Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Szám: KOZP/1040/2016.

JEGYZŐKÖNYV
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának
2016. november 22-én 13.00 órakor megtartott
nyilvános Társulási Tanácsi üléséről
Az ülés helye: Veszprém, Óváros tér 9., VMJV Polgármesteri Hivatal Komjáthy terem
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke
köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Veszprémi kistérség 19 tagjából 12 fő
megjelent, Veszprémfajsz község nevében Szöllőskei Krisztián képviselő jár el. Így a
polgármesterek és képviselő által képviselt településszámra és lakosságszámra (68 595 fő)
vonatkozóan is teljesül a társulási ülés határozatképessége.
Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A társulási ülésről készült jegyzőkönyvet a
Társulási Tanács elnöke Porga Gyula és a társulási ülésen részt vevő Steigervald Zsolt társulási
tag képviselője írja alá.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 19 tagú társulási tanács jelen
lévő 12 tagja 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
28/2016. (XI. 22.) határozata
a 2016. november 22-ei ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. A Veszprémi Kistérség Többcélú
koncepciójának felülvizsgálata
Előterjesztő: Porga Gyula elnök
2. Vegyes ügyek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
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Társulása

szociális

szolgáltatástervezési

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú
koncepciójának felülvizsgálata
Előterjesztő: Porga Gyula elnök

Társulása

szociális

szolgáltatástervezési

Porga Gyula (elnök):
Nincs kiegészítése. Megkérdezi, hogy a szakma részéről van-e bárkinek kiegészítése? Győri
Piroska, intézményvezető asszony?
Győri Piroska (VKTT ESZI intézményvezető):
Nincs, köszöni szépen.
Porga Gyula (elnök):
Egyértelmű minden. Van-e bárkinek kérdése?
Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):
Egy helyreigazítást tesz, a 14. oldalon írták, hogy Szentgálon, - és még két másik települést jelöl
meg, - hogy nincs iparűzési adó.
Porga Gyula (elnök):
Igen, és ez nem igaz?
Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):
Ez nem. A másik kettőre sem szerinte, de Szentgálra biztos, hogy nem.
Porga Gyula (elnök):
Melyik az a másik két település?
Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):
Tótvázsony, Szentgál, Márkó.
Porga Gyula (elnök):
Hartmann Antal nincs jelen, de Márkón biztos, hogy van iparűzési adó, és Tótvázsonyban is van.
Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):
Csehbányán meg nincs, azt is tudja.
Porga Gyula (elnök):
Csehbányán igen, ott nincs. Köszöni szépen az észrevételt. Ezt ki fogják javítani. Szentgálon
mióta van iparűzési adó? Honnan jöhetett ez az információ?
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Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):
Emberemlékezet óta.
Porga Gyula (elnök):
Tehát mindig is volt. Vagyis nem lehet, hogy egy régi anyagból került bele.
Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):
Annyi változás volt, hogy nem két százalék, hanem másfél.
Porga Gyula (elnök):
De attól még van. Van-e további észrevétel? Nem érkezett. Ezzel a kiegészítéssel, amit
Istvánfalvi Sándor felvetett, hogy mind Márkón, mind Szentgálon, mind pedig Tótvázsonyban
egyébként van iparűzési adó, az erre vonatkozó mondat kikerül a koncepcióból. Csehbánya meg
nem az ő körzetük. Az, hogy ott nincs, azzal ők nem tudnak mit csinálni.
Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik ezzel a módosítással a koncepció felülvizsgálatát elfogadják,
szavazzanak.
A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 12 tagja 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
29/2016. (XI. 22.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
felülvizsgálatáról
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „A Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról készült anyagot a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy Márkó, Szentgál
és Tótvázsony vonatkozásában az előterjesztés szövegét úgy kell helyesbíteni, hogy e három
településen van iparűzési adó.
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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2. Vegyes ügyek
Porga Gyula (elnök):
Kérdezi, van-e bárkinek vegyes ügye? Nincs tárgyalandó vegyes ügy.
További hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt, és a nyilvános ülést 13.04 órakor
bezárja.

Kmf.
………………………………………….
Porga Gyula (elnök)

………………………………………….
Steigervald Zsolt
(Bánd polgármestere)
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1. BEVEZETŐ
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban:
Szociális törvény) 91.§ (1) bekezdése b) pontja lehetővé teszi, hogy a települési
önkormányzatok a kötelezően ellátandó és önként vállalt feladataikat társulás keretében lássák
el. A szociális szolgáltatástervezési koncepció készítését előíró 92. § (3) bekezdése alapján:
„Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e
szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.” A
koncepció

tartalmára,

kidolgozására,

elfogadására

és

aktualizálására

a

települési

önkormányzatokra vonatkozó szabályok érvényesek. A szociális szolgáltatástervezési
koncepció tartalmát a települési önkormányzatoknak, illetve a társulásaiknak kétévente felül
kell vizsgálniuk.
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Szolgáltatástervezési Koncepciója (a
továbbiakban: Tásulás) 2008-ban elkészült, azóta 2014-ben történt már egy felülvizsgálat. A
jelenlegi, felülvizsgálat a 2014 óta eltelt időszakot tekinti át. A térségi szolgáltatástervezési
koncepció legfontosabb deklarált célja a kistérség szociális helyzetének és szociális
szolgáltatási kapacitásának felmérése volt. Ezt szolgálta az elkészített helyzetelemzés, az
összegyűjtött statisztikai adatok feldolgozása és közreadása. A Koncepció a feltárt,
megfogalmazott fejlesztési irányok, kezdeményezések és problémák alapján javasol további
feladatokat. A Koncepció megfogalmazói arra biztatták a Társulás döntéshozóit, illetve az
egyes településeket, hogy pontosítsák, bővítsék igény szerint feladataikat. A társadalom- és
szociálpolitikai fejlesztéseknek, beavatkozásoknak, szolgáltatásoknak alapvető célja, hogy a
térség társadalmát, ezen belül különösen a nehéz élethelyzetbe került embereket segítsék,
számukra elérhető lehetőségeket, szakszerű segítséget nyújtsanak. Ez, mint már a
Koncepcióban is olvasható sok mindenre kiterjedő, hosszabb távú, nehéz feladat, amit
kényszerűen leszűkítünk a szociális területre, még szűkebben: a Szociális törvény hatálya alá
tartozó szolgáltatások vizsgálatára, esetleg bővítésére, tudva, hogy a szegénység és a szociális
problémák nem oldhatóak meg csupán szociális szolgáltatásokkal és ellátásokkal.
Vizsgálatunk elsősorban a Társulás ellátási kötelezettségét követi nyomon, ugyanakkor
nem tévesztjük szem elől, hogy az egyes részterületek együttes hatása milyen, és hogyan
fejleszthető. Törekszünk arra is, hogy a Társulást alkotó települések szociális szükségleteit
átfogóan bemutassuk. Fontosnak tartjuk azt is megjegyezni, hogy Veszprém szociális
szolgáltatástervezési koncepciójának részletes felülvizsgálata 2015-ben megtörtént (lásd:
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Veszprém Megyei Jogú Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata – 2015),
ezért ebben az anyagban csupán érintőlegesen, utalásszerűen foglalkozunk vele.
2. MÓDSZERTAN
A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata több célt szolgál. Egyfelől
vizsgálni kell, hogy a koncepcióban megjelölt célok és feladatok mennyire valósultak meg,
másfelől a koncepciót hozzá kell igazítani a valósághoz, ami egyfajta újratervezés, korrigálás
is. A változások okait és körülményeit szintén elemezni szükséges. Azt is számításba kell
venni, hogyan alakultak a törvényi kötelezettségek, mi változott az elmúlt években törvényi,
rendeleti szinten. A koncepciók általában átfogó, alapelveket megfogalmazó keretek, amelyek
irányt szabnak a szükséges beavatkozásnak, fejlesztésnek.
A felülvizsgálat során a következő módszereket alkalmaztuk:
•

Dokumentumelemzés. Megvizsgáltuk, hogy hogyan változtak a szociális szolgáltatásokat
érintő jogszabályok, ennek milyen hatása lett a települések szociális szolgáltatási
tevékenységére, és milyen mértékű a vonatkozó jogszabályban előírtaknak való
megfelelés.

•

Kérdőíves felmérés (Melléklet). Működési adatok, statisztikák gyűjtése. Elsősorban a
települések polgármestereit kerestük meg a nyár folyamán, aki néhány esetben a jegyzőt
vagy a szociális ügyintézőt bízta meg a válaszadással.

•

Különféle statisztikai adatok (népesség száma, összetétele, foglalkoztatottsági adatok, stb.)
összegyűjtése, elemzése, értékelése.

•

Szociális szakemberekkel történő egyeztetés, interjúk. (Családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatok munkatársai, Idősek Otthona, egyházi szolgáltatók.)

Felhasználtuk forrásként a következő dokumentumokat:
1.

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója,
2008.

2.

Veszprémi

Kistérség

Többcélú

Társulása

Szociálisa

Szolgáltatástervezési

Koncepciójának felülvizsgálata, 2014.
3.

Veszprém Megye Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata, 2015.
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4.

Családsegítő és

Gyermekjóléti

Alapszolgáltatási

Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodása, 2013.
5.

Veszprémi

Kistérség

Többcélú

Társulásának

Társulási

megállapodása

a

módosításokkal egységes szerkezetben, 2013/2014.
6.

A VKTT Egyesített Szociális Intézményének a 2014., illetve 2015. évi szakmai
beszámolói.

