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I. Fejezet

Bevezető

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 
többszöri  módosítása  átfogóan  meghatározta  az  önkormányzatok  fenntartói  feladatait, 
valamint az intézményekkel kapcsolatos felelősségeit és teendőit.

A fenntartó  szerepe  az ellátások szervezésében  meghatározó,  hiszen  a  törvényi  szabályok 
alapján biztosítani  kell  a  tárgyi-,  személyi  feltételeket  és  a  biztonságos  működés  kereteit, 
emellett ez szakmai és törvényességi ellenőrzés első lépcsőjét is jelenti. 

A Sztv. módosítása tovább bővítette a fenntartó kötelezettségeit több területen is, így egyebek 
mellett a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének kötelezettsége is beépült a törvénybe. 

A szolgáltatástervezési koncepció célja

Átfogó képet adjon az önkormányzat ellátási kötelezettsége teljesítésének helyzetéről, feltárja 
a  szolgáltatások  rendszerében  rejlő  hiányosságokat.  Alapul  szolgáljon  az  önkormányzat 
kötelezettsége  körébe  tartozó  szolgáltatások  tervezéséhez,  felvázolja  a  fejlesztést  szolgáló 
együttműködés kereteit és megfogalmazza a fejlesztési prioritásokat.

Alapelvek a szociális gondoskodásban

Mindenkinek joga van az emberhez méltó életre. Mindenki számára biztosítani kell a szociális 
minimumot  és  minden  rászoruló  számára  a  törvényben  rögzített  szociális  jellegű  jogok 
érvényesülésének lehetőségét.

Tilos  mindennemű hátrányos megkülönböztetés.  Nemre,  életkorra,  származásra,  etnikai  és 
vallási hovatartozásra tekintet nélkül jogosultak az igénylők az ellátást igénybe venni.

Az  önkormányzat  helyi  szociálpolitikájában és  a  szociális  szolgáltatások biztosítása  során 
folyamatosan  törekszik  arra,  hogy  a  lakosság  szociális  jólétét  biztosítsa,  figyelemmel 
felelősségének korlátaira és mértékére.

A szociális szolgáltatások és ellátások középpontjában az ember, az egyén, a család áll.

Az  önkormányzat  kiemelt  feladata  az  egyenlőtlenségek  mérséklése,  a  szociális  biztonság 
megteremtése, a szegénység okozta nehézségek enyhítése.

Az ellátások biztosításakor törekedni kell  más (nem állami) szervezetekkel  való szorosabb 
együttműködésre, a feladatok esetleges megosztására. Az ellátások biztosításakor a megfelelő 
bánásmód, a gyors és hatékony ügyintézés alapkövetelmény.
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II. Fejezet

Helyzetértékelés

Az ellátási terület – Tét város bemutatása

Tét városa – egykor híres mezőváros és járási székhely – Győr – Moson – Sopron megye déli 
határán, a Sokoró – hegyvidék lankáinak és a Rábaköz síkságának találkozásánál fekszik. Tét 
a  Sokoróaljai  térség  meghatározó,  legnépesebb  települése.  Várossá  nyilvánításának fontos 
meghatározója volt, hogy  nemcsak statisztikai térségi, hanem foglalkoztatási és kereskedelmi 
központ is, és ezen utóbbi szerepeinek erősítéséért folyamatosan küzd, csak úgy mint térségi 
vonzású intézményei fejlesztéséért.

A város területe közel 56,35 négyzetkilométer. Ebből belterület 31,1 négyzetkilométer.
Lakóinak száma 2006. január 1.-én 4102 fő, melyből állandó lakos 4086 fő. A lakosság nagy 
része magyar, de élnek itt a 18. századbeli német telepesek leszármazottai is.

Számos régészeti lelet bizonyítja, hogy Tét a kőkorszaktól kezdve lakott hely. A legrégibb 
helységek egyike, amely nevét valószínűleg az első birtokosairól (Thet törzsnemzetség) kapta.
A település a nyugati gyepű harmadik vonalának fontos őrhelye volt, ahová a XI. században 
besenyők települtek.  Később kezdtek beolvadni a magyarságba. Az 1242-es tatárjárás után 
kihaltak,  melyre bizonyosság IV.  Béla  királyunk adománylevele,  mely  szerint  „azon Thet 
földet, amely a besenyőké volt” Poky Tamásnak, a királyi ajtónálló mesterének adományozta. 
Később a Pokyak Tét nagy részét birtokolták, Szent István vértanú tiszteletére monostort is 
alapítottak itt 1251-ben.
Az  Anjouk  alatt  sokat  fejlődött  Tét,  majd  Mátyás  uralkodása  alatt  tovább  virágzott  és 
kifejlődött a mai nagy határa.
1618-ban Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadai vonultak át rajta. A lakosság már 1627-ben 
szökdösni  kezdett,  elhagyták  lakhelyeiket  a  török  sanyargatás  és  a  magyar  részről 
megkövetelt sok ingyen közmunka miatt. Ez odáig terjedt, hogy az 1641-es megyei közgyűlés 
is  foglalkozott  Tét  sorsával. 1643-tól  1646-ig a település  teljesen  elnéptelenedett.  Ekkor a 
község magyar és török urai tárgyalásba kezdtek és egyezségben szabályozták a jobbágyok 
adóit,  így  a  zsarolás  valamelyest  csökkent.  Kezdett  újra  benépesülni  a  község,  melynek 
feltámadását jelzi az evangélikus és a katolikus hívők számának emelkedése.

1704-ben a koroncói csata után Heister osztrák generális felégette a falut. 1715-ben Ailert 
Keresztély császári tiszt háborús sebeit meggyógyítja a Téten feltörő gyógyforrás. Hálából 
kápolnát építtetett a forrás fölé, melynek szolgálatára németeket telepített be. Szentkút neve 
innen származik.
A téti  földesurak kedvező feltételeinek hatására benépesedik a falu. 1768-ban elkészült  az 
úrbéri összeírás, a megyegyűlés, pedig 1770-ben a postahivatalt Szemeréről Tétre helyezi át. 
Tét 1771-től 1950-ig a sokoróaljai járás székhelye.  A leégett  evangélikus templom helyett 
1780-ban barokk stílusú új templomot avattak. 1786-ban már 2063 lakosa volt Tétnek, amely 
Győr után a legnagyobb lélekszámú település a megyében.
A XIX. sz. elején a közbirtokosság zsidók letelepítését engedélyezi, akik zsinagógát, iskolát 
építettek. 
A napóleoni háborúk idején katonai központ volt a község.
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1836 után a birtokreform határozta  meg a fejlődést.  Az 1848-as forradalom leverése után 
pedig  néhány  évig  osztrák  katonaság  szállta  meg  a  települést.  Ennek  egyetlen  előnye  a 
méntelep meghonosodása volt. A század közepére a lakosok száma elérte a háromezret.

Tét  a  járás  kereskedelmi  és  pénzügyi  központjává  vált:  négy  országos  vásárra  kapott 
engedélyt. Az egészségügyi ellátás Győr után itt volt a lefejlettebb. A járás egyetlen patikája 
itt volt, és az 1880-as évektől már két orvosa is volt a községnek.

