítás, sem a finanszírozás, sem az ellátás tekintetében.
Ugyanazt a tevékenységet tehát az ágazati törvények eltérő módon szabályozzák,
továbbá az egészségügyi és a szociális ágazat ápolásra vonatkozó „szakmai
minimumfeltételei” sem egységesek. Az ápolás, a gondozás valamennyi eleme
megtalálható a hazai egészségügyi és szociális szolgáltatásokban, de ezek nem
képeznek egységes rendszert. Az egészségügyben nyújtott ápolás-gondozás és a
szociális ellátások feladat- és tevékenységi köre tartalmaz hasonló elemeket, azonban
ezek az elemek nem kapcsolódnak egymáshoz. A hazai tapasztalatok és a kialakult
működési gyakorlat is azt mutatja, hogy az ápolási és gondozási feladatok egészségügyi
és szociális ágazati tervezése, fejlesztése, szakmai és működési integrációja túlmutat az
egyes konkrét intézmények hatókörén, ezek hiányában a szolgáltatók közötti
feladatmegosztásban nem jött és jöhet létre hatékony együttműködés.
III.4. Szociális alapszolgáltatások
Az Szt alapján a szociális alapszolgáltatások:
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás,
utcai szociális munka,
nappali ellátás.
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Az alapszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos feladatok hangsúlyozottan
szerepelnek az Szt-ben, ami azt a kiemelt szakmapolitikai célt tükrözi, hogy a
szociálisan
rászorulók
elsődlegesen
saját
otthonukban
és
megszokott
lakókörnyezetükben kapjanak hatékony segítséget. Kiemelt jelentőséggel bír továbbá
annak ösztönzése, hogy célzottabbá váljon a szolgáltatási rendszer működése, a területi
lefedettség a jelenleginél nagyobb mértékű legyen, mindezzel a legelesettebbek esélyei
javuljanak.
Szociális ellátás
Falu-tanyagondnoki
szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Közösségi ellátások
Támogató szolgáltatás
Utcai szociális munka
Idősek nappali ellátása

Ellátás nyújtására
Ténylegesen
kötelezett
ellátást nyújtó
települések száma
települések száma
Szociális alapszolgáltatások

Különbözet

0

100

100

245
245
25

229
221
236

-16
-24
211

5

169

165

0
0
1
12

59
29
2
124

1
1
2
112

Somogy megye 245 települése 90%-ának lakosságszáma nem haladja meg a 2.000 főt.
E települések esetében két szociális alapszolgáltatást, a szociális étkeztetést és a házi
segítségnyújtást kötelező biztosítani. A nagyobb lélekszámú településeken az Szt.-ben
foglaltak szerint egyéb ellátási formákkal bővül a szociális alapszolgáltatások köre. A
két ellátást tehát mind a 245 településen biztosítani kellene, ezzel szemben a
települések mintegy 10%-án e két alapellátás sem működik. Az ellátatlan
települések három kistérségben találhatók (Siófoki, Koppány-völgye és Kaposvári
Kistérség).
Az egyéb szociális alapszolgáltatások esetében kedvező a helyzet, a megye kistérségei
lényegesen több településen biztosítják az egyes alapellátásokat, mint ahány településen
erre a fenntartó önkormányzatok kötelezettek lennének. E viszonylag kedvező helyzet
oka, hogy a kistérségi illetve intézményfenntartó társulási szervezésben működő
intézmények a társulásba belépő aprófalvak számára is biztosítják az ellátást.
III.5. Szakosított ellátások
Az ellátásokat biztosító intézményrendszer:
az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
a rehabilitációs intézmény,
a lakóotthon,
az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
az egyéb speciális szociális intézmény.
A szakosított ellátások közül a következőkben az idősotthoni szolgáltatás kerül részletes
ismertetésre, a további ellátási formák bemutatása a megyei fenntartású, illetve a
kistérségi intézményrendszer tárgyalásánál történik meg.
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Bentlakásos idősotthoni ellátás
Somogy megye idősotthonai kistérségenként
Sorszám

Kistérség

Intézmény neve

Székhely

Arany Ősz Nyugdíjas
Otthon

Balatonföldvár

2.

Iris Ápolási Otthon

Balatonföldvár

3.

Barcs Város
Önkormányzat Szociális Barcs
Központ - Idősek Otthona

1.
Balatonföldvári

4.

Barcsi

Gondozási Központ

5.

Fehér Akác Szociális
Otthon

6.

Szeretet Szociális Otthon
Csurgói

7.

8.
Kadarkúti
9.
10.

Gyékényes Község
Önkormányzat Gondozási Gyékényes
Központ

Evangéliumi Pünkösdi
Kadarkút
Közösség Szeretetotthona
Magas Cédrus Szociális
Kőkút
Otthon
Gálosfa Termál Idősek
Gálosfa
Otthona
Ezüstjuhar Nyugdíjasház

Hetes

12.

Csertán Márton Otthon

Kaposvár

13.

Liget Időskorúak Otthona Kaposvár

15.

Kaposvári

Pannon Mentő Kht.
Idősek Otthona
Kiss Ferenc Református
Idősek Otthona

Arany Ősz
Nyugdíjas Otthon
Kht.
Geronto MED
2005. Kht.
Barcs Város
Önkormányzata

Csokonyavisonta
Csokonyavisonta Község
Önkormányzata
Somogy Megyei
Kálmáncsa
Önkormányzat
Somogy Megyei
Berzence
Önkormányzat

11.

14.

Fenntartó

Kaposvár
Mosdós

16.

Park Szociális Otthon

Patalom

17.

Együtt Könnyebb
Időskorúak Otthona

Somogyjád

18.

Zselici Rózsakert Idősek
Otthona

Szentbalázs

Gyékényes Község
Önkormányzat

Evangéliumi
Pünkösdi Közösség
Somogy Megyei
Önkormányzat
Boldog Évek
Közösség Egyháza
Hetes Község
Önkormányzata
Kaposvári
Református
Egyházközösség
Kaposvár Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
Pannon Mentő Kht.
Magyarországi
Református Egyház
Somogy Megyei
Önkormányzat
Somogyjád
Községi
Önkormányzat
Igaz Béke Egyház
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19.

Borostyán Időskorúak
Otthona

Várda

Borostyán
Időskorúak
Otthona Alapítvány

20.

Elesett Öregekért
Alapítvány
Szeretetotthona

Gadány

Elesett Öregekért
Alapítvány

21.

Anna Szeretetotthon

Marcali

Megbékélés
Szociális Otthon
Alapítvány

22.

Marcali

23.

Esthajnal Idősek Otthona

24.

25.
26.

Rinyamenti

28.
Siófoki
29.

Tabi

Vése

Lábod Községi
Önkormányzat Gondozási Lábod
Központja Idősek Otthona
Rinyamenti Szociális
Nagyatád
Szolgáltatási Központ
Gondviselés Szociális
Otthon

27.

30.

Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központ
Marcali
Idősek Otthona és
Gondozóháza
Őszi Fény Otthon
Alapítvány Idősek
Somogyfajsz
Otthona

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Idősek Otthona
Siófok Város Gondozási
Központja
Koppány-völgye Idősek
Otthona és Ápolási
Központ

Marcali Város
Önkormányzata
Őszi Fény Otthon
Alapítvány
Esthajnal az Idősek
Gondozásáért
Alapítvány

Lábod Községi
Önkormányzat
Nagyatád Város
Önkormányzata

Segesd

Somogy Megyei
Önkormányzat

Siófok

Magyar Máltai
Szeretet-szolgálat
Egyesület

Siófok

Siófok Város
Önkormányzat

Törökkoppány

Koppány-völgye
Idősek Otthona és
Ápolási Központ
Kht.

Somogy megyében idősotthoni ellátást 30 intézmény nyújt. A 11 kistérségből 9-ben
található idősotthon, kivételt csak a Fonyódi és a Lengyeltóti Kistérség képez. (Az
idősotthonok fenntartók szerinti megoszlását mutatja a 7. sz. melléklet.)
A települési önkormányzatok közül a jogszabályi rendelkezések szerint bentlakásos
idősotthon fenntartására csupán a megyei jogú város, Kaposvár kötelezett. Kaposváron
kívül további 10 településen működik települési önkormányzatok által fenntartott
idősotthon, melyeket intézményfenntartó társulások útján 29 település működtet.
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Somogy Megye Önkormányzata 5 idősotthont tart fenn, ezek Kálmáncsán (Barcsi
Kistérség), Berzencén (Csurgói Kistérség), Kőkúton (Kadarkúti Kistérség), Patalomban
(Kaposvári Kistérség) és Segesden (Rinyamenti/Nagyatádi Kistérség) találhatók.
Igen jelentős kapacitásokkal vannak jelen a megye idősotthoni ellátásában az egyházi és
a civil szervezetek. Előbbiek 6, utóbbiak 8 idősotthont működtetnek. Ez az összes
idősotthon 20 illetve 27%-a.
III.6. Idősotthoni férőhely-kapacitások, várakozólisták
Az intézmények száma önmagában nem ad képet az ellátás mértékéről. A férőhelyek
száma és az ellátotti létszám pontosabban tükrözi a helyzetet.
Adatok fő-ben
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Intézmény
Arany Ősz Otthon
Iris Idősek Otthona
Barcs Városi Idősek Otthona
Csokonyavisontai Gondozási
Kp.
Fehér Akác Szociális Otthon
Szeretet Szociális Otthon
Gyékényesi Gondozási
Központ
Evangéliumi P. K.
Szeretetotthona
Magas Cédrus Szociális
Otthon
Gálosfa Termál Idősek
Otthona
Ezüstjuhar Nyugdíjasház
Csertán Márton Otthon
Liget Időskorúak Otthona
Pannon M. Kht. Idősek
Otthona
Kiss Ferenc Ref. Idősek
Otthona
Park Szociális Otthon
Együtt Könnyebb Idősek O.
Zselici Rózsakert Idősek O.
Borostyán Időskorúak O.
Elesett Öregekért Alapítvány
Szeretetotthona
Anna Szeretetotthon
Marcali Idősek Otthona és
Gondozóháza
Őszi Fény Idősek Otthona

Férőhelyek

Kapacitáskihasználtság
(%)
2008. 2007. 2008. 2007. 2008.
25
89
89
96
75
97
138
4
13
91
92

Ellátotti
létszám

2007.
28
25
99
74
150 137

Várakozók
száma

21

23

21

7

4

110

100

35
90

39
92

43
90

19

1
17

111
102

123
100

24

24

24

23

18

100

100

57

55

55

3

96

96

100

100

100

7

100

100

8

nem szolgáltatott adatot

55
48
70
60

43
60

42
3
1
90
nem szolgáltatott adatot
60
54
50
100

88

150

147

108

1

3

98

72

66

63

63

35

15

95

95

103
21
34
22

103
20
32
15

103
21
32
18

92
9
1

47
9

100
95
94
68

100
100
94
82

100

nem szolgáltatott adatot

96
14

14

14

2

100

100

20

20

20

3

100

100

28

27

27

96

96
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24. Esthajnal Idősek Otthona
Lábod Községi Idősek
25.
Otthona
Rinyamenti Szociális Szolg.
26.
Központ
27. Gondviselés Szociális Otthon
Magyar Máltai
28. Szeretetszolgálat Idősek
Otthona
Siófok Város Gondozási
29.
Központja
Koppány-völgye Idősek
30.
Otthona
Somogy megye összesen

2010/1.szám

42

42

39

2

3

100

93

18

20

18

2

2

111

100

40

41

40

56

43

103

100

170

174

165

6

6

102

97

42

39

39

2

4

93

93

95

84

85

31

17

88

89

80

70

63

3

88

79

271

95

93

1 878

1 615

1 579

355

A 30 idősotthonból 27 esetében rendelkezünk ellátotti létszámadatokkal (3 intézmény
nem szolgáltatott adatokat), így a táblázat a megyei helyzetet a 27 intézmény adatai
alapján szemlélteti.
Somogy megye összes idősellátást nyújtó otthona 1878 férőhellyel rendelkezik. Ebből a
3 adatot nem szolgáltató intézmény 221 férőhellyel rendelkezik. A további 27
intézmény működésére nézve megállapítható, hogy a férőhely kapacitásokat
összességében 93-95%-os kihasználtsággal hasznosítják.
Elhelyezési igény a férőhely-kapacitásokhoz képest
Adatok %-ban
Ellátotti létszám

Várakozók száma

Összesen

2007.

2008.

2007.

2008.

2007.

2008.

95

93

21

16

116

109

Az elhelyezésre várakozók száma 2008. december 31-én 271 fő volt, ez az összes
férőhely 16%-át jelenti.
A fenti adatokból kitűnik, hogy általánosan érvényesülő tendencia a várakozók
létszámának folyamatos csökkenése. A várakozók számának csökkenése
legdominánsabb az idősotthoni ellátás vonatkozásában, ahol összességében 30%-os.
Egyedül a pszichiátriai ellátás terén változatlanok a létszámok, továbbra is folyamatos
az igény a pszichiátriai elhelyezés iránt, melyet az is indokol, hogy a nem állami
fenntartásban működő szociális otthonok elsősorban az időseket illetve a fogyatékkal
élőket célozzák meg.
Az idősotthoni elhelyezésre várók létszámának alakulásában már a 2007. évben
csökkenés figyelhető meg, amit okozhatott az a tény, hogy több nem állami fenntartású,
illetve települési önkormányzat fenntartásában működő idősek otthona kezdte meg
működését.
Az ellátás iránti igények jelentős visszaesésének további oka lehet a gondozási
szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet, mely az
idősek otthonaiba történő bekerülés feltételeit 2008. január 01-től alapjában
megváltoztatta. Ennek értelmében idősotthoni elhelyezés 2008. január 1-jétől az új
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bekerülők részére csak napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló
szakvélemény alapján nyújtható.
A gondozási szükséglet vizsgálatának megjelenésével az idősek otthonaiba a gyakorlati
tapasztalatok alapján túlnyomórészt már a demencia kórkép valamely fokozatával
rendelkező személyek kerülnek be. Tovább nehezíti az intézmények helyzetét, hogy a
bekerülést követően, rossz egészségi állapotukból adódóan gyakorta rövid időn belül
haláloznak el az idősek.
A szaktárca nem titkolt célja a jogszabályi rendelkezések hatályba léptetésével az volt,
hogy idősotthoni ellátást teljes mértékben önellátó személyek ne vegyenek igénybe,
hanem valóban csak azok a rászorult és önellátásban akadályozott személyek kerüljenek
be a szociális ellátórendszerbe, akiknek családi körben történő ápolása-gondozása nem
megoldott. Az állam érvényesíteni kívánja a szubszidiaritás elvét, amely szerint a
rászoruló személyek ellátása elsődlegesen közvetlen környezetében valósuljon meg,
vagyis csak azokra az ellátottakra kíván állami támogatást (normatívát) biztosítani,
akiknek családi környezetben, lakókörnyezetében történő ellátása nem biztosított.
A szociális alapellátások tekintetében ugyanez a tendencia érvényesül, amikor is az
ellátást igénylő személy hozzátartozóira is kiterjesztették a jövedelemvizsgálatot. A
szociális alapellátások terén ez a jogszabályi változás az ellátási igények csökkenéséhez
vezetett, ugyanez figyelhető meg a tartós bentlakást biztosító intézmények esetében is.
Problémaként jelentkezik továbbá, hogy a bentlakásos intézményekbe várakozók közül
többen bár beadták az elhelyezési kérelmeket, de még nem szándékoznak beköltözni,
illetve több intézménybe is nyújtottak be felvételi kérelmet. Az intézményeknek nincs
lehetőségük a várakozólisták napi frissítésére és aktualizálására.
Somogy megyében a tartós bentlakást biztosító intézmények működésének ellenőrzését
a többször módosított 188/1999.(XII.16.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdése alapján a
Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala végzi a
SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ szakmai
segítségével. Konzultáció alapján megállapítható, hogy a gondozási szükséglet
vizsgálatának belépését követően valamennyi idősek otthonában lecsökkentek a
várakozólisták, egyes intézmények már tartósan üres férőhelyekkel működnek.
Ugyanakkor az üres férőhelyek elsősorban az önkormányzati fenntartású
intézményeknél dominálnak, a civil fenntartású intézmények (melyek magas színvonalú
elhelyezési körülményeket biztosítanak az ellátottaknak), több várakozóval
rendelkeznek.
Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályi feltételek alapján a szociális otthoni
ellátottak csak rendszeres jövedelmük 80%-át fizetik személyi térítési díj gyanánt, egyre
inkább érvényesülő tendencia, hogy például a megyei fenntartású intézményekbe az
alacsonyabb rendszeres jövedelemmel rendelkező személyek kérik elhelyezésüket. A
gyakorlat alapján a megyei fenntartású intézmények ellátottainak közel 1/3-a tudja a
teljes összegű intézményi térítési díjat megfizetni, és ez az arány a jövőben feltehetően
csak romlani fog. Az intézmények térítési díjból származó bevétele ezáltal csökken.
A gazdasági válság következményeként megyénkben is érvényesülő tendencia a
munkanélküliség növekedése. A szociális intézményhálózatra gyakorolt hatását tekintve
ez hosszú távon üres férőhelyek kialakulásához vezethet, hiszen a foglalkoztatás
megszűnésével az aktív korú családtagok rászorulnak az inaktív hozzátartozó (pl.:

271

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/1.szám

nyugdíjas) rendszeres jövedelmére, illetve ápolási díjat igényelnek, mely biztosítási
jogviszonyt jelent számukra.
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IV. A KISTÉRSÉGEK SZEREPVÁLLALÁSA A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN
Somogy megye kistérségeiben a különböző földrajzi, gazdasági, infrastrukturális
tényezők miatt az időskorú emberek szociális és egészségügyi ellátásokhoz való
hozzáférési lehetősége eltérő. Különbség nem csak a kistérségek között jelentkezik, de a
kistérségeken belül, az egyes településeken élők is eltérő eséllyel jutnak hozzá az egyes
közszolgáltatásokhoz. A következőkben kistérségenként bemutatjuk a jelenlegi
ellátórendszer felépítését. (A szociális alapellátások biztosításának formáit
kistérségenként a 9. sz. melléklet tartalmazza.)
IV.1. Balatonföldvári kistérség
A kistérségben az Szt. által előírt alapszolgáltatásokat maradéktalanul biztosítják.
Számos településen a kötelező mértéken felüli szociális szolgáltatásokat is nyújtanak,
így a kistelepülések mindegyikénél elérhető a családsegítés, valamint a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, és hét településen működik tanyagondnoki szolgálat.
Balatonföldvár Idősek Klubját is fenntart, amelyre csak a 3.000 fős lélekszám feletti
települések kötelezettek.
A szociális alapellátások biztosításának formái

Településnév
(lakosságszám)

JelzőrendTanya-falu
Házi
Idősek
szeres
Szociális
gondnoki
segítség- Családsegítés nappali
házi
étkeztetés
szolgáltatás
nyújtás
ellátása segítségnyújtás

Balatonföldvár
(2338)
Balatonőszöd
(549)
Balatonszárszó
(2182)
Balatonszemes
(1909)
Bálványos (577)
Ö
Kereki (577)
Ö
Kőröshegy
(1458)
Kötcse (547)
Nagycsepely
(391)
Pusztaszemes
Ö
(402)
Szántód (599)
Ö
Szólád (598)
Teleki (222)
„KT” kistérségi társulás
„Ö” önkormányzat fenntartásában

Ö

KT

KT

Ö

Ö

KT

KT

KT

Ö

KT

KT

KT

Ö

KT

KT

KT

Ö
Ö

KT
KT

KT
KT

KT
KT

Ö

KT

KT

KT

Ö

KT

KT

KT

Ö

KT

KT

KT

Ö

KT

KT

KT

Ö
Ö
Ö

KT
KT
KT

KT
KT
KT

KT
KT
KT

KT

A kistérség szociális ellátórendszere részben kistérségi szinten szervezett, jelenleg a
házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a családsegítés, mint
szociális alapszolgáltatások működnek kistérségi intézmény kereteiben. A szociális
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étkeztetést alapvetően a települési önkormányzatok biztosítják. Idősek Klubját
Balatonföldvár Önkormányzata tart fenn.
Szociális szakellátás
Intézmény neve,
ellátás típusa

Székhely

Fenntartó

Férőhelyek
száma

Férőhely
kihaszn.
(%)
2008.

Ellátottak
(fő)

Arany Ősz Nyugdíjas
Balatonföldvár
Otthon

Arany
28
25
89
Ősz
Geronto
Nyugdíja
Íris Ápolási Otthon
Balatonföldvár
99
96
97
MED
s Otthon
2005.
Kht.
A kistérségben szociális szakellátást kétKht.
civil fenntartó működtet. Mindkét intézmény
idősek otthona ellátást nyújt, balatonföldvári székhellyel. Az Arany Ősz Nyugdíjas
Otthon engedélyezett férőhelyeinek száma 28. Az elmúlt évben 25 fős ellátotti
létszámmal működött, így férőhely-kihasználtsága 89%-os volt. Az Íris Ápolási Otthon
99 férőhelyén 96 főt látnak el, férőhely-kihasználtsága szinte maximális, 97%-os.
A kistérségben a szociális szakellátás és a szociális alapszolgáltatás között még
informális kapcsolatról sem számoltak be az ellátásokat nyújtók. A otthoni szakápolás
tevékenysége gyakorlatilag nem érzékelhető, ezért kapcsolati rendszerről sem
beszélhetünk az ellátás vonatkozásában. Az otthoni szakápolási szolgálat hiánya a
szociális alapszolgáltatásban dolgozók leterheltségét növeli, hiszen ennek
következtében azok gyakran kényszerülnek egészségügyi szakápolási feladatokat
átvállalni.
IV.2. Barcsi kistérség
A szociális alapellátások biztosításának formái
TanyaJelzőrendfalu
Házi
Idősek
szeres
Településnév
Szociális
Családgondnoki
segítségnappali
házi
(lakosságszám)
étkeztetés
segítés
szolgálnyújtás
ellátása segítségtatás
nyújtás
Babócsa (1722)
IT
IT
IT
IT
KT
Barcs (11835)
IT
IT
IT
IT
KT
Bélavár (420)
Ö
IT
IT
IT
KT
Bolhó (808)
IT
IT
KT
IT
IT
IT
IT
KT
Csokonyavisonta
(1594) (1002)
Darány
IT
IT
IT
KT
Ö
IT
IT
IT
KT
Drávagárdony
(160)
Drávatamási
(397)
Ö
IT
IT
IT
KT
Heresznye (307)
Ö
IT
IT
IT
KT
IT
IT
IT
KT
Homokszentgyörgy
(1208) (673)
Istvándi
Ö
IT
IT
IT
KT
Kálmáncsa (670)
IT
IT
IT
KT
Ö
IT
IT
IT
KT
Kastélyosdombó
(292)
Komlósd
(189)
Ö
IT
IT
IT
IT
KT
Lad (659)
IT
IT
IT
KT
Lakócsa (615)
Ö
IT
IT
IT
KT
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Patosfa (262)
IT
IT
Péterhida (168)
Ö
IT
IT
Potony (255)
Ö
IT
IT
Rinyaújlak (292)
Ö
IT
IT
Rinyaújnép (65)
IT
IT
Somogyaracs (217)
Ö
IT
IT
Szentborbás (143)
Ö
IT
IT
Szulok (665)
IT
IT
Tótújfalu (252)
Ö
IT
IT
Vízvár (624)
IT
IT
„KT” kistérségi társulás által biztosított ellátás
„Ö” önkormányzat fenntartásában biztosított ellátás
„ESZ” ellátási szerződés alapján biztosított ellátás

2010/1.szám

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT

A kistérség szociális alapszolgáltatásokkal való ellátását három intézményfenntartó
társulás biztosítja. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Barcsi Gondozási Központ
kistérségi ellátás keretében nyújtja valamennyi település számára. A térség valamennyi
településén biztosítottak a jogszabályban előírt szociális ellátások.
Szociális szakellátás
A három intézményfenntartó társulás által működtetett intézmény közül kettőben
található idősek ellátását biztosító szakosított szolgáltatás. A Somogy Megyei
Önkormányzat fenntartásában három szociális szakellátást nyújtó intézmény működik a
kistérségben, melyből a kálmáncsai intézmény biztosítja időskorúak ellátását is. A két
további intézmény fogyatékosok számára nyújt bentlakásos otthoni illetve rehabilitációs
ellátást.
Intézmény neve,
ellátás típusa

Székhely

Fenntartó

Férőhelyek
száma

Ellá- Férőhely
tottak kihaszn.
(fő)
(%)
2008.

