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Projekt címe, azonosító száma:  

„Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ eszközfejlesztése című TOP-4.2.1-15-BS1-

2016-00042 azonosító számú” projekt. 

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 15.353.516 Ft. 

Kedvezményezett: TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Támogatási mértéke: 100% 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.01.31. 
Konzorciumi partner: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 
    
Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma: 
 
A projekt célja:  
 
A Szociális Szolgáltató Központ feladata, hogy szolgáltatásai révén segítse a településen elő 
idős embereket, egészségügyi és szociális helyzetük miatt rászorultakat a mindennapi 
életvitelük fenntartásában, egészségügyi állapotuk javításában, szükség esetén otthont 
nyújtó ellátás biztosításában. A fejleszteni kívánt intézmény, azaz a Szociális Szolgáltató 
Központ kiemelt szerepet játszik a város szociális feladatainak ellátásában, mert munkája 
során meg kell valósítania az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységi körök 
összehangolását és irányítását.  
 
Feladata a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított ellátások komplex 
módon történő megszervezése, az ellátórendszer összehangolása. A Békés Megyei 
Kormányhivatal, mint megyei működést engedélyező szerv BE/34/1180-10/2015 határozat 
alapján a Tótkomlós Város Önkormányzata (székhely: 5940 Tótkomlós, Fő út 1. szám, 
belterület 1. hrsz.) által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 5940 Tótkomlós, 
Pósa L. utca 2. szám, belterület 2448. hrsz.) engedélyes szolgáltatásai a következőek. A 
Szociális Szolgáltató Központ alaptevékenységként ellátja a nappali ellátást, az étkeztetést, a 
házi segítségnyújtást, a gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde) szakosított ellátási forma 
kertében ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást – idősek lakóotthona- feladatait. Az 
Idősek Háza (5940 Tótkomlós, Széchenyi u 18. szám) a Szociális Szolgáltató Központ 
telephelye, amely ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás keretében egy 20 férőhelyes 
idősek otthona. Ellátási területe Békés és Csongrád megye.  
 
A Szociális Szolgáltató Központ Bölcsőde (5940 Tótkomlós, Zámenhof utca 2/A. szám) szintén 
a Szociális Szolgáltató Központ telephely, amely egy 40 férőhelyes bölcsőde, korai fejlesztés 
(sajátos nevelést igénylő gyermekek részére). A TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázat során az 
S0001423 ágazati azonosítóval rendelkező Szociális Szolgáltató Központ eszközbeszerzése 
valóul meg, amely a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás (54 fő ellátható), valamint a 
nappali ellátás keretében az időskorúak nappali ellátására (30 férőhely) vonatkozik. A 



fejlesztéssel érintett szolgáltatások ellátási területe a felsorolt szolgáltatások tekintetében 
Tótkomlós közigazgatási területe.  
 
A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi eszközök beszerzése olyan eszközöket, 
bútorokat, berendezési, felszerelési tárgyakat tartalmaznak, amelyek megfelelnek az 
igénybevevők életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotuk, és a fejleszteni kívánt 
alapszolgáltatások nyújtásához elengedhetetlenek.  
 
A projekt keretén beszerzésre kerülő 6 db kerékpár, valamint a házi segítségnyújtáshoz, 
nappali ellátáshoz biztosított 1 db Opel Vivaro kisbusz szennyeződésének lemosásához 
beszerzésre kerül továbbá 1 db magasnyomású mosó is. 
 
A fejlesztés hatására, azaz az új 9 személyes kisbusz beszerzésével a házi segítségnyújtás, 
valamint nappali ellátás is biztosítottá válik, mind a megvalósítási, mind a fenntartási időszak 
- és az azt követő időszak - alatt is.  
 