A település  első „gyára” a Dentsch Simon és  Poll  Manó 1885-ben alapította  szódagyártó 
üzeme volt. Ugyancsak ők építették 1898-ban a napi egy vagon kapacitású gőzmalmot is.

A XX. sz. elejét Tét polgári modernizációja jellemzi. A belső településeken egyre növekedett 
a kereskedő és iparos polgárság, egyre több egylet alakult, amelyek a társas érintkezés formái 
voltak.
1908-ban nyeri el a nagyközségi rangot, ekkor rögzítik hivatalosan a „h” nélküli írásformát.

Tét  nem  vált  hadszíntérré  az  I.  világháborúban.  Háborús  kára  a  község  fejlődésének 
megakadása  volt  a  piac  erőszakos  korlátozása,  a  hadigazdálkodás  miatt.  A  fejlődés 
megtorpant. 1944-ben a lakosság egy rétegének likvidálását jelentette a zsidóság elhurcolása. 
Ez  a  kereskedelemben  érzékelhető  leépüléssel  járt.  1945-ben  a  földosztás  folytán  a  falu 
belterülete  részben  megszabadult  a  földesúri  birtoktól,  amelyek  helyén  205  házhelyet 
parcelláztak.

1950-ben a járási tanács Győrbe költözésével Tét elvesztette a majd két évszázada élvezett 
közigazgatási pozícióját. A forradalom a településen nem követelt nagy véráldozatot.
1958-ban 4613 lakosa volt a községnek, melyből jellemzően 3010-en (családokkal együtt) 
mezőgazdasági termelésből éltek. 1957-ben, a megyében elsőként takarékszövetkezet létesült.
A  művelődési  ház  építését  1957-ben  kezdték  meg,  1961-ben  tovább  bővítették.  Több 
termelőszövetkezet is alakult, amelyek később egyesültek. A mezőgazdaság kollektivizálása 
elől  1959-ben  nagyon  sokan  elhagyták  a  települést.  A  falu  ettől  kezdve  lélekszámban 
nagymértékben csökkent. Ez a fejlődésre is elmondható.

A háborút követően az országban stratégiai kérdéssé vált a mezőgazdaság gépesítése. 1949-
ben a SOKORÓ Kft  jelenlegi  telephelyén  avatták fel  a  Téti  Mezőgazdasági  Gépállomást. 
1952-ben létesült a most is működő Téti Építőipari és Épület-karbantartó Kisszövetkezet.
1962-ben alakult meg a Sokoróaljai ÁFÉSZ, amelynek központja Tét. Önállóságát 1978-ban 
vesztette el, beolvadva a Győri ÁFÉSZ-be.

A hatvanas évek közepére a lakosság háromnegyede már nem mezőgazdaságból élt, a helyi 
termelő-  és  szolgáltatóipar,  kereskedelem  ingázás  adta  a  megélhetési  lehetőséget.  A 
polgárosodás  következtében  az  infrastruktúra  fejlesztése  is  szükségesnek  bizonyult. 
Megindult a vízmű építése. 
A hetvenes években több győri nagyvállalat filiát telepít:  Lenszövő, MEZŐGÉP, ELZETT 
Lemezárugyár.

1983-ban elkészült az új általános iskola és sportpálya. 1987-re befejeződött a telefonközpont 
modernizálása. l988-ban új épületben folyatódott az óvodai nevelőmunka is, ahol később a 
bölcsőde  is  helyet  kapott.  (Téten  már  az  50-es  évektől  kezdve  a  rendszerváltásig  volt 
bölcsődei szolgálat.)
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A  rendszerváltástól  kezdve  a  tulajdonviszonyok  változásával  csak  a  SOKORÓ  Ipari  és 
Kereskedelmi Kft maradt egyben. Ez nagyban meghatározta a település és a körülötte levő kis 
falvak munkalehetőségeit.

Az  1990-es  években  megvalósított  beruházások  és  fejlesztések  eredményeként  Tét  teljes 
közművekkel ellátott település.

A városban működő intézmények:  két  felnőtt  és  egy  gyermek  háziorvosi  körzet,  védőnői 
körzet,  bölcsőde,  óvoda,  általános  iskola,  közművelődési,  közgyűjteményi  és  szociális 
intézmény biztosítja a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

A  város  és  városkörnyéki  önkormányzatok  létrehozták  a  Többcélú  Kistérségi  Társulást, 
amelyben Tét gesztor szerepet vállalt. Kiemelt feladatként kezeli a társulás a nevelés- oktatás 
fejlesztését,  az  egészségügyi  ellátások  színvonalának  javítását,  a  szociális  ellátó  bázis 
bővítését, a belső ellenőrzési feladatok végzését, valamint a területfejlesztést.

A város életét színesítik a különféle területeket felölelő civil szervezetek, melyek az itt élők 
életminőségét pozitívan befolyásolják.
A városban működik a jól felszerelt helytörténeti kiállítás, amely változatos és színvonalas 
kiállításaival szívesen várja a helyi lakosokat és a városba látogatókat. 
Messze földön híres az idén 30. születésnapját ünneplő Téti Ifjúsági Fúvószenekar.
A város napja minden évben egy augusztus végi kijelölt hétvégi nap, mely tulajdonképpen a 
várossá avatás évfordulója.

Demográfiai helyzet

Tét állandó lakosainak száma 2006. január 1.-én 4086 fő.
A női lakosok száma 2085, a férfiak száma 2001 fő.
Ideiglenes lakosok száma: 16 fő.

Az összlakosságból:

a.) 0 - 2 éves korú 110 fő
b.) 3 -     6 éves korú 163 fő
c.) 7 - 14 éves korú 347 fő
d.) 15 - 18 éves korú 216 fő
e.) 19 - 59 éves korú      2439 fő
f.)            60 év feletti                                               811 fő  

Összesen:           4086 fő

Összlakossághoz mért arányuk:

0 - 14 éves 620 fő 15,17 %
15 - 18 éves 216 fő               5,29 %
19 - 59 éves   2439 fő             59,69 %
60 év felettiek 811 fő 19,85 %
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A korábbi évek statisztikái szerint   2001. évben a lakosságszám 4097 fő
  2002. évben a lakosságszám 4130 fő
  2003. évben a lakosságszám 4115 fő
  2004. évben a lakosságszám 4095 fő 

                                                             2005. évben a lakosságszám 4086 fő volt.

Megállapítható, hogy lassú ütemben ugyan, de a lakosságszám csökken. Az önkormányzat 
építési telkek kialakításával, valamint ösztönző támogatással próbálja meg letelepedésre bírni 
a fiatalokat.

Az aktív és az inaktív korú népesség aránya (2439 fő aktív  = 59,69 %  - 1647 fő inaktív  = 
40,31 %)  elfogadható, azonban megfigyelhető, hogy a 60 éven felüliek száma magas.