Barcs Város
Önkormányzat
Szociális Központ 0Idősek Otthona

Barcs

Barcs Város
Önkormányzata

150

138

92

Csokonyavisontai
Idősek Otthona

Csokonyavisonta

Csokonyavisonta
Község
Önkormányzata

21

21

100

25
45

43
20

123
80

30

35

88

100

98

98

100

99

99

Fehér Akác Szociális
Kálmáncsa
Otthon
- idősotthon
- fogyatékos otthon
- szenvedélybetegek
otthona
- összesen
Együtt Egymásért
Barcs
Szociális Otthon
- fogyatékos otthon

Somogy Megyei
Önkormányzat

Somogy Megyei
Önkormányzat
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rehabilitációs
intézmény
- összesen
Drávakastély Szociális
Somogy Megyei
Drávatamási
Otthon
Önkormányzat
-

20

20

100

120

119

99

150

150

100

Az intézmények magas férőhely-kihasználtsággal működnek. Figyelembe véve az új
ellátott befogadásával kapcsolatos időtényezőt, a 95% feletti kihasználtság gyakorlatilag
maximálisnak tekinthető. Ennél csak a Barcs Város Önkormányzatának fenntartásában
működő idősotthon férőhely-kihasználtsága mérsékeltebb, de a mutató értéke itt is
magas, 92%-os.
Az ellátórendszerben jó az együttműködés a szociális alapszolgáltatás és a háziorvosi
szolgálat között, mely jelentősen hozzájárul az ellátás hatékonyságához. A háziorvosok
kapcsolata a szociális alapellátással kifejezetten jónak mondható, mely nem minden
kistérség esetében jellemző. Az otthoni szakápolás és a szociális alapszolgáltatások
közötti kapcsolat nem állandó és a Babócsai Mikrotérségben az ellátás nem is
érzékelhető. A megyei fenntartású szociális szakellátás és a szociális alapellátás között a
szakmai kapcsolat informális, tényleges együttműködés nem, vagy csak csekély
mértékben érzékelhető. Az alapellátási intézmények közötti kapcsolat a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtásra korlátozódik, illetve időszakosan működik.
IV.3. Csurgói kistérség
A kistérség települései az Szt. előírásai szerinti ellátásokat maradéktalanul
biztosítják. Valamennyi településen van családsegítés és biztosítják az idősek nappali
ellátását, bár ennek működtetésére csak Csurgó és Berzence kötelezett.
A szociális alapellátások biztosításának formái
Településnév
(lakosságszám)
Berzence (2643)
Csurgó (5524)
Csurgónagymarton (186)
Gyékényes
(1049)
Iharos (514)
Iharosberény
(1378)
Inke (1273)
Őrtilos (589)
Pogányszentpéter (522)
Porrog (259)
Porrogszentkirály (321)
Porrogszentpál
(93)
Somogybükkös
d (96)

Szociális
étkeztetés

Házi
segítségnyújtás

Családsegítés

Idősek
nappali
ellátása

Ö
Ö

IT
IT

KT
KT

IT
IT

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
KT
KT

Ö

IT

KT

IT

KT

Ö

IT

KT

IT

KT

IT

IT

KT

KT

IT

IT

KT

KT

Ö

IT
Ö

IT
IT

KT
KT

Ö

IT

IT

KT

IT

Ö

IT

KT

IT

KT

Ö

IT

KT

IT

KT

IT

Ö

IT

KT

IT

KT

IT

Ö

IT

KT

IT

KT

Tanyafalu
gondnoki
szolg.

Ö

IT

KT
KT
KT
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Somogycsicsó
Ö
Ö
IT
KT
(188)
SomogyudvarÖ
IT
KT
hely (1151)
Szenta (449)
Ö
IT
KT
Zákány (1228)
ESZ
ESZ
KT
Zákányfalu
Ö
IT
KT
(580)
„KT” az ellátás biztosítása kistérségi társulás útján biztosított
„Ö”az ellátás biztosítása önkormányzat fenntartásában biztosított
„ESZ” az ellátás biztosítása ellátási szerződés alapján biztosított

IT

KT

IT

KT

IT
ESZ

KT
KT

IT

KT

A kistérségben a szociális alapszolgáltatást három, a települések által létrehozott
intézményfenntartó társulás biztosítja. A szociális alapszolgáltatások közül a szociális
étkeztetés biztosításában továbbra is a települések ellátó szerepe a meghatározó. A
társulási fenntartásban működő intézmények ellátási területén élők száma – a csurgói
intézmény kivételével – nem éri el az 5000 főt.
Szociális szakellátás
Intézmény neve, ellátás
típusa
Gondozási Központ Idős
Otthona
Szeretet Szociális Otthon
- idős otthon
- pszichiátriai b.o.
- összesen

Székhely

Fenntartó

Gyékényes
Gyékényes Község
Önkormányzata
Berzence Somogy
Megyei
Önkormányzat

Férőhely
Ellátottak
kihaszn.
Férőhelyek
(fő)
(%)
száma
2008.
24

24

100

90
150
240

90
144
234

100
96
98

Az intézményfenntartó társulások által működtetett intézmények közül egyben működik
idősek otthona, melynek kapacitása 24 férőhely. A kistérségben megyei fenntartásban
lévő szakosított szociális ellátást nyújtó intézmény működik, mely 145 férőhelyen
gondoz pszichiátriai betegeket és 120 fő részére biztosít idősek otthona ellátást. Az
idősotthoni ellátás mindkét intézményben teljes férőhely-kihasználtsággal működik.
A szociális alapszolgáltatás és a megyei fenntartásban működő szakellátás között a
kapcsolat rendszertelen és informális, annak ellenére, hogy a szakellátást végző
intézmény vezetője több alkalommal tett kísérletet szorosabb együttműködés
kialakítására. A háziorvosi szolgálatok és a szociális alapszolgáltatás intézményei között
rendszeres és szoros kapcsolat alakult ki. A hatékony együttműködés nagyban elősegíti
az idősek szociális ellátását.
IV.4. Fonyódi kistérség
A szociális alapellátások biztosításának formái
Településnév
(lakosságszám)

Tanya-falu
Házi
Idősek
Szociális
Családgondnoki
segítségnappali
étkeztetés
segítés
szolgáltatás
nyújtás
ellátása

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
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-

IT

IT

IT

IT

-

IT

IT

IT

IT

-

IT

IT

IT

IT

Fonyód (5401)

--

IT

IT

IT

IT

Gamás (820)

-

IT

IT

IT

IT

Karád (1699)

-

IT

IT

IT

IT

-

IT

IT

IT

IT

-

IT

IT

IT

IT

-

IT

IT

IT

IT

-

IT

IT

IT

IT

-

IT

IT

IT

IT

Látrány
(1416)
Ordacsehi
(834)
Somogybabod
(556)
Somogytúr
(446)
Visz (218)

IT
(átszerv. alatt)

IT
(átszerv. alatt)

IT
(átszerv. alatt)

IT
(átszerv. alatt)

IT
(átszerv. alatt)

IT
(átszerv. alatt)

IT
(átszerv. alatt)

IT
(átszerv. alatt)

IT
(átszerv. alatt)

IT
(átszerv. alatt)

IT
(átszerv. alatt)

„IT” az ellátás biztosítása intézményfenntartó társulás útján biztosított
A kistérség működésre és a szociális ellátására is jellemző, hogy hárompólusú. A
kistérség 11 települése részére a szociális alapszolgáltatást három intézményfenntartó
társulás által működtetett intézmény biztosítja. Az intézmények által ellátott területen
élők száma 7000 és 11000 fő között mozog. A települések nem működtetnek
falugondnoki szolgálatot annak ellenére, hogy lakosságszám alapján erre négy
településnek lehetősége lenne.
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Szociális szakellátás
A kistérségben szociális szakellátást nyújtó intézmény nem működik.
A szociális ellátás és a háziorvosi ellátás kapcsolata változó, alapvetően az ellátásban
dolgozók személyiségétől függ, ily módon informálisnak és esetlegesnek tekinthető. Az
egészségügyi szakellátás és a szociális ellátás kapcsolata a kórházi szociális munkások
ellátásba való belépése óta javuló tendenciát mutat. A szociális alap- és szakellátás
kapcsolata alkalomszerű, egy-egy ellátott ügyére korlátozódik.
IV.5. Kadarkúti kistérség
A kistérség szociális ellátórendszere minden településen biztosítja az Szt. által előírt
kötelező ellátásokat. Ezen felül az intézményfenntartó társulások keretében számos
településen biztosítanak többletszolgáltatásokat:
családsegítés nyújtására a lakosságszáma alapján 4 település kötelezett, az ellátást
a 23 településből 21 biztosítja;
idősek klubjának működtetésére – lélekszáma alapján – csak Nagybajom városa
kötelezett, a szolgáltatás azonban további 18 településen hozzáférhető;
a kistérségben nincs 10.000 főt meghaladó lakosságú település, így
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására egyetlen település sem
kötelezett, azonban a szolgáltatás 18 településen működik;
a tanyagondnoki szolgálat működtetése nem kötelező feladat, ezt a kistérség 9
településén működtetik.
A szociális alapellátások biztosításának formái

Településnév
(lakosságszám)
Bárdudvarnok
(1186)
Csököly (1133)
Gige (395)
Hedrehely (483)
Hencse (377)
Jákó (672)
Kadarkút (2685)
Kaposfő (1732)
Kaposmérő
(2557)
Kaposújlak
(736)
Kaposszerdahely
(1058)
Kisasszond (188)
Kiskorpád (903)
Kőkút (609)
Mike (693)
Nagybajom
(3369)

TanyaSzociális
Házi
falu
Családétkez- segítséggondnoki
segítés
tetés
nyújtás
szolg.
Ö
Ö
Ö

Ö

Ö

Ö

Idősek
nappali
ellátása

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

Ö

IT

IT

IT

IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT
ESZ
IT
IT
IT
IT
IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT

IT
ESZ
IT
IT

IT

IT

IT

IT

ESZ
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Pálmajor (368)
Ö
Ö
Patca (55)
IT
IT
IT
Rinyakovácsi
Ö
IT
IT
IT
(150)
Szenna (732)
IT
IT
IT
IT
SzilvásszentÖ
IT
IT
IT
márton (210)
Visnye (248)
IT
IT
IT
IT
Zselickisfalud
IT
IT
IT
IT
(279)
„KT” az ellátás biztosítása kistérségi társulás útján biztosított
„IT” az ellátás biztosítása intézményfenntartó társulás útján biztosított
„Ö”az ellátás biztosítása önkormányzat fenntartásában biztosított
„ESZ” az ellátás biztosítása ellátási szerződés alapján biztosított

Ö
IT
IT
IT
IT
IT
IT

A kistérségben a szociális alapellátásokat négy intézményfenntartó társulás által
működtetett intézmény biztosítja. Az intézmények ellátási területén élők száma egyetlen
intézménynél sem haladja meg a 8000 főt, két intézmény esetében 4000 fő alatt marad.
A kaposmérői intézmény sajátossága, hogy két, nem a kistérséghez tartozó település is
az ellátási területéhez tartozik.
Szociális szakellátás
Intézmény neve,
ellátás típusa

Székhely

Evangéliumi
Pünkösdi
Kadarkút
Közösség
Szeretetotthona
Magas Cédrus
Kőkút
Szociális Otthon
- idősotthon
- szenvedélyb.
- hajléktalan ell.
- összesen

Fenntartó
Evangéliumi
Pünkösdi
Közösség
Somogy
Megyei
Önkormányzat

Férőhelyek
száma

Férőhely
Ellátottak
kihaszn.
(fő)
(%)
2008.

57

55

96

100
90
20
210

100
78
20
188

100
87
100
90

A kistérségben két szakosított szociális ellátást nyújtó intézmény működik, egy
megyei önkormányzati fenntartásban, utóbbi a szenvedélybetegek és hajléktalanok
ellátásán túl 100 fő részére nyújt idősek otthona ellátást. A másik intézmény fenntartója
az Evangéliumi Pünkösdi Közösség egyház, ami 55 fő idős részére nyújt ellátást. Az
intézmények magas férőhely-kihasználtsággal működnek, az idősotthoni ellátás
kihasználtsága a megyei intézményben 100%-os, az egyházi intézményben is közel
maximális, 96%-os. Mindkét intézmény várakozókat is nyilván tart. Kapacitásaik
hosszú távra lekötöttnek látszanak.
A szociális alapszolgáltatás és a szakellátás között gyakorlatilag nincs együttműködés.
Az alapszolgáltatási központok kapcsolata laza, jelentősen függ az intézményvezetők
közötti információcserétől. Az egészségügyi szakellátás és a szociális alapszolgáltatás
összehangolása a kórházi szociális munkások közreműködésével zajlik, javuló
színvonalon.
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IV.6. Kaposvári kistérség
A szociális alapellátások biztosításának formái
Településnév
(lakosságszám)
Alsóbogát (293)
Baté (841)
Bodrog (460)
Bőszénfa (548)
Büssü (406)
Cserénfa (237)
Csoma (478)
Csombárd (288)
Ecseny (241)
Edde (222)
Felsőmocsolád (475)
Fonó (319)
Gadács (123)
Gálosfa (336)
Gölle (1057)
Hajmás (240)
Hetes (1177)
Igal (1292)
Juta (1247)
Kaposgyarmat (116)
Kaposhomok (497)
Kaposkeresztúr (357)
Kaposvár (67270)
Kazsok (351)
Kercseliget (476)
Kisgyalán (215)
Magyaratád (894)
Magyaregres (658)
Mernye (1541)
Mezőcsokonya (1285)
Mosdós (1031)
Nagyberki (1466)
Orci (596)
Osztopán (859)
Patalom (358)
Polány (265)
Ráksi (506)
Sántos (571)
Simonfa (379)
Somodor (452)
Somogyaszaló (766)
Somogygeszti (514)
Somogyjád (1623)
Somogysárd (1317)

Tanyafalu
gondnoki
szolg.
Ö
ESZ
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö

Szociális
étkezteté
s

Házi
segítségnyújtás

IT
IT
Ő
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
KT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
Ö
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
KT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
KT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT

Családsegítés
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

Idősek
nappali
ellátása
IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
KT+ESZ
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
KT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

Ö
Ö
Ö
Ö

IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT
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Somogyszil (808)
Szabadi (319)
Szentbalázs (342)
Szentgáloskér (581)
Taszár (2043)
Újvárfalva (329)
Várda (523)
Zimány (629)
Zselickislak (335)
Zselicszentpál (418)

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

IT
IT
IT/Ö
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

2010/1.szám

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT
IT
IT
IT

A kistérségben az ellátást hat intézményfenntartó társulás által működtetett intézmény
biztosítja, melyből egy intézményben működik idősek otthona ellátás is.
Szociális szakellátás

Intézmény neve,
ellátás típusa

Székhely

Gálosfa Termál
Idősek Otthona

Gálosfa

Ezüstjuhar
Nyugdíjasház

Hetes

Csertán Márton
Otthon

Kaposvár

Liget Időskorúak
Kaposvár
Otthona
Pannon Mentő
Kht. Idősek
Otthona
Kiss Ferenc
Református
Idősek Otthona

Fenntartó
Boldog Évek
Közösség
Egyháza
Hetes Község
Önkormányzata
Kaposvári
Református
Egyházközösség
Kaposvár
Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Férőhely
Ellátottak
kihaszn.
Férőhelyek
(fő)
(%)
száma
2008.
55

n.a.

48

42

70

n.a.

60

60

100

88

Kaposvár

Pannon Mentő
Kht.

150

108

72

Mosdós

Magyarországi
Református
Egyház

66

63

95

Somogy Megyei
Önkormányzat

138

133

96

21

21

100

34

32

94

Somogy Megyei
Önkormányzat
Park Szociális
Otthona és
Patalom
Módszertani
Intézménye
Szociális Otthon
Együtt Könnyebb
Időskorúak
Somogyjád
Otthona
Zselici Rózsakert Szentbalázs

Somogyjád
Községi
Önkormányzat
Igaz Béke
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Idősek Otthona
Borostyán
Időskorúak
Otthona

Várda

Egyház
Borostyán
Időskorúak
Otthona
Alapítvány

2010/1.szám

22

18

82

Szakosított ellátás biztosítására a kistérség települései közül egyedül Kaposvár
Megyei Jogú Város kötelezett, mely feladatának eleget is tesz. Idősek otthona
működik további 9 intézményben, az összes ellátási kapacitás 664 férőhely. Az
intézményfenntartók között egyaránt megtalálhatóak a települési önkormányzatok, a
civil szervezetek, az egyházak és a megyei önkormányzat is. A rendelkezésünkre álló
információk alapján szinte minden otthonban magas a férőhely-kihasználtság. 5
intézmény 90% feletti kihasználtsággal működik, (közülük kettőben a kihasználtság
100%-os). További 3 intézményben 72, 82 illetve 88%-os a férőhely-kihasználtság. (2
intézmény nem szolgáltatott adatot.) A kistérségben szociális szakellátást működtet a
Magyar Vöröskereszt Nyitott Kapu Gondozási Központja, amely 40 férőhelyen éjjeli
menedékhelyet, 10 férőhelyen átmeneti szállást tart fenn hajléktalanok számára.
A háziorvosi szolgálatok kapcsolata a szociális alapszolgáltatással informális és jelentős
eltérést mutat a kistérségen belül. A szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményeknek
működő kapcsolata van a falugondnoki szolgálatokkal, melyet a települési
önkormányzatok működtetnek. A szociális alapszolgáltatás és szociális szakellátás
kapcsolata a települési önkormányzat által működtetett intézmények kivételével
informális, együttműködés egy-egy ellátott esetében tapasztalható.
IV.7. Koppány-völgye kistérség
A kistérségben a szociális ellátások biztosítása hiányos. A szociális
alapszolgáltatásokat a települési önkormányzatok saját működtetésben tartják fenn. A
kistérség 19 településén a lakosságszám nem éri el a 600 főt, e települések önerőből
többnyire nem képesek a két kötelező szociális alapellátás biztosítására sem. Ez is
közrejátszhat abban, hogy a kistérség 16 településén nem biztosított a jogszabályban
foglalt szociális alapszolgáltatások valamelyike, illetve 5 településen egyetlen
szociális alapszolgáltatást sem szerveztek meg. Szociális alapszolgáltatást nyújtó
intézmény csak a kistérség székhelyén, Tabon működik, de csak a településre nyújt
ellátást időskorúak tekintetében.
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A szociális alapellátások biztosításának formái

Településnév
(lakosságszám)

Tanyafalu
gondnoki
szolg.
Ö

Házi
Szociális
segítségétkeztetés
nyújtás

Családsegítés

Andocs (1132)
Ö
Ö
KT
Bábonymegyer (870)
Ö
KT
Bedegkér (470)
Ö
Ö
KT
Bonnya (290)
Ö
Ö
KT
Fiad (178)
Ö
Ö
KT
Kánya (485)
Ö
KT
Kapoly (698)
KT
Kára (64)
ESZ
Ö
KT
Kisbárapáti (488)
Ö
KT
Lulla (211)
ESZ
ESZ
KT
Miklósi (240)
Ö
Ö
Ö
KT
Nágocs (628)
Ö
Ö
KT
Sérsekszőlős (162)
ESZ
ESZ
KT
Somogyacsa (207)
Ö
Ö
KT
Somogydöröcske (175)
Ö
Ö
KT
Somogyegres (223)
KT
Somogymeggyes (556)
KT
Szorosad (116)
ESZ
Ö
Ö
KT
Tab (4802)
Ö
Ö
KT
Tengőd (502)
Ö
KT
Torvaj (309)
Ö
ESZ
ESZ
KT
Törökkoppány (463)
Ö
Ö
KT
Zala (257)
ESZ
ESZ
KT
Zics (400)
Ö
Ö
KT
„KT” az ellátás biztosítása kistérségi társulás útján biztosított
„Ö”az ellátás biztosítása önkormányzat fenntartásában biztosított
„ESZ” az ellátás biztosítása ellátási szerződéssel biztosított

Idősek
nappali
ellátása

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Ö

A táblázat szemlélteti a szociális alapellátás hiányosságait. A kistérségi társulás döntése
alapján 2010. január 1-jétől a szociális alapszolgáltatások biztosítására kistérségi
fenntartású szociális ellátást nyújtó intézményt kívánnak létrehozni, az előkészítés
folyamatban van. A társulás létrejötte megoldást jelenthet az aprófalvakból jelenleg
hiányzó ellátások biztosítására.
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Szociális szakellátás

Intézmény neve,
ellátás típusa

Koppány-völgye
Idősek Otthona és
Ápolási Központ
Diófa
Szenvedélybetegek
Rehabilitációs
Otthona
Dr. Takács Imre
Szociális Otthon
- pszich. betegek
otthona
- pszich. betegek
rehab. int.
- fogyatékosok
otthona
- összesen

Férőhely
Ellátottak
kihaszn.
Férőhelyek
(fő)
(%)
száma
2008.