7.

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása településeinek önkormányzati rendeletei
(www.njt.hu):

- Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.28.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátásokról
- Barnag Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(III.1.) önkormányzati
rendelete az egyes szociális ellátásokról
- Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VIII. 13.)
önkormányzati rendelete az iskolakezdési támogatás megállapításáról
- Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról
- Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról
- Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátásokról
- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) önkormányzati
rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális
ellátások helyi szabályairól
- Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015 (III.1.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról
- Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.28.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátásokról
- Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
- Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(II.25.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
- Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról
- Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (IX.4.)
önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról
- Pula Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati
rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
- Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól
- Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati
rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról
- Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2015 (III.1.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról
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- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 5/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális
ellátásokról
- Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (V.15.)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról
- Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátásokról
- Vöröstó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.1.) önkormányzati
rendelete az egyes szociális ellátásokról
3. SZAKMAPOLITIKAI ELVEK
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának
felülvizsgálati anyagát a 2008-as koncepcióval együttesen, komplex módon kell kezelni. A
2008. évi koncepcióban leírt szakmapolitikai elvek ma is érvényesek, az abban vázolt
célkitűzések (komplexitás, integrált megoldások, ágazatközi együttműködés, nyilvánosság,
fenntarthatóság, stb.) mára sem veszítettek érvényességükből.
4. FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETKÉP
4. 1. FÖLDRAJZI, GAZDASÁGI HELYZET
A koncepcióban leírtak ma is helytállóak. Meghatározó az aprófalvas jelleg, a jelentősebb,
nagyobb lélekszámú települések a térségben a megyeszékhely, Veszprém, és Herend város, a
nagyobb, 2000 főnél több lélekszámmal bíró községek: Hajmáskér, Nemesvámos és Szentgál.
Fontos körülmény a Balaton közelsége, ami mind a (főleg idényjellegű) foglalkoztatásra,
mind a lélekszám növekedésre erős hatást gyakorol.

.

(
A térkép forrása: www.teir.hu)
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A Társulást alkotó települések: Bánd, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend,
Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony,
Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó.
1. sz. táblázat: A települések megoszlása lakosságszámuk alapján
95 – 500 fő

Barnag, Hidegkút, Mencshely, Pula, Veszprémfajsz
Vöröstó
501 – 1.000 fő Bánd, Eplény, Hárskút, Sóly, Vilonya
1.001 - 2000 fő Márkó, Nagyvázsony, Tótvázsony
2.001 - 3000 fő Nemesvámos, Szentgál
3.001- 4000 fő
Hajmáskér, Herend
60.788 fő
Veszprém
Forrás: a települések adatszolgáltatása alapján, saját készítés, 2015

4. 2. NÉPESSÉG ALAKULÁSA, DEMOGRÁFIAI ÖSSZETÉTELE
Az alábbiakban a kistérség állandó népességének 2013 és 2015 közötti alakulását
mutatjuk be.
2. sz. táblázat: A települések állandó népességének alakulása
2013 és 2015 december között (fő)
Település neve
Állandó népesség
Állandó népesség
Változás
2013
2015
Bánd
693
703
+10
Barnag
158
156
+2
Hajmáskér
3097
3106
+9
Hárskút
681
680
-1
Herend
3547
3493
-54
Hidegkút
448
482
+17
Eplény
544
524
-20
Márkó
1293
1351
+58
Mencshely
264
253
-11
Nagyvázsony
1795
1774
-21
Nemesvámos
2783
2814
+31
Pula
209
207
-2
Sóly
483
504
+21
Szentgál
2880
2946
+66
Tótvázsony
1353
1438
+85
Veszprém
60 788
60 761
-27
Veszprémfajsz
255
258
+3
Vilonya
671
652
-20
Vöröstó
95
94
-1
Veszprémi kistérség
21 249
21 435
196
Forrás: A felmérés kérdőívei alapján, saját készítés

A vizsgált 2 év alatt a népesség számában kevés változás történt: 9 községben enyhén
nőtt, míg 7 községben minimálisan csökkent. Az előző időszakban (2011-2013) két
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településen (Márkó, Tótvázsony) lényeges, tíz százalék körüli növekedést tapasztaltunk,
ebben a mostani vizsgált időszakban itt is csupán öt százalék körüli a növekedés. Kisebb
mértékű csökkenés több településen is előfordult, de ennek mértéke mindenütt 5 százalék
alatti. Egészében a térség népességének száma minimálisan, összesen 159 fővel
emelkedett az utóbbi 2 év alatt.
Érdemes megvizsgálni néhány, témánk szempontjából fontosabb korcsoport arányát a
térség településein.
3. sz. táblázat: A Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulása településeinek lélekszáma és
életkori megoszlása 2015. decemberben (fő és %)
Település

Lélekszám

Barnag
Bánd
Eplény
Hajmáskér
Hárskút
Herend

156
703
524
3106
661
3493

0-18 éves

19-59 éves

60 és felette

Fő

%

Fő

%

Fő

%

28
129
82
626
121
815

18
18
16
2o
18
23

90
437
327
1927
410
1888

58
62
62
62
62
54

38
137
115
553
130
790

24
20
22
18
20
23

Hidegkút
482
98
20
286
59
98
21
Márkó
1351
311
23
796
59
244
18
Mencshely
253
34
14
145
57
63
29
Nagyvázsony
1774
283
16
1035
58
456
26
Nemesvámos
2814
577
21
1638
58
599
21
Pula
207
27
13
132
64
48
23
Sóly
504
109
22
311
62
84
16
Szentgál
2906
634
22
1721
59
551
19
Tótvázsony
1438
322
22
868
61
248
17
Veszprém
60.761
11.225
18
35.265
58
14.298
24
Veszprémfajsz
253
50
19
136
54
67
27
Vilonya
652
132
20
390
60
130
2o
Vöröstó
94
15
16
56
60
23
24
Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
veszprémi kirendeltsége alapján, 2016

Három korcsoportot képeztünk, az egyik a 0-18 éveseké (fiatal korosztály), a másik a 6o év
feletti korcsoport (idősek) és középütt van a munkaerő-piaci szempontból leginkább szóba
jöhető csoport (19-59 évesek).
A fiatal korosztály aránya legalább húsz százalék Herenden és Márkón (23%), továbbá
Sólyon, Szentgálon, Tótvázsonyban (22%), valamint Hajmáskéren, Hidegkúton, Vilonyán
(20%). A legkisebb az arányuk Pulán (13%), Mencshelyen (14%), Eplényben, Vöröstón és
Nagyvázsonyban (16%).
Az idősek, a 60 év felettiek legnagyobb arányban Mencshelyen (29%), Veszprémfajszon
(27%), Nagyvázsonyban (26%), Vöröstón, Barnagon (24%) élnek. Ezeken a településeken a
8

legnagyobb mértékű az „elöregedés”, tehát ezeken a településeken az idősekkel való szociális
törődés prioritást kell kapjon. A nagyobb arányú, népesebb fiatal korosztályok elsősorban
Veszprém közeli térségekben élnek, valamint ott, ahol a cigány népesség aránya az átlagosnál
magasabb (Hajmáskér, Szentgál). Az alacsony arányú fiatal korcsoportokat/falvakat
Veszprémtől távolabbi helyen, illetve a munkába járás szempontjából kedvezőtlen
településeken találjuk. Itt laknak nagyobb arányban az idősebb korúak is.
A potenciális munkavállalók csoportjai (19-59 évesek) településenként viszonylag
kismértékben térnek el, a szélső értékek 57 % (Mencshely) és 63 % (Pula).
A felmérés során megkérdeztük a polgármestereket arról, hogy milyennek látják a
település demográfiai helyzetét, minek tulajdonítják a település lakosságának változását.
Néhány véleményt idézünk a válaszokból.
 „Nemesvámoson a növekedés okai: a település kedvező földrajzi elhelyezkedése, a
megyei jogú városhoz való közelsége, fejlett infrastruktúrája, illetve az, hogy a
községben számos vállalkozás működik, amelynek jelentős a munkaerő igénye.”
 „Az emberek jönnek ki a városból, közel a 8-as főút, jó a közlekedés.” (Sóly)
 „Csökkent az elhalálozás, nőtt a beköltözés.” (Szentgál)
 „Kevés a születés, a fiatal korosztály elköltözik.” (Vilonya)
 „A csökkenés oka részben az öregek elhalálozása, nincs helyben munka, a házak itt
drágák, elmennek az emberek más településre házat venni.” (Vöröstó)
 „A változások csekély mértékűek, összességében azt mondhatjuk, hogy stagnál a
lakosság lélekszáma. A születések és a halálozások száma, valamint a településről
elköltözők és beköltözők száma is közel azonos.” (Veszprémfajsz)
A települések a következő lépéseket/erőfeszítéseket teszik annak érdekében, hogy megtartsák
a népességet:


Veszprémfajszon a településfejlesztési terv módosításával teremtik meg a lehetőségét
kisebb

vállalkozások

betelepítéséhez.

A

CSOK

kormányzati

program

eredményeképpen reménykednek abban, hogy a falusi környezetre vágyó családok
költöznek a faluba.


Az önkormányzat telkeket alakított ki. (Vilonya)



Herenden önkormányzati telkeket alakítanak ki. Régi bányászházak felújítására került
sor egy új üzem közreműködésével.