Az  egyedül élő személyek száma 2288 fő, ebből 1104 férfi és 1184 nő. Az egyedül élő 60 
éven felüliek száma 408 fő, melyből meglepően magas az egyedül élő nők száma: 328 fő, míg 
egyedül él a férfiak közül 80 fő.

A KSH adatok szerint a településen magyar nemzetiségű a lakosság több mint 99 %-a. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a KSH adatai a kisebbségi adatok tekintetében nem mindig a 
valós  helyzetet  tükrözik,  mert  nem mindenki  vállalja  nemzetiségét  a  történelmi  példákon 
okulva. A személyes interjúk azonban megerősítették azt, hogy 0,1 %-nál több a városban a 
nem magyar nemzetiségű (roma) lakos. 

A városba történő be- és elvándorlásra vonatkozóan nem áll számszaki adat rendelkezésre, de 
általános vélemény, hogy az elköltözők száma magasabb, mint a beköltözőké.

Téten anyakönyvezett események (a nem téti lakosokat is tartalmazza)

Születések és halálozások számának alakulása az elmúlt évek viszonylatában: 
Év        2001              2002                     2003                 2004                  2005            2006  
Születések                     
              36                   40                            37                       30                        46                33

Halálozások száma
               71                  53                           72                       68                        62                 71 

Házasságkötések és válások számának alakulása:
Év                   2001         2002                 2003                   2004                 2005                 2006

Házasságkötések
                           16            12                       16                      25                     12                     25

Válások száma
                              7             4                         8                        5                      10                      7
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A  fenti  adatok  alapján  megállapítható,  hogy  2004  év  kiemelkedett  a  többi  közül 
házasságkötést  illetően,  egyébként  általában  15  körül  van  a  Téten  való  házasságkötések 
száma. 
A válások száma sajnos ez elmúlt évben volt a legmagasabb.

Nyugdíjak, nyugdíjszerű rendszeres ellátásokra vonatkozó adatok a településre vonatkozóan 
2006. január havi állapot szerint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság közlése alapján: 
2006. januári állapot (teljes ellátást tekintve)

                                                                                      FŐ                     ÁTLAG

1. Öregségi ( és öregségi jellegű) nyugdíjas:              693                      62.566,-
                                                      Ebből férfi:               288                    66.622,-
                                                                   nő:               404                    59.682,-
Ebből:
              
             Korbetöltött rokkantsági nyugdíjas:                   69                   59.553,- 
                                                   Ebből  férfi                    36                   58.342,-
                                                                 nő:                   33                   60.875,-

                       Bányász és korengedményes:                    nincs a településen

2. Korhatár alatti rokkantsági nyugdíjas:                  205                   48.159,-
                                                    ebből férfi:                  110                   52.012,-
                                                                 nő:                    95                   43.697,-

Ebből:

                                      Rokkantsági (sima):                  203                  48.086
                                                Ebből:   férfi:                   109                  51.916,-
                                                                 nő:                     94                 43.645,- 

                                     Baleseti rokkantsági:                       2                 55.521,-
                                                   Ebből: férfi:                       1                 62.505,-
                                                                 nő:                        1                 48.537,-

3. Hozzátartozói nyugdíjas:                                            106                 46.763,- 

                           Ebből: férfi:                                               1                 40.730,- 
                                          nő:                                           105                 46.820,-

Ebből: 

               Özvegyi, id.özvegyi:                                          106                 46.763,-
                             Ebből: férfi:                                              1                40.730,-
                                           nő:                                          105                 46.820,-
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                    Szülői nyugdíjas:                                            nincs a településen

4. Árvaellátásos:                                                                 30                 31.562,-
                       Ebből férfi:                                                   17                 31.645,- 
                                    nő:                                                   13                  31.452,-

5. Mezőgazd.szöv.járadékosok:                                          2                 40.912,-
                                 Ebből: férfi:                                          1                40.468,-
                                                nő:                                          1                41.357,-

6. Baleseti járadékosok:                                                       7                16.113,-
                     Ebből: férfi:                                                       7                16.113,-
                                   nő:                                                        0

7. Megváltozott munkaképességűek(átmeneti j., rendszeres szoc.j., bányász eg.kár.j.) 
járadéka:                                                                              50               24.167,-           
                                Ebből: férfi:                                           14               23.083,-
                                              Nő:                                           36               24.588,-

8. Rokkantsági járadék:                                                       12              28.630,-
                     Ebből: férfi:                                                         5                 „
                                    nő:                                                         7                 „

9. Házastársi pótlékos:                                                         23             12.673,-
                    Ebből: férfi:                                                          0
                                   nő:                                                        23             12.673,-

10.Egyéb nyugd.jár.,stb:                                                        1             15.677,-
                      Ebből: férfi:                                                        0
                                    Nő:                                                        1              15.677,-
 
NYUGELLÁTÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4):    1.034       57.190,- 
                                                        Ebből: férfi:       443       58.932,- 
                                                                      Nő:      618        54.446,-
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Gazdaságföldrajzi, településszerkezeti, gazdasági adottságok

Tét városa Győr – Moson – Sopron megye déli határán, a Pápa – Devecser síkon a Bakony-
hegység  nyúlványainak  találkozásánál,  a  Sokoró  –  hegyvidék  lankáinak  és  a  Rábaköz 
síkságának találkozásánál, a 83-as számú főközlekedési út mentén helyezkedik el. 

A  város  éghajlati  viszonyai  viszonylag  kiegyensúlyozottak.  A  havi  átlaghőmérséklet  és 
csapadék 2006 évben a környéken az alábbiak szerint alakultak:

                                          Csapadék (mm)              átlaghőmérséklet(Celsius)
január                                            57    mm                                 -3,2
február                                          20,5                                         -0,2
március                                         34,9                                          4          
április                                            62,9                                        12,1
május                                             83                                          14,9
június                                            52,4                                        19,6
július                                             30,6                                        23,7
augusztus                                      91,8                                        18,5
szeptember                                   38,6                                         17,7
október                                         23,9                                         12,8
november                                     20,9                                           7,4
december                                      5,8                                             3,3

A város jól megközelíthető, mivel az említett főútvonal a településen keresztülvezet. Ennek 
köszönhetően  a  buszjáratok  sűrűsége  a  tömegközlekedés  igényeit  kiválóan  kielégíti.  A 
megyeközponttól (Győrtől) való távolsága mindössze 23 km. 

Tét  térségi  kapcsolatrendszerét,  térségi  súlyát  és  szerepét  alapvetően  meghatározza,  hogy 
közvetlen  környezetében  kistelepülések  találhatók.  Tét  települési  funkcióinak  növekedése 
ezért nemcsak saját fejlődését teszik lehetővé, hanem térségszervező képességgel is bírnak a 
környező  kisfalvak  irányában.  A  város  vonzáskörzete  az  utóbbi  időben  kiszélesedett,  a 
Győrbe  történő  ingázás  jelentős  költségei  miatt  a  környék  foglalkoztató  központjává 
(ingázási) vált. 