Székhely

Fenntartó

Törökkoppány

Koppányvölgye
Idősek
Otthona és
Ápolási
Központ Kht.

80

63

79

Diótörés
Alapítvány

10

17

170

Lulla

Tab

Somogy
Megyei
Önkormányzat

88

88

100

12

12

100

30

30

100

130

130

100

Szociális szakellátást a kistérségben három intézmény biztosít, melyből egy a
Somogy Megyei Önkormányzat, egy alapítványi, egy pedig közhasznú társaság
fenntartásában működik. A férőhelyek kihasználtsága – egy kivétellel – teljes, egyedül a
törökkoppányi idősotthonban van szabad férőhely-kapacitás.
A szociális szak- és alapellátás között együttműködés alig tapasztalható. Az idősek
otthona ellátást nyújtó intézmény a településen közreműködik a szociális étkeztetésben.
A háziorvosi ellátás biztosított valamennyi településen, az ellátás színvonala megfelelő.
A háziorvosi szolgálat és a szociális alapszolgáltatás közötti kapcsolatról érdemi
információval nem rendelkezünk. A kistérségben az alapszolgáltatási ügyeletet három
szolgáltató nyújtja, az ellátás párhuzamosan szervezett, kistérségi szintű együttműködés
nem tapasztalható.
IV.8. Lengyeltóti kistérség
A kistérség települései az Szt. előírásai szerinti ellátásokat maradéktalanul
biztosítják. Valamennyi településen van családsegítés és biztosítják az idősek nappali
ellátását, bár ennek működtetésére csak Lengyeltóti város kötelezett.
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A szociális alapellátások biztosításának formái
TanyaHázi
Településnév
falu
Szociális
Családsegítségny
(lakosságszám)
gondnoki étkeztetés
segítés
újtás
szolg.
Buzsák (1479)
Ö
IT
IT
IT
Gyugy (289)
Ö
IT
IT
IT
Hács (410)
Ö
IT
IT
IT
Kisberény (176)
IT
IT
IT
Lengyeltóti (3354)
Ö
IT
IT
IT
Öreglak (1642)
Ö (2 db)
IT
IT
IT
Pamuk (294)
Ö
IT
IT
IT
Somogyvámos (799)
IT
IT
IT
Somogyvár (1868)
Ö
IT
IT
IT
Szőlősgyörök (1233)
IT
IT
IT
„IT” az ellátás biztosítása intézményfenntartó társulás útján biztosított
„Ö”az ellátás biztosítása önkormányzat fenntartásában biztosított

Idősek
nappali
ellátása
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

A kistérségben a szociális alapszolgáltatásokat a kistérség települései által létrehozott és
működtetett alapszolgáltatási központ biztosítja. A kistérség valamennyi településén
azonos szintű a szociális alapszolgáltatások elérhetősége, az intézmény szakemberei
folyamatosan figyelemmel kísérik a célcsoportok szociális szükségleteit.
Szociális szakellátás
A kistérségben szociális szakellátást nyújtó intézmény nem működik, az idősek
körében jelentkező szakellátás iránti igényt a megyei fenntartású intézmények útján
elégítik ki.
Az alapszolgáltatási központ kapcsolata megfelelő a kistérségen kívül működő,
szakosított ellátást nyújtó megyei fenntartású intézményekkel, bár zömében egy-egy
ellátási igény kielégítésére korlátozódik. A szociális intézmény kapcsolata a
háziorvosokkal általában jó, de személyfüggő. A háziorvosok és a praxisnővérek –
ismerve a lakosság szociális és egészségügyi problémáit – értesítik a szociális
intézményt, ha észlelik, hogy a betegeik közül valamelyik a továbbiakban szociális
ellátásra szorul.
IV.9. Marcali kistérség
A Marcali Kistérség szociális ellátása széleskörű és jól strukturált. Az ellátási igény
az idősek magas aránya, a kistelepülések jelentős száma miatt fokozottan jelenik meg a
kistérségben. A szociális alapszolgáltatásokat a kistérségi többcélú társulás koordinálása
mellett öt intézményfenntartó társulásban működő alapszolgáltatási intézmény
biztosítja. A kialakított intézményi struktúrának köszönhetően a kis lélekszámú
településeken élők is nagy eséllyel jutnak hozzá a szociális alapszolgáltatásokhoz. A
településeken 100%-ban biztosított a családsegítő szolgáltatás, annak ellenére, hogy
csak 3 település kötelezett a szolgáltatás működtetésére. Hasonlóan számos, ha nem is
valamennyi településen biztosított az idősek nappali ellátása és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás. Ez utóbbi ellátást kistérségi szinten szervezték meg. A szociális
ellátások biztosításában a települések közötti együttműködés magas szintű.
A szociális alapellátások biztosításának formái
Településnév

Tanya-falu

Szociá-

Házi

Család-

Idősek

Jelzőrend-
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segítés

Balatonberény (1224)
IT
IT
IT
Balatonkeresztúr
IT
IT
IT
(1714)
Balatonmáriafürdő
IT
IT
IT
(739)
Balatonszentgyörgy
IT
IT
IT
(1697)
Balatonújlak (524)
Ö
Ö
IT
IT
Böhönye (2437)
Ö
IT
IT
Csákány (304)
Ö
Ö
KT
KT
Csömend (339)
Ö
IT
IT
Főnyed (94)
Ö
KT
KT
Gadány (394)
Ö
Ö
Ö
Ö
Hollád (276)
IT
IT
IT
Hosszúvíz (48)
Ö
Ö
Ö
Ö
Kelevíz (365)
Ö
Ö
IT
IT
Kéthely (2453)
Ö
IT
IT
Libickozma (43)
Ö
IT
IT
Marcali (12128)
Ö
IT
IT
Mesztegnyő (1389)
Ö
Ö
Ö
Nagyszakácsi (493)
Ö
Ö
IT
IT
Nemesdéd (794)
Ö
IT
IT
Nemeskisfalud (109)
Ö
Ö
IT
Nemesvid (824)
Ö
Ö
IT
IT
Nikla (749)
Ö
Ö
IT
IT
Pusztakovácsi (913)
Ö
Ö
IT
IT
Sávoly (591)
Ö
KT
KT
Somogyfajsz (534)
Ö
Ö
IT
IT
Somogysámson (779)
Ö
Ö
KT
KT
Somogysimonyi (90)
Ö
Ö
IT
Somogyszentpál
Ö
KT
KT
(803)
Somogyzsitfa (589)
Ö
KT
KT
Szegerdő (231)
Ö
Ö
KT
KT
Szenyér (343)
Ö
Ö
IT
IT
Szőkedencs (318)
Ö
KT
KT
Tapsony (784)
Ö
IT
IT
Táska (444)
Ö
Ö
IT
IT
Tikos (139)
Ö
IT
IT
IT
Varászló (149)
Ö
Ö
IT
Vése (789)
Ö
IT
IT
Vörs (876)
IT
IT
IT
„IT” az ellátás biztosítása intézményfenntartó társulás útján biztosított
„Ö”az ellátás biztosítása önkormányzat fenntartásában biztosított
„KT” az ellátás biztosítása kistréségi társulása keretében történik

nappali
ellátása

IT

szeres
házi
segítségnyújtás
ESZ

IT
IT
IT

IT

IT
Ö

KT

IT
KT
Ö

IT

IT
Ö
IT
IT
IT
IT
Ö
IT

IT
IT
IT
KT

KT
KT
KT
IT
KT
KT
IT

KT
KT
KT

KT

KT
KT
KT
IT
IT
IT
KT
KT
IT

A kistérségben a szociális alapszolgáltatást öt intézményfenntartó társulás
intézményei biztosítják. Az intézmények ellátási területén élők száma a Marcali
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Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ kivételével egyik intézmény esetében
sem haladja meg a 6000 főt. A kistérségben jelenleg három településen nem biztosított a
házi segítségnyújtás, egy településen a szociális étkeztetés. A szociális étkeztetés
területén az önkormányzati feladatellátás a meghatározó, annak ellenére, hogy az egyéb
szociális alapellátásokat az intézményfenntartó társulások keretében szervezték meg.
Tanya - és falugondnoki szolgálat 13 településen működik.
Szociális szakellátás

Intézmény neve,
ellátás típusa

Székhely

Elesett Öregekért
Alapítvány
Szeretetotthona

Gadány

Anna Szeretetotthon

Marcali

Szociális és Eü.
Szolg. Központ
Idősek Otthona és
Gondozóháza

Marcali

Őszi Fény Idősek
Otthona
Esthajnal Idősek
Otthona
Fővárosi
Önkormányzat
Értelmi
Fogyatékosok
Otthona
Regens Wagner
Fogyatékkal Élők
Bentlakásos
Intézménye

Fenntartó
Elesett
Öregekért
Alapítvány
Megbékélés
Szociális
Otthon
Alapítvány
Marcali Város
Önkormányzat
a

Őszi Fény
Somogyfaj
Otthon
sz
Alapítvány
Esthajnal az
Idősek
Vése
Gondozásáért
Alapítvány
Kéthely

Fővárosi
Önkormányzat

Regens
BalatonmáWagner
riafürdő
Alapítvány

Férőhelyek
száma

Férőhely
kihaszn.
(%)
2008.

Ellátottak
(fő)

96

n.a.

14

14

100

20

20

100

28

27

96

42

39

93

212

214

101

35

25

71

A kistérségben 7 intézmény végez szakosított szociális ellátást, melyből öt idősek
otthona ellátást nyújt, két intézményben pedig fogyatékkal élők ellátása történik. A
férőhely-kihasználtság – a Regens Wagner Otthon kivételével – mindenütt igen magas,
90%-ot meghaladó, és több intézmény teljes kapacitás-kihasználtsággal működik.
Az egészségügyi alap- és szakellátás magas színvonalú a kistérségben. A háziorvosi
ellátással elégedettek, az intézmények. Az otthoni szakápolási szolgáltatásra három
fenntartó rendelkezik működési engedéllyel, az ellátás színvonala meghaladja a többi
kistérségben tapasztalt szintet. Kiemelkedően jó színvonalú a szolgáltatás a Böhönyei
mikrotérségben. Az átlagosnál magasabb szintű ellátás ellenére néhány kisebb
településen nehezen vehető igénybe a szolgáltatás. A szociális terület és a háziorvosok
között jó kapcsolat alakult ki, az együttműködés stabil és rendszeres. Az otthoni
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szakápolási szolgáltatás működő kapcsolatot tart fent a szociális alapszolgáltatással,
kiemelten a házi segítségnyújtással.
IV.10. Rinyamenti kistérség
A kistérség települései az Szt. előírásai szerinti ellátásokat maradéktalanul
biztosítják, sőt, ezen túlmenően valamennyi településen azonos mértékben érhető el
valamennyi alapszolgáltatás.
A szociális alapellátások biztosításának formái
Településnév
(lakosságszám)

Tanyafalu
gondnoki
szolg
Ö

KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT
KT

KT
KT

Házi
Idősek
Szociális
Családsegítségnappali
étkeztetés
segítés
nyújtás
ellátása

Bakháza (210)
KT
KT
KT
Beleg (685)
KT
KT
KT
Bolhás (477)
KT
KT
KT
Görgeteg (1211)
KT
KT
KT
Háromfa (824)
KT
KT
KT
Kaszó (137)
Ö
KT
KT
KT
Kisbajom (421)
Ö
KT
KT
KT
Kutas (1538)
KT
KT
KT
Lábod (2106)
KT
KT
KT
Nagyatád (11712)
KT
KT
KT
Nagykorpád (618)
Ö
KT
KT
KT
Ötvöskónyi (948)
KT
KT
KT
Rinyabesenyő
Ö
KT
KT
KT
(205)
Rinyaszentkirály
Ö
KT
KT
KT
(421)
Segesd (2671)
Ö
KT
KT
KT
Somogyszob
KT
KT
KT
(1730)
Szabás (601)
Ö
KT
KT
KT
Tarany (1256)
KT
KT
KT
„KT” az ellátás biztosítása kistérségi társulás útján biztosított
„Ö”az ellátás biztosítása önkormányzat fenntartásában biztosított

A szociális alapellátás kistérségi fenntartású intézmény keretében működik. A
szociális szolgáltatásban megvalósult a teljes kistérségi együttműködés. A jelenlegi
struktúra a kötelező mértéket messze meghaladó mértékű szolgáltatások biztosítására
nyújt lehetőséget, amelybe beletartozik, hogy a legkisebb településeken is elérhető a
családsegítés, az idősek nappali ellátását biztosító Idősek Klubja és a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás is. Az ellátásszervezés módja finanszírozási szempontból is a
legkedvezőbb: a legtöbb állami forrás bevonását biztosítja a szociális ellátásba.
Szociális szakellátás

Intézmény neve,
ellátás típusa

Székhely

Fenntartó

Férőhelyek
száma

Férőhely
kihaszn.
(%)
2008.

Ellátottak
(fő)
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Rinyamenti
Nagyatád
Szociális
Szolgáltatási
Lábod
Központ
Gondviselés
Segesd
Szociális Otthon
- idősotthon
- fogyatékos otthon
- szenvedélyb.
otthon
- szenvedélyb.
rehab.
- összesen
Fészek Szociális
Szolgáltató Központ Nagyatád
és Lakóotthon

Rinyamenti
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Somogy
Megyei
Önkormányzat

Mozgáskorlátozottak
Somogy
Megyei
Egyesülete

2010/1.szám

40

40

100

18

18

100

170
80

165
80

97
100

100

102

102

50

50

100

400

397

99

9

8

89

A kistérségi társulás által fenntartott intézményben szakellátást is biztosítanak. Két
telephelyen 40, illetve 18 férőhelyen idősek otthona működik. Mindkét otthon férőhelykihasználtsága maximális. A kistérségben a megyei önkormányzat, valamint a
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete is működtet szociális szakellátást.
Előbbi integrált intézményben idősotthoni, fogyatékos otthoni ellátást nyújt és
szenvedélybetegek számára biztosít bentlakásos elhelyezést. A férőhely-kihasználtság
mindegyik ellátás formában maximális. A Fészek Otthon 9 férőhelyen fogad
fogyatékkal élőket, 2008-ban 8 fő volt az ellátotti létszám (89%).
A kistérségben magas szintű az együttműködés a szociális alapszolgáltatások és az
egészségügyi ellátórendszer között, a szociális közszolgáltatások jelentős részét
kistérségi szinten szervezik és működtetik. A háziorvosi szolgálat együttműködése
ideális a szociális alapszolgáltatással. A magas fokú szervezettség és hatékonyság
ellenére van lehetőség az ellátórendszer szereplőinek intenzívebb együttműködésére, és
így az ellátási színvonal további javítására. A megyei illetve civil fenntartású
otthonokkal nincs rendszeres kapcsolat, holott komplex kistérségi szolgáltatás
nyújtásához ez is elengedhetetlen. A megyei fenntartású intézmény már 3 alkalommal
rendezett konferenciát a szenvedélybetegségről, amelyen jelentős számban részt vettek
az alapszolgáltatási központok munkatársai is. Az együttműködés így kialakulni látszik,
amelynek továbbfejlesztése és rendszeressé tétele javasolható.
IV.11. Siófoki kistérség
A kistérség települései – Siójut település kivételével – a szociális törvény előírásai
szerinti ellátásokat maradéktalanul biztosítják. Ezen túlmenően minden településen
biztosított a családsegítés és több helyen működik a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás.
A szociális alapellátások biztosításának formái

Településnév
(lakosságszám)

TanyaHázi
Idősek
falu
Szociális
Családsegítségnappali
gondnoki étkeztetés
segítés
nyújtás
ellátása
szolg.

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
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Balatonendréd
Ö
Ö
IT
(1412)
Nagyberény(1406)
Ö
IT
IT
Nyim (321)
Ö
IT
IT
Ságvár (1950)
Ö
Ö
IT
Siójut (621)
Ö
IT
Som (736)
Ö
Ö
IT
Ádánd (2 246)
Ö
Ö
IT
Zamárdi (2671)
Ö
Ö
IT
Balatonszabadi
Ö
Ö
IT
(3041)
Siófok (24794)
Ö
Ö
IT
Ö
„IT” az ellátás biztosítása intézményfenntartó társulás útján biztosított
„KT” az ellátás biztosítása kistérségi társulás útján biztosított
„Ö”az ellátás biztosítása önkormányzat fenntartásában biztosított
„ESZ” az ellátás biztosítása ellátási szerződés alapján biztosított

2010/1.szám

KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT

A kistérségben a szociális alapszolgáltatás területen csak a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásban és családsegítésben van kistérségi együttműködés. A szociális
alapszolgáltatások jelentős részét a települési önkormányzatok biztosítják, nem
intézményi formában. Jelenleg egy településen nem működik házi segítségnyújtás.
Falu/tanyagondnoki szolgálat egyetlen településen sem működik.
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Szociális szakellátás

Intézmény neve,
ellátás típusa

Székhely

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Siófok
Gondviselés HázaIdősek Otthona
Siófok Város
Siófok
Gondozási Központja

Fenntartó
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Egyesület
Siófok Város
Önkormányzat

Férőhely
Ellátottak
kihaszn.
Férőhelyek
(fő)
(%)
száma
2008.
42

39

93

95

85

89

A kistérségben két fenntartó működtet idősotthont, mindkettő siófoki székhelyű. A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 42 férőhelyes otthonában 2008-ban 39 főt gondoztak, a
férőhely-kihasználtság magas, 93%-os. Siófok Város Önkormányzatának fenntartásában
95 férőhelyes otthon működik, amelyben 2008-ban 85 férőhelyen gondoztak
ellátottakat, kihasználtsága közel 90%-os volt. A kihasználatlannak tűnő férőhelyek
minden bizonnyal csak a gondozásba vétel technikai átfutási ideje miatt jelentkeznek,
hiszen mindkét intézményben magas az elhelyezésre várakozók száma.
Az egészségügyi ellátás és a szociális szolgáltatások közötti kapcsolatról érdemi
információval csak Siófok város vonatkozásában rendelkezünk. A kistérségi társulás
2009. tavaszán jött létre, és érdemben nem működik. Az idősek otthona és a városi
kórház rendszeres kapcsolatot tart fenn, együttműködésük kiváló, de csupán a város
lakosságát látják el. A háziorvosi szolgálat és a szociális alapszolgáltatás között a
kapcsolat erősen személyfüggő, de működik. Alapvető probléma, hogy a formailag
létrehozott társulás gyakorlatilag nem működik, így az ellátásban nem jelentkeznek a
hatékony szervezeti forma előnyei.
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A MEGYEI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYRENDSZER STRUKTÚRÁJA

A Somogy Megyei Önkormányzat változatlanul a megye legnagyobb
intézményfenntartója: nyolc tartós bentlakásos szociális intézményt működtet 12
telephelyen, összesen 1 560 férőhelyen. A megyei fenntartású intézmények ellátotti
csoportoknak megfelelő férőhely-struktúráját a koncepció 14. sz. melléklete
tartalmazza.
V.1. A megyei fenntartású, tartós bentlakást biztosító intézmények
Az egyes intézmények férőhelyadataiban, működési engedélyeik egyéb paramétereiben
lényeges változás az ellátottak igényeinek megfelelően három intézményünk esetében
történt az előző felülvizsgálat óta:
a berzencei Szeretet Szociális Otthon esetében a fenntartó saját forrásból, 41
millió Ft értékben 2009 júliusától kezdte meg működését Berzencén az időskorú
részleg épületében a 30 férőhelyes demens részleg;
a drávatamási Drávakastély Szociális Otthon kastélyosdombói telephelyének
kiürítése – tekintettel az épület rendkívül rossz állagára, a felújítás rendkívül
magas költségére és a csökkenő összellátotti létszámra – 2009 augusztusában
megtörtént;
a kálmáncsai Fehér Akác Szociális Otthon esetében férőhely-átcsoportosítást
hajtottunk végre a fogyatékos ellátás férőhelyeinek javára, a kastélyosdombói
telephelyről áthelyezett ellátottak fogadása érdekében.
A megyei fenntartású intézményrendszer nyolc intézménye összesen 13 működési
engedéllyel rendelkezik, melyből 9 működési engedély határozott idejű. Négy szociális
intézményünk rendelkezik végleges, határozatlan idejű működési engedéllyel: a
kálmáncsai, a segesdi intézmény szabási részlege, a patalomi és a berzencei szociális
otthon időskorú részlege. A határozott idejű működési engedéllyel rendelkező
intézmények esetében valamennyi esetben a szakdolgozói létszám hiánya, 2 esetben az
akadálymentesség hiánya, 8 esetben a tárgyi feltételek hiánya és 3 esetben az ellátást
biztosító épület rossz állapota indokolja a határozott idejű működési engedély meglétét.
Valamennyi érintett intézményünk esetében a működési engedélyek 2012. december 31ig meghosszabbításra kerültek.
V.1.1. Somogy Megyei
Drávatamási

Önkormányzat

Az intézmény székhelye:
Ellátási forma, férőhely:
Telephely:

7979 Drávatamási, Fő u. 41/a.
súlyos értelmi fogyatékosok ápolása-gondozása, 150 fh
7979 Kastélyosdombó Fő u. 4. (megszüntetése
folyamatban)
középsúlyos értelmi fogyatékosok ápolása-gondozása, 47 fh

Ellátási forma, férőhely:

Drávakastély

Szociális

Otthona,

Az intézmény székhelyén az elhelyezési körülmények átlagosnak mondhatóak. A
foglalkoztatás színvonalas, az ellátottak nagy arányban kerülnek bevonásra, eredményes
a mentálhigiénés ellátás is. A 2008. év tavaszán lefolytatott átvilágítás is megerősítette,
hogy indokolt a kastélyosdombói rossz állapotú kastélyépület ellátottainak áthelyezése.
A telephely kritikus műszaki állapota, a helyben történő foglalkoztatás
megoldhatatlansága megnehezítette ezen a telephelyen a szakmai tevékenységet is. A
fenntartó megyei önkormányzat uniós pályázatot nyújtott be az intézmény geotermikus
fűtésének megvalósítására.
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V.1.2. Somogy Megyei Önkormányzat
Gyermekotthona, Barcs
Az intézmény székhelye:
Ellátási forma, férőhely:

Együtt-Egymásért

2010/1.szám

Szociális

és

7570 Barcs, Táncsics u. 24.
fogyatékosok ápolása-gondozása, 100 fh
fogyatékosok rehabilitációja, 20 fh

A néhány évtizede még korszerűnek számító szemlélettel (pavilonrendszerben) épült
intézmény jelenleg majdnem ugyanolyan súlyos műszaki problémákkal küzd, mint
azok, amelyek évszázados kastélyépületekben működnek. Az épületeket összekötő
folyosó rossz műszaki állapota, az ebből adódó irreálisan magas fűtési költségek a téli
időszakban, és az általában is erősen amortizálódott intézmény nagyon megnehezíti a
szakmai munka végzését.
A fejlesztő és a mentálhigiénés ellátásnak az intézményen belül komoly szakmai bázisa
és objektíve is elismeréseket kivívó eredményei (ének és zenekar hazai és nemzetközi
sikerekkel) vannak.
Az elhelyezési körülmények – a viszonylag új kialakítás ellenére – a mai kor
követelményeinek már nem felelnek meg. A 10 ágyas lakószobák kiváltása ugyan
megkezdődött, az intézménynek több kis létszámú, 3-4 ágyas szobát sikerült már
kialakítania. Az egész intézmény vonatkozásában e célt szolgálná a TIOP 3.4.2-09/1.
„Bentlakásos intézmények korszerűsítése” c. pályázati felhívás, mely vonatkozásában
jelenleg társadalmi egyeztetés zajlik. Az eddig elnyert támogatások eredményeként
megvalósult az intézmény részleges tetőfelújítása és a nyílászárók korszerűsítése,
valamint a fűtéskorszerűsítés.
V.1.3. Somogy Megyei Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona, Kálmáncsa
Telephely:
Ellátási forma, férőhely:

7538 Kálmáncsa, Kossuth u. 1.
idősek ápolása-gondozása, 25 fh
szenvedélybetegek ápolása-gondozás, 30 fh
fogyatékosok ápolása-gondozása, 45 fh

Két nagyobb és több kisebb épületben történik a gondozottak ellátása. A
melléképületekben kialakított lakószobák a jelenlegi profil mellett jelentősen
megnehezítik az ellátást. Az intézményben nyújtott ápoló-gondozói ellátás céljaira a sok
kis épület, melyek között csak a szabadban, az udvaron keresztül lehet közlekedni, nem
előnyös. Mivel az intézmény tartósan üres férőhelyekkel működött az idősellátás
vonatkozásában, így férőhely-átcsoportosítás eredményeképpen az idősotthoni és a
szenvedélybeteg létszám csökkentésre került. Az összellátotti létszám változatlanul
hagyása mellett a fogyatékos ellátotti létszám emelése elősegítette a kastélyosdombói
telephely ellátottainak elhelyezését.
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V.1.4. Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona, Segesd
Az intézmény székhelye:
Ellátási forma, férőhely:
Telephely:
Ellátási forma, férőhely:

7562 Segesd, Kossuth u. 1.
idősek ápolása-gondozása, 170 fh
szenvedélybetegek ápolása-gondozása, 100 fh
Segesd, József A. u. 2
fogyatékosok ápolása-gondozása, 80 fh

Telephely:
Ellátási forma, férőhely:

Szabás, Szabadság u. 86.
szenvedélybetegek rehabilitációja, 50 fh

A megye legnagyobb, három telephelyen működő, ennek megfelelően önmagában is
többféle adottságokkal rendelkező, több profilú intézménye. Az intézmény székhelye
egy kastélyépület, egyik telephelye egy kolostorból leválasztott épületrész, másik
telephelye szintén egy kastélyépületben működik. Ennek ellenére az intézményben
általában is kielégítőnek, legalább átlagosnak, de a szabási felújított épületben
kifejezetten jónak mondhatóak az elhelyezési körülmények, és a 2006-ban kialakított
foglalkoztató helyiség jelentősen javította a rehabilitációs tevékenység feltételeit.
Elnyert támogatás eredményeként megvalósult az intézmény tetőfelújítása és a
nyílászárók korszerűsítése. A kolostorépület, valamint a kastélyépület kiváltása indokolt
lenne, azonban a pályázati lehetőségek során ilyen kiugróan magas támogatási összeg
nem biztosított.
V.1.5. Somogy Megyei Önkormányzat Magas Cédrus Szociális Otthona, KőkútGyöngyöspuszta
Az intézmény székhelye:
Ellátási forma, férőhely:

7531 Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1.
időskorúak ápolása-gondozása, 100 fh
szenvedélybetegek ápolása-gondozása, 78 fh
szenvedélybetegek rehabilitációs célú
lakóotthona, 12 fh
hajléktalanok ápolása-gondozása, 10 fh
hajléktalanok rehabilitációja, 10 fh

Az átalakított kastélyépületben, és a mellette 2006-ban kialakított lakóotthonban
viszonylag nagy létszámú gondozottat ellátó, és sokféle profillal működő intézmény:
idős, demens, szenvedélybeteg ápoló-gondozó, szenvedélybeteg rehabilitációs,
hajléktalan ápoló-gondozó és hajléktalan rehabilitációs tevékenység egyaránt folyik.
Több szempontból a megyei intézmények átlagánál is nehezebb helyzetben van az
otthon: megközelítése, az infrastrukturális környezet, különös tekintettel a
telekommunikációra kifejezetten rossznak mondható. A rehabilitációs lakóotthon a mai
kor követelményeinek megfelelő színvonalon biztosítja a lakhatást és a kulturált
közösségi életet az ott élőknek.
Az intézményben magas színvonalú foglalkoztatás zajlik, mind munka-rehabilitáció,
mind pedig fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében, maga az intézmény a
foglalkoztató. A 2009. évben megvalósult az intézmény komplex akadálymentesítése.
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V.1.6. Somogy Megyei Önkormányzat Park Szociális Otthona és Módszertani
Intézménye, Patalom
Az intézmény székhelye:
Ellátási forma, férőhely:

7463 Patalom Bucsi Ignác u. 1.
idősek ápolása-gondozása, 103 fh
pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, 35 fh

Az intézmény a megye többi intézményéhez képest jobb tárgyi, építészeti feltételek
között, kisebb ellátotti létszámmal működő intézmény. Épületének nagy előnye, hogy
újabb építésű (nem átalakított kastélyépület, mint a legtöbb megyei intézmény), de a
mai kor követelményeinek már nem felel meg, jelentős felújításokra, és átalakításokra
szorul. Ennek ellenére az ellátás magasabb színvonalú nyújtásának jobbak a feltételei,
melyeket az intézmény ki is használ ellátottai javára (komfortosabb elhelyezés,
kiszolgáló egységek).
A régióban a módszertani feladatokat 2008 második felétől konzorcium látja el,
azonban az intézmény meglévő kapcsolatrendszerének kihasználása és kamatoztatása az
intézmények szakmai munkájának javára fordítható, ennek megfelelően az intézmény
továbbra is megyei szintű módszertani feladatokat lát el a fenntartó által meghatározott
feladatok tekintetében. Az intézmény együttműködési megállapodást kötött a regionális
módszertani feladatokat ellátó SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani
Humánszolgáltató Központ Gesztorszervezetével az ápolási díjjal kapcsolatos, az
étkeztetés és házisegítségnyújtás vonatkozásában a szociális szolgáltatók szakmai
ellenőrzésével kapcsolatos, az idősek nappali ellátása vonatkozásában a szociális
intézmények szakmai ellenőrzésével kapcsolatos, valamint az idősek gondozóháza és az
idősek otthona vonatkozásában a szociális intézmények szakmai ellenőrzésével
kapcsolatos szociális módszertani feladatok ellátása céljából.
Az intézmény vonatkozásában megvalósult az akadálymentesítés 1. üteme, a komplex
akadálymentesítés megvalósítása pedig 2010-re várható, melyet elnyert pályázati
támogatás biztosít. A jövőben az intézmény felvállalja demens centrum kialakítását a
pszichiátriai férőhelyek számának csökkentésével. A patalomi otthon tetőszerkezete is
felújításra szorul, pályázati források bevonásával valósítható meg.
V.1.7. Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona, Berzence
Az intézmény székhelye:
Ellátási forma, férőhely:

7516 Berzence Szabadság tér 17.
pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, 145 fh

Telephelye:
Ellátási forma, férőhely:

7516 Berzence Lakótelep 3.
idősek ápolása-gondozása, 120 fh

Az intézmény székhelyén a 145 férőhelyes pszichiátriai betegek ápoló-gondozó részlege
megyei összehasonlításban talán a legrosszabb elhelyezési körülmények között, zsúfolt,
egymásba nyíló 9-10 ágyas hatalmas szobákkal, akadálymentesítésre teljesen
alkalmatlan, műemléknek számító, romos kastélyépületben működik. Ehhez képest
kifejezetten magas színvonalúnak mondható az intézmény telephelyén lévő idősek
otthona, melyben összesen 120 idős ember teljes körű ellátását biztosítják, melyből 30
férőhelyen demens ellátottak kerülhetnek elhelyezésre.
A pszichiátriai részlegen az elhelyezési körülmények tárgyi feltételei korlátozottak. A
kastélyépületben nyújtott pszichiátriai ellátás jövőjét mindenképpen az ellátási
körülmények jelentős javítása kell, hogy meghatározza, e nélkül az ellátás
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biztonságának garantálása sem oldható meg. A szociális intézmények átvilágítása is
kihangsúlyozta a kastélyépület kiváltásának szükségességét.
V.1.8. Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona, Tab
Az intézmény székhelye:
Telephely:
Ellátási forma, férőhely:

8660 Tab, Kossuth u. 107.,
8660 Tab, Dobó Katica u. 1.
pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, 88 fh
pszichiátriai betegek rehabilitációja, 12 fh
súlyos értelmi fogyatékosok ápolása-gondozása, 30 fh

Az intézmény székhelyén a pszichiátriai ápoló-gondozó ellátás mellett pszichiátriai
betegek rehabilitációja, és 30 súlyosan fogyatékos személy ellátása történik. A
pszichiátriai ápoló-gondozó ellátás ebben az intézményben is egy régi kastélyépületben
zajlik, ami ennek köszönhetően részben nem felel meg a modern követelményeknek. Az
intézmény menedzsmentje azonban a folyamatos felújítások során olyan megoldások
alkalmazásával tesz kísérletet az emberségesebb és funkcionális szempontból is
előnyösebb elhelyezés kialakítására, melyek építészeti átalakítással, jelentős költséggel
nem járnak.
A rehabilitációs tevékenység tárgyi feltételei kiválóak, a különálló épületben egy
modern lakóotthon színvonalának megfelelő elhelyezési körülmények biztosítottak, a
fogyatékos ellátásnak helyt adó épület tetőterében 2006-ban kialakított foglalkoztató
helyiség minden szakmai igényt kielégít. Kevésbé megfelelő a súlyos, általában
halmozottan sérült fogyatékosok ellátásának elhelyezési körülményei.
Az intézmény elnyert pályázat eredményeképpen közel 47.000.000 Ft támogatásban
részesül, mely lehetőséget teremt az intézmény területén jelenleg karbantartó
műhelyként használt épület átalakítására speciális ellátási igényű gondozottak ellátását
biztosító részleggé, valamint a foglalkoztató helyiség mellett férőhelyek kialakítására,
amely a kastélyépület zsúfoltságát hivatott csökkenteni.
V.2. A rendelkezésre álló erőforrások
V.2.1. Humán erőforrások
A humán erőforrás ismertetése során külön ismertetjük a technikai dolgozók, valamint a
szakdolgozók létszámát.

Barcs

Berzence

Drávatamási
Kőkút

szakdolgozók
egyéb
összesen
szakdolgozók
egyéb
összesen

2003.
61
41
102
39
53
92

2004.
61
41
102
39
53
92

2005.
58
40
98
39
53
92

2006.
57
39
96
39
51
90

2007.
55
37
92
40
47
87

2008.
55
36
91
40
39
79

szakdolgozók
egyéb
összesen
szakdolgozók
egyéb

69
40
109
53
46

69
40
109
53
46

69
38
107
53
45

70
35
105
51
44

67
35
102
51
40

62
31
93
51
38
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Kálmáncsa

Patalom

Segesd

Tab

összesen
szakdolgozók
egyéb
összesen
szakdolgozók
egyéb
összesen
szakdolgozók
egyéb
összesen
szakdolgozók
egyéb
összesen

99
28
28
56
35,9
23,5
59,4
116
77
193
41
34
75

99
32
27,5
59,5
37,4
21,5
58,9
116
76
192
41
34
75

2010/1.szám

98
32
27,5
59,5
36,6
22
58,6
116
75
191
39
36
75

95
32
25
57
40
21
61
113
74
187
37
34
71

91
31
24
55
36,4
20,6
57
111
71
182
37
32
69

Az igazgatási és a technikai személyzet létszámában nagy különbségek mutatkoznak,
melyek nem minden esetben állnak összhangban az adott intézmény nagyságával
(jelentős létszámnövelő tényező pl. az elavult fűtési rendszer).
Engedélyezett státuszok
száma (technikai és igazgatás)
2007
2008
Patalom
22
21
Barcs
37
36
Drávatamási
35
31
Segesd
71
64
Berzence
47
39
Kálmáncsa
24
22
Kőkút
40
38
Tab
32
31
A megyei fenntartású intézmények többségében az ellátások tárgyi körülményei nem
képviselik a legmagasabb minőséget. A hatósági, fenntartói ellenőrzések és az ellátottak
elégedettsége alapján azonban megállapítható, hogy intézményeinkben a vezetés
irányításával magas színvonalú szakmai munkát végeznek a szociális szakemberek.
V.2.2.

Tárgyi eszközök

A korszerű, jó minőségű tárgyi eszközök hiánya jelentősen megnehezíti a megfelelő
szakmai színvonalú és hatékonyságú ellátások biztosítását. Az intézmények
gépkocsiállományát általában a gondozottak kórházba és szakrendelésekre szállítására
használják (a gyér tömegközlekedést kevesen tudják igénybe venni, a mentőszolgálat
átszervezésével a betegszállítás lehetőségei az intézmények számára romlottak). A
távoli telephellyel működő intézményekben az ételkiszállítás állandó feladatot jelent,
csak néhány hideg vacsora esetében tudják nélkülözni a gépkocsit. A gépkocsipark
intézményenkénti eloszlása, értéke nagyon heterogén képet mutat. Az épületeket
körülvevő parkok fenntartásához szükséges gépekkel rendelkeznek az intézetek, a
parkfenntartást saját maguk végzik magas színvonalon. A mosodák általában jól
felszereltek, a legtöbb intézményben nagy értékű ipari mosó- és szárítógépekkel
dolgoznak. A konyhák megfelelnek a több száz adag főzéséhez szükséges szigorú
előírásoknak (HACCP).
V.3. Gazdálkodás, finanszírozás

89
31
22
53
45
19
64
112
64
176
37
31
68
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A szociális ellátórendszer bemutatásához elengedhetetlenül hozzátartozik a
finanszírozási helyzet vizsgálata. A gazdasági adminisztráció 2008-ban jelentősen
átalakult a fenntartó döntése nyomán bevezetett „kiskincstári” rendszernek
köszönhetően.
Az intézmények saját bevételeinek nagy része a gondozottak által fizetett térítési
díjakból származik, kisebb része egyéb bevétel (pl. munkahelyi étkezés térítési díjai,
stb.). A saját bevételek és a normatív támogatás együttesen sem fedezik az intézmények
működési költségeit, a különbözet a fenntartói saját hozzájárulás.
Az átlagos térítési díj a drávatamási intézményben a legmagasabb, ahol a gondozottak
foglalkoztatása a legjobban működik, a magasabb jövedelmekből a gondozottak
magasabb térítési díjakat is fizetnek. A többi intézmény adatai jól tükrözik az ellátotti
kör szociális helyzetét. (Lásd 8. sz. melléklet)
A működési kiadások folyamatosan növekedtek 2007-ig, de 2008-tól – nyilván a
csökkenő bevételek miatt – az intézmények alacsonyabb működési költségekkel
számoltak. Egyetlen intézmény sem tudta fedezni egyik évben sem a kiadásait a
bevételekből és a normatív támogatásokból, a fenntartó éves szinten 2007-ben 230,
2008-ban 177 millió Ft-ot tett hozzá az intézmények működési költségvetéséhez saját
forrásaiból. Az egyes intézményekben lényegében hasonló alakult az egy ellátottra jutó
élelmiszer költség, viszonylag nagy különbségek vannak azonban a rezsi költségekben
az intézmények között.
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VI. AZ INTÉZMÉNYRENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IRÁNYAI
A szociális szolgáltatások fejlesztésének, stratégiai céljainak, fő irányainak
meghatározásakor alapprobléma, hogy nem látható a szaktárca részéről egy stabil
jövőképet a szociális szolgáltatásokra vonatkozóan, ami nagymértékben gátolja a célok
meghatározását. A folyamatos jogszabályváltozások, a finanszírozási nehézségek mindmind megnehezítik a szociális ellátásban résztvevő fenntartók dolgát. A gazdasági
válság nyomán érezhető anyagi megszorítások, támogatás-elvonások kétségessé teszik a
rövid távú célok megvalósíthatóságát is, hiszen az állami támogatások összegének
csökkenése nyomán az intézmények fenntarthatósága lesz az elsődleges szempont, a
felújítások-beruházások megvalósítása, a szakmai létszámok fejlesztése teljes
mértékben megvalósíthatatlanná válhat.
VI.1. Stratégiai célok
A szociális védelmi rendszer működésének biztosítása, fejlesztése, minőségi
színvonalának emelése, a szakemberek és az ellátottak közreműködésével.
A szegénység mélyülésének, szélsőséges formáinak megjelenésének megelőzése a
társadalom-, gazdaság- és a szociálpolitika eszközrendszerével, a társadalmilag
elfogadott mértékben és formákkal.
A társadalmi kirekesztés megelőzése minden célcsoport vonatkozásában.
Az egyéneket és családokat középpontba állító, társadalmi befogadást segítő,
elérhető és támogató jellegű, tervezett szociális szolgáltatási struktúra kialakítása,
hatékonyan működő ellátórendszerrel az egészségi állapot javítása mellett,
lehetőség szerint az egészségügyi ellátórendszerrel együttműködve.
A szociális alapszolgáltatások fejlesztési célkitűzései
A jogszabályi kötelezettség szerinti ellátások nyújtása minden településen, illetve
az adott településeken hiányzó ellátási formák kialakítása, ezáltal a területi
egyenlőtlenségek csökkentése.
A szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése.
A tárgyi és személyi feltételek javítása, munkakörülmények modernizálása.
A személyes segítségnyújtás/tanácsadás prioritásának megteremtése.
Integrált ellátási formák kialakítása.
Adósságkezelési szolgáltatás nyújtása.
Együttműködés a civil, non-profit, egyházi és piaci szervezetekkel.
Az önként vállalt szociális szolgáltatások továbbműködtetése.
A bentlakásos intézmények fejlesztési célkitűzései
A működési engedélyben rögzített feltételek teljesítése.
A fenntarthatóságot figyelembe vevő férőhely-struktúra kialakítása.
Az intézmények által biztosított szociális szolgáltatások színvonalának folyamatos
fejlesztése.
Szektor semleges partneri megállapodások, együttműködések megkötése,
konzorciumok alakítása a szolgáltatások nyújtására és közös pályázatok
megfogalmazására.
A szakdolgozói létszám és a szakképzettségi arány tekintetében a jogszabályi
előírásoknak megfelelő és szükségletalapú feltételek biztosítása.
A szociális feladatok ellátására alkalmatlan intézmények kiváltása, új intézmények
építése.
Intézményi zsúfoltság csökkentése.
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A szenvedélybeteg és hajléktalan személyek ellátására épülő szociális
szolgáltatások kialakítása.
Lakóotthonok fejlesztése.
Akadálymentesítés teljes körű megvalósítása.
A személyre szabott gondozás, egyéni fejlesztés teljes körű alkalmazása.
A települési, kistérségi és a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció
harmonizált végrehajtása.
A kistérségi társulások szociális ellátásainak fejlesztési célkitűzései
Térségi alapon történő szolgáltatásfejlesztés megvalósítása.
Szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése.
Területi hátrányok csökkentése.
Tárgyi és személyi feltételek javítása.
Hiányzó szociális szolgáltatások megszervezése.
Alapellátással való folyamatos szakmai együttműködés kialakítása.
Informatikai, közlekedési és egyéb tárgyi eszközrendszer bővítése, fejlesztése.
Jogszabályi előírás szerinti szakmai létszámok biztosítása.
Szociális ellátásban dolgozó szakemberek képzésének és továbbképzésének
biztosítása.
Társadalmi segítők/önkéntesek bevonása az ellátás megvalósításába.
A megyei fenntartású szociális intézmények fejlesztési célkitűzései
A megyei önkormányzat legfontosabb rövidtávú célja az intézmények
fenntarthatóságának, működőképességének biztosítása. Az alább megfogalmazott
fejlesztési célkitűzések ezt követően vehetők figyelembe:
A határozatlan idejű működési engedélyek megtartása.
A határozott idejű működési engedélyek határozatlan idejűvé tétele.
Határozott idejű működési engedéllyel rendelkező intézmények esetében a tárgyi
feltételek biztosítása 2012. december 31-ig.
Határozott idejű működési engedéllyel rendelkező intézmények esetében a
személyi feltételek biztosítása 2012. december 31-ig,
Lehetőség szerint a profiltisztítás megvalósítása.
Az intézményekben kiszámítható, tervszerű szabályozási és ellenőrzési rendszerek
kialakítása.
Az ellátások minőségi színvonalának folyamatos javítása.
Azonos színvonalú szolgáltatások biztosítása a szociális intézményhálózat egésze
tekintetében.
Humánerőforrás megtartása és lehetőség szerinti fejlesztése intézményi, megyei és
más szervezetek által meghirdetett programok révén, továbbképzési lehetőségek
biztosítása, szakképzettség biztosítása és növelése.
Az intézményekben családias, szeretetteljes légkör feltételeinek a megteremtése.
A speciális szükségletű lakók ellátásának speciális feltételeinek a biztosítása.
Tényleges rehabilitáció megvalósítása és tárgyi feltételeinek biztosítása.
A pályázati források kihasználása a kitűzött célok megvalósítására.
Az egyes intézményekre jellemző zsúfoltság lehetőség szerinti csökkentése.
Minőségi követelmények megfogalmazása, szakmai protokollok kidolgozása.
Az intézményrendszer működési hatékonyságának növelése.
A szociális ágazat ismertségének és megbecsülésének javítása különböző
kommunikációs eszközökön keresztül, szórólapok, ismertető anyagokon keresztül.
A folyamatosan végzett szakmai munka elismertségének növelése.
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Szektor semleges együttműködések, partnerségek kialakítása.
Az intézmények informatikai rendszerének fejlesztése.
Intézménytípusonkénti fejlesztési irányok
Idősek otthonai
Az ellátórendszert alkalmassá kell tenni az ellátottak egyéni igényeinek
kielégítésére.
A differenciált ellátás feltételeinek megteremtése során törekedni kell a demens
részlegek kialakítására, illetve az intenzív ápolást, gondozást igénylők speciális
ellátásának biztosítására.
Új szakmai módszerek, szervezeti megoldások kidolgozása az ellátottak
szükségleteire épülve, az egészségügyi ellátórendszerrel való együttműködésben.
Fogyatékosok otthona, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek otthona
Pályázati lehetőségek alapján lakóotthonok építése, az intézmények rehabilitációs
funkciójának erősítése, támogató szolgálatok működésének kialakítása.
Az ellátottak szociális foglalkoztatásban való részvételének folyamatos
biztosítása.
Az ellátottak érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységének erősítése.
A fejlesztések lehetséges forrásai
európai uniós pályázati források,
Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati támogatásai,
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatai,
Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási lehetőségei,
kistérségi programok megvalósításának saját forrásai,
magántőke bevonása a fejlesztésekbe,
civil szféra részvétele az ellátásban, adományai,
megyei önkormányzat saját forrásai.
A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatában foglalt feladatok végrehajtása
nyomán várt eredmények
a jogszabályi feltételrendszer maradéktalan teljesítése,
az ellátási kötelezettségek teljesítése,
a tervbe vett szakmai fejlesztési programok megvalósítása,
az intézményrendszer működőképességének megőrzése,
az intézmények nyújtotta szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése,
a lakossági, civil és egyházi kihasználatlan erőforrások integrálása,
önkéntesek és a helyi kisközösségek bevonása,
a vállalkozói szektor bekapcsolódása,
új típusú és a lakosság igényeihez igazodó ellátási formák bevezetése.
VI.2. Ajánlás a Somogy megyei jóléti modell kialakítására
A jelenlegi szociális és egészségügyi ellátási formák egymástól függetlenül működnek,
figyelmen kívül hagyják a meglévő párhuzamos tevékenységeket, a hatékonyságot.
Mind a szociális, mind az egészségügyi ellátó rendszer céljainak jelenleginél
hatékonyabb megvalósulása érdekében indokolt a jelenlegi működések felülvizsgálata,
az összehangolatlan működésből adódó hátrányok megszüntetése és a lehetséges,
egymást erősítő, „szinergikus hatások” felerősítése.
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Az ellátások koordinálásakor a kitűzött cél a lakossági szolgáltatások színvonalának
javítása és hatékonyabbá tétele. A megvalósítása során – a szubszidiaritási elv szerint –
minden döntést azon a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol az optimális
informáltság, a döntési felelősség és a döntések hatásainak következményei a legjobban
láthatók és érvényesíthetők.
Az új modell létrehozásának szükségessége
Megyei szintű, integrált szociális és egészségügyi
Magyarországon jelenleg nem működik.