Új óvodát, orvosi rendelőt létesítenek. ( Hárskút)



Folyamatosan fejlesztik a közintézményeket, a közműhálózatot, és programokat
szerveznek. (Tótvázsony)
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Új építési telkek kialakítását tervezik, folyamatosan fejlesztik az infrastruktúrát,
pályázatokat írnak ennek érdekében, felújítják az utakat, gazdag kulturális
programokat kínálnak. (Hajmáskér, Márkó)



Ötven új házhelyet alakítottak ki. (Eplény)



Pályázaton nyertek egy mikrobuszt, amivel szállítják a gyerekeket Hajmáskérre, mert
itt nincs se óvoda, se iskola. (Sóly)



Hajmáskéren infrastruktúra, iskola- és óvodafejlesztés történt.



Sólyon bővítették a szociális szolgáltatásokat, a református egyház fenntartásában
falugondnoki szolgálatot működtetnek, bővítették a házi segítségnyújtást, sok helyi
közösséget erősítő programot szerveznek, új munkahelyeket hoznak létre (házi
segítségnyújtásban).



Bölcsőde létesítése, óvodai férőhely bővítése. (Nemesvámos)



Tótvázsonyban kedvező vállalkozói környezetet hoztak létre.



Nagyvázsonyban a lakosság számára fontos rendezvényeket szerveznek, támogatják a
bölcsödét, az óvodát, iskolát, a helyi vállalkozásokat (pl. varroda bővítése).

4. 3. FOGLALKOZTATÁSI HELYZET
A koncepcióban megfogalmazott helyzet bemutatása alapvetően ma is helytálló, a
Társuláshoz tartozó települések valóban hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági
övezetének részeként jó gazdasági mutatókkal rendelkezik. A gazdasági aktivitás és az
adófizetők aránya alapján a megyeszékhely térségének mutatói kedvezőbbek mind a megye,
mind a régió, mind az ország értékeinél. A mai helyzetre is igaz, hogy „Mindezen adottságok
kedvező körülményeket teremtenek a helyi társadalmak, közszolgáltatások megerősítése, a
kirekesztődés és a szegénység mérséklését elősegítő szolgáltatások, programok biztosítása
számára.” (Koncepció, 2008)
A foglalkoztatottság az utóbbi években sokat javult, általános vélemény a térségben, hogy
aki akar, tud dolgozni. Viszont több településen említették, hogy a keresetek túlságosan
alacsonyak, ez különösen a közfoglalkoztatottak estében igaz.
A munkanélküliség alacsony, amit viszonylag egzakt módon a munkát keresők számának
csökkenésével demonstrálhatunk. Az adatokat a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Veszprém
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ veszprémi kirendeltségéről szereztük be. Ebben
a munkát keresők regisztrált arányát viszonyítják a munkavállaló korú népességhez, ami nem
egyezik a korábban hivatkozott jelzőszámokkal (munkanélküliségi ráta), azonban közelítő
értékűek. Ezek a számok alkalmasak a települések helyzetének összehasonlítására.
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Megállapítható, hogy a vizsgált társult önkormányzatok foglalkoztatási és munkanélküliségi
mutatói

kedvezőbbek

az

országos

átlagnál.

A

havonkénti

foglalkoztatottsági

és

munkanélküliségi adatok hullámzást mutatnak, idényenként változnak, különösen a nyári
időszakban megnövekedő balatoni foglalkoztatási lehetőségek miatt. A nyári időszakban a
térségben emiatt is alacsonyabb a munkanélküliség.
4. sz. táblázat: A népességadatok, valamint a regisztrált álláskeresők számának és arányának
alakulása a megjelölt településeken 2015. december
Település

Bánd
Barnag
Eplény
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Pula
Sóly
Szentgál
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó

Lakónépesség
(fő)*
648
128
491
2854
660
3384
410
1214
223
1751
2693
194
460
2713
1329
60761
258
615
81

Munka-vállalási Regisztrált álláskorú népesség
keresők száma
(fő)*
(fő)**
488
103
388
2255
498
2563
312
938
185
1302
2031
155
344
2010
963
40058
188
486
65

Regisztrált álláskeresők a
munkavállalási korú
népesség %-ában**

8
1
1
91
5
63
7
20
8
32
27
5
7
77
16
1115
7
23
2

1,6
1,0
0,3
4,0
1,0
2,5
2,2
2,1
4,3
2,5
1,3
3,2
2,0
3,8
1,7
2,8
3,7
4,7
3,1

* KSH adat
**NFSZ adat

Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
veszprémi kirendeltsége, 2016

Az országos átlaghoz képest mind a 19 település helyzete kedvező, nem érik el az 5
százalékot. Két településen 4 és 5 százalék közötti (Vilonya, Mencshely, Hajmáskér) és az
országosnál jóval jobb mutatókkal rendelkezik Eplény, Hárskút, Barnag, Nemesvámos, Bánd.
Ezekben a községekben 2 százalék alatti a regisztrált álláskeresők aránya.
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11

7

7
1

4

6
1
2
1
3
1

1
1
2

2
1
1
1

2

8

12

1
6
3
93
2

1
5
1
12
1
113
1
3

4
4
3
1

5
2
101
1
2
1

2
6
1
108
1
3

13
2
9

16
1
10

2
1
1
2
1
3
10
2
136

2

1
14
3
135

2

4

1
6

1

8
2
9
2
3
1
7

8

1
1
1
10

4
1
3

2

2
3
1

3
1
110
2
2

12
3
147
1
1

5
2
3
1
10
6

1

6
152
1
4
1

Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
veszprémi kirendeltsége, 2016

A következőkben bemutatjuk a két leginkább problematikus életkorcsoportot.
6. sz. táblázat: Regisztrált álláskeresők a legfiatalabb és a legidősebb korcsoportokban,
2015. december
Település
Bánd
Barnag
Eplény
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Pula
Sóly
Szentgál
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó

24 év alatti

50- éves

fő

%

fő

%

0
0
0
12
0
0
0
1
0
3
3
1
1
9
3
113
0
2
0

0
0
0
13
0
0
0
5
0
9
9
20
14
12
9
10
0
9
0

3
1
1
26
2
18
5
9
2
20
9
2
0
21
4
409
4
7
1

5
100
100
20
40
29
71
45
25
63
63
40
0
27
25
37
57
30
50

Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
veszprémi kirendeltsége alapján, saját készítés, 2016
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Összesen

4

2

62 év
felett

9

60-62 év

11

55 - 59 év

2

50 - 54 év

1

45 - 49 év

2

40 - 44 év

35 - 39 év

2

30 - 34 év

20 - 24 év

1

25 - 29 év

Bánd
Barnag
Eplény
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Pula
Sóly
Szentgál
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó

19 év

Regisztrált
álláskeresők
száma
zárónapon (fő)

18 év és
alatta

5. sz. táblázat: Regisztrált álláskeresők a veszprémi kistérség településein életkor szerint (fő),
2015. december

8
1
1
91
5
63
7
20
8
32
27
5
7
77
16
1115
7
23
2

A 25 év alatti álláskeresők aránya kedvező. Egyetlen település sincs, ahol az arány 20
százalék fölötti, egy település van, ahol 20 százalékos (Pula). Kilenc olyan települést találunk
a társulásban lévő települések között, ahol egyetlen regisztrált álláskereső sincs. Ez a 2 évvel
korábbi állapothoz képest jelentős pozitív arányú elmozdulás. Az idősebb álláskeresők (50
éven felüliek) aránya viszonylag magas, két településen csak ilyen életkorú regisztrált
álláskereső van (Barnag, Eplény). Azt az egyébként régóta ismert tényt erősíthetjük meg,
hogy idős korban több a munkanélküli, ők tudnak a legnehezebben (újra) elhelyezkedni.
Az alábbi táblázatban az álláskeresők nemek szerinti megoszlását közöljük:
7. sz. táblázat: A regisztrált álláskeresők nemek szerinti összetétele
(2015.dec.)
Regisztrált
Férfi Nő
Nemek
A nők
álláskeresők száma
fő
fő
szerint
aránya
zárónapon (fő)
összesen
%
Bánd
6
2
8
25
Barnag
1
1
0
Eplény
1
1
0
Hajmáskér
41
50
91
55
Hárskút
4
1
5
20
Herend
35
28
63
44
Hidegkút
5
2
7
28,6
Márkó
11
9
20
45,0
Mencshely
5
3
8
37,5
Nagyvázsony
16
16
32
50,0
Nemesvámos
12
15
27
55,5
Pula
4
1
5
20,0
Sóly
4
3
7
42,8
Szentgál
46
31
77
40,3
Tótvázsony
8
8
16
50,0
Veszprém
548 567
1115
50,8
Veszprémfajsz
4
3
7
42,8
Vilonya
13
10
23
43,4
Vöröstó
1
1
2
50,0
Összesen
765 750
1515
49,5
Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
veszprémi kirendeltsége alapján, saját készítés, 2016