Tét legnagyobb munkaerőt foglalkoztató vállalkozása a Sokoró Ipari és Kereskedelmi KFT, 
kb.  900  fő  állandó  dolgozóval.  Magyarország  harmadik  legnagyobb  mezőgazdaságigép-
gyártó vállalata. A mára már nemzetközileg is elismert üzem dolgozóit közel 70 környező 
településről szállítják külön autóbuszjáratokkal. Emellett közel háromszáz helyi lakosnak ad 
munkát. Tevékenységi köre döntő mértékben a fémmegmunkálás köré koncentrálódik, ezen 
belül is az autóipari gyártóeszközök, hegesztett szerkezetek gyártása a termelés meghatározó 
profilja.

A  városban  a  Téti  Építőipari  és  Szolgáltató  Szövetkezet  tevékenysége  is  már  közel  fél 
évszázadra  tekint  vissza,  bár  mára  létszáma  kb.30  főre  apadt.  Épületek  felújításával, 
karbantartásával foglalkoznak, főként a megyében, de azon túl is.

Régen  kb.4100  hektáron  jól  működő  mezőgazdasági  termelő  szövetkezetet  tudhatott  a 
település  magáénak,  amely  kb.600  hektár  erdőre,  kb.3500  hektár  szántóra,  ill.  némi 
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gyümölcsösre osztódott.  A termelőszövetkezet megszűnését követően a földterület társas és 
egyéni vállalkozások, valamint magánszemélyek tulajdonába került.

A város művelési ágak szerinti megoszlása: 

Művelési ágak   Összes terület (ha/m2)    Belterület(ha/m2)    Külterület(ha/m2)    Zártkert(ha/m2)
 
  Szántó                     2856.2625                    9.8019                   2784.1124              62.3482

  Gyep (rét)                   73.7558                         --                           73.5327               0.2231

  Szőlő                          65.2134                         --                             0.2145             64.9989

  Kert                            16.1866                         --                                 --                16.1866

 Gyümölcsös                23.2952                          --                             4.9881           18.3071

  Gyep (legelő)           195.9720                    4.1712                    191.3176             0.4832

  Nádas                            --                              --                                 --                        --

  Erdő                        1739.6841                      --                        1731.8452             7.8389

  Kivett                       665.0114                 351.9802                   305.7172              7.3140

  Halastó                          --                              --                               --                        --

 Fásított terület                 --                             --                                --                       --

Összesen:                 5635.3810               365.9533                  5091.7277             177.7000

A településen nagy forgalmú COOP ÁFÉSZ üzletek működnek, jelen van egy bolttal a CBA 
is, és több kisebb élelmiszerüzlet is megtalálható a városban. 

A  híres  téti  piacra  hetente  20-30  km-es  körzetből  érkeznek  kereskedők,  hogy  áruikat 
értékesítsék. Piacairól és vásárairól a város az elmúlt századokban is híres volt. 
 
A gazdasági élet szereplői között található még számos nagy- és kisvállalkozás. 
Kereskedelmi és szolgáltató vállalkozást 22 regisztrált egyéni és társas vállalkozás működtet. 
(Ezek között  autószerviz,  vendéglátás,  fodrászat,  cukrászda,  magánszálláshely  működtetés, 
kozmetika és még sok más tevékenység végzése megtalálható.)

14  ipari  üzem és  vállalkozás működik  a  városban.  (Profiljuk  szerint  autójavító,  asztalos, 
varroda, savanyító, vadhús feldolgozó, kádár, pékség, mezőgazdasági gépgyártás.)

Mezőgazdasági jellegű üzemet, vállalkozást öten folytatnak a településen és két egyéb jellegű 
vállalkozás is található még. 
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Az idegen forgalom sajnos lehetne nagyobb volumenű. Az őszi-téli időszakban jellemzően a 
vadászatot kedvelők érkeznek a környékre és szállnak meg a településen. Ők inkább osztrák 
és olasz nemzetiségűek, és átlagosan 3-4 éjszakát töltenek itt. 
A környéken dolgozó vidékről érkező munkások már hosszabb ideig időznek, általában egy-
másfél hetet töltenek a városban. 

Az idelátogatók megcsodálhatják:

-A    Kisfaludy emlékművet  :  a Kisfaludy utcában emlékmű jelöli,  hol állt  a Kisfaludy 
család háza. Az épületet már évtizedekkel ezelőtt lebontották, és a Fő utca 129. szám 
alatt alakítottak ki emlékszobát.
-Az   evangélikus harangtornyot  . 
-Az  evangélikus  templomot:  1778-ban épült  klasszicizáló  késő  barokk  stílusban.  A 
torony nélküli épületben igazi különlegesség az 1780 körül keletkezett szószékoltár. A 
vörös márvány keresztelőkútja 1868-ból való. 
-A római katolikus  templomot:  1818-ban késő barokk stílusban építették.  Tornya  a 
homlokzatból  ugrik  előre.  Hajója  ötboltszakaszos,  szentélye  félköríves  záródású. 
Berendezése: klasszicista oltár,  a padok a XIX. század első feléből valók. 

Tétszentkút - Római katolikus templomot (Tétszentkút - Téttől 3 km-re a 83-as számú 
út mellett): búcsújáró hely. Barokk stílusban épült 1726-ban. A XVIII. század végén 
átalakították.  Homlokzati  toronnyal  és  félköríves  szentéllyel  épült,  hajója 
síkmennyezetes.  Az  oltárok,  a  szószék  és  a  Pieta-szoborcsoport  rokokó  alkotások, 
gazdag  szobordíszekkel  a  XVIII.  század  első  feléből.  A  képeket  Maulbertsch  és  
Dorfmeister  festette.  A templom mellett  a Magyarok Nagyasszonya-szobor.  Páduai 
Szent Antal-kápolna (a temetőben) a kápolnától jobbra az 1849-es csornai csatában 
hősi halált  halt  Dzwonkovszky László és  Münster Ede magyar honvéd századosok 
obeliszk síremléke. 

Pokyvárat: településtől 3 km-re lévő pusztát. Pokyvár várként nem, csak monostorként 
létezett. Ma magánkézben van.

-Helytörténeti kiállítást: ahol megtalálhatók régi használati tárgyak (a háztartásokban 
használatos eszközök, tárgyak); mesterségek szerszámai (cipész-, szabóműhely, kádár, 
bognár, ácsszerszámok); nevelés és iskolatörténet (téti óvodával, iskolával kapcsolatos 
dokumentumok,  naplók,  fényképek  stb.);  a  Római  Katolikus  Plébánián  működő 
Játszóházban készült gyermekmunkák.

Az iskola tornacsarnoka most készült el. Remélhetőleg a környék sportot kedvelő fiataljai-
öregjei hamar megkedvelik az intézményt, az ő közvetítésükkel mások is idejönnek szabad 
idejüket egészségesen eltölteni, és így feléled kíváncsiságuk a település látnivalói iránt is.

Munkaerő-piaci helyzet, foglalkoztatottság, munkanélküliség

A megye statisztikai adatai szerint a munkaerő-piaci helyzetet növekvő foglalkoztatottság és 
csökkenő munkanélküliség jellemzi. 