ápolás-gondozási

ellátás

A Somogy megyei modell két alapvető probléma megoldására hivatott:
A szociális és egészségügyi ellátórendszer szakmai tevékenységének
összehangolása, az együttműködés erősítése a szolgáltatások színvonalának
növelése, az ellátotti kör bővítése érdekében.
Eközben az ellátórendszerekben fellelhető infrastrukturális szabad kapacitások
hasznosítása.
Integrált gondozási modell
Célja:
A központosított komplex szociális és egészségügyi gondozási hálózat kialakítása és
működtetése az időskorú ellátást igénylők számára, amely lehetővé teszi a szociális
indokú gondozási szükségletek és a betegségből eredő alap- és szakápolási szükségletek
szakszerű, humánus és gazdaságos ellátását. Az új modellben a hatékonyság növelése,
a szinergiák kiaknázása érdekében új feladatkör létrehozása szükséges, a jóléti
koordinátor hálózat.
Feladata:
Az esetközpontú, definitív ellátások nyújtásához a meglévő párhuzamos ellátási
formákat át kell alakítani, amelyben létrejön a szociális munkások, az
otthonápolási szervezetek, a háziorvosok és a fekvőbeteg szakellátás közötti
koordináció.
A „lakosság közeli ellátás” fejlesztése kiszélesíti, és magasabb szintre emeli a
lakosság definitív egészségügyi és szociális ellátását, amely tehermentesíti az
idősotthoni elhelyezés és fekvőbeteg ellátás intézményrendszerét.
A kistérség komplex társadalmi és gazdaságfejlesztési programjának fontos része
kell, hogy legyen egy olyan segítő-szolgáltató rendszer kialakítása, amely pótolja
a hiányzó szolgáltatásokat, emberközelibbé, könnyebben elérhetővé és
hatékonyabbá teszi azokat.
A modell a Megyei Jóléti Szolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével valósul
meg, melynek alapítói a Somogy Megyei Önkormányzat és a Kaposi Mór Oktató
Kórház.
Tevékenysége alapvetően két divízióban zajlik:
1. divízió: központosított komplex szociális és egészségügyi gondozási hálózat
kialakítása és működtetése az időskorú ellátást igénylők számára, a meglévő
szociális és egészségügyi ellátást nyújtó szervezetek és kapacitások optimális
kihasználásával és tevékenységük kiegészítésével.
2. divízió: az alapítók és a rendszerhez önként csatlakozók szabad infrastrukturális
kapacitásainak értékesítése a komplex gondozási hálózat keretén belül.
Az 1. divízió működésének két fontos alapeleme lehet a koordinátor és a szolgáltatók,
melyek egymást erősítve és kiegészítve működnek.
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A koordinátor az elérhető szolgáltatásokat és a felmerülő igényeket hozza
összhangba.
A szolgáltatók a szükséges technikai feltételeket, a szervezés hatékonyságát és
összehangolását, és magukat a szolgáltatásokat biztosíthatja.
A Megyei Jóléti Szolgáltató Kft-vel önkéntes alapon, a megye bármely többcélú
kistérségi társulása együttműködési megállapodást köthet. Az együttműködés feltétele,
hogy a kistérségi társulás munkaszervezete Kistérségi Jóléti Koordinátort
foglalkoztasson. Egyebekben a szerződés tartalmát, az együttműködés területeit a
szerződő felek közösen alakítják ki.
Egyéb szereplők:
a megyei önkormányzat,
a települési önkormányzatok,
a kistérségi többcélú társulások,
az egészségügyi alap- és szakellátás intézményei,
szociális alap- és szakellátás intézményei,
módszertani központok,
szakmai felügyeleti szervek,
ellátások biztosításában közreműködő egyéb szervezetek (NGO),
ÁNTSZ, egészségbiztosítási pénztár, ORSZI.
Az operatív feladatokat a Megyei Jóléti Szolgáltató Kft. munkatársaként a Megyei
Jóléti Koordinátor irányítja. Nem áll függelmi viszonyban a kistérségi jóléti
koordinátorokkal, alá-fölérendeltségi viszony nincs közöttük, együttműködésük
egyenrangú partnerek szerződésén alapszik.
Feladata:
Folyamatos kapcsolattartás a megyei önkormányzattal, a megyei NGO (nongovernmental organization, civil) szervezetekkel, a szakmai tevékenységet
irányító és felügyelő szervezetekkel, a gondozási igényeket véleményező ORSZI
bizottságokkal.
A szolgáltatások nyújtásának összehangolása, a gondozásra szoruló egészségügyi
és szociális helyzetének megfelelő holisztikus megközelítésen alapuló
szolgáltatások szervezése a két szakterület kapacitásainak és kompetencia
határainak figyelembe vételével.
A különböző szolgáltatási formák dokumentációs és eljárásrendszerének
összehangolása, az ügyfél-információk összehangolása, átadás-átvétele, az
esetmenedzselés szervezettebb és szakszerűbb, célirányosabb megszervezése.
A Kistérségi Jóléti Koordinátorokkal való kooperáció.
A háziorvos az ellátás mindhárom területén felelős, vezető szereppel bír, de a
szakápolás és a házi segítségnyújtás terén az ápolás-gondozás önálló funkciója
teljes mértékben megvalósulhat.
A személyiségi adatok védelmének biztosítása.
A szolgáltatások szakmai követelményrendszerének kidolgozása, egységesítése,
egyeztetése az illetékes szakmai felügyeletekkel.
Minőségügyi rendszer kialakítása és hatékony működtetése.
A megyei jóléti koordinátor a rendszerben központi szerepet játszik:
biztosítja, hogy a megyei fenntartású intézmények koordináltan vegyenek részt az
ellátásban;
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kapcsolatot tart a megyei szinten működő szervezetekkel, fenntartókkal,
társadalmi szervezetekkel;,
szervezi a kistérségi koordinátorok együttműködését és a rendszeres
tapasztalatcseréket;
közös továbbképzéseket szervez a szociális és egészségügyi szakemberek
számára, elkészíti a továbbképzések akkreditációját.
A jóléti koordinátor tehát nem szervezi az ellátás nyújtását, és nem felügyeli azt.
Alapvető feladata, hogy elősegítse az ellátáshoz való hozzáférést, és az ellátottakról az
információ eljutását az ellátást nyújtó intézményhez.
A modell megvalósítása során tisztázandó kérdések:
Mi tartozik a házi gondozás, a házi ápolás, az otthoni szakápolás és a kórházi
szociális munkás feladatkörébe?
Hogyan lehet a különböző területeken tevékenykedő, eltérő pozíciókkal
rendelkező személyekből feladatorientált és autonóm egységű csoportot szervezni,
melyek tagjai nincsenek hierarchikus viszonyban?
Hogyan lehet az integrált ellátási formában a háziorvos meghatározó szerepét
fenntartani anélkül, hogy a koordinátor kompetenciáját befolyásolná?
Hogyan lehet a három szolgáltató tevékenységét a felmerülő szükségletekkel
összehangolni?
Várható eredmények:
Alapellátásra szoruló gondozott esetén az érintettek elsősorban lakóhelyükön
(otthonukban), vagy lakóhelyük közvetlen közelében (szűkebb életközösségben),
lehetőség szerint a család és a rokonság támogató környezetében részesüljenek az
aktuális szükségletének megfelelő összehangoltan nyújtható egészségügyi és
szociális alapellátásokban, annak érdekében, hogy az idős ember otthoni életvitele
minél hosszabb ideig és minél tartalmasabb és kedvezőbb életminőségben
fenntartható legyen.
Szakellátási igény esetén: az önellátásukban átmenetileg, vagy véglegesen
korlátozott idős emberek az egészségügyi állapotuktól és életkörülményeiktől,
szociális helyzetüktől függően az egészségügyi fekvőbeteg szakellátás krónikus
ellátási egységeiben (ápolási osztály, krónikus utókezelő osztály), vagy az
idősellátás bentlakásos szociális szakellátási intézményeiben igényelnek ellátást.
Infrastrukturális támogató szolgáltatások az új modellben
Az új modell kidolgozása során hangsúlyos elem az egészségügyi és szociális ellátás
szakmai kapcsolata, szinergiái, a kooperációs megoldások, az ellátórendszer mutató- és
mérőszámrendszere, valamint a megalkotott új modell belső kapcsolatrendszere,
személyi és szakmai háttere. Az ellátórendszer által igényelt szolgáltatások részben a
hiányhelyzet megszűnését, részben a jelenleg meglévő szolgáltatási minőség javítását
teszik lehetővé.
szolgáltatá portfólió az alábbi:
A megvalósítani javasolt szolgáltatási
betegszállítási szolgáltatások, szociális taxi;
gyógyszerellátás a házi segítségnyújtás részeként,
diszpécserszolgálat, help-desk szolgáltatás, jelzőrendszerek központi elemeinek
működtetése;
műszaki karbantartási, javítási, üzemeltetés-felügyeleti illetve informatikai
támogató szolgáltatások;
élelmezési szolgáltatás;
munkaerő-kiajánlás.
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A szolgáltatásokat nyújtó szervezet megyei szinten az új szociális modell szakmai
elemeinek is keretet adó – az első körben a megyei önkormányzat és a Kaposi Mór
Oktató Kórház által létrehozandó, a későbbiekben várhatóan több csatlakozó intézmény
által is felügyelt – nonprofit szervezet infrastrukturális szolgáltató divíziója, mely:
szolgáltatásait a szociális ellátórendszer által történő megrendelés alapján nyújtaná
a szociális intézményrendszer, valamint közvetlenül a gondozottak részére;
miközben a szolgáltatások biztosításához szükséges erőforrásokat a megyei
egészségügyi és szociális intézményrendszer szükségképpen létező pillanatnyi,
vagy tartós lekötetlen kapacitásainak szervezett kihasználásával biztosítaná.
Az erőforrások rendszerbe történő bevonásának előnyei:
A meglévő erőforrásokra épülő megoldás nem igényel jelentős infrastrukturális
invesztíciót, így megvalósításának idő és költségigénye nem magas. Ezen felül a
meglévő kapacitások egyéb szolgáltatási célok miatt egyébként is létezőek, tehát
azok fenntartásának költségei mindenképpen felmerülnek, így külső
hasznosításunk még önköltség alatti (a változó költségeket teljesen, de a fix
költségeket csak részben tartalmazó) árszinten is egyértelműen eredményjavító
tényező.
A megyei intézményhálózat számára a lekötetlen kapacitások legalább részleges
kihasználása is komoly veszteségcsökkentő vagy eredményjavító tényező, tehát
érdekeltségük mind szakmai, mind anyagi szempontból automatikusan
megteremtődik.
Önkéntesség: az egyes szereplők kizárólag érdekeik mentén, automatikusan
szerveződnek a kívánt irányba.
A fenti tényezők önmagában képesek biztosítani azt, hogy az új modellben a támogató
szolgáltatások hatékonyan, alacsony költségszinten nyújthatók. Könnyen belátható,
hogy a kezdeti invesztíció elmaradása miatt az infrastrukturális szolgáltató divízió
bevételi kényszerét nem növelik hitelkamatok, így szolgáltatásait a szociális ellátó
rendszer felé alacsony árszinten, önköltségi alapon árazhatja, lévén nonprofit
intézmény, amelynek csak költségeit fedező mértékben célja üzleti bevételek elérése.
Az ellátórendszer által igénybe vett infrastrukturális jellegű szolgáltatások hatékony
biztosítására a társadalmi munkamegosztás más területén, a gazdasági életben már
működő megoldások léteznek. Ezen szolgáltatások nyújtása a gazdaságban piaci
körülmények között régóta megfelelően biztosított, így ezen tapasztalatok minden
bizonnyal hatékonyan felhasználhatók a szociális szférában is.
Az alapvető célkitűzés a modellalkotás során az volt, hogy szakítsunk a hagyományos, a
szolgáltatási portfólió egyes elemei számára külön-külön funkcionális területeket,
szervezeti egységeket biztosító megközelítéssel, mivel már a kezdeti portfólió is
meglehetősen sokszínű, így a sok külön szolgáltató egység együttese egy nehezen
átlátható, vélhetően magas hatékonysági tartalékokat felhalmozó sokszintű hierarchikus
szervezet lenne, amely nem elégíti ki a korszerű követelményeket. Ehelyett olyan
megoldásokat kerestünk, amely lehetőségeket biztosít az egyes eltérő szolgáltatások
azonos jellegű feladatainak integrált ellátására, és ezáltal a szinergikus hatások
kiaknázására.
A modellalkotás az alábbi főbb fázisokon keresztül valósult meg:
Integrációs lehetőségek, szolgáltatási alapdimenziók azonosítása.
Kulcs és kiegészítő kompetenciák, valamint funkcionális területek meghatározása.
Szervezeti keretek és folyamatmodell kialakítása.
Feladattervek és szolgáltatási mátrix felépítése.
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A folyamat végén kialakult szolgáltatási koncepciót a következő ábra mutatja be a
leginkább összefoglaló módon:
Szolgáltatási folyamatmodell
Szerződéskötés, teljesítésigazolás, ellenszolgáltatás

Igényoldal: a
szociális
ellátórendszer

Szolgáltatási
igény
Teljesítési
információk

Uniformizált igény

Intézmények
Gondozottak

Szolgáltatási igény
elfogadása/
elutasítása

Feladat-erőforrás
összerendelés

Erőforrásszolgáltatók
Egészségügyi
Intézmények
Szociális
intézmények
Egyéb intézmények,
civil szerveződések

Információs központ

Adatszolgáltatás
Belső
szabályozók

igény
Szabad
kapacitás
Erőforrás
igény

pillanatnyi
készlet

Erőforráskészletkezelés

Adatszolgáltatás
Belső
szabályozók

Kiegészítő
funkciók
Elszámolások
Szerződéses
kapcsolatok
Teljesítésmérések
Belső
erőforrások
biztosítása

Erőforrás-allokációs
központ
Szerződéskötés, teljesítésigazolás, ellenszolgáltatás

Nonprofit Szervezet
Infrastrukturális Szolgáltatási Divízió
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A megvalósító szervezet olyan elvi modell:
amelyben a funkcionális egységek elvileg függetlenek a szolgáltatási portfólió
konkrét tartalmától;
a felépítés magas szinten integrált és a szinergikus lehetőségeket kihasználó,
egységes folyamat-modellt követ minden szolgáltatás esetében;
és amely tartalmazza a rugalmasan alkalmazkodás képességét a változó
erőforrásokat és változó igényeket eredményező környezethez.
A modell alapján megvalósítható szolgáltató szervezet – megfelelő döntés esetén – több
olyan eredménytényező maximalizálását is biztosíthatja, amely hozzájárul a szociális
ellátórendszer infrastrukturális szolgáltatásainak ezen szolgáltató által történő magas
ár/érték arányú biztosításához.
redménytényezők a következők:
Eredménytényezők
Humán erőforrások: a rugalmas szervezeti modellhez szükséges sokoldalú,
konvertálható tudással rendelkező szakemberekkel érhető el siker, nem pedig
feszesen hierarchikus és bürokratikus munkaszervezettel.
Informatikai támogatás: a folyamatmodell-alapú működés hatékonyan csak
információtechnológiai fejlesztésekkel biztosítható, a nagyszámú igénybevevő és
erőforrás-szolgáltató közötti transzferek nagy tömegben való kezelése manuálisan
nem megoldható.
Szolgáltatási árak/árképzés: az igénybevevők, valamint a velük részben
átfedéseket mutató részben – alapítói és igénybevevői – erőforrás-szolgáltatók
ellentétes elvárásai ellehetetleníthetik a működést, így már a szervezet
létrehozásakor világosan rögzíteni kell azokat az alapelveket, amelyek alapján
meghatározásra kerülnek a szolgáltatási árak és az erőforrások rendelkezésre
bocsátásának díjai.
Alapítói és civil kapcsolatrendszer: A szociális ellátás társadalmi beágyazottsága
nem teszi lehetővé az infrastrukturális szolgáltató szigetszerű működését,
folyamatos feladat a társadalmi szervezetekkel, szereplőkkel való kapcsolattartás.
A létrehozandó szervezet összességében megfelelő rugalmassággal, hosszú távon mind
a szociális, mind pedig az egészségügyi intézményrendszer számára is előnyös
feltételrendszer mellett képes biztosítani a szociális ellátórendszer gondozottjai és
intézményei számára azokat a szakmai és infrastrukturális támogató szolgáltatásokat,
amelyek kielégíthetik a felmerülő igényeiket.
Az ajánlott modell megvalósulása feltételezi az állami normatíva maximumának
biztosítását, amely jelenleg a Többcélú Kistérségi Társulási formában történő
feladatellátást igényli. Mindennek megvalósulása és aktív működtetése feltételezi egy
megfelelően kialakított információs rendszer meglétét és a módszertani feladatokat
ellátó intézmények aktív bekapcsolását a feldolgozási folyamatba, illetve ennek
eredményeiről a jóléti koordinátorok rendszeres tájékoztatását. (A Somogyi jóléti modell
folyamatábráját a 10. sz. melléklet tartalmazza.)
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1. sz. melléklet

A szociális szolgáltatástervezési koncepció szerkezeti struktúrája

Forrás: Segédlet a települési önkormányzatok részére a szolgáltatástervezési koncepció
elkészítéséhez
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2. sz. melléklet
Szociális ellátásokhoz kapcsolódó jogszabályok
112/2006.(V.12.) Korm. rendelet
a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási
támogatásról
1993 évi III.
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
112/2006. ( V. 12.) Korm. rendelet
a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási
támogatásról
29/1993. ( II.17.) Korm. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
188/1999.(XII.16.) Korm rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat
működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről
36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet
a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális
rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
213/2007.(VIII.7.) Korm. rendelet
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának
részletes szabályairól
340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet
a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban
közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról
96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról
1083/2000.( X. 13.) Korm. határozat
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény hatálya alá tartozó
szervek jegyzékéről szóló 1034/1992. ( VII.1.) Korm. határozat módosításáról
8/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
1997. évi LXXXIII. Törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról
2001. évi CI. Törvény
a felnőttképzésről
9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális
szakvizsgáról
118/2006.(V.12.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól
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szóló 176/2005.(IX.2.) Korm. rendelet, valamint a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló
177/2005.(IX.2.) Korm. rendelet módosításáról
11/2000.(X.18.) SzCsM rendelet
a fogyatékos személyek otthonában élő és a rehabilitációs intézményben
elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatáról
14/2005.(IX.2.) FMM rendelet
a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól
2007. évi LXXXIV. Törvény
a rehabilitációs járadékról
257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
25/2004.(IV.16.) ESZCSM rendelet
a szociális szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
9/2001.(XII.20.) SZCSM rendelet módosításáról
80/1999.(XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet
a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és
forgalmazás feltételeiről
2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésről
27/1998.(VI.17.) NM rendelet
az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásáról, valamint
az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásának szabályairól
2/2005.(III.4.) ICSSZEM rendelet
az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter felügyelete alá
tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
49/2005.(III.23.) Korm. rendelet
a közgyógyellátási igazolványról szóló 28/1993. ( II. 17.) Korm rend.
Módosításáról
63/2006. ( III. 27.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól
25/2006.(VI.26.) EüM rendelet
a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges
készítmények kiválasztásának szabályairól
175/2003.(X.28.) Korm. rendelet
a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről
1/2004.(I.5.) EszCsM rendelet
a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről
1015/2005.(II.25.) Korm. rendelet
a mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető környezet és közszolgáltatások
megteremtéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
80/1999.(VI.11.) Korm. rendelet
a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységről, valamint
a telepengedélyezés rendjéről
2008. évi IX törvény
a 2008 március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések
végrehajtásáról
37/2007.(XII.22.) SZMM rendelet
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
38/2007.(XII.22.) SZMM rendelet
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szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásáról szóló 17/207. ( V. 3.) SZMM rendelet
módosításáról
31/2007.(XII.21.) SZMM rendelet
az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló
24/2004.(VI.22.) FMM rendelet módosításáról
32/2007.(XII.21.) SZMM rendelet
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes
szabályairól szóló 48/2001.(XII.29.) OM rendelet módosításáról
33/2007.(XII.21.) SZMM rendelet
a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról szóló
1/2005.(I.19.) FMM rendelet módosításáról 13435
35/2007.(XII.21.) SZMM rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő
felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló1/2006. ( II. 17.) OM rendelet
módosításáról
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3. sz. mellékelt