A regisztrált álláskeresők száma összességében szinte megegyezik a férfi-nő arány. Csupán
fél százalékkal vannak kevesebben a nők (49,5 % vs.50,5%). Településenként azonban
jelentős különbségeket találunk. Négy esetben azonos az arány a regisztrált álláskereső nők és
férfiak között. A többi település közül 3-ban nagyobb arányú a női munkakereső, 13-ban a
férfiarány magasabb. Ezekből az adatokból messzemenő következetéseket nem lehet levonni,
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csupán azt, hogy a kisebb településeken az álláskeresési arányok olykor, elsősorban a kisebb
községekben elmozdultak a férfiak felé.
A Társuláshoz tartozó településeken a foglalkoztatás javítása érdekében történő
közfoglalkoztatás szinte általános. Ez az aprófalvakban néhány ember foglalkoztatását jelenti
(2-4 fő), a nagyobb településeken jelentősebb a számuk.
Hogyan látják a megkérdezettek településük foglalkoztatási helyzetét az interjúk alapján?
Általános vélemény, hogy helyben kevés a munkalehetőség (kivétel Nemesvámos), ahhoz,
hogy dolgozni tudjanak el kell járni valahova. Akár külföldre is. Nagyon lényegesnek tartják
azt, hogy milyenek a munkába járás feltételei. Vannak jó helyzetű települések (például
Hajmáskér, Sóly, Márkó, Nagyvázsony, Pula) ahonnan szinte óránként indulnak
tömegközlekedési járatok a munkahelyekre A polgármesterek törekednek a buszjáratok
összehangolására, a munkába járás megkönnyítésére, de például Barnagról, Mencshelyről,
Hárskútról nehezebb megoldani a bejárást. A leggyakoribb munkáltatók helyben az
önkormányzatok és a helyi, gyakran családi vállalkozások.
A helyi önkormányzatok lehetőségei a munkahelyteremtésben meglehetősen korlátozottak,
többnyire a helyi infrastruktúra javításával, vállalkozásbarát környezet kialakításával, a helyi
oktatási és szociális intézmények kialakításával, színvonalas működtetésével, kulturális,
sportolási lehetőségek nyújtásával igyekeznek jó közérzetet teremteni.
Néhány településen vannak helyi, vagy helyben működő üzemek (húsüzem, élelmiszer
nagykereskedelmi raktárak, varró üzem, Nordika Síaréna Kft), multinacionális cégek, olyan
munkahelyek, ahová a környékről is bejárnak dolgozni (Nemesvámos, Hajmáskér,
Nagyvázsony, Eplény). Gondot jelent egy-egy üzem bezárása (például ISM Bútorkészítő
Vállalat, Szentgál). A megkérdezettek jó lehetőségnek látják a helyi turizmus támogatását,
fogadóhelyek kialakítását (Eplény, Hárskút).

4. 4. LAKÁSHELYZET
Veszprém város közelsége, oktatási, kulturális, valamint munkaerő-piaci szerepe továbbra is
kedvezően hat az érintett településeken való otthonteremtésre. A készített adatlapok
információi alapján a lakáshelyzet továbbra is jónak mondható. A lakóingatlanok többnyire
összkomfortosak, vagy legalább komfortosak. A megyében nem jelentős az alacsony
komfortfokozattal bíró ingatlanok aránya.
Adatlapunk kérdésére, hogy „Vannak –e és, ha igen milyen lakhatási problémák a
településen?” a települések kevesebb, mint fele jelzett problémát. A problémát jelző
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településeken sem jellemző, hogy a lakásprobléma jelentős számban érintené a lakosságot. A
polgármesterekkel készített interjúk alapján a legtöbb településen a lakhatási gonddal
küszködők aránya az 5 %-ot sem éri el. Kivétel ez alól Barnag, Vöröstó és Hajmáskér, ahol a
lakhatást érintő problémák elérhetik a lakosság 10%-át (Hajmáskéren akár 15 %-át is).
Lakásfenntartási jellegű támogatást 2015-ben 14 települések biztosított. A szolgáltatott
adatok alapján megállapítható, hogy a legtöbb településen minden kérelmező, aki benyújtotta,
meg is kapta a lakhatással kapcsolatos pénzbeli támogatást (leszámítva Hajmáskért, ahol 34
fő kért, de csak 19 személy kapott ilyen típusú ellátást).
Adósságcsökkentési támogatást Veszprém kivételével egyik településen sem biztosítanak.
A lakosság eladósodásáról a polgármestereknek/önkormányzati dolgozóknak csak közvetetten
van információjuk. Az eladósodás (devizahitel vagy például közüzemi tartozás) a legtöbb
településen alacsony mértékben, de előfordul. A Társulás tagjai közül nehezebb helyzetben
van Hajmáskér, ahol ez a probléma érintheti a lakosság akár 20 %-át is.
Szociális bérlakás biztosítására néhány településen volna igény (Eplényben, Barnagon
néhányra, Hajmáskéren többre), ennek ellenére egyik vizsgált településen sincs erre lehetőség.
Hajléktalan Veszprém kivételével a felmért településeken alig él (Hajmáskéren egy – kettő,
Barnagon és Nemesvámoson egy – egy fő).
4. 5. KÖZLEKEDÉS
A településeket körülvevő közúthálózatot általában jó, de legalább elfogadható állapotúnak
jellemzik

a

polgármesterek.

A

nagyobb

városok

(Ajka,

Veszprém)