Téten a munkanélküliségi ráta értéke az országoshoz képest viszonylag magas.
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A munkaügyi központ adatai szerint Téten 2006 évben:

az aktív (munkavállalási) korú népesség száma:                                  2689 fő
a nyilvántartott álláskeresők száma:                                          166 fő
                                amelyből: férfi:                                                         88 fő
                                                    nő:                                                        78 fő
a pályakezdő fiatalok száma:                                                                   26 fő

A munkanélküliek megoszlása iskola végzettség szerint:
                                            általános iskolai végzettségű:                       38 %
                                                                      szakmunkás:                       45 %
                                                       felsőfokú végzettségű:                         2 % 

Az időskorú munkanélküliek aránya:                                                       40 %

Lakáshelyzet, infrastruktúra

Téten a lakások száma 2005. év végén 1400 db, ebből önkormányzati bérlakás 2005-ben 10 
db volt, melyből az eladásokat követően 2006 év végére 5 db maradt (Kis u.8.; Győri u.11.sz. 
alatti társasház egyik lakása; Deák F. u.1/A.; Győri u. 61/A. és Fő u.2.szám alatti lakások). A 
lakások közül két  lakás üresen áll,  két  lakást  költségalapon ad bérbe az önkormányzat (a 
lakbér 23.360,- Ft/hó és 32.300,- Ft/hó), egyet piaci alapon szándékozik bérbe adni (60.000,- 
Ft/hó bérleti  díj  ellenében),  míg szociális  helyzet  alapján nem ad bérbe az önkormányzat 
lakást. 
A lakbérfizetési fegyelem jónak mondható.

Vízmű hálózatba bekapcsolt lakások száma: 1400 db 
Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt: 710 db
Vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma: 910 db 
Elektromos vezetékre csatlakozott lakások száma: 1400 db
Vezetékes telefonhálózatra csatlakozott lakások száma: 910 db
Kábel TV-hálózatra csatlakozott lakások száma: 570 db
Összkomfortos lakások száma: kb.1050 db, a többi komfortos és komfort nélküli.

A városban épült új lakások száma 2006. évben (november végéig): 39 db.  

Városunkban  hajléktalan  nincs,  így  nem  rendelkezünk  a  hajléktalanok  ellátására 
szolgáló intézménnyel.

Fenti  adatokat  elemezve  megállapítható,  hogy  a  lakások  ¾-e  minőségileg  kedvező  képet 
mutat (összkomfortos). 4 db közkifolyó van a városban azon lakások számára, ahová nem 
vezették be a vizet. 
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 A kiadott építési engedélyek száma: 

2003. évben 57 db
2004. évben 53 db
2005. évben 46 db

                       2006. évben           39 db

A városban az építkezések  száma sajnos  csökkenő tendenciát  mutat.  Ezt  a  folyamatot  az 
önkormányzat  az  építési  telkek  számának  gyarapításával,  kedvezményekkel  kívánja 
megállítani, ill. az építkezési kedvet növelni.

Nem lakás céljára szolgáló bérbe adható helyiség 2006 év végére 8 db maradt. Ezek közül 3 
garázs (Deák f.u.1/A.; Kis u. 8.; és Fő u.2.) - amelyek közül egy üresen áll, kettő havi 1.250,- 
Ft  + ÁFA bérleti  díj  ellenében  bérbe  van adva  -,  egy  (a  kistérségi  irodaépület)  ingyenes 
használatban van;  a  gyenesdiási  üdülőt  2.900.000,-  Ft-ért  bérlik;  egy  gyógyszertár  céljára 
btto.31.650,- Ft/hó ellenében, egy földhivatali irodaépület céljára 263.750 Ft/félév ellenében, 
egy épület cég profiljának megfelelő tevékenységre nettó 31.650,- Ft bérleti díj ellenében van 
kiadva.  (A  jövőben  törekedni  kell  a  bérleti  díjak  egységes  formátumban  történő 
megállapítására /pl. nettó díj + ÁFA/hó v.év.)
A bérfizetési fegyelem szintén jónak mondható.

A lakosság egészségi állapota

A városban két háziorvos és egy gyermekorvos praktizál. 

Téten a leggyakrabban előforduló betegségtípusok a  felnőttek körében a magas vérnyomás 
betegségek, szívbetegségek, a cukorbetegség, az anyagcsere rendellenességei, valamint a vér 
és a vérképző szervek betegségei.

A megyében a szívbetegségekből eredő halandóság áll az első helyen, a második a daganatos 
halandóság, amit a májbetegségek követnek. Ugyanez megállapítható Tét vonatkozásában is. 
Sajnos növekszik a krónikus betegségek száma is. 

Az Országos Lakossági Egészségfelmérés szerint a 18 évesnél idősebb nők 29 %-a, a férfiak 
42 %-a dohányzik, nagy többségük napi rendszerességgel. A 13-16 éves fiatalok 70 %-a már 
próbálkozott a dohányzással. 

Téten  a  lakosság  kb.15  %-a,  valamilyen  szenvedély  betegségben  /dohányzás,  alkohol/ 
szenved. 

A városban kábítószer fogyasztással kapcsolatban adat nem áll rendelkezésre,  tudomásunk 
drogfogyasztásról nincs. A fiatalok több fórumon is kapnak ezzel kapcsolatban felvilágosító 
tájékoztatást.

Egy háziorvosra jutó lakosságszám 1625 fő.  
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A  gyermekkorúakat (18  éves  korig)  illetően  a  betegségek  között  a  szembetegségek 
előfordulása  a  leggyakoribb.  Ide  tartoznak  a  szemizmok,  a  binocularis  szemmozgás,  az 
alkalmazkodás és a fénytörés betegségei. Az atopiás betegségek állnak a második helyen, míg 
ezt  követik  a  táplálkozási  és  anyagcsere  betegségek  (ebből  is  a  kalóriatöbblet  miatti 
elhízások).  A negyedik  helyen  a  mentális  és  viselkedészavarok (ebből  a  psychés  fejlődés 
rendellenességei,  magatartási  és  emocionális  zavarok)  állnak,  amelyet  az  asthmás  jellegű 
megbetegedések  követnek.  Viszonylag  sok  még  a  városban  a  vér  és  a  vérképző  szervek 
betegségeivel és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességekkel küszködők aránya 
(ide a vashiányos anemia és a véralvadási problémák, egyéb vérzéses állapotok tartoznak).

Társadalmi problémák

A Győri  Rendőrkapitányság beszámolóiból  kiderül,  hogy városunk közbiztonsági  helyzete 
jónak tekinthető. Ez köszönhető a Téti  Kistérségi Rendőrállomás 2006. április 6-án történt 
átadásának  is.  A  téti  csoport  feladatait  a  Győri  Rendőrkapitányság  körzeti  megbízott 
alosztálya  szervezetén  belül  látja  el.  A  csoportvezető  és  a  tiszthelyettes  csoportvezető 
megbízással látja el feladatait, a zászlós nyomozói státusz még betöltetlen. 