Forrás: Foglalkoztatáspolitikai szakmai segédanyag, Bp. 2009.
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4. sz. melléklet

Forrás: KSH
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5. sz. melléklet
A 0-X éves korú férfiak és nők összhalálozása
Dél-Dunántúli Régióban 100 000 főre 2005. évben

A férfiaknál a Nagyatádi és a Lengyeltóti kistérségek, a nők esetében a Csurgói és a
Barcsi kistérségek a Dél-dunántúli régió kiemelkedő halálozású kistérségei
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6. sz. melléklet
Önkormányzati kötelező feladatok ellátása
2000 fő alatt: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
2000 főnél több állandó lakos esetén: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
családsegítés,
3000 főnél több állandó lakos él: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek nappali ellátása,
10.000 főnél több állandó lakos él: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást,
30.000 főnél több állandó lakos él előzőeken túl átmeneti ellátást,
50.000 főnél több állandó lakos él előzőek és utcai szociális munka.
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7. sz. melléklet

Idősotthonok fenntartók szerinti megoszlása
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8. sz. melléklet

A megyei fenntartású szociális intézmények gazdálkodásának
főbb adatai
Az intézmények saját bevételeinek alakulása (eFt) 2003-2008. között
Működési bevételek intézményenként. 2003-2008.
/ adatok ezer Ft.-ban. /
200 000

180 000

160 000

140 000

2003

120 000

2004
2005
100 000

2006
2007
2008

80 000

60 000

40 000

20 000

0
Barcs

Berzence

Drávatamási

Gyöngyöspuszta

Kálmáncsa

Patalom

Segesd

Tab

Az ellátottak által fizetett térítési díjak intézményi átlagai 2003-2008 között
Intézmények térítési díja 1 fő/hó. 2003-2008 év.
/ adatok ezer Ft.-ban /
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Barcs

Berzence

Drávatamási

Gyöngyöspuszta

Kálmáncsa

Patalom

Segesd

Tab
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Az intézmények összes működési jellegű kiadásának alakulása (eFt) 2003 - 2008 között
Intézmények működési kiadásai 2003-2008. Év
/ adatok ezer Ft.-ban /
600 000

550 000

500 000

450 000

400 000

2003
2004
2005
2006
2007
2008

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
Barcs

Berzence

Drávatamási

Gyöngyöspuszta

Kálmáncsa

Patalom

Segesd

Tab

1

x
x
x

x
x
x

2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Házi
segítségnyújtás

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lakosságszám
Szociális
(fő)
étkeztetés

2.000 főig
549
1 909
577
577
1458
547
391
402
599
598
222
2.001-3.000 fő
2 338
2 182
3.001-10.000
Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
fő
Kötelező ellátás (Szt. 86.§) 10.001-30.000
Kötelező ellátás (Szt. 86.§) 50.000 felett

Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
Balatonöszöd
Balatonszemes
Bálványos
Kereki
Kőröshegy
Kötcse
Nagycsepely
Pusztaszemes
Szántód
Szólád
Teleki
Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
Balatonföldvár
Balatonszárszó

Megnevezés

Balatonföldvári kistérség

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Családsegítés

x
x

x

x

Idősek
nappali
ellátása

x1
x1

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x1
x1

x
x

Jelzőrend- Támogató
Közösségi
szeres
szolgáltat
ellátások
házi sny.
ás

Szociális alapellátások (x)

Szociális alapellátások biztosításának formái a kistérségekben

x

Utcai
szociális
munka

x

x

x
x

x
x
x

Tanyagondnoki
szolgálat
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9.sz.
melléklet

Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak

Babócsa
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Komlósd
Lad
Lakócsa

Kötelező ellátás
(Szt. 86.§)

Megnevezés

Barcsi kistérség

x
x
x
x
x
x
x

1 208

673

670

292

189

659

615

x

x

307

292

x

397

x

x

160

255

x

1 002

x

x

1 594

168

x

808

x

x

420

262

x

x

szociális
étkeztetés

1 722

2.000 főig

Lakosságszám
(fő)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

családsegítés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

utcai
szociális
munka

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

tanyagondnoki
szolgálat

x

idősek
idősek
átmeneti
otthona
ellátás

Szociális
szakellátások (x)

SOMOGYI KÖZLÖNY

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

házi
segítségnyújtás

Szociális alapellátások
(x)
támoga- közösidősek
jelzőrendtó
ségi
nappali szeres házi
szolgálelláellátása
sny.
tatás
tások

321
2010/1.szám

1

50.000 felett

11 835
x

X

x

x

624

10.001-30.000 fő

x

252

x

x

665

3.001-10.000 fő

x

143

x

x

217

2.001- 3.000 fő

x

65

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat.

Kötelező ellátás
(Szt. 86.§)

Barcs

Kötelező ellátás
(Szt. 86.§)
Kötelező ellátás
(Szt. 86.§)
Kötelező ellátás
(Szt. 86.§)

Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

1

X

x1

x

x

x

x

x

x

x

1

X

x1

x

X

x

x

x

x

x

x

X

X
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Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Őrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu
Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
Berzence
Csurgó
Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x

Szociális
étkeztetés

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x

Házi segítségnyújtás

2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat.

2.000 főig
186
1 049
514
1 378
1 273
589
522
259
321
93
96
188
1 151
449
1 228
580
2.001-3.000 fő
3.001-10.000 fő
2 643
5 524
10.001-30.000
50.000 felett

Megnevezés

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
X
X
x
x

x
x
X
X
x
x

Idősek nappali
ellátása

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Család-segítés

X
x1
x1

Jelzőrendszeres házi
sny.

x1
x1

Támogató
szolgáltatás

Szociális alapellátások (x)

x
x

Közösségi
ellátások

x

Utcai szociális
munka

X

x

x
x

x
x
x

Tanyagondnoki
szolgálat
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1

Lakosságszám
(fő)

Csurgói kistérség
323
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X
x
X
X
X

X
x
X
X
X
x
x

2 194
3.001-10.000
fő
6 221
5 184
5 401

10.001-30.000

50.000 felett

2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat.

x

x

x

x

2.001-3.000 fő

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

házi segítségnyújtás

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

szociális
étkeztetés

820
1 699
1 416
834
556
446
218
820
1 699

2.000 főig

Lakosságszám
(fő)

x

x

X
X
X

x

X

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

X
X
X

x

X

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x1
x1

x1
x1

X
X
X

X

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

Szociális ellátások (x)
idősek jelzőrendutcai
tanyacsaládtámogató közösségi
nappali szeres
szociális gondnoki
segítés
szolgáltatás ellátások
ellátása házi sny.
munka szolgálat

SOMOGYI KÖZLÖNY

1

Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Gamás
Karád
Látrány
Ordacsehi
Somogybabod
Somogytúr
Visz
Gamás
Karád
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Balatonfenyves
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Balatonboglár
Balatonlelle
Fonyód
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)

Megnevezés

Fonyódi kistérség
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1

10.001-30.000
50.000 felett

3 452

3.001-10.000 fő
x
x

X

x

X
X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Szociális
étkeztetés

2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat.

Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
Kötelező ellátás (Szt. 86.§)

Nagybajom

Kötelező ellátás (Szt. 86.§)

2 758
2 555

2.000 főig
1 182
1 139
399
519
393
705
1 757
703
1 045
187
944
594
765
373
69
164
725
223
231
298
2.001-3.000 fő

Lakosságszám
(fő)

x
x

X

x

X
X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Házi
segítségnyújtás

x
x

X

x

X
X

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Családsegítés

x
x

X

x

X
X

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Idősek
nappali
ellátása

X
x1
x1

X
X

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Jelzőrendszeres házi
sny.

x1
x1

Támogató
szolgáltatás

Szociális alapellátások (x)

x
x

Közösségi
ellátások

x

Utcai
szociális
munka

X

X

x

x

x

x

x
x

x

Tanyagondnoki
szolgálat
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Kadarkút
Kaposmérő

Kötelező ellátás (Szt. 86.§)

Bárdudvarnok
Csököly
Gige
Hedrehely
Hencse
Jákó
Kaposfő
Kaposújlak
Kaposszerdahely
Kisasszond
Kiskorpád
Kőkút
Mike
Pálmajor
Patca
Rinyakovácsi
Szenna
Szilvásszentmárton
Visnye
Zselickisfalud

Kötelező ellátás (Szt. 86.§)

Megnevezés

Kadarkút-Nagybajomi kistérség
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Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Alsóbogát
Baté
Bodrog
Bőszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gölle
Hajmás
Hetes
Igal
Juta
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr

Megnevezés

Kaposvári kistérség

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

293
841
460
548
406
237
478
288
241
222
475
319
123
336
1 057
240
1 177
1 292
1 247
116
497
357

Szociális
étkeztetés

2.000 főig

Lakosságszám
(fő)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x

Házi
segítségnyújtás

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

SOMOGYI KÖZLÖNY

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

TámogaTanyaIdősek JelzőrendKözösUtcai
tó
gondnappali szeres házi
ségi
szociális
szolgáltanoki
ellátása
sny.
ellátások munka
tás
szolgálat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Családsegítés

Szociális ellátások (x)
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Kazsok
Kercseliget
Kisgyalán
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Mosdós
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Polány
Ráksi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szentbalázs
Szentgáloskér
Újvárfalva
Várda
Zimány
Zselickislak
Zselicszentpál

351
476
215
894
658
1 541
1 285
1 031
1 466
596
859
358
265
506
571
379
452
766
514
1 623
1 317
808
319
342
581
329
523
629
335
418

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
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X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
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1

X

x

x

67 270

x

x

X

x

X

X

x

x

x

50.000 felett

2.001-3.000
fő
2 043
3.001-10.000
fő
10.00130.000

2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat.

Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Taszár
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Kaposvár
X

x

x

x

X

x

X

x

x

x

X

X

x1

x1
X

x1

x1

X

X

x

x

X

x
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Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly
Kára
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszőlős
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zics

Kötelező ellátás (Szt. 86.§)

Megnevezés

Koppány-völgye kistérség

1 132
870
470
290
178
485
698
64
488
211
240
628
162
207
175
223
556
116
502
309
463
257
400

2.000 főig

Lakosságszám
(fő)

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Családsegítés

Jelzőrendszeres házi
sny.

Támogató
szolgál
tatás

Szociális ellátások (x)
Idősek
nappali
ellátása
Közösségi
ellátások

Utcai
szociális
munka

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

Tanyagondnoki
szolgálat
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X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

x

Szociális
étkeztetés

Házi
segítségnyújtás
x

329
2010/1.szám

1

x
x
X
x
x

2.001-3.000 fő

3.001-10.000 fő

4 802

10.001-30.000

50.000 felett

x

x

X

x

x

2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat.

Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Tab
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
x

x

X

x

x

x

x

X

x

x1
x1

x1
x1
x

x
x
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x
x
x
x

274
800

1 877

1 247

x

x

X
x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.

házi
segítségnyújtás

2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat.

50.000 felett

1

10.001-30.000

Kötelező ellátás (Szt. 86.§)

3 340

Kötelező ellátás (Szt. 86.§)

Lengyeltóti

x

x

1 643

3.001-10.000 fő

x

184

Kötelező ellátás (Szt. 86.§)

x

412

x

x

294

2.001-3.000 fő

x

x

szociális
étkeztetés

1 479

2.000 főig

Lakosságszám
(fő)

Kötelező ellátás (Szt. 86.§)

Buzsák
Gyugy
Hács
Kisberény
Öreglak
Pamuk
Somogyvámos
Somogyvár
Szőlősgyörök

Kötelező ellátás (Szt. 86.§)

Megnevezés

Lengyeltóti kistérség

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

családsegítés

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

idősek
nappali
ellátása

x
x1

1

jelzőrendszeres házi
sny.

x1

x

1

támogató
szolgáltatás

Szociális ellátások (x)

x

x

közösségi
ellátások

x

utcai
szociális
munka

X

x

x

x

x

x

x

tanyagondnoki
szolgálat
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Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Csákány
Csömend
Főnyed
Gadány
Hollád
Hosszúviz
Keleviz
Libickozma
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz

Megnevezés

Marcali kistérség

2.000 főig
1 224
1 714
739
1 697
524
304
339
94
394
276
48
365
47
1 389
493
794
109
824
749
913
591
534
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
X
X
X
X
X
X

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lakosságszám szociális
házi
család(fő)
étkez- segítségsegítés
tetés
nyújtás

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

közösségi
ellátások

X

X
X

X

X
X

X

X

X

utcai
tanyaszoc. gondnoki
munka szolgálat
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X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

Szociális ellátások (x)
támogajelzőidősek
tó
rendnappali
szeres
szolgálellátása házi sny.
tatás
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1

2.001-3.000
2 437
2 453
3.001-10.000
10.001-30.000
12 128
50.000 felett

779
90
803
589
231
343
318
784
444
139
149
789
476

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
x
X
x

2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat.

Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs
Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
Böhönye
Kéthely
Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
Marcali
Kötelező ellátás (Szt. 86.§)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
x
X
x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
x

X
X
X

X

x1
X
x1

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

x1
X
x1

x
X
x

X

X

X

X

x

X
X
X

X
X

X
X
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x

x
x
X
x

10.001-30.000
11 712

50.000 felett

1

x

x
X

x
X
X

x
X
X

2.001-3.000 fő
2 106
2 671
3.001-10.000
fő

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Szociális
étkeztetés

Házi
segítségnyújtás

2.000 főig
210
685
477
1 211
824
137
421
1 538
618
948
205
421
1 730
601
1 256

Lakosságszám
(fő)

x

x
X

x

x
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Családsegítés

x

x
X

x

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x1
X
x1

x1

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Támogató
szolgáltatás

x1
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jelzőrendszeres
házi sny.

Szociális ellátások (x)
Idősek
nappali
ellátása

x

x
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Közösségi
ellátások

x

X

X
X

Utcai
szociális
munka

X

X

X
X

X

X
X

X

Tanyagondnoki
szolgálat
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2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat.

Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Somogyszob
Szabás
Tarany
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Lábod
Segesd
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)
Nagyatád
Kötelező ellátás (Szt.
86.§)

Megnevezés

Rinyamenti kistérség
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x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

Családsegítés

x
x
x
x

x

Lakosságszám Szociális
Házi
(fő)
étkezteté segítségs
nyújtás

Kötelező ellátás (Szt.
2.000 főig
x
86.§)
BALATONENDRÉD
1 412
x
NAGYBERÉNY
1 406
x
NYIM
321
x
SÁGVÁR
1 950
x
SIÓJUT
621
x
SOM
736
x
Kötelező ellátás (Szt.
2.001-3.000 fő
x
86.§)
ÁDÁND
2 246
x
ZAMÁRDI
2 671
x
Kötelező ellátás (Szt.
3.001-10.000 fő
x
86.§)
BALATONSZABADI
3 041
x
Kötelező ellátás (Szt.
10.001-30.000
x
86.§)
SIÓFOK
24 794
x
Kötelező ellátás (Szt.
50.000 felett
x
86.§)
1
2009. 01. 01-jétől nem kötelező önkormányzati feladat

Megnevezés

Siófoki kistérség

x

x

x

x

Idősek
nappali
ellátása

x
x1

x1

x1

x

x

x1

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

TanyaJelzőren Támogat Közösség Utcai
gondnok
d-szeres ó szolgáli
szociális
i
házi sny.
tatás
ellátások munka
szolgálat

Szociális alapellátások (x)
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Megyei Önkormányzat
Megyei Módszertani
Központok
ORSZI

Szociális
alapszolgáltatások

eseti

Szociális szakellátás

-

-

Decentralizált
államigazgatási szervek

Család

Kliens /
páciens

Kistérségi jóléti koordinátor

Megyei Jóléti Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Jóléti koordinátor

Az idősek egészségügyi és szociális integrált ellátásnak folyamatábrája

Somogy megyei modell

Alapellátási
ügyelet

Otthoni szakápolás

Háziorvos

Megyei
társadalmi
szervezetek
- Megyei
Önkorm
ányzat
Járó- és
- Megyei
Módszer
fekvőbeteg
tani
szakellátás
Központ
ok
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Melléklet a 136/2009.(XII.4.) sz. közgyűlési határozathoz

Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Iktatószám: FJT 484/2009.

A Somogy Megyei Önkormányzat
Információs Stratégiai Terve

Kaposvár. 2009. november 3.

Készítette:

Pázmány Gábor
főosztályvezető helyettes
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I. Bevezető
Korunkban egyre több információ szükséges az eligazodáshoz, a szakszerű döntésekhez. Ez
az információs kényszer egyre nagyobb nyomást jelent a hivatalokra, intézményekre,
kiváltképp a döntéshozókra. Ezeknek az igényeknek a felmérése és a leghatékonyabb
kielégítése céljából készült el és került felülvizsgálatra a Somogy Megyei Önkormányzat
Informatikai Stratégiája.
Az informatikai stratégia az önkormányzat működését támogató informatikai célkitűzéseket
megfogalmazó dokumentum, amely tartalmazza az önkormányzat informatikai jövőképét, az
önkormányzati hivatal önkormányzati és államigazgatási feladatai elvégzéséhez nyújtható
számítógépes támogatás tervezését, az erőforrások megteremtésének és elosztásának, majd
működésének kritériumait és kijelöli a fejlesztések irányait.
Az informatikai stratégiának meg kell felelnie a legszélesebb körű igényeknek, melyek:
- kielégíteni az Európai Unió elvárásait (e-ügyintézés),
- megfelelni a gazdasági és társadalmi igényekből származó elvárásoknak,
- eleget tenni az önkormányzat belső igényeinek,
- megőrizni, továbbvinni az önkormányzati informatika már elért eredményeit,
- támogatni az összes önkormányzati funkciót, feladatot,
- nyílt, szabványos eszközöket, megoldásokat használni.
A közgyűlésnek elő kell teremtenie azokat az anyagi erőforrásokat, amelyek szükségesek az
informatikai rendszerek és infrastruktúra fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez.
Ez a tanulmány csak a következő egy-két évben megvalósítandó akciókat, projekteket
tartalmazza.

II. Előzmények
A Somogy Megyei Közgyűlés 28/2001. (VI. 24.) határozatában fogadta el az önkormányzat
Információs Stratégiai Tervét. A stratégiában megfogalmazott akcióterveket - melyek
következetes végrehajtása hozzájárult a megyei önkormányzat döntéshozatali, irányítási
tevékenységének korszerűsítéséhez, a hivatali és intézményi szervezetek hatékony
irányításához és működtetéséhez, továbbá a korszerű információáramlás és e-közigazgatás
fejlesztéséhez - négy kiemelt terület fejlesztésében lehet összefoglalni:
- a stratégiában megfogalmazott céloknak megfelelő alapinfrastruktúra kiépítése,
- önkormányzati internet portál fejlesztése,
- az intézmények és a fenntartó közötti informatikai kapcsolatra épülő gazdálkodási
rendszer kialakítása,
- dokumentumkezelő ügyviteli rendszer bevezetése.
Az elmúlt időszakban a fejlesztések folyamatosan a stratégiában meghatározott módon, több
lépcsőben történtek. A szűkös költségvetési források ellenére, a számítógép állomány és a
számítógépes hálózat infrastruktúrájának technikai színvonalát sikerült a stratégiában
meghatározott szintre emelni.
Így létrejött az egységes szoftverkörnyezet, ami fokozza informatikai rendszereink
biztonságát, megkönnyíti az adminisztrációt és a fejlesztéseket, valamint új alkalmazások
bevezetését.
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Jelentős előrelépés történt az Internet portál fejlesztés területén, ahol kifejlesztettük és
működtetjük a közgyűlési anyagok közzétételének elektronikus rendszerét.
A gazdálkodási folyamatok strukturális átalakításához kapcsolódóan bevezettünk egy átfogó
gazdálkodási informatikai rendszert az önkormányzati hivatalnál, és önkormányzati kincstári
szervezet központtal a megyei fenntartású intézményeknél.
Papírnélküli dokumentumkezelést támogató rendszert vezettünk be, melynek segítségével
tanúsított módon, a hivatalban és az intézményeknél egységesen történik az iktatás.
A hivatal működése során egyre nagyobb tömegű információ kezelésére kényszerül, egyre
nagyobb jelentőséggel bír az elektronikus információ áramlás. A megnövekedett elvárás érint
minden szervezeti egységet, kiterjed a tevékenységek minden fázisára, ezért az információs
rendszer hatékony működése döntően befolyásolja a hivatal egészének működését is.
Az eltelt időszakban az önkormányzat jelentős változásokon ment át. Az intézményhálózat,
illetve az önkormányzati hivatal szervezeti struktúrája átalakult. A stratégiában
megfogalmazott céloknak megfelelő informatika-szervezeti és szolgáltatási struktúra szintén
többször változott. Ezért az önkormányzat előtt álló megváltozott feladatok szükségessé teszik
a stratégia felülvizsgálatát és új, elsősorban rövidtávú célok meghatározását.

III. A stratégia kidolgozásának céljai
A Somogy Megyei Önkormányzat az informatikai stratégia kidolgozásával el kívánja érni,
hogy:
- megfogalmazódjon egy informatikai jövőkép
- megfogalmazzuk az elérendő célokat
- a folyó és tervezett projektek rövid bemutatása megtörténjen.

1. Az önkormányzat jövőképe
Az Önkormányzat alapvető célja, hogy ügyfelei részére biztosítsa - az önkormányzati
törvényben rögzített alapelveknek és feladatoknak megfelelve - a szolgáltatások biztonságos
ellátását, a szolgáltatások színvonalának folyamatos javítását segítő adminisztratív és
szakértői támogatását, illetve az önkormányzat magas színvonalú működését.
E feladatok megoldásában kiemelt szerepet kap az elektronikus kormányzati programokhoz
kapcsolódó informatikai stratégia, amely lehetőséget teremt az állam és a polgárok közti
kommunikáció minőségi fejlesztéséhez, a rendelkezésre álló információtömeg hatékony
kezeléséhez.

A belső informatikai infrastruktúra (számítógépek, szerverek, hálózat) a megvalósított
alkalmazásokkal párhuzamosan kell, hogy fejlődjön, az alkalmazások igényeinek megfelelő
mértékben.
Az infrastruktúra fejlesztése minden projektnek feladata kell, hogy legyen a megkívánt
mértékben.
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A kialakítandó funkciók tekintetében fontos elem az információ elérésének a sebessége. Ezért
az önkormányzati hivatal kapcsolatát elengedhetetlen már rövidtávon tovább fejleszteni,
mivel az önkormányzati intézmények és a hivatal közötti informatikai kapcsolatok igénye a
gyors átviteli sebességre egyre nagyobb.
Az önkormányzat az intézmények vonatkozásában több informatikai fejlesztés központja is,
amihez szintén elengedhetetlen a nagy sávszélesség. Példa erre a már megvalósult
gazdálkodási és az iktatási rendszer.