könnyen

megközelíthetőek, az utak minőségét a megkérdezettek továbbra is (azaz a 2014-es
koncepcióban leírtakhoz hasonlóan) valamivel jobbnak ítélik meg Veszprém irányába.
Hidegkút és Tótvázsony a Balatonfüred felé vezető utak minőségi hibáira hívják fel a
figyelmet. Érdemes megjegyezni, hogy Hidegkút már két évvel ezelőtt is javasolta ezeknek az
utaknak a fejlesztését.
Néhány településen különös nagy hangsúlyt kap a közutak fejlesztésének szükségessége.
Nagyvázsony és Vöröstó például a településüket körülvevő úthálózatot a „minősíthetetlen” és
„balesetveszélyes” jelzőkkel illeti, de Mencshelyen is rossznak ítélik meg a települést
körülvevő úthálózatot.
Több vizsgált településen is felmerül, hogy a sűrű tehergépjármű forgalom rendkívüli
mértékben rongálja az útburkolatok minőségét, így gyengítve a közlekedés biztonságát.
A tömegközlekedés járatainak számával, indulásuk gyakoriságával kapcsolatban kevesebb
panasszal találkoztunk, mint két évvel korábbi felmérésünk során. Néhány településen
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felmerült az igény arra, hogy gyakoribbak legyenek a hétvégi járatok és több településen arról
számoltak be a polgármesterek, hogy Veszprémbe elegendő járat indul, de onnan vissza (vagy
például Balatonfüredre) már nem elégíti ki az igényeket a tömegközlekedés.
Az időskorúak, kisgyermekesek vagy mozgássérültek szempontjából fontos volna, de nem
vagy csak részben biztosított az akadálymentesített közlekedés lehetősége.
4. 6. KIREKESZTŐDÉS
A 2014–es Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálatában, annak a „Kirekesztődés” alcímben leírt tartalma 2016-ban
sem veszített aktualitásából.
A veszprémi társult települések gazdasági helyzet valamint foglalkoztatottság tekintetében
országosan kedvező helyzetűek. Helytállóak a 2008-as Koncepcióban leírtak, miszerint „ez a
tény nem adhat felmentést a térség döntéshozói és szakemberei számára azzal kapcsolatban,
hogy az országosnál kisebb mérvű szegénység és társadalmi problémák kezelésére
erőfeszítéseket tegyenek”.
A térségben élő munkanélküliek, a lakhatási gondokkal küszködők, az alacsony
jövedelmük miatt pénzbeli, illetve természetbeni ellátásra szoruló személyek szükségleteinek
felmérése, alapvető szükségleteik biztosítása elengedhetetlen az emberi méltóság, mint
alkotmányos jog gyakorlásához. Idősödő társadalmunkban komoly feladatot jelent az idős
emberekre való odafigyelés és egyre többen szorulnak segítségre amiatt is, hogy gyermeküket
egyedül nevelik. A kirekesztettség szempontjából veszélyeztetett csoportokat tekintve
(idősek, egyedülállók, munkanélküliek, alacsony jövedelműek, romák, fogyatékkal élők,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) a felmért településeknek leginkább az idősekről és a
munkanélküliekről való gondoskodásra, néhány településen a fogyatékkal élők megsegítésére,
elvétve pszichiátriai beteg, illetve szenvedélybeteg személyek ellátására, segítésére volna
szükség. Az idősekről való gondoskodásnak több szociálpolitikai szereplője is (állami,
önkormányzati, egyház és nem állami intézmények) jelen van a térségben, azonban mégis
vannak települések (Hajmáskér, Sóly), ahol az olyan kötelezően ellátandó szociális
alapszolgáltatás, mint az étkeztetés sincs biztosítva.
A vizsgált települések önkormányzatainak az elmúlt években többször át kellett alakítaniuk
helyi szociális rendeleteiket. Több ellátás elkerült a járásokhoz. Az új rendszer „település
támogatás” néven biztosítja pénzbeli és természetbeni támogatásokat.
A települések helyi rendeleteit alapul véve a következőket állapítottuk meg a
támogatásokról: A legtöbb település a települési támogatás megnevezésen belül megpróbálja
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a rendszeres és rendkívüli élethelyzeteket viszonylag kellő részletességgel számba venni. Jól
látható, hogy elsősorban a temetési (19 település) és lakásfenntartási (14 település) terhek
csökkentését tartják fontosnak. A temetési támogatások odaítélésnek feltételeiben és
összegeiben már eltérések észlelhetők. A nagyvázsonyi körjegyzőségbe tarozó településeken,
illetve Vöröstón, Barnagon jövedelemtől függetlenül jár a támogatás, egyedüli feltétel, hogy
helyi lakos legyen az elhunyt. A temetési támogatások összegei általában 15 és 30 ezer forint
között változnak, a legmagasabb összeget (50 ezer) a nemesvámosi körjegyzőség, ill. Sóly
nyújtja. Mindemellett kötelező természetbeni szolgáltatásként nyújtják a köztemetést. A
lakásfenntartási támogatások összege 2 és 5 ezer forint között változik, legtöbb esetben
jövedelemarányosan. Az állam által biztosított közgyógyellátás mellett vagy arra nem
jogosultak számára 11 település a gyógyszertámogatás lehetőségét is biztosítja, általában
negyedévenkénti kifizetéssel (12 ezer forint összegben). Kiemelendő, hogy Mencshely
minden 70 év feletti idős számára biztosítja, amennyiben igénylik. Méltányossági ápolási díj
biztosításával csupán 6 település él (Nemesvámos, Veszprémfajsz, Tótvázsony, Barnag,
Hidegkút, Hárskút). Ezen kívül 12 településen lehetőség van beiskolázási/iskolakezdési
segély igénylésére. Kisebb településeken jövedelemtől függetlenül fix összeget biztosítanak
(általában 10 ezer forintot) erre a célra. Vannak települések, amelyek különösen elismerik az
iskoláztatás különböző terheit és fontosnak tarják a továbbtanulás elismerését. Például a
tótvázsonyi körjegyzőség iskola szinteknek megfelelően differenciálja a támogatási
összegeket, külön biztosít továbbtanulási támogatást, sőt a végzős diákok számára egyszeri
juttatást (20 ezer forint) juttat. Van, ahol az alsós diákok útiköltséget biztosítják (pl. Hárskút),
van ahol az iskolai étkeztetés díjhoz járul hozzá a település (pl. Vöröstó, Veszprém). Több
település (8) lakosainak megtartása érdekében „szülést ösztönző” támogatást nyújt. Kisebb
települések jövedelemtől függetlenül kb. 10-20 ezer forintot, a jobb anyagi helyzetben lévő
Sóly és Nemesvámos akár 58 – 60 ezer forintot is megállapíthat jövedelemfüggően. Továbbá
Sóly karácsonyhoz kötődően egyszeri támogatást nyújt jövedelemfüggően öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltő személyek és nagycsaládosok számára. Tótvázsonyi körjegyzőség
település lakosai számára a kamatmentes kölcsön igénybevételének a lehetősége is biztosított
(településenként változó összegekkel és futamidőkkel). Hajmáskér a rendkívüli települési
támogatást csak kölcsön formájában nyújtja (évente három alkalommal és 10 ezer forint
összegben). Ez a megoldás túl szigorúnak tűnik a lakosok alkotmányos jogainak oldaláról
nézve, és a tekintetben is, hogy az 1993. évi III. sz. szociális törvény 2015-ös hatályú
változatban ez a kifizetési forma már nincs megemlítve, így nem is adható.
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A helyi rendeletek a szociális alapszolgáltatásokat változó részletességgel, pontossággal
szabályozzák. Például hiányzik az alapszolgáltatások szabályozása Márkó, Bánd községeknél,
illetve Pula esetében a rendeletben megnevezett szolgáltató helyett más szolgáltató biztosítja a
házi segítségnyújtást.
A kistérségi települések nem rendelkeznek olyan nyilvántartással, mely alapján felmérhető
lenne, hogy mennyi a pszichiátriai és/vagy szenvedélybetegek száma a településen. Az ilyen
jellegű „leszakadások” helyi kezelésére a Szociális törvény sem nyújt megoldást.
4. 7. FALUGONDNOKI ÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS
Az alacsony lélekszámú községekben a falugondnoki ill. a tanyagondnoki szolgáltatás
hivatott segíteni a közszolgáltatásokhoz való hozzájutást, a szociális szükségletek kielégítését.
2008-ban még csupán 6 település élt ezzel a lehetőséggel. 2014-ben fontos előrelépésnek
tekintettük, hogy már 7 településen biztosították ezt a fajtaszolgáltatást. Jelenleg 9 helyen,
Barnagon, Hárskúton, Hidegkúton, Mencshelyen, Pulán, Sólyban, Szentgálon, Tótvázsonyban
és Vöröstón jelenleg is működik falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás.
A 2014-es felülvizsgálatban megállapítottuk, hogy népességszámuk alapján Eplényben és
Veszprémfajszon is működhetne ilyen jellegű szolgáltatás. Eplényben már évek óta tervezik,
ám forráshiány miatt jelenleg sem tudják megvalósítani falugondnok foglalkoztatását. A
szolgáltatás biztosításához szükséges volna egy gépjármű beszerzése. (A gépjármű
megvásárláshoz pályázati úton próbálnak forrást teremteni.)
4. 8. CSALÁDOKNAK, GYERMEKEKNEK NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK1
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
rendelkezik arról, hogy a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali
felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon
gyermekek számára, akiknek szülei különböző okok miatt napközbeni ellátásukról
gondoskodni nem tudnak. A gyermekjóléti alapellátás, a bölcsőde és a családi napközi a
személyes gondoskodás keretében biztosított napközbeni ellátások formái közé tartoznak.
A Társuláshoz tartozó települések nagy részének népessége 10.000 fő alatti, így bölcsödét
anyagiak és megfelelő számú gyermek hiányában csak nehezen tudnak fenntartani. A

1

2016. január 1-től átalakult a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás rendszere. Ettől az időszaktól kezdve a
gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat – keretében
működtethető (Gyvt. 40. §.(1)) Tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat még a 2016-ot megelőző időszakra
vonatkozik, ezért mind a Szociális törvényre, mind a Gyermekvédelmi törvényre történő hivatkozások során még
a 2016-os módosítások előtti állapotot tüntettük fel.
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családok a bölcsődei ellátást a környező nagyobb településeken veszik igénybe. Hajmáskér
tervezi a következő évtől bölcsődei csoport indítását. Herenden szükség lenne bölcsődei
férőhelybővítésre, mivel a környező kistelepülésekről, ahol nem megoldott a bölcsődei
elhelyezés, ide hozzák a gyermekeket. Nemesvámoson is szükség lenne a családi napközi
mellett önkormányzati fenntartású bölcsödére. A nemesvámosi önkormányzat jövőbeni tervei
között szerepel bölcsőde működtetése.
Az 500 főnél kisebb településeken többnyire óvoda sem működik, az itt élők az óvodai
ellátást a környező, nagyobb településeken tudják igénybe venni. Az óvodát működtető
települések két és fél éves kortól fogadják a gyerekeket, ezzel is korrigálva a bölcsődei ellátás
hiányosságait. Van olyan település (pl. Nemesvámos, Szentgál), ahol a gyermekek létszámát
tekintve az óvodai helyek bővítésére lenne szükség. Hárskút új óvoda épületét a felújításra
kerülő faluközpontban tervezi elhelyezni.
A gyermekek napközbeni ellátásának egy másik formája a családi napközi, ilyen típusú
gyermekjóléti alapellátás Veszprémen kívül csak Nemesvámoson működik.
A települési önkormányzatok egy része, annak érdekében, hogy a felmerülő igényeknek és
a

jogszabályi

előírásoknak

megfeleljenek,

a

gyermekek

napközbeni

ellátásának

megszervezését segítő pályázatokat nyújtottak be.
A Szociális törvény 86.§ (a) pontja szerint „A települési önkormányzat köteles biztosítani a
családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal
székhelye a településen van.”
A gyermekjóléti szolgáltatást lakosságszámtól függetlenül a településeken a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2 a) bekezdése
írja elő az önkormányzatok számára.
A családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást - amely 2016-tól már csak integrált
formában működtethető - a térségben az alábbi szolgáltatók biztosítják:2
 Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálata;
 Családsegítő és
fenntartásában

Gyermekjóléti

működő

Alapszolgáltatási

Veszprémi

Családsegítő

Intézményfenntartó Társulás
és

Gyermekjóléti

Integrált

Intézmény;
 Bendola Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Hajmáskér.

2

A fentiekben jelzett jogszabályváltozás miatt a családsegítés, gyermekjólét rendszerének átalakítása
következtében a feladatellátó intézmények egy részének neve is megváltozott. A felülvizsgálati anyagban már
az új nevet tüntettük fel.
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5. A VESZPRÉMI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI
KÖTELEZETTSÉGE
A Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő
VKTT Egyesített Szociális Intézménye (továbbiakban: ESZI) keretein belül az alábbi
szociális ellátásokat biztosítja:
1. Étkeztetést Barnag, Bánd, Eplény, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos, Pula, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén.
2. Házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást Herend, Nemesvámos, Nagyvázsony,
Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén.
3. Idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást Herend és Veszprém közigazgatási
területén;
4. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátást a Társulásban résztvevő
valamennyi tag (kivéve Hárskút) közigazgatási területén élő lakosság számára.
5. Állami feladatellátás körében feladat-ellátási szerződés alapján biztosítja a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás alapszolgáltatást Veszprém közigazgatási területén.
Ezen kívül a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye nyújtja a felnőtt értelmi
fogyatékosok nappali ellátását Bánd, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó,
Nemesvámos, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz települések közigazgatási területén
élő lakosokra kiterjedően.
5. 1. ÉTKEZTETÉS
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak biztosítanak napi egyszeri
meleg ételt, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek önmagukat e tekintetben
ellátni. A szolgáltatás a települések helyi igényei és adottságaik szerint valósul meg étel
elvitellel, helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással. Az étkeztetést a kisközségekben
leginkább elvitellel vagy kiszállítással biztosítják. A szolgáltatás Veszprém közigazgatási
területén hétvégén és ünnepnapokon is igénybe vehető.
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8. sz. táblázat: A szociális étkeztetést igénybe vevők száma 2015-ben
Település
neve