Az állományról elmondható, hogy nagyon fiatal, Téten megbízással egy rendőrtörzsőrmester 
és egy rendőrőrmester látja el a körzeti megbízotti feladatokat.

Az ismertté vált bűncselekmények a következő képet mutatják az elmúlt évekről:

A városban az összes bűncselekmény között legmagasabb a lopások (ide tartoznak a betöréses 
lopások is) száma. A táblázatból (lsd. lent) kitűnően ez sajnos emelkedő tendenciát mutat.
Az „előkelő” második helyen a testi sértések találhatók, melyet az ittas vagy bódult állapotban 
elkövetett járművezetés követ. (Viszont örvendetes, hogy 2006 évben -novemberig bezáróan- 
ittas járművezetéssel nem találkozunk.)

Viszonylag  nagy  számban  fordulnak  elő  csalások  is  a  településen  (sajnos  növekvő 
tendenciával),  míg  a  2003-ban  több  ízben  előforduló  szerzői  joghoz  kapcsolódó  jogok 
megsértése miatt az említett bűncselekmények állnak az 5.helyen. 

Az  egyedi  azonosító  jel  meghamisításával  elkövetett  bűncselekmények  megelőzik  a 
rongálásos eseteket.

Említést  kell  még  tenni  a  garázdaság,  a  közúti  baleset  okozása  és  a  tartás  elmulasztása 
bűncselekményekről, amelyek kb. azonos számban fordultak elő a településen.

Az említett bűncselekmények száma az utóbbi években alábbiak szerint alakult:

                                           2002         2003        2004        2005      2006 (I-XI.hó)    Összesen
Lopás (betöréses l.)                   39             25             28           37             41                   170
Testi sértés                               4               3                4             4              3                     18
Jművez.ittas v.bódult áll.             4               2                3             5             --                     14
Csalás                                      2               1                3             1              6                     13
Szerzői joghoz k.j.megsért.          --             11                1            --             --                     12
Egyedi azon.jel meghamis.           1               --               3             5              2                     11
Rongálás                                   2               1                2            --              4                      9
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Garázdaság,                                    2               2                1             --             1                      6
Közúti bale.okoz.                        1               1                3             --             1                      6
Tartás elmul.                              1               1                1             1              2                      6

A  városban  civil  szerveződésként  működő  polgárőrség  is  kiveszi  részét  a  bűnmegelőzés 
munkájából. 

III. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások helyzete és gyakorlata

Két fontos törvény, az 1993. évi III. törvény és az 1997. évi XXXI. törvény szabályozza a 
szociális rászorultságtól függő természetbeni és pénzbeli ellátásokat.
Tét  Város  önkormányzata  helyi  rendeleteiben  szabályozza  mindazon  ellátási  formákat, 
melyeket  e  két  törvény,  kötelezően  előír  az  önkormányzatok  számára,  de  a  kötelezően 
meghatározott feladatokon túl is nyújt támogatást önkormányzatunk a rászorultaknak. 

A  támogatásoknak  három  meghatározó  formája  a  jövedelem  pótlására,  kiegészítésére 
szolgáló, a lakhatással összefüggő, azt kompenzáló, valamint az eseti - átmeneti segélyek.

Az  átmeneti  vagy  tartós  elhelyezkedési  gondokkal  küzdő  munkanélkülieknek 
önkormányzatunk közcélú  foglalkoztatás  keretében  kíván  segíteni.  Az önkormányzat  által 
felajánlott munkalehetőség célja elsősorban az egyének ideiglenes jellegű foglalkoztatása és a 
munkára való ösztönzés. Törekedünk arra, hogy a munkanélküliek foglalkoztatása ne csak a 
törvény által meghatározott harminc napra történjen. 

A város lakossága számára a legnagyobb terhet a lakhatással kapcsolatos kiadások jelentik. A 
jövőben hangsúlyt  helyezünk arra,  hogy a  lakosság minél  szélesebb körben megismerje  a 
lakásfenntartási támogatás lehetőségét, és ezzel a támogatási formával gyakrabban kívánunk 
élni.  A  gyakorlat  azt  mutatja,  hogy  azok  a  családok  akiknek  közüzemi  díjaihoz  az 
önkormányzat hozzájárul, önmaguk is igyekeznek kifizetni a fennmaradó terheiket. 

Jelentős  terhet  ró  még a  családokra  a  gyógyszerárak  emelkedése.  Ezen terhek  egy részét 
vállaljuk át a közgyógyellátással. 
Sajnos,  egyre  kevesebb  azon  gyógyszerek  köre,  melyet  a  beteg  a  közgyógyellátási 
igazolványára megkap. 

Az elmúlt három évben a szociális támogatások nem mutatnak jelentősebb növekedést, 
azonban megfigyelhető, hogy évről évre változik a segélyezettek köre. 

A pénzbeli ellátások közül legnagyobb kiadást a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 
az ápolási díj, az átmeneti, rendkívüli segélyek, és a lakásfenntartási támogatás jelenti. 
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Az alábbi táblázat az önkormányzat jelentősebb szociális kiadásainak alakulását tartalmazza 
2003. és 2005. között, valamint 2006 évben:

Ellátás típusa 2003.
fő és forint

2004.
fő és forint

2005.
fő és forint

      2006.

Rendszeres 
szociális segély

5
710e

14
1672e

14                
ö:1497e 

(l.alább)    

Közcélú 
foglalkoztatás

8
3307e

5
2541e

10
2460e

Ápolási díj Alanyi j.:2/485e
Mélt.:2/564e

Alanyi j.:2/742e
Mélt.:1/524e

Alanyi j.:2/608 e
Mélt.:5/1037e

Közgyógyellátás 131 (25 Mélt.)
507e

132 (25 Mélt.)
522e

144 (27 Mélt.)
705e

Átmeneti segély            187
1637e/531e.term
.

           209
1442e/1118e.term
.

179
2062e/353e.term

.
Rendkívüli 

gyermekvéd.kedv
.

11
71e

11
31e

5
15e

Rendszeres 
gyermekvéd.kedv

.

252
16005e

225
15278e

269
15182e

Temetési segély 32
417e

42
586e

35
518e

Születési segély
2004.09.01-től

            --- --- ---

    Lakáscélú 
támogatás

2
300e

4
600e

2
350e

2006  évben az  egész  évre  jutó  finanszírozás  Téten  pénzbeni  szociális  juttatásokra 
16.551.990,- Ft, szociális étkezésre 1.062.000,- Ft, házi segítségnyújtásra 419.200,- Ft, idősek 
nappali  ellátására  3.940.000,-  Ft.  Az  éves  finanszírozás  összesen  21.973.190.  Kiadásunk 
szinkronban van a bevételekkel. Ez csak úgy volt teljesíthető, hogy a mérlegelési jogkörbe 
tartozó pénzbeni juttatásokat a  Szociális  Bizottság alacsony szinten  volt  kénytelen  tartani. 
Részletesebben:

Ellátás:                                                          Forint                                           Fő

Közgyógyellátás                    méltányossági: 663,-                                         27
                                                                                                     alanyi:        117
                                                                                                normatív:          14