2. Az önkormányzat szolgáltató szerepe
Az „e-önkormányzat” egy alapvetően elektronikus kapcsolatokra épülő információs rendszer,
amelyben többek között ügyintézést és közinformációkat biztosít az állampolgárok és a
társadalom egyéb szereplői számára.
Alkalmazásával az önkormányzat közelebb kerül az állampolgárokhoz és kapcsolata ezáltal
nyitottabbá válik.

3. A stratégia jövőképének alapvetése
A Magyar Információs Társadalom Stratégia e-önkormányzat stratégiának alapvetése: „A
szolgáltató-típusú helyi közigazgatás, önkormányzat megteremtése, az önkormányzat
működési hatékonyságának fokozása, a költségek optimalizálása megköveteli a feladatok
legszélesebb körét átfogó, integrált, önkormányzati információs rendszert, valamint a
korszerű, megbízható, költséghatékony infokommunikációs infrastruktúrát.”
A stratégia - a megyei önkormányzatot érintően - az e-önkormányzat jövőképét az alábbi
megoldás-térképben vázolja:
I. E-ügyintézés (elektronikus ügyintézési szolgáltatások)
a. on-line információk a közigazgatási szolgáltatásokról (ügyleírások)
b. nyomtatványok, űrlapok letöltése (az ügyintézéshez)
c. nyomtatványok, űrlapok on-line kitöltése, hitelesítése, továbbítása,
d. teljes elektronizált ügyintézés,
e. elektronikus ügykövetés
II. Közérdekű, közhasznú információk; megye-marketing
a. közérdekű, közhasznú információk megjelenítése,
b. ügyfél-fórum, ügyfél-levelezés,
c. megye-marketing,
d. elektronikus közbeszerzés,
III. E-önkormányzás,
a. a képviselő testület és a bizottságok ülései támogatása
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IV. Belső „ügyfelek” kezelése
a. on-line információk (intraneten, ill. extraneten keresztül)
V. Közigazgatási alkalmazások
a. vagyonkezelés, vagyongazdálkodás,
b. művelődési, oktatási, sport feladatok,
c. szociális- és egészségügyek,
d. egyéb önkormányzati feladatok.
VI. Hatósági alkalmazások
a. gyámügyi feladatok,
b. egyéb területi igazgatási feladatok,
c. közigazgatási térinformatika.
VII. Adminisztratív (költségvetési) alkalmazások
a. számvitel, pénzügy, kontrolling
b. humánpolitika, humánerőforrás-gazdálkodás,
c. anyag-, tárgyieszköz-gazdálkodás,
d. projektek és programok (beruházások, fejlesztések),
e. elektronikus iktatás, ügyirat-, dokumentum-, munkafolyamat kezelés,
f. jogszabályi információk szolgáltatása (jogtárak).
VIII Irodaautomatizálás, kommunikáció
a. szövegszerkesztés, dokumentáció- és prezentáció-készítés,
b. táblázatos és grafikus kimutatás készítés,
c. elektronikus levelezés (belső, külső),
d. feladatkezelés, ütemezés, stb.
IX. Vezetői információk és döntéstámogatás, tudásmenedzsment
a. stratégiai tervezés és kontroll,
b. önkormányzati intelligencia (döntéstámogatás, adattárház, adatbányászat),
c. dokumentáció-menedzsment,
d. csoportmunka-szoftverek (group-ware),
e. internet, intranet, extranet (mint információforrás).
A megoldás-térkép egy jövőmodell koncepció, nem célozza egy egységes önkormányzati
alkalmazásrendszer kiépítését, keretként illetve útmutatásként kíván szolgálni.
Fenti elvárásoknak, céloknak az Önkormányzat is csak úgy tud eleget tenni, ha egységes
szemléletű (az eEurope program, a MITS és a fentebb idézett e-önkormányzat részstratégia
cél- és megoldásrendszerével azonosuló), reális célokat kitűző, a megvalósulás mérését is
előirányzó stratégiába foglalja az információs technológiák alkalmazásáról való elképzeléseit.
Ezért elmondható, hogy jelen stratégia célja a rövidtávú jövőkép megalkotása, majd a
források (különös tekintettel a pályázati lehetőségekre) tudatos, tervszerű felhasználása e
jövőkép mind teljesebb megvalósítása érdekében. Az önkormányzat stratégiája mellett
szükséges az intézmények informatikai stratégiájának megalkotása is, hiszen a fenntartói
szerepkörből adódóan egyes feladatok, valamint egyes támogatások közvetlen címzettje lesz,
így szükségszerű, hogy kialakítsa az azok ellátásához illetve fogadásához szükséges
információs hátteret.
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4. A stratégia szerepvállalása
A felvázolt jövőképek szerint a Hivatal egy olyan szolgáltató típusú önkormányzat része,
mely az informatikai alkalmazásokat céljai megvalósítása érdekében alkalmazza: korszerű
közigazgatási szolgáltatásokat nyújt (e-ügyfélkezelés) és biztosítja a demokratikus típusú
hatalomgyakorlás jellegzetességeinek megfelelően a választott képviselő-testület munkájának
választók általi mind teljesebb megismerhetőségét, továbbá a választók szándékai, véleménye
megismerésének korszerű formáit (e-önkormányzás).
Mind az e-ügyfélkezelés, mind az e-önkormányzás a lakosság egyre szélesebb körét éri el és
vonja be a korszerű alkalmazások felhasználásába. Éppen ezért a jövőkép épít a partnerség
elvére, céljai megvalósítása érdekében partneri kapcsolatot kínál fel az együttműködő
hatóságoknak, a régió és a kistérség településeinek és szervezeteinek, a civil és üzleti szféra
szereplőinek (e-partnerség).
A jövőkép (az e-önkormányzati stratégia jövőképével párhuzamosan) az informatikai
alkalmazások széles körét érinti:
- támogatja az elektronikus ügyfélkezelést, az on-line, interaktív közigazgatási
alkalmazásokat (az e-ügyintézés 4. szintjének elérése), az ügyintézés
hatékonyságának, gyorsításának érdekében,
- a közhasznú információk leggyorsabb, egyúttal legolcsóbb megjelenési formája az
Internet – így az önkormányzat továbbra is hatékony információközlő és marketing
eszközként tekint Somogy megye hivatalos honlapjára,
- a közgyűlési és bizottsági munka informatikai támogatása gyorsabb adatáramlásra ad
módot, így a képviselők hatékonyabban tudják választott funkciójukat ellátni,
A fentiekben felsorolt jövőkép-elemek megvalósítására a közigazgatási alkalmazások, mint az
adatbázisok, integrált informatikai rendszerek, döntéstámogatási és irodaautomatizálási
rendszerek kialakítására illetve korszerűsítése van szükség.
Az állampolgárok és a kormányzat által támasztott követelményeknek való
megfeleléshez az önkormányzat:
- aktív szerepet vállal a közigazgatás szolgáltató jellegének erősítésében, a polgárok
információs igényeinek kielégítésében,
- szakmailag megbízható, ügyfélorientált és eredményalapú szervezetet működtet,
amely garanciát jelent a jogszabályokban rögzített valamennyi feladat pontos és gyors
végrehajtására,
- minőségi munkakörnyezetet teremt, amelyben biztosított a munkatársak szakmai és
személyes fejlődése,
- megfelel az EU követelményeknek,
- az információhoz való egyenlő hozzájutás érdekében fejleszti az informatikai
infrastruktúrát.
Érintettek köre:
- ügyfelek, a megye lakossága,
- az Önkormányzati Hivatal dolgozói,
- az Önkormányzati intézmények dolgozói,

5. Az érintett csoportokhoz kapcsolódó célok és stratégiai eszközök
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Ügyfelek – A jelenlegi, illetve jövőbeli ügyfelek szolgáltatás minőségéhez kapcsolódó
elégedettségének növelése.
Eszközök:
- az Önkormányzat szolgáltató jellegének erősítése,
- a szolgáltatások színvonalának /gyorsaság, minőség, pontosság/ javítása,
- az ügyfél kiszolgálással foglalkozók szerepének és felkészültségének erősítése.
A Hivatali dolgozók /munkatársak/ - Az állami költségvetési források ésszerűbb felhasználása,
a munkatársi elégedettség növelése és az egyéni fejlődés lehetőségeinek biztosítása.
Eszközök:
- az Önkormányzati Hivatal alap- és támogató folyamatainak optimalizálása,
- a folyamatokat támogató információs /informatikai/ háttér hatékonyságának növelése,
- a folyamatokat támogató szervezeti struktúra megfelelő alakítása,
- az emberi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás,
- a belső működés hatékonyságának és az ügyintézés eredményességének folyamatos
mérése a szervezet egészénél, és minél több egységnél, pontosan meghatározott
mérőszámok és mérési módszerek segítségével,
- a munkatársak személyes motivációjának erősítése, kihívást jelentő feladatkörök
létrehozásával és a munkakörülmények folyamatos javításával,
- a munkatársak személyes fejlődésének elősegítése szakterületükhöz és feladatukhoz
illeszkedő, oktatási-fejlesztési programmal.
Önkormányzati intézmények dolgozói - Az állami költségvetési források ésszerűbb
felhasználása.
Eszközök:
- az intézmények vezetőit ösztönözni kell jelen stratégiához szervesen illeszkedő, a
helyi viszonyokat integráló informatikai stratégia kidolgozására,
- támogatni kell az állampolgári elégedettséget, illetve a szolgáltató jelleget növelő
fejlesztéseket,
- információtechnológiai területen szakmai tanácsadás és fejlesztési koordináció
szükséges az intézmények számára.

6. Nemzetközi elvárások
Az önkormányzattal szemben elvárás, hogy ismerje a nemzetközi trendeket, amelyek hatást
gyakorolnak az intézmény működésére és tevékenységére. A Hivatalnak tájékozottnak és
naprakésznek kell lennie az EU csatlakozásból adódó feladatairól és ezek szervezet
működésére gyakorolt hatásáról.
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IV. Az Önkormányzat stratégiai célkitűzései
1. Az önkormányzat stratégiája
Somogy Megye Önkormányzata a hagyományait megőrző, identitását ápoló, de a kor új
lehetőségeit is kihasználni képes Somogy megye fejlődését szolgálja. Az Önkormányzat
stratégiai célkitűzése, hogy a megye szerepét erősítse, és ezzel az itt élő polgárok és a
megyében működő vállalkozások számára jobb életkörülményeket és jobb érvényesülési
esélyeket nyújtó, versenyképesebb környezetet hozzon létre.
Az Önkormányzat tehát csak akkor lehet sikeres, ha
- kezdeményező és támogató szerepet játszik a megyei és helyi információs társadalom
kialakításában, és egyidejűleg
- polgárbarát, szolgáltató önkormányzatként /e-önkormányzatként/ tölti be közigazgatási
funkcióit.

2. A Hivatali informatika célkitűzései
A Hivatali informatika célkitűzései az önkormányzat feladataiból származtathatóak, melyek
az alábbiak:
- az Önkormányzat politikaalkotó-, valamint stratégiai akciókat érintő cselekvéseinek
/megyei és helyi/ információs társadalom témakörébe helyezése,
- a Hivatal és az intézményi struktúra legfejlettebb infokommunikációs infrastruktúrájával
és informatikai alkalmazási kultúrájával rendelkező megyévé fejlesztése,
- a Hivatal közigazgatási funkcióinak szolgáltatásorientált alapokra helyezése /szolgáltató
közigazgatás funkciónak megvalósítása, e-önkormányzat back- és front office kiépítése és
működtetése/.
- az Önkormányzat elfogadja és támogatja az Európai Uniós és kormányzati elképzeléseket,
saját stratégiáját azokkal szinkronban kívánja kivitelezni. Figyelmet fordít a központi
célok megvalósítása érdekében kiírt pályázatokra és lehetőségeihez mérten azokon részt
vesz.
- Az önkormányzati döntés-előkészítés színvonalának javítása érdekében egyre
nagyobb hangsúlyt helyez a döntések informatikai megalapozásának. A képviselői munka
hatékonyságának növelése érdekében, az informatika korszerű lehetőségeit kihasználva,
segíti a képviselői munkát.
- Az önkormányzati munkát támogató információ technológia összehangolt fejlesztése,
minőségének javítása, a költséghatékonyság növelése
A gazdaságos működés, a közpénzek hatékony felhasználása, minőségi igények
kielégítése megköveteli, hogy az adat és eszközvagyon fejlesztése és működtetése
menedzseri szemlélettel, az előnyök/hátrányok (költség/haszon) egyidejű mérlegelésével
történjen. Racionálisan működő informatikai környezetben biztosítani kell, hogy az
alkalmazott eszközök (hardver, szoftver, telekommunikáció stb.) a legmagasabb minőségi
követelményeknek is megfeleljenek.
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A magasan képzett, informatikai támogatást használni tudó köztisztviselői kar
kialakításának elősegítése
A korszerű informatikai rendszerek és módszerek felhasználása gyors ütemben növekszik.
Felhasználásuk azonban szervezetenként és csoportonként jelentősen eltér. Elő kell
segíteni, hogy a közigazgatási informatikában közreműködő felhasználók ismeretanyaga
tegye lehetővé az informatikai stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását.

3. Főbb irányvonalak
Az Interneten keresztül biztosított önkormányzati szolgáltatási rendszer –
információszolgáltatás, illetve e-ügyintézés kialakítása és működtetése – jelentősen hozzájárul
az információs és tudásalapú társadalom kialakulásához.
A folyamatban lévő közigazgatási reform célja a szolgáltató önkormányzatok kialakítása, az
önkormányzatok belső hatékonyságának növelése, a működés és a döntéshozatal átláthatóbbá
tétele. A reform elősegíti a magyar intézményrendszer uniós hierarchiába történő
betagozódását. A gyors és hatékony, ügyfél- és üzletbarát közigazgatás fejlesztheti a köz- és a
magánszféra partnerségi viszonyát, javítja a közigazgatás megítélését. A közigazgatás nyílttá
válásával a piaci szereplők követhetik annak működését, mely hozzájárul az igazságos és
egyenlő elbírálásához.
Ezeknek az irányoknak megfelelő hatékony rendszer a komplex elektronikus önkormányzati
informatikai rendszer, tehát ilyen rendszer megvalósítását kell célul tűzni. E komplex rendszer
megvalósításához ugyanakkor elengedhetetlen a megfelelő technikai és szervezeti háttér
megteremtése is.
Az Önkormányzati Hivatal olyan átfogó önkormányzati informatikai rendszer kifejlesztését
tűzi ki céljául, mely végeredményben lefedi a megyei önkormányzatot érintő feladatokat,
beleértve az ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásokat, az elektronikus ügyintézést, valamint az
intézmények informatikai stratégiájának kialakítását.
Az átfogó, integrált önkormányzati rendszer magában foglalja az elektronikus, illetve az
elektronikusan támogatott ügyintézési szolgáltatásokat, valamint a belső folyamatokat.
A fenti célokhoz kapcsolódva a hatékony e-ügyintézés kialakítása megköveteli az
Önkormányzati Hivatal belső működési folyamatainak átgondolását, optimalizálását, valamint
a döntéshozók, illetve köztisztviselők folyamatos képzését is.
A fenti célok eléréséhez elengedhetetlen a hatékonyabb működés érdekében a belső
informatikai fejlesztés.
A célok megvalósításának érdekében szükséges továbbá Somogy megye Internet-portáljának,
és ezen belül Somogy megye Önkormányzatának adat- és informatikai szolgáltatásainak
fejlesztése, az Önkormányzati Hivatal birtokában lévő adatvagyon feldolgozása, digitalizálása
és a közérdekű adatok, dokumentumok publikálása.
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4. Közszolgáltatások szintjei, a Somogy Megyei Önkormányzat ügyfelei
Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozatban a Kormány a következő megfogalmazás szerint
fogadta el az elektronikus közszolgáltatások színvonalának értékelésére kidolgozott négy
szintet:
1. elektronikus szolgáltatási szint: információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak
általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendőkről és a szükséges
dokumentumokról;
2. elektronikus szolgáltatási szint: egyirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely az
1. szinten túl az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok
letöltése, és azok ellenőrzéssel vagy ellenőrzés nélküli elektronikus kitöltése, amely
esetben a dokumentum benyújtása hagyományos úton történik;
3. elektronikus szolgáltatási szint: kétirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely
közvetlen vagy ellenőrzött kitöltésű dokumentum segítségével történő elektronikus
adatbevitel és a bevitt adatok ellenőrzése. Az ügy indításához, intézéséhez személyes
megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat,
egyéb aktus) közlése, valamint a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton
történik;
4. elektronikus szolgáltatási szint: teljes on-line tranzakciót (ügyintézési folyamatot)
biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés is elektronikus
úton kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés elektronikus úton is
intézhető.
A Somogy Megyei Önkormányzatnak ügyfélkapcsolattal bíró kötelező feladata nincs.
Ügyfélkapcsolattal bíró feladat kizárólag a nem önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményekkel van, ahol a hatáskör a megyei főjegyzőt illeti. Jogszabályban rögzített a
kötelező mellékletek becsatolása, ezért a teljes digitális ügyintézés nem valósítható meg.
Egyéb ügyfélkapcsolattal az önkormányzat nem rendelkezik. A lakosság teljes körű
tájékoztatására az önkormányzat internetes megjelenése szolgál, melyen keresztül bármikor,
bárhonnan, térítési díj nélkül, a közérdekű adatokon túl naprakész információkat is találhat az
érdeklődő. Ezen túlmenően az önkormányzati választott képviselők elektronikus úton kapják
meg munkájukhoz az összes szükséges információt.
A szolgáltatási szintek közül reálisan a 2. szint lehet a cél, melyet nagyrészt jelenleg is biztosít
a hivatal.
Az Önkormányzat az elektronikus ügyintézést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban KET) 160. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a 9/2009. (IV. 17.) számú rendeletében kizárta.

347

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/1.szám

V. A Somogy Megyei Önkormányzat információs kapcsolatai
A rendszer egyik oldala az intézményesült, bürokratikus jellegű kapcsolatokon alapuló
közigazgatást és a saját intézményrendszer kapcsolatait öleli fel. A másik oldal viszont az
egyenrangú partnerségen, demokratikus mechanizmusokon nyugvó kistérségi, települési, civil
szervezetekre kiterjedő kapcsolatokat tartalmaz, amelyek egészen az egyes állampolgárig
elérhetnek. A rendszer döntéshozatali középpontjában a közgyűlés, a végrehajtás
középpontjában a megyei közgyűlés hivatala áll.
A stratégiai tervezés során a megvalósítás eszközrendszere két fő területre oszlik:
- a stratégia megvalósításához szükséges változtatások pl. szervezeti struktúra, bizonyos
szabályok bevezetése, szervezési, képzési feladatok,
- a konkrét stratégiai fejlesztési, korszerűsítési akciók, tervek.

A megyei önkormányzat kapcsolatrendszere:
1 Külső kapcsolatok
A központi állami, államigazgatási kapcsolatokat a kölcsönös információcsere, egyes
esetekben alá-, fölérendeltségi viszony és bürokrácia, kötelező adatszolgáltatás jellemzi.
A megye önállóan kevésbé képes e rendszer működését érdemben befolyásolni. Ezért itt nagy
alkalmazkodó képesség szükséges az önkormányzat részéről. A jelenlegi adat- és
információszolgáltatási rendszer nem minden területen átgondolt, koordinálatlan
adatszolgáltatási igények jelennek meg, terhelve ezzel a különböző szervezeti egységeket. Az
információáramlás egyirányú, ritkán kerülnek vissza megyei szintre az országosan összesített
adatok.
A megyei közgyűlésnek és szerveinek a területrendezés, a középfokú, valamint a szakirányú
intézményrendszer, a térségi szolgáltató rendszerek, és a területfejlesztési kapcsolatok miatt
rendszeres információs kapcsolatot kell kialakítani a régiós dekoncentrált szervezetekkel.
A megyei közgyűlés saját intézményrendszeri kapcsolataira is sajnálatosan hasonló
jellemzőket lehet megfogalmazni. Ami a területi kapcsolatrendszert illeti, jelenleg a megyei
fenntartású intézmények döntően költségvetési szálakon kapcsolódnak a közgyűlés
hivatalához, mely rendkívül szerteágazó és fontos szakmai feladatokat lát el. A különböző
feladatokat ellátó intézmények egymás közötti kommunikációja gyenge.
Az egyéni, társadalmi, civil kapcsolatok széles alapokon működnek. Kezelésük ma már egyre
nehezebb hagyományos eszközökkel. Új, korszerű alkalmazásokat kell kialakítani.

2 Belső kapcsolatrendszer
A demokratikusan működő döntéshozó testületek információval történő kiszolgálásának a
legfelső és szakmailag meghatározó szintje az elnök irányítása és a főjegyző vezetése alatt
álló hivatal.
A döntéshozók igénye és a szakmai követelmények határozzák meg a hivatali folyamatokat, a
hivatalvezetés által irányított különböző szakmai területeket. Az információs szükségleti
rendszert szabályozott bürokrácia vezérli. A rendszernek része a kiszolgáló jellegű
tevékenység.
A választott testületek működésével kapcsolatban léteznek rendszerek, ezek integráltak, és
foglalkoznak a nyilvánosság kiszolgálásával is. A testületi tagok információs
kapcsolatrendszere korszerű, a döntés előkészítés korszerűnek nevezhető. A hivatali
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bürokratikus folyamatok egyes elemeit szintén segítik informatikai alkalmazások, itt jellemző
a szigetszerű működés és a nehézkes, korszerűtlen, nem rendszerszerű kommunikáció.

3 Küldetés és rendeltetés
A küldetés tekintetében a megyei közgyűlés meghirdetett programjaira lehet támaszkodni a
stratégiai terv korszerűsítésében.
Eszerint a megye legfontosabb küldetése a területi önkormányzati funkciók megvalósítása,
szolgálva településeinek és polgárainak boldogulását. E funkció megvalósításáért szorosan
együttműködve kell dolgozni a települési önkormányzatokkal, kistérségekkel.