Barnag
Bánd
Eplény
Hajmáskér

Étkeztetést
igénybe
vevők
2015 -ben
3
17
8
-

Hárskút
Herend
Hidegkút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Pula
Sóly

36
48
5
34
4
52
35
1
-

Szentgál
Tótvázsony
Veszprém

55
59
117
52
2

Veszprémfajsz
Vilonya

A szolgáltatást
biztosító
intézmény
ESZI
ESZI
ESZI
Nem biztosított az
alapellátás!
helyi önkormányzat
ESZI
ESZI
ESZI
ESZI
ESZI
ESZI
ESZI
Nem biztosított az
alapellátás!
ESZI
ESZI
ESZI
„Életöröm” Idősek Otthona
Berhidai Szociális és
Gyermekjóléti Társulás

Vöröstó
524
Összesen
Forrás: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény
adatszolgáltatása, KSH, 2015, ill. helyi önkormányzatok adatszolgáltatása

Az ESZI Veszprémen kívül 14 településen biztosítja a szociális étkeztetést. Veszprémfajszon
és Vöröstón a lakosság nem igényelte ezt a szolgáltatást. Más szolgáltatók biztosítják az
ellátást Hárskúton és Vilonyán. Jelenleg Hajmáskér és Sóly nem biztosítja a szociális
étkeztetést, de folyamatban van a probléma megoldása.
Korábbi felülvizsgálatunk során problémaként merült fel néhány településen (ott is, ahol
volt ilyen szolgáltatás), hogy személyi kapacitás hiányában nem tudták minden jogosultnak
biztosítani. A 2016-os felülvizsgálat kapcsán ilyen panaszról nincs tudomásunk.
A szolgáltatás minősége szempontjából továbbra is kívánatos volna, hogy minden
településen (ott is, ahol nem kifejezetten idős emberek számára főznek, hanem például
oktatási intézmény konyháján) az idős ember speciális szükségleteit (diétát, stb.) figyelembe
véve alakítsák ki az étrendet. Sajnos azonban a jelenlegi törvényi szabályozás nem teszi
lehetővé a differenciálást.
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5. 2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A házi segítségnyújtás a rászoruló személyek saját lakókörnyezetében biztosítja az alapvető
gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást.
Ezt a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást, - melyet lakosságszámtól
függetlenül - kötelező minden települési önkormányzatnak biztosítani, Herend, Nemesvámos,
Nagyvázsony, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém a Társuláson keresztül, a többi település más
szolgáltatók közreműködésével (helyi önkormányzati, civil, egyházi szolgáltatókkal) látja el.
A korábbi felülvizsgálathoz képest bizonyos településeken a szolgáltatók cserélődtek, az
igénybevevők száma viszont változatlan. Továbbra is elmondható, hogy az összes településen
elérhető a szolgáltatás. Van, ahol több szolgáltató közül is választhatnak a lakosok. Jelenleg
egyedül Veszprémfajszon nincs egyetlen igény sem a szolgáltatásra. Időszakos feladatokat a
falugondnokság látja el ezen a településen, pl. tűzifa behordás, gyógyszer kiváltás.
A szolgáltatók összesen 1036 személyt láttak el 2015 decemberében, 170-el többet, mint
2013-ban. Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Falugondnoki Szolgálata növelte
jelentősen az ellátottak számait Veszprémben. Jelentős átrendeződés nem történt a
szolgáltatók között a Társulásban. Jelenleg a két egyházi szolgáltató jövedelemarányos térítési
díjat számol fel, míg a másik két szolgáltató ingyenes ellátást biztosít.
9. sz. táblázat: A házi segítségnyújtás igénybevételi mutatói 2015. decemberében
és a szolgáltatást biztosító szervezetek
Település
neve
Barnag

14 fő

A szolgáltatást
biztosító
szervezet
1. Hajmáskér-Sólyi Református3

Bánd
Eplény
Hajmáskér

12 fő
10 fő
17 fő,
67 fő

1.
1.
1.
2.

Hárskút

Herend
Hidegkút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony

Házi segítségnyújtást igénybe vevők
száma 2015 decemberében (fő)

NAPÁVA4
Hajmáskér-Sólyi Református
NAPÁVA,
Hajmáskér-Sólyi Református

6 fő
8 fő

1. Helyi önkormányzat
2. Hajmáskér-Sólyi Református

14 fő
16 fő
9 fő
31 fő
14 fő
12 fő

3.
1.
1.
1.
1.
1.

NAPÁVA
ESZI5
NAPÁVA
NAPÁVA
NAPÁVA
ESZI

3

Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Falugondnoki Szolgálata
NAPÁVA Szociálisgondozó Közhasznú Nonprofit KFT.
5
Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
4
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Nemesvámos
Pula
Sóly
Szentgál
Tótvázsony
Veszprém

Veszprémfajsz
Vilonya

Vöröstó
Összesen

33 fő

2. Hajmáskér-Sólyi Református

11fő
9 fő
10 fő
12 fő
13 fő

1.
2.
1.
1.
2.

ESZI
Hajmáskér-Sólyi Református
Hajmáskér-Sólyi Református
NAPÁVA
Hajmáskér-Sólyi Református

20 fő
22 fő
22 fő
98 fő
88 fő

1.
2.
1.
1.
2.

236 fő
205 fő
2 fő

3.
4.

11 fő

2.

ESZI
NAPÁVA
ESZI
ESZI
Árpád-házi Szent Piroska
Szeretetszolgálat
NAPÁVA
Hajmáskér-Sólyi Református
Berhidai Szociális és
Gyermekjóléti Társulás
Hajmáskér-Sólyi Református

14 fő
1036 fő

1.

1. Hajmáskér-Sólyi Református
-

Forrás: VKTT Egyesített Szociális Intézmény adatszolgáltatása, KSH, 2015, ill. a többi szolgáltató
saját adatjelentése alapján

5. 3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem önkormányzati, hanem állami feladat. Gyors és
szakszerű segítséget nyújt az otthonukban krízishelyzetbe kerülő idős, vagy pszichiátriai
beteg, szenvedélybeteg személyek számára. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra igény
lenne valamennyi felmért településen, ugyanakkor a jelenlegi finanszírozási és technikai
feltételek mellett ez az ellátás továbbra sem megoldott. Az ESZI intézményvezetője és a
szolgáltatás szakmai vezetője folyamatosan keresi a bővítés lehetőségét. Elsősorban pénzügyi
támogatásra lenne szükség, például célirányos pályázat, adományozó szervezet formájában.
Veszprémben 2015-ben 70 fő vette igénybe a szolgáltatást. Évközben összesen 109 esetben
történt riasztás, ebből 63 eset volt indokolt, például pszichés, szomatikus probléma, krízis
helyzet, illetve higiénés szükségletek miatt. A szociális rászorultságot továbbra is vizsgálják a
szolgáltatás igénylésekor.
5. 4. IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA
A Társulásban részt vevő önkormányzatok közül a Szociális törvény 86. § (2) bekezdés b
pontja alapján minden 3000 főnél több állandó lakosú települést, így Hajmáskért, Herendet és
23

Veszprémet kötelezi az időskorúak nappali ellátásának biztosítására. Hajmáskér továbbra sem
biztosítja a törvényi előírások szerinti szolgáltatást, de megbízást adott Hajmáskér-Sólyi
Református Társegyházközség Falugondnoki Szolgálatnak, hogy ezt a szolgáltatást, illetve a
szociális étkeztetést a közeljövőben oldja meg. A Szolgáltató jelenleg egy uniós pályázatra
vár, amelyből egy „Alapszolgáltatási Központot” szeretnének létrehozni.
Közművelődési célokat szolgáló, nem állami idősek klubját, alkalmankénti önkormányzati
támogatással Nagyvázsony, Nemesvámos, Sóly, Hajmáskér települések biztosítják.
Herenden és Veszprémben az időskorúak nappali ellátását az ESZI biztosítja.
Veszprémben négy szervezeti egységben, Herenden pedig egy helyszínen lehet a szolgáltatást
igénybe venni. Az igénybevevők száma havonként változó: Herenden 17-20 fő, Veszprémben
az 1. sz. Gondozási Központban 60-64 fő, a Március 15. úti telephelyen 36 – 40 fő, a Szent
István utcai telephelyen 43-50 fő, a Hóvirág úti telephelyen pedig 27-32 fő vette igénybe az
ellátást.6 A 2015-ös összesített adatok szerint Herenden elsősorban a szabadidős programokat
veszik igénybe, a veszprémi nappali intézményeknél viszont a mentális tanácsadások száma
(18 963) magas, a szabadidős programok száma szintén jelentős (11 738), az ügyintézés
száma pedig 4900. Utóbbi szolgáltatásnál növekedés látható 2013-hoz képest (506-tal). A
veszprémi intézményeknél a nappali ellátásban résztvevők egyúttal a szociális étkeztetést is
igénybe veszik. A herendi idősek klubja tárgyi feltételek hiányában étkeztetésre nem
alkalmas, így továbbra is szükséges lenne erre a célra alkalmas hely kialakítása.
2016 évtől demens ellátással (7fő) működik a nappali ellátás a völgyi kúti telephelyen. Az
ellátás jelenleg 100% kihasználtsággal működik és nyitva áll a kistérségi falvak lakosai
számára is, amennyiben az utazásukat maguk meg tudják oldani.
Továbbra sem látunk arra példát, hogy a kisebb településekről biztosítanák a nappali
intézményekbe való eljutást, például falugondnokok segítségével.
5. 5. BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK
Az ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást továbbra is az ESZI nyújtja valamennyi a
társulásban résztvevő település számára (Hárskút kivételével). Az intézmény székhelyén 76
fő, telephelyén 55 fő ellátását tudja biztosítani. A kihasználtság teljes körű és továbbra is
magas a szolgáltatásért sorban álló személyek száma, másfélszerese a férőhelyeknek.
A bentlakásos intézmény lakóösszetételét tekintve jelenleg a 4% -ot sem éri el a
Társulásban résztvevő kis településekről érkezők száma. Ennek ellenére – mivel ezek a
települések bentlakásos intézményt nem tudnak fenntartani – szükséges, hogy ez az ellátás a
6