Ápolási díj             alanyi:                                   994,-                                       3
                  méltányossági:                                1.638,-                                       6                

Köztemetés                                                          330.-                                       3
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Temetési segély                                                   532,-                                       3

Átmeneti segély                                               1.669,-                          össz.: 132 

Rendszeres szoc.segély                                    2.445,-             aktív: 28, rokkant:3, össz.: 31

Időskorúak járadéka                                         244,-                                        1 

Rendívüli gyvédelmi kedv.                                  20,-                                         8

Rendszeres gyvédelmi kedv.                              695,-                                     139 

A családokat anyagi terheit még gyermekeik továbbtanulásának támogatásával is igyekszik az 
Önkormányzat  enyhíteni.  A  Bursa  Hungarica támogatási  rendszerben  az  Oktatási 
Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó szociálisan 
hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához járul hozzá akként, hogy a települési (és a megyei) 
önkormányzat  által  megállapított  támogatási  összeget  az  önkormányzati  támogatással 
megegyező mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett  értékhatárig – kiegészíti.  (Ezen 
összeg egy főre jutó maximuma 2006 évben 5.000 Ft/fő/hó.)

Az  Arany János tehetséggondozó program keretében  pedig lehetőség nyílik  arra,  hogy a 
hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan gimnáziumokban, kollégiumokban tanuljanak, 
nevelődjenek tovább, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és felsőfokú tanulmányokra 
való  eredményes  felkészítést.  Az  iskola  által  javasolt  tanulók  vonatkozásában  az 
önkormányzat álalt benyújtott pályázatokat az Arany János Programiroda és a programhoz 
tartozó  gimnáziumok  közösen  bírálják  el.  A  tanulók  a  tanév  rendjében  meghatározott 
időpontban  –  egy  nem  szaktárgyi  jellegű  –  felvételi  elbeszélgetésen  vesznek  részt, 
fogalmazást  írnak,  és  részképességet  vizsgáló  feladatlapokat  töltenek  ki.  A  hátrányos 
helyzetet objektív kritériumok alapján ítélik meg. 
A  sikeresen  teljesítő  tanulók  –  lehetőség  szerint  –  megyéjük  neves  gimnáziumába,  ill. 
kollégiumába nyerhetnek felvételt és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú 
továbbtanulásra. 
A tanulók egyéves előkészítő évfolyam és az érettségi vizsgarendben előírt tanulmányi idő 
után tehetnek érettségi vizsgát. 

A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

A támogatás mértéke egységesen ötezer forint.
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IV. Fejezet

Szociális szolgáltatások

A szociális  szolgáltatások  két  alapvető  ellátási  formára  oszthatók:  alapszolgáltatásokra  és 
szakosított  szolgáltatásokra,  melynek  során  a  szociálisan  rászorultak  személyes 
gondoskodásban részesülnek az önkormányzat (illetőleg az állam) részéről. 
Az alapszolgáltatások közül több szolgáltatás is igénybe vehető a városban, míg a szakosított 
ellátásokhoz a hozzáférést biztosítja az önkormányzat.

Alapellátásként az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás, és a nappali ellátás (valamint a 
gyermekek napközbeni ellátása) vehető igénybe. Ezen alapszolgáltatások közül az étkeztetést 
és a házi segítségnyújtást az önkormányzat közvetlenül, míg a többi alapszolgáltatást a  Téti 
Kistérség  Sokoróaljai  Önkormányzatainak  Gyermekjóléti  és  Szociális  Intézménye  útján 
nyújtja lakosai részére. A Társulás által megoldott feladatok ellátásának mikéntjét a köztük 
létrejött megállapodás rögzíti. 

Az  étkeztetés  során  az  önkormányzat  a  szociálisan  rászorultaknak  a  napi  egyszeri  meleg 
étkezéséről, ebédjéről gondoskodik. 

Étkezők száma városunkban: 20 fő.

Az étkezés a helyi óvoda és iskola konyhájáról történik.

Az ebédhez a gondozottak hozzájuthatnak akként, hogy maguk viszik el az óvoda vagy iskola 
konyhájáról az ebédet (1 fő, aki orvosi javaslat alapján az ebédjét otthonában fogyasztja el), 
mód van arra  is,  hogy a nappali  ellátás keretében  az Idősek Klubjában étkezzenek (1 fő) 
illetőleg a szociális gondozó juttatja el számukra az ebédet (18 fő). Utóbbi esetben az óvoda 
vagy  iskola  konyhán  kiadagolják  (éthordóba  teszik)  az  ételt,  a  szociális  gondozó  onnan 
szállítja házhoz. Egy 8 órás szociális gondozó alkalmazott végzi a városban az ebédszállítást. 
A szállítás díja 150 Ft/nap.

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az önkormányzat azokról a személyekről, akik 
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. A 
gondozás  magában  foglalja  azokat  a  tevékenységeket,  amelyek  az  életvitelhez  a 
legszükségesebbek:  bevásárlás,  ebédszállítás,  orvosi  ellátás,  környezet  tisztán  tartása, 
minimális ügyintézés.
A gondozást ugyanaz az egy fő főállású gondozónő végzi, aki az ételkihordást is ellátja. 

A házi segítségnyújtásra városunkban 4 fő tart igényt. A gondozás díja 300 Ft/óra.

Az Szt.86.§ (3) bekezdésére figyelemmel a szociális alapellátások közül több alapellátást is az 
önkormányzat a Téti  Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti  és  Szociális 
Intézménye útján látja el. 

Az  említett  intézmény  2006.  január  1.-től  működik.  Célja,  a  kistérség  területén  érvényt 
szerezni  a  gyermekek  védelméről  és  gyámügyi  igazgatásról  szóló  jogszabályoknak. 
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Megelőzőleg is társulásos formában látta el az említett feladatokat 1999 decembere óta, mint 
a Sokoróaljai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Intézménye. 

A társulás keretében ellátott szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a 
társulás készíti el. Az Intézmény által ellátott feladatokról ezért röviden az alábbiakat lehet 
elmondani:

A nappali ellátás Téten az Idősek Klubjában valósul meg.

