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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d.) 
pontja, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
104. § (1) bekezdés e.) pontja kimondja, hogy az intézmény fenntartója ellenőrzi, és évente egy 
alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.   
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a képviselő-testület ülésével egy napon, 
tehát 2016. május 5-i ülésén tárgyalja az általa fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények 
beszámolóit. 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és 
gyermekjóléti intézmények Komló Város Önkormányzatának a települési támogatásokról, 
valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 20.) számú 
önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján az elkészített éves beszámolóikat 
kötelesek megküldeni a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnak. 
 
A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Komló Térségi Integrált Szociális 
Szolgáltató Központ és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 
vezetője elkészítette az általa vezetett intézmény 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, 
mely beszámolók jelen előterjesztés 1-3. számú mellékleteit képezik. A mellékletek kiküldésére 
terjedelmi okokból csak elektronikus úton kerül sor. 
 

I.)  A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
2007. január 1-től a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vette át az 
önkormányzatoktól az intézmény működtetését, így elkülönült szakmai egységben családsegítő 
szolgáltatást, gyermekjóléti szolgáltatást és Komló tekintetében adósságkezelési szolgáltatást 
biztosít.  A gyermekjóléti szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján 21 településen 
biztosítja. A családsegítő szolgálat ellátási területéhez tartozik Komló teljes közigazgatási területe, 
valamint a Kistérségi Társulás keretében az alábbi települések, ahol kirendelt családgondozókkal 
látja el a családsegítő szolgálat feladatait: Mánfa, Hosszúhetény, Magyarszék, Liget, 
Mecsekpölöske; Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló. 
Komló a gesztortelepülés, Szászvárt pedig telephellyé nyilvánította a Társulás, és mikro 
központként működik. 
 
Székhelyén (7300 Komló, Kossuth L. u. 103.), illetve telephelyén (7349 Szászvár, Bányász tér 1.) 
látja el feladatait az alábbiak szerint: 
 
- családsegítés általános és speciális feladatai, 
- gyermekjóléti alapellátás, 
- szociális információs szolgáltatás, 
- szociális kölcsönök előkészítése, 
- környezettanulmányok készítése, 
- természetbeli támogatások biztosítása, felkutatása, 
- adósságkezelési szolgáltatás ellátás biztosítása. 
 

II.)   Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 
 
A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ személyes szociális gondoskodást 
nyújtó alapellátási, nappali ellátási, szakosított ellátási feladatokat lát el, a szociális igazgatásról és 



szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírtak alapján, a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai területén, a szervezeti egységeken belül. 
Az intézmény integrált szervezeti formában működik, mely szervezeti forma lehetővé teszi a 
szükségletekre való rugalmas reagálást, átjárást biztosít a különböző ellátási formák között. Az 
intézmény az alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokat működtet, és szakosított ellátási 
formaként hajléktalanok átmeneti szállását. A Társuláshoz csatlakozott 21 településen folytatott 
tevékenysége székhelyén és három intézményi telephelyén szerveződik. 
 
Székhelye:  Szociális Szolgáltató Központ – 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Telephelyei:  „Arany Alkony” Idősek Klubja – 7300 Komló, Kazinczy u. 2-4. 
  Egyházaskozári Idősek Klubja – 7347 Egyházaskozár, Fő tér 9. 

Hajléktalanok Átmeneti Szállása – 7300 Komló, Vörösmarty u. 3/a. 
   
Az intézmény az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja: 
 
Szociális alapszolgáltatási feladatok: 
- házi segítségnyújtás 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- szociális étkeztetés 
- idősek nappali ellátása  

 
Szakosított ellátás: 
- hajléktalanok átmeneti szállása   

 
III.)  Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsődéje 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2010. évtől fenntartója a korábban a 
Komló Városi Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat által működtetett Szilvási 
Bölcsődének. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, alaptevékenységként napközbeni 
ellátást nyújt a gyermekek számára. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot a Szociális és egészségügyi 
bizottság véleményének figyelembevételével támogatni szíveskedjék! 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Szociális 
és egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 
 



3.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsőde 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 3. sz. mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja. 
 

4.) A Képviselő-testület elismerését fejezi az intézmények vezetőinek és dolgozóinak a 
kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok megszervezéséért és színvonalas ellátásáért. 

 
 
 
Komló, 2016. április 27.         

 
 
 
 

Polics József 
polgármester 






































































































































































