2015. évi VKTT szakmai beszámolója alapján
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kistérség településein élők számára továbbra is biztosítva legyen Veszprémben. A várólistán
10% alatti a kistérségi falvakból jelentkezők száma.
2014. augusztus 4–től 6 fő részére átmeneti ellátásra is van lehetőség a veszprémi
időskorúak gondozóházában, amely 100%-os kihasználtsággal működik.
5.6. FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA
A

fogyatékosok

nappali

ellátásához

kötődő

segítségnyújtás

igénybevételére

csak

Veszprémben van lehetőség. A Társulás keretein belül a Göllesz Viktor Fogyatékos
Személyek Nappali Intézménye továbbra is biztosítja a felnőtt értelmi fogyatékosok nappali
ellátását Bánd, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Nemesvámos, Sóly,
Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz települések közigazgatási területén élő lakosokra
kiterjedően. Korábbi felülvizsgálatunk idejekor négy, jelenleg a Társulás településiről
összesen két személy veszi igénybe ezt az ellátást.
A támogató szolgálatok közül egyedül MOVE szolgáltatásai érhetők el a Társulásban
résztvevő települések számára.
6. ÖSSZEGZÉS
A településeken dolgozó szakemberek továbbra is úgy nyilatkoztak, hogy elégedettek azokkal
a szolgáltatásokkal, amelyeket számukra a VKTT Egyesített Szociális Intézmény biztosít. Egy
település (Hárskút) továbbra is csak elvi lehetőséget lát a társulásban, a gyakorlatban egyik
ellátást sem igényli az ESZI-től.
A Társulás által fenntartott ESZI lehetőséget ad arra, hogy a rászorulók ott is
részesülhessenek az ellátásokban, ahol egyébként az adott ellátást nem tudná önerőből
megoldani a helyi önkormányzat. Az Egyesített Szociális Intézmény összefogott szakmai
hátérrel, személyi és tárgyi feltételeit folyamatosan fejlesztve látja el a rábízott feladatokat.
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7. AZ ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA, FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEK
Részterület
Az ESZI
intézményeinek
tárgyi /
környezeti
fejlesztése

Személyi
fejlesztés

Étkeztetés

Házi
segítségnyújtás

Az elmúlt évek történései
2013 óta is folyamatosan végeztek
karbantartási és felújítási munkákat az
VKTT ESZI veszprémi épületeiben.
A 2015. évben a II. sz. Idősek Otthonában
2 lakás került felújításra, továbbá, 44 lakás
nyílászáróinak (ablakok, erkélyajtók,
redőnyök) cseréje történt meg az ESZI
saját bevételeiből. Továbbá az egyszeri
hozzájárulási díjból származó
bevételekből szervezeti egységek
tönkrement eszközeit pótolták.
Egy sikeres (TOP 6.6) pályázatnak
köszönhetően a völgyikúti telephelyen
jelentős átalakítások lesznek 2017-től,
amellyel elsősorban a demens nappali
ellátás feltételei javulnak.
Az ESZI-nél a szakképzettek aránya
2015-ben a jogszabály által megkövetelt
minimum 50% felett állt. A ESZI
nappali, illetve bentlakásos intézményi
ellátásában dolgozó munkavállalói
legalább 80%-ban, a házi
segítségnyújtás keretében személyi
gondozást végzők 100%-ban
szakképzettek. A szociális szakvizsga
megszerzésére kötelezettek
rendelkeznek a szükséges végzettséggel.
Ezen felül számos, szakvizsgára nem
kötelezett egységvezető is rendelkezik
szakvizsgával.
2014 óta bővült az étkeztetést
igénybevevő személyek száma. Több
olyan településen is megszervezték az
ellátást (Nemesvámoson és Pulán), ahol
ezt korábban nem biztosították.
Az étkeztetés mennyiségi, minőségi
ellátásával kapcsolatban kevés panasz
érkezett.
Jelenleg nem megoldott, de folyamatban
van az alapellátás biztosítása Hajmáskéren
és Sólyban!
Nemesvámoson a házi segítségnyújtás
2015-ben indult be az ESZI-nél, egy
gondozónővel. Az év végén megtörtént a
házi segítségnyújtással kapcsolatos

Fejlesztési feladatok, javaslatok
 VKTT ESZI II. sz. Idősek
Otthonában a 12 lakás
elmaradt nyílászárócseréjének
elvégzése.
 Folyamatos karbantartás,
további minőségi fejlesztések.

 A szakemberek folyamatos
továbbképzése, szupervízió
biztosítása.
 A szakma standardjainak és
minőségbiztosítási
rendszerének kidolgozása
folyamatban van, ezt az ESZI
esetében is meg kell kezdeni.

 Teljesen elmagányosodott
idős személyek esetében
továbbra is fontos volna
mindenütt kiterjeszteni az
ellátást a hétvégekre és
ünnepnapokra.

 Megnövekedett igény esetén a
házi segítségnyújtás területén
a gondozói körzetek növelése
és a házi gondozók
26

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

szabályozás átalakítása. Az új szabályok
szerinti gondozási szükséglet
vizsgálatokat elvégezték, KENYSZI
rendszerbe rögzítették. Az ESZI továbbra
is nyújt módszertani segítséget a hozzájuk
forduló gondozónők számára.
A szolgáltatók legnagyobb gondja a
szakképzett munkaerő megtartása. Az
egészségügyi bérek rendezése óta a
gondozónők inkább az egészségügy
területét választják.
Ellátása állami feladat, a pályázati
rendszert felváltotta a normatív alapú
finanszírozás.
Technikai és finanszírozási okok miatt
továbbra is csak Veszprémben
működtethető az ellátás.

Nappali ellátás

A nappali intézmények igénybevételének
száma jelentősen nem változott 2013-hoz
képest, a korábbi évek jelentős csökkenési
folyamata megállt az új nappali
intézményvezetők aktivitásának
köszönhetően.

Átmeneti ellátás

A térségben 2014-től működik az átmeneti
ellátást nyújtó szolgáltatás a II.sz. Idősek
Otthonában integrált módon. 100%-os a
kihasználtsága. Több esetben volt a
veszprémi kistérségi településekről is
ellátott.
A tartós ápolást, gondozást nyújtó ellátást
az ESZI a Társulás székhelyén és egyik
telephelyén valósítja meg Veszprémben.
A társulásban résztvevő településeknek
továbbra is fontos ennek a szolgáltatásnak
biztosítása.

Bentlakásos
intézmények

létszámának bővítése.
 Érdemes lenne a
szakképzettség növelése
érdekében „helybe” hozni a
OKJ-s képzést. Erre több
szolgáltatónál is látunk jó
példát.

 A települések jelentős
hányada továbbra is jelezi,
hogy lenne igény
jelzőkészülékek
kihelyezésére, ha a
technikai/finanszírozási
feltételek megengednék.
 Továbbra is érdemes lenne
felmérni, hogy a nappali
ellátást nem nyújtó
településeken lenne–e igény a
szolgáltatásra. Ebben az
esetben, akár oly módon is
biztosítható lenne az ellátás,
hogy összefognának az
egymáshoz közel eső
települések.
 Herenden továbbra is fontos
lenne a nappali intézmény
étkezésre is alkalmas
helyiséggel való ellátása.
 Kapacitásbővítés itt is
szükséges lenne.

 A hosszú várólista (vannak
jelentkezők, akik már meg
sem élik, hogy
bekerülhessenek az ellátásba),
a férőhelyek bővítését teszik
szükségessé. Az ellátásnak
ugyan léteznek piaci
lehetőségei is a térségben, de
ezek nem mindenki számára
elérhetőek.
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Fogyatékosok
Nappali Ellátása

A Társulás keretein belül a Göllesz Viktor
Fogyatékos Személyek Nappali
Intézménye biztosítja a felnőtt értelmi
fogyatékosok nappali ellátását. Jelenleg az
új jelentkezőket csak a várólistán tudja
regisztrálni az Intézmény.