4 Az információs rendszer küldetése
A megye intézményhálózatán keresztül találkozik a legtöbb polgár a megyei szintű
közszolgáltatásokkal. Színvonaluk alapvetően befolyásolja a választott vezetés megítélését.
Az intézményhálózatban felhalmozott hatalmas tudás közkinccsé tehető, ez javítja a
szolgáltatások hatékonyságát. Az intézményi ügyintézést és a szolgáltatások arra alkalmas
körét elérhetővé kell tenni többek között az interneten keresztül is.
A megye az a középszint, ahol teljes színességében, összességében megjelenik a helyi
társadalom. Ezért a megyei információs stratégiának is ösztönöznie kell a folyamatos,
rendszerszerű párbeszédet a települési önkormányzatokkal, kistérségekkel, civil
szervezetekkel.
A megyei közgyűlés tagjainak munkáját sokféle eszközzel segíteni, támogatni kell. Fontos a
rendkívül nagy munkát, időt és erőforrást igénylő demokratikus döntéshozatali folyamatok
informatikai támogatásának megteremtése és az elért eredmények továbbépítése, ami
eredményesebbé, gyorsabbá és átláthatóvá teszi a testületek működését.
A hivatali szervezet jelentős mennyiségű információt dolgoz fel. Folyamatainak átláthatósága,
dokumentumainak rendezett kezelése, visszakereshetősége kulcsfontosságú a hatékony
munkához.
A hivatal belső vezetőitől, dolgozóitól akkor lehet szervezett, hatékony, a döntéshozókat
színvonalasan kiszolgáló munkát elvárni, ha ennek szakmai és technikai felkészítési feltételét
is biztosítja a közgyűlés.
A rendszer alapját a hivatali szakmai rendszerek képezik. Ezeket az alkalmazásokat egy
közbülső rendszer webes felületen képes integrálni. Hasznos lehet ugyanitt az integráció egy
másik szintje, ahol a dokumentumalapú adatokat kezelő rendszereket működés szintjén is
összekapcsoljuk egy integrált ügykezelő, dokumentumkezelő és vezetői információt biztosító
adatbázisban.
A hivatali belső hálózat szintjén a hivatal dolgozói megfelelő jogosultsággal munkájukhoz
szükséges valamennyi információhoz hozzáférnek, meghatározott munkafolyamatok
támogatása is ezen a szinten történik.
Az Internet esetén az információ kilép a megyei közgyűlés hivatalának és
munkaszervezetének határai közül. Ezen a felületen kapcsolódhatnak egységes rendszerbe a
megyei intézmények és az államigazgatási és egyéb szervezetek.

5 Az informatikai szervezet
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A hivatal informatikai szervezete, az informatikai iroda a főjegyzői titkárságon belül, a
főjegyző felügyelete alatt működik. Felelős vezetője az informatikai irodavezető.
Az informatikai vezető feladatkörébe tartoznak:
- az e-közigazgatás fejlesztési hatásának vizsgálata, tervezése,
- az informatikai költségek tervezése, menedzselése,
- információ- (ezen belül távközlés) politika, informatikai (ennek részeként
telekommunikációs) stratégiai tervezés menedzselése, kidolgoztatása,
- programok, projektek menedzselése,
- szabályok kidolgoztatása,
- szállítói minősíttetés megszervezése,
- alapszolgáltatások koordinálása (beleértve a szolgáltatási háttérstruktúra kérdéskörét),
- az információs feladatok menedzselése (döntési javaslatok kidolgozása, pénzforrások
felhasználása, koordinálása, projekt kiadás),
- stratégiai tervezés felügyelete,
- biztonsági szempontok érvényesítése,
- minőségi szempontok érvényesítése,
- adatvagyon felügyelete,
- a megyei információs társadalom fejlesztésének elősegítése.
Az informatikai iroda általános feladatai a következők:
- az informatikai eszköz- és szoftverbeszerzések előkészítése,
- a teljes informatikai rendszert átfogó vírusellenőrzés üzemeltetése,
- a mentési rendben meghatározott mentések elvégzése,
- szoftverek és hálózati jelszavak telepítése, informatikai eszközök installálása,
- a rendszerszoftverek és az Internet-kapcsolat üzembiztonságának folyamatos
figyelemmel kísérése,
- új szoftverek és eszközök használatának betanítása.
Egyéb feladataik a következők:
- a hivatal szervezeti egységei és a külső fejlesztők közötti kapcsolatok összehangolása,
- folyamatos kapcsolattartás a szoftverfejlesztőkkel, különböző szervezetekkel és az
Internet szolgáltatóval,
- költségkímélő üzemeltetési megoldások kidolgozása,
- helyben végezhető karbantartási és javítási feladatok elvégzése,
- folyamatos kapcsolattartás a szakszervizekkel,
- az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges kellékanyag-beszerzés
előkészítése,
- a szoftverek jogtisztaságának figyelemmel kísérése és annak biztosítása
- szoftvertesztelések előkészítése és elvégzése,
- illetéktelen szoftver-alkalmazások és eszközök figyelemmel kisérése és kizárása,
- az informatikai eszközök rendeltetésszerű használatának felügyelete,
- adatállományok szükség szerinti átadása, továbbítása a hivatalon belül valamint külső
szerveztek felé,
- rendszeres adatfrissítési és adatfeldolgozási feladatok ellátása,
- az informatikai eszközök és szoftverek fejlesztési trendjeinek figyelemmel kísérése és
az optimális fejlesztési módok kiválasztása,
- elemi csapások és egyéb káros környezeti hatások lehetőség szerinti kivédése,
- a választások hivatali feladatainak informatikai támogatása,
- nyilvántartások vezetése és biztonságos tárolása,
- az informatikai rendszerek üzemeltetésére vonatkozó egyéb szakmai előírások
betartása (adatvédelmi, biztonságtechnikai stb.),
- szoftver- és hardveralkalmazási segítségnyújtás a hivatali dolgozók részére.
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VI. Helyzetértékelés
1. Az önkormányzat infrastruktúrája:
1.1 Munkaállomások
Megállapítható, hogy az Önkormányzat informatikai infrastruktúrája a mindennapi feladatok
ellátására – kisebb-nagyobb problémákkal – alkalmas, korszerűnek azonban nem nevezhető.
A számítástechnikai alapinfrastruktúra fejlesztések folyamatosan történtek, melynek
eredményeként - a szűkös költségvetési források ellenére - a számítógép állomány technikai
színvonalát sikerült egységes szintre emelni.
A hivatalban az Internet és az e-mail szolgáltatás valamennyi számítógépen elérhető. A helyi
hálózat és a hálózatos alkalmazásokat kiszolgáló szerverek, valamint a kiszolgáló
szoftverkörnyezet megfelelő. Az Internet elérés sebessége megfelel a kor színvonalának, de
figyelembe véve a fejlődési tendenciákat és a multimédiás alkalmazások egyre nagyobb
térnyerését, várhatóan a közeli jövőben szükség lesz sávszélesség bővítésre.
A laptopok száma és műszaki színvonala lehetővé teszi a vezetők hivatalon kívüli
munkavégzésének támogatását.

1.2 Szerverek
Az önkormányzati hivatal központi számítógépei a szerverek, melyeket fizikailag elkülönítve,
biztonsági szempontoknak megfelelő, beléptető rendszerrel ellátott, zárt, klimatizált
számítógépteremben helyeztük el.
A számítógépterem önálló áramellátással rendelkezik, biztosítva ezzel az esetleges
áramszünetek okozta leállások elleni védelmet. A működési biztonságot fokozzák a
szerverekhez méretezett, mindegyik szerverhez külön biztosított szünetmentes áramforrások
is.

1.3 A számítógépes hálózat kiépítettsége és technikai felépítése
A számítógépes hálózat fizikai megvalósítása az épület struktúráját figyelembe véve
szegmentált, épületszintenként és szárnyanként történő elkülönítéssel gyorsabbá és
biztonságosabbá vált. A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal számítógépei egységesen
100 Mbit/s sebességű strukturált hálózaton kommunikálnak.
A tárgyalótermekben és a kijelölt irodákban megtörtént a vezeték nélküli hálózat kiépítése is.

1.4 Az Internet szolgáltatás technikai háttere – kapcsolat a külvilággal
Az Internetre a megyeháza 4 Mbit/s sávszélességű szimmetrikus mikrohullámú hálózaton
keresztül kapcsolódik. Az internet eléréshez garantált sávszélesség és korlátlan letölthetőség
biztosított, illetve korlátlan számú számítógép csatlakoztatási lehetősége adott.
A Linux operációs rendszeren működő Internet Szerver felügyeletét a szolgáltató biztosítja.
Az önkormányzat internetes portáljának (www.som-onkorm.hu) elhelyezését, fenntartását,
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karbantartását a szolgáltató szerverfelügyelettel, adatbázis karbantartással együtt látja el. Az
Internet szervert a levelező szerverhez hasonlóan tűzfallal és vírusvédelmi funkciókkal van
ellátva.
A szerver szolgáltatónál történő elhelyezését a folyamatos (24 órás elérés és rendelkezésre
állás biztosítása) működés és az internet oldali biztonság, a nagyobb letöltési sebesség
lehetősége és az oldalak zavartalan letölthetőségének biztosítása indokolja.
A nagy sebességű elérhetőség és letöltési lehetőség az elektronikus közgyűlési rendszer
működtetése miatt fontos kérdés.

2. Szoftverkörnyezet
2.1 Szerverek
A különböző feladatokra speciális szervereket állítottunk rendszerbe, összesen 5 db-ot,
Windows 2003 és Linux operációs rendszerrel.

2.2 Munkaállomások
A munkaállomások egységesen Windows XP operációs rendszerrel vannak ellátva. A
szoftverek jogtisztasága a korábban megkötött Microsoft licenc-szerződéseknek köszönhetően
biztosított. A szerződések a verziókövetést is lehetővé teszik (Vista, Windows7), azonban erre
a gépek többsége nem alkalmas.
A hálózat méreténél fogva és a biztonsági szempontok előírásai miatt tartomány rendszerben
működik (központi felhasználó azonosító, jogosultság-nyilvántartó és eseményfigyelő
rendszerrel). A hálózat minden egyes publikált erőforrásának egy helyben történő
adminisztrálási lehetőségét nyújtja, amibe beleértendők a fájlok és megosztások, perifériák,
gép kapcsolatok, adatbázisok, felhasználók, csoportok és egyéb tetszőleges objektumok és
szolgáltatások. Ez a megoldás egyszerűsíti, de emellett biztonságosabbá is teszi a
rendszerfelügyeletet.
A felhasználókat csoportokba szerveztük, a csoportokat a hivatali szervezeti struktúra alapján
határoztuk meg. A felhasználói csoportok így a feladataikhoz kapcsolódva rendelkeznek
jogosultsággal az egyes erőforrások használatához.
A biztonság érdekében a tartományvezérlő széleskörű, szinte minden eseményre kiterjedő
naplózási lehetőséget biztosít. Jelenleg az alábbiak naplózása történik a rendszerben:
- Alkalmazás napló: naplózza a szerveren futó alkalmazások indulását, leállását, és az
előforduló hibákat.
- Címtárszolgáltatás: naplózza a szolgáltatás állapotát - indítás, leállás, frissítés,
karbantartás, töredezettség-mentesítés - és az előforduló hibákat.
- DNS szolgáltatás: naplózza a zónák állapotát, karbantartási műveletek paramétereit
- Biztonsági napló: információt nyújt a helyi, a belső hálózatról történő és távoli
bejelentkezésekről.
- Rendszernapló: naplót készít a rendszer állapotáról, a sikeresen és nem sikeresen indított
szolgáltatásokról, rendszereseményekről.
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2.3 Verziókövetés és változásmenedzsment
A verziókövetés a vírusellenőrző program és az internetes tűzfalak esetében automatikusan,
napi frissítéssel történik a javítások letöltése. Az operációs rendszerek, a Windows XP és a
Windows szerverprogramok frissítése a szolgáltató által közzétett frissítési időpontokban
automatikusan történik.
Felhasználói programok esetében a frissítés és a verziókövetés a szerződésekben
meghatározott időközönként és feltételekkel történik.

2.4 A mentés-visszaállítás rendszere
A szerver számítógépeken alkalmazott archiválás tükrözéses módszer alkalmazásával
megoldott, melynek segítségével folyamatosan a változások folyamatos mentése biztosított.
Hiba esetén a helyreállítás gyorsan megoldható, legtöbb esetben automatikusan történik.
A mentéseket a szabályzatokban meghatározott rendszeres időközönként DVD adathordozóra
írjuk ki és őrizzük. A mentett állományokat az informatikai irodán helyezzük el biztonságos
körülmények között.

2.5 Vírusvédelem
Az önkormányzati hivatal számítógépein az egységes NOD32 Anti-vírus szoftver működik.
Az internet levelezés védelmét és biztonságát az internet szolgáltató és a NOD32 biztosítja.

2.6 Alkalmazások
Integrált Költségvetési és Gazdasági Rendszer - CT-EcoSTAT
Iktatató rendszer - DocPort
Személyzeti program – WinTiszt
Integrált Munkaügyi Rendszer – IMI
Pénzügyi szakrendszerek - Dokk, Folyó, Sáfár
Jogi információs rendszer – Complex Web Jogtár
Közgyűlés informatikai támogatása
1. A közgyűlést előkészítő rendszer - Lotus Notes alapú alkalmazás - a teljes előkészítési
folyamat mellett biztosítja a határozatok, rendeletek és a jegyzőkönyvek nyilvántartását.
Biztosított továbbá a közgyűlési anyagok interneten keresztül történő elektronikus
elérhetősége is.
2. A közgyűlési anyagok közzétételének elektronikus rendszere.
3. Mikrovoks szavazó és elektronikus jegyzőkönyv kezelő rendszer.

3. Internet portál
Az Internet az önkormányzat teljes nyilvánosságát biztosítja. A megyei önkormányzat portálja
tükrözi a képviselő-testület munkáját. Transzparenciája mellett önkormányzati, megyei
információk, adatok nyújtására „szakosodott”, melyek szükségességét a látogatottsági
mutatók, valamint az önkormányzathoz eljuttatott értékelések is alátámasztják.
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A portál számos hasznos információi közül kiemelendő a közgyűlési anyagok közzétételének
elektronikus rendszere, a közbeszerzési eljárások lebonyolításához kapcsolódó
dokumentumok és a közérdekű adatok közzétételének fejezete.

4. Szabályzatok
Az informatikai szakterület szabályzatai: az adatvédelmi szabályzat, a számítástechnikai
védelmi szabályzat, a katasztrófaterv és az iratkezelési szabályzat naprakész és megfelelő,
amit az ÁSZ vizsgálat eredményei támasztanak alá.
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VII. Projektjavaslatok
Az projektjavaslatok összeállításnál a praktikum, a költséghatékonyság és a racionalitás a
legfontosabb szempontok, messzemenően figyelembe véve az önkormányzat gazdasági
helyzetét. A megvalósítások során a lehetséges pályázati források felhasználása így is
elkerülhetetlen.

1. Intézmények kommunikációs fejlesztési projekt
Célja az intézményirányítási tevékenység információs rendszerének elektronikus útra terelése,
eredményeképpen kialakul az intézményirányításhoz szükséges dokumentumkezelés
szabályozása és annak követése. Ezzel az intézményirányítási tevékenység áttekinthetőbbé, a
döntési és vezetői információk megbízhatóbbá válnak.
Az intézményfenntartói feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési projekt az intézmények és a
hivatal között kialakítandó elektronikus adattovábbító és levelező rendszert foglalja magába.
Minden felhasználó (hivatali, intézményi dolgozó) regisztrált módon tudja csak a rendszert
használni. A felhasználás így biztonságos és követhető. Az elektronikus kapcsolattartás azon
kívül, hogy gyors, olcsó, kézbesítési és olvasási visszaigazolást is lehetővé tesz.
A rendszer bevezetése jelentős költségcsökkentéssel jár ezen kívül hatékonyabbá, gyorsabbá
illetve nyomon követhetővé teszi a hivatal és az intézmények közötti információáramlást.
Ezzel párhuzamosan szükséges, hogy a hivatali Internet portálon belül, az „intézmények”
alportál megújítása is megtörténjen.

2. A www.som-onkorm.hu önkormányzati portál megújítása
A szabványosítási törekvések követése, a teljes körű adminisztrálási lehetőség igénye, és a
más portálokkal történő adatkapcsolatok - a törvényi előírásoknak történő megfelelés szükségessé teszik új, hatékonyabb internet technológiák bevezetését, a www.som-onkorm.hu
önkormányzati portál áttervezését, újrastrukturálását.
Az átalakítást követően könnyen elvégezhetőek lesznek a tartalmi változtatások és
elvégezhető lenne a - nemzetközi kapcsolatok érdekében - portál többnyelvűvé alakítása és
akadálymentesítése a gyengén látók számára (nagyobb betűméret és kontrasztosság).

3. E-közgyűlés
A jelenlegi rendszerek egységesítésével az előkészítő szakasztól kezdve a befejezésig egy
adatbázisban kell elvégezni a munkát, mely közben beavatkozás nélkül publikálja a
keletkezett anyagokat megfelelő hierarchián keresztül.

4. Infrastruktúra projekt
A projekt az Internet hozzáférés sávszélességének növelését jelenti a hivatalnál, illetve az
intézmények esetében.
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A gazdálkodási és az iktatási rendszer jelentős hálózati erőforrásigényt támaszt a felhasználás
során, amire az intézmények Internet hozzáférésének tulajdonságai nem mindig kielégítőek,
figyelembe véve, hogy egy időben több felhasználó és alkalmazás is igénybe veszi az Internet
hálózatot.
Minden jövőbeni fejlesztés újabb hálózati forgalmat generál, ezért szükség van az
intézmények internet elérésének egységesen megfelelő sebességűre és technikai színvonalúra
történő emelésére.

5. Papírnélküli iroda projekt
A működési költségek csökkentése érdekében előtérbe kell helyezni a még kevesebb
papírfelhasználást. A közgyűlési anyagok elektronikus közzététele során nagyot léptünk előre
ezen a területen, de a hivatali munka során van még lehetőség a költségcsökkentésre.
Folytatni kell az egyedi nyomtatók kivonását a rendszerből az olcsóbb hálózati nyomtatás
érdekében. A hivatalban jelenleg a kettősség a jellemző: a központi nyomtatók mellett
megtalálhatók még a munkaállomások mellett működő magas üzemeltetési költségű
tintasugaras nyomtatók is. A megoldást ezek folyamatos kivonása és lehetőség szerinti
értékesítése után a csaknem kizárólagos központi nyomtatásra történő átállás adja.
Menedzselhető nyomtató hálózatot kell kiépíteni, mellyel az elküldött nyomtatási feladatot
bármelyik nyomtatóval el lehet végezni.

6. Elektronikus közbeszerzési rendszer kiépítése,
A közbeszerzési eljárások kötelező elektronikus lebonyolítása a Közösségi Eljárási rend
esetében 2010. január l-jétől míg a Nemzeti Eljárási rend esetén 2010. július 1. napjától
kezdődően válik szükségessé. /Így például hirdetmény feladás, dokumentáció közzététele,
kiegészítő tájékoztatás, ajánlattétel, hiánypótlási felhívás, jegyzőkönyvek, eljárás
eredményéről szóló összegezés, jogorvoslati eljárás kezdeményezése, dokumentumok
megküldése jogorvoslati eljárásban./ Kiemelést igényel, hogy a jelenlegi törvényi
szabályozásra figyelemmel a Döntőbizottság előtt folyó jogorvoslati eljárásokban jogszabály
által meghatározott eljárási cselekmények kizárólag elektronikus úton gyakorolhatók.

7. Elektronikus aláírás
Az elektronikus közbeszerzés bevezetéséhez szervesen kapcsolódik az elektronikus
hitelesítési eljárás, a digitális aláírás bevezetése a felsővezetők részére. Szintén fontos egy
általános hivatali aláírás és időbélyegző az elektronikusan érkeztetett ügyiratok kezeléséhez,
melynek bevezetése szintén a közeljövő feladata és az e-ügyintézés feltétele.
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8. Open Source projekt - átállás a szabad felhasználású szoftverekre
A jövőbeni önkormányzati informatikai fejlesztések egy igen lényeges eleme, hogy a
fejlesztés elsősorban az irodai alkalmazásokat érintő fejlesztés (OpenOffice) ilyen, de az
adatbázis kezelő programokat is érintheti.
Cél a jelenleg használt Windows alapú, meglehetősen drága, ennek ellenére gyakran nehézkes
felhasználói környezetről fokozatosan áttérés a csaknem ingyenes, nyílt forráskódú, a
Windows rendszerrel lényegében megegyező felhasználói környezetet biztosító nyílt
forráskódú platformra.
Az átállással az üzemeltetés költségei jelentősen csökkenthetők. A fejlesztések során is
törekedni kell az alternatívák vizsgálatánál a nyílt forráskódú platform előnyben részesítésére.
Bár a nyílt forráskódú programkörnyezet megvalósítása kormányzati törekvés is, mégsem
állnak olyan mértékben rendelkezésre az alkalmazások, mint a hagyományos Windows
platform esetében.

9. Humánerőforrás gazdálkodás, informatikai oktatás
Szükséges a korszerű informatikai rendszerek hatékony használatához a felhasználók
informatikai tudásszintjének fejlesztése.
Oktatási terv készítése
A hivatal oktatási és képzési tematikáját el kell készíteni, a vezetéssel elfogadtatni, majd a
konkrét oktatási témákat ki kell dolgozni.
Informatikai biztonság oktatása
Tudatosítani kell oktatások keretében, hogy a biztonságnak milyen nagy szerepe van az egész
rendszer tekintetében, ezért a kialakított biztonsági szabályokat ismertetni szükséges és
maradéktalanul be kell tartatni.

VIII. A megvalósítás fázisai
A megyei információs stratégiai tervben javasolt fejlesztéseket szükséges megvalósíthatóság
szempontjából szakaszokra bontani.
-

A megvalósítás első fázisában a döntéshozó testületek, irányítók és vezetők
információs szükségleteit, támogatottságát kell korszerűsíteni és javítani, valamint a
hivatal szervezettségét, hatékonyságát elősegítő fejlesztési célokra koncentrálni.

-

A stratégiai terv második fázisában az intézményirányítás eredményességét elősegítő,
valamint a költségvetés és gazdálkodás biztonságát megvalósító alkalmazásokat kell
biztosítani, hiszen erre az időszakra már a vezetői állomány megfelelő ismereteket
szerez a korszerű információs alkalmazásokról.

A megyei kommunikációt a kistérségi és egyéb kapcsolatrendszereket erősítő alkalmazásokat
elsősorban pályázati forrásokból, a központi szervek modernizációs programjához
kapcsolódóan szükséges fejleszteni.
A stratégia elfogadását követően biztosítani kell, hogy a fejlesztések tudatosan és
rendszeresen kapcsolódjanak az önkormányzat egyéb programjaihoz, éves- és középtávú
terveihez és biztosítani kell a stratégia rendszeres és körültekintő felülvizsgálatát is.
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