 Az intézmény vezetője
szükségesnek tartja a férőhely
bővítését.
 Az ellátás iránti kereslet
(bizonyára a távolságok miatt
is) a Társulás kis
településeiről nem jelentős.
Ennek ellenére továbbra is
fontos, hogy amennyiben
igény van rá, elérhető legyen a
szolgáltatás.
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Melléklet
VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI
KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA
2016
Adatlap a településen biztosított szociális ellátásokról
1. Település neve:…………………………………….
2. Polgármester neve: ………………………………..
3. Kivel/kikkel készült az adatlap kitöltése?
…………………………………………………………………………………………
4. Interjúkészítés ideje: ……………………………………
5. Az alábbiak közül mely társulásokban érintett a település?
a) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
b) Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
6. A település állandó lakossága (2016 január 1.): .............................. fő

fő

%

% fő

% fő

% fő

%

fő

65 évesek
feletti

fő

%

60 – 65
évesek

15 – 18
évesek

fő

%

50 – 59
évesek

6 – 14
évesek

fő

%

40 – 49
évesek

4–5
évesek

fő

%

30 - 39
évesek

0
–
évesek

fő

19 – 29
évesek

Nők
aránya

3
Összes
lakó

7. Milyen a település népességének összetétele (2016 január 1.)?

% fő

% fő

8. Milyen okai vannak a népesség csökkenésének/növekedésének 2013 és 2016 között?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9. Tesznek –e lépéseket/erőfeszítéseket annak érdekében, hogy megtartsák a népességet?
Ha igen, miket?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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%

10. Álláskeresők aránya:

Összesen

60 - 62 év

55 - 59 év

50 - 54 év

45 - 49 év

40 - 44 év

35 - 39 év

30 - 34 év

25 - 29 év

20 - 24 év

19 év

Regisztrált
álláskeresők
száma
zárónapon (fő)
2015 december
31-én

18 év és
alatta

10/A

10/B
Regisztrált álláskeresők Férfi
száma zárónapon (fő)
fő
2015 december 31 - én

Nő
fő

Nemek
szerint
összesen

A nők
aránya
%

11. Milyen tényezők, hogyan befolyásolják a foglalkoztatottságot az Önök településén?
(új munkalehetőségek megjelenése, munkahelyek bezárása, stb.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
12. Tesz –e erőfeszítéseket az Önkormányzat a foglalkoztatottság emelésére? Melyeket?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
13. Van –e az Önkormányzatnak saját programja / ellátásai a településen élő tartós
munkanélküliek számára? Melyek ezek? Miből finanszírozzák? Mennyire
hatékonyak?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
14. Vannak –e és, ha igen milyen lakhatási problémák a településen (komfortfokozat,
lakáshiány, veszélyes lakhatás, stb.?)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
15. Ön szerint a lakhatási problémák a lakosság hány százalékát érintik? :……………..
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16. Van –e tudomásuk a lakosság közüzemi tartozásairól? Hány lakos adósodott el,
milyen mértékben a szolgáltatók felé?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
17. A. ) Ön szerint van –e igény adósságkezelési szolgáltatásra a településen?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
B) Működtetnek-e adósságkezelési szolgáltatást?

igen

nem

18. A települési támogatáson belül mely formákat biztosították 2015-ben az Önök
településén?
Támogatás neve

Hányan igényelték?

Hányan kapták meg?

19. A jelenlegi segélyezési rendszer kielégíti-e a lakosság tényleges szükségleteit? Ha
nem, mire lenne még szükség?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
20. Van –e a településen szociális bérlakásuk? a) nincs b) van: …………… db
21. Ha van, hányan veszik igénybe a szociális bérlakásokat? ……………….. fő
22. Az Önök településén jelentkezik –e igény több szociális bérlakásra? Ha igen
körülbelül még hány bérlakásra volna szükség? ……………………………………….
23. Él –e a településen hajléktalan? a) nem

b) igen: ………………… fő

24. Mi történik a település hajléktalanjaival?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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25. Milyen a települést körülvevő közúthálózat? Mennyire könnyen érhetők el a központi
települések? Milyenek az útviszonyok (minőség, biztonság, zsúfoltság, stb.)?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
26. Milyenek a település tömegközlekedési lehetőségei? Van-e elegendő járat? Megfelelő
időben közlekednek –e a járatok? Hozzáférhetők –e mindenki számára? Érkezett-e
ezzel kapcsolatos panasz?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
27. Kell –e a településen működtetni:
a) falugondnoki szolgáltatást
b) tanyagondnoki szolgáltatást
c) egyiket sem
28. Van – e a településen
a) falugondnoki szolgáltatás
b) tanyagondnoki szolgáltatás
c) ha nincs, miért nincs? ……………………………………………………….….........
29. A településen szociális szolgáltatásokat igénylők ill. a szociális szolgáltatásban
részesülők száma (2015-ben):
Szolgáltatás neve

Szolgáltatást
ellátó intézmény
megnevezése

Hányan
igényelték?

Hányan
kapták
meg?

Ahol nincs ilyen
szolgáltatás, ott volna –
e igény a szolgáltatás
kialakítására?
Volna –e igény a
szolgáltatás bővítésére?

Házi segítségnyújtás

Szociális étkeztetés
Helyben fogyatja / elviszi/
lakáshoz szállítással

Idősek klubja

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
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Támogató szolgálat

Fogyatékosok nappali
intézménye
Időskorúak otthona

Egyéb önkormányzati
szolgáltatás (ha van
szakosított ellátás is):

30. Az Önkormányzat szabályozza –e helyi rendeletben az ellátásokhoz való hozzáférést?
igen

nem

Szociális alapszolgáltatások
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítő szolgáltatás
Gyermekjóléti szolgáltatás
Falugondnoki szolgáltatás
Nappali ellátások
Idősek klubja
Fogyatékosok nappali
intézménye
Idősek átmeneti otthona
Szakosított ellátások

31. A szociális alapszolgáltatások biztosításának formája
étkeztetés

házi
segítségnyújtás

idősek
klubjai

családsegítő
szolgáltatás

gyermekjóléti
szolgáltatás

falugondnoki
szolgáltatás

a) az önkormányzat
kizárólagos
fenntartásában
b) más
önkormányzattal
közös fenntartásban,
társulásban
gesztortelepülésként
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c) más
önkormányzattal
közös fenntartásba
bevont településként
ellátási szerződéssel
Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Int.
Fenntartó Társulás
Egyéb:

d) más
önkormányzatok által
fenntartott módon
e) más állami
nonprofit szervezettel
f) egyházzal
g) egyéni vagy társas
vállalkozással

32. Ön szerint megoldott –e a településen a gyermekek bölcsődei ellátása? (Amennyiben
nincs bölcsőde, hogyan oldják meg a gyermekek elhelyezését? )
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
33. Van –e igény bölcsőde létesítésére a településen?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
34. Ön szerint megoldott –e a településen a gyermekek óvodai ellátása? (Amennyiben
nincs óvoda, hogyan oldják meg a gyermekek elhelyezését? Van –e családi napközi a
településen?)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
35. Van –e igény óvoda létesítésére a településen?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
36. Sorolja fel a településen 2015-ben működő nonprofit szervezeteket!
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37. Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatási / ellátási helyzetkép
Ellátások, szolgáltatások
célcsoportonként

A 2013-as szolgáltatástervezési koncepcióban leírtakhoz képest
jelentősebb változások, nehézségek, hiányok, fejlesztések

Jövőbeni feladatok
Javaslatok

A 2013-as szolgáltatástervezési koncepcióban leírtakhoz képest
jelentősebb változások, nehézségek, hiányok, fejlesztések

Jövőbeni feladatok
Javaslatok

Családoknak,
gyermekeknek nyújtott
ellátások
Gyermekek napközbeni
ellátása
Családi napközik
Családsegítés
Családok Átmeneti
Otthona
Gyermekjóléti Szolgáltatás
/Gyermekjóléti Központ
Településen nyújtott egyéb
célcsoportot érintő
szolgáltatások (civil
szolgáltatók)

Ellátások, szolgáltatások
célcsoportonként

Idősek számára nyújtott ellátások
Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás
Idősek klubja
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Idősek átmeneti otthona
Idősek otthona
Településen nyújtott egyéb
célcsoportot érintő
szolgáltatások (civil
szolgáltatók)
Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátások

Jelentkezett –e igény
közösségi / nappali ellátásra?

Körülbelül hány személyt érinthet a településen?

Milyen problémák / szükségletek merülnek fel velük kapcsolatban?

Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátások
Jelentkezett –e igény
közösségi / nappali ellátásra?

Körülbelül hány személyt érinthet a településen?

Milyen problémák / szükségletek merülnek fel velük kapcsolatban?

Fogyatékkal élők számára nyújtott
Felnőtt értelmi fogyatékosok
nappali ellátása (Göllesz
Viktor Fogyatékosok

Körülbelül hány személyt érinthet a településen?

Milyen problémák / szükségletek merülnek fel velük kapcsolatban?
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Nappali Intézménye)
Jelentkezett –e igény nappali
ellátásra / támogató
szolgáltatásra / egyéb
ellátásokra?

Körülbelül hány személyt érinthet a településen?

Milyen problémák / szükségletek merülnek fel velük kapcsolatban?

Hajléktalanok számára nyújtott ellátások
Jelentkezett –e igény
hajléktalan ellátásra?

Körülbelül hány személyt érinthet a településen?

Milyen problémák / szükségletek merülnek fel velük kapcsolatban?

Körülbelül hány személyt érinthet a településen?

Milyen problémák / szükségletek merülnek fel velük kapcsolatban?

Közfoglalkoztatás
Volt-e igény a
közfoglalkoztatásra?

37. Az elmondottakon túl milyen szociális problémákkal küzd a település? (Tudják –e kezelni ezeket? Hogyan?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
38. Elégedett –e az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított szolgáltatásokkal? Ha nem, miért nem?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
39. Elégedett –e a veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által biztosított szolgáltatásokkal? Ha nem, miért
nem?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
40. Ön még mit tartana fontosnak, hogy bekerüljön a koncepcióba?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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