A  nappali  ellátást  nyújtó  szociális  intézmény  (neve:  Tét  Város  Idősek  Klubja) 
alaptevékenysége: szociális ellátás elhelyezés nélkül. Szakfeladata nappali szociális ellátás. 
Tevékenységét 1973 óta végzi Tét város (előtte község) közigazgatási területén, mint önálló 
jogi személy. Részben önálló költségvetési szerv. Feladatainak ellátásához rendelkezésre áll 
az  Idősek  Klubja  épülete  a  hozzátartozó  telekkel  és  kiszolgáló  helyiségekkel:  melegítő 
konyha és étkező.
A klub biztosítja az egyedül élő emberek napközbeni tartózkodását, hogy nyugodt, kulturált 
körülmények között  tölthessék  el  idejüket.  Felvehető  kérelemre az a  18.  életévét  betöltött 
személy,  aki  egészségi  állapotára  figyelemmel  szociális  és  mentális  támogatásra  szorul. 
Feladata a hiányzó családi gondoskodás pótlása, főként az idős emberek szociális helyzetének 
javítása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó hatások megelőzése, valamint az 
egészségügyi  és  higiénés  viszonyok  javítása.  Emellett  a  személyzet  a  gondozottak 
gyógyszereinek felíratásáról, szükség esetén tisztálkodásukról is gondoskodik. Napi, illetve 
heti  vérnyomásméréssel  az  egészségi  állapotuk  megőrzésében  nyújtanak  segítséget. 
Rendszeresen szerveznek egészségügyi felvilágosító előadásokat orvosok, védőnők, ápolónők 
bevonásával, néha az „Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub” tajgaival közösen vesznek részt az 
előadásokon.
Szervezik  a  gondozottak  szabadidős  programjait:  sajtótermékeket  járatnak,  könyveket, 
társasjátékokat szereznek. 
A hitélet is szerepet kap a gondozottak életében. A katolikus egyház részéről a kanonok úr, az 
evangélikus egyház részéről  a lelkésznő rendszeresen látogatják a gondozottakat,  mikor is 
számukra egyéni és csoportos foglalkozásokat is tartanak.

Az Idősek Klubja nyitvatartási ideje: 
hétfőtől péntekig: 06 órától – 15 óráig.

A Klub 30 férőhelyes, 2006 évben év elején (februárban) 26 fő, év közepén (júliusban) 23 fő, 
míg év vége felé már csak 20 fő veszi igénybe az ellátást. Utóbbiak közül 8 férfi és 12 nő.
A  klub  háromfős  személyzete  (vezető,  szociális  gondozó  és  kisegítő)  gondoskodik  a 
gondozottak napi háromszori étkeztetéséről. A reggelit és az uzsonnát helyben készítik. 
A pékárut az önkormányzat pékségben, a többi hozzávalót a helyi boltokban vásárolják meg. 
A normatívát kevéssel lépik túl.
A reggelit a gondozottak klubban fogyasztják el reggel 8-9 óra között, az uzsonnát hazaviszik. 
Az  ebédről  az  iskola  konyhája  gondoskodik,  amelyet  a  klub  melegítő  konyhájában 
szortíroznak, étkezésre 12-13 óra között kerül sor. 

Az ebéd díja egységes, ahol szükséges a szociális bizottság azt mérsékeli. 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a társulás ellátási szerződést kötött. 

A segítségnyújtás  a  „HelpBox” fantázianevű  szociális  távfelügyeleti  rendszer  segítségével 
működik a településen, melyet 2006-ban a városból 247-en (a lakosság 6 %-a) vett igénybe. 
A rendszer  vezetékes  analóg  telefonvonalra  telepített  hangkommunikátorból,  egy  csuklóra 
vagy nyakra helyezhető nyomógombból áll (HelpBox készülék), amely rendszerről a jelzések 
s szolgáltató diszpécser központjába futnak be. A segélykérő a diszpécserrel tudja közölni a 
problémáját. Ezt követően a diszpécser intézkedik a szükséges lépések megtételéről: mentők, 
háziorvos, tűzoltók, stb. riasztásáról.
A rászorulóknak adott készülék karbantartásáról, garanciális és garancián túli javításáról, a 
készülék  meghibásodása  esetén,  24  órán  belül  a  készülék  üzemszerű  működésének 
helyreállításáról  a  szolgáltató  gondoskodik.  A  diszpécserközpontot  a  szolgáltató  napi  24 
órában üzemelteti.

A Családsegítés szakfeladat az egyének, családok tartósan hátrányos helyzetű, az átlagosnál 
nagyobb  szociális  terhekkel  küzdő  csoportok  szükségleteihez  és  lehetőségeihez  igazodó 
általános szociális és mentálhigiénés ellátást nyújt. 
A családsegítés a szociális alapellátás része, nem hatósági jellegű munka. 

A  családsegítő  szolgálat  családgondozója  a  település  teljes  lakosságára  kiterjedve  végzi 
családsegítő tevékenységét: ellátásokat közvetít és szervezési feladatokat old meg a szociális 
törvény  értelmében.  A  hatályos  jogszabályokban  meghatározott  feladatokat  ellátások 
közvetítésével  /szolgáltatással/  és  szervező  tevékenységgel  biztosítja.  Az  ellátások 
igénybevétele önkéntes és ingyenes. 

Gyermekjóléti Szolgálat

Alapellátásként nyújtott gyermekjóléti szolgáltatásának hozzá kell járulnia a gyermek testi-, 
értelmi-,  érzelmi-  és  erkölcsi  fejlődésének,  jólétének,  a  családban  történő  nevelésének 
elősegítéséhez  és  a  kialakult  veszélyeztetettség  megszüntetéséhez,  valamint  a  gyermek 
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

A társulás megpróbált  kereteihez  mérten egy minőségileg is elfogadható szolgáltatási kört 
nyújtani  az  évek  folyamán.  A változások  azonban  újabb és  újabb  helyzeteket  szültek.  A 
legnehezebb  időszak  2004-ben  volt,  amikor  a  szolgálat  kénytelen  volt  a  településektől 
pénzügyi  hozzájárulást  kérni,  ennek  ellenére  nem  tudta  meghosszabbítani  a  pszichológus 
szerződését  sem.  Pedig  a  pszichológus  szakember  munkájára  mostanság  nagy  szükség 
mutatkozik. Napjainkban egyre nagyobb az igény a pedagógusokban arra, hogy pszichológus 
segítse  munkájukat,  mert  mindazok  a  nehézségek,  amelyekkel  nevelőmunkájuk  során 
találkoznak, általános pedagógiai eszközökkel  egyre többször nem leküzdhetők.  A tanulási 
problémákkal, magatartási zavarokkal, pszichés problémákkal küzdő gyerekek száma egyre 
nő.

A településen a jelzőrendszer tagja az óvoda gyermekvédelmi felelőse, az iskola alsó és felső 
tagozatának  gyermek-  és  ifjúságvédelmi  felelősei,  védőnők,  háziorvosok,  rendőrség. 
Többször is éltek jelzési kötelezettségükkel, esetmegbeszélést szükség szerint tartanak.
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Az elmúlt évben az alábbi gondozási tevékenységet látta el a szolgálat:

                                         gondozott gyermekek száma          gondozott gy. családjainak száma

Gondozási esetek száma                         14                                                         4
Alapellátásban tört.gondozás                  13                                                         3
Védelembevétel                                        1                                                         1        

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma: 

Tevékenység megnevezése:                                                                   Tevékenység száma:

Gyermeki jogokról, gyermekellátásokkal kapcs.
Információnyújtás, hivatalos ügyekben való segítés                                       50

Tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásban                                                    22

Esetkonferencia                                                                                                 4

Családlátogatás                                                                                               47

Intézményen belüli segítő beszélgetés (szülővel,
Gyermekkel v.szülővel és gyermekkel)                                                           7 
Egyéb (korrepetálás, táboroztatás, stb.)                                                         24
Összesen                                                                                                       154

Az igénybevevő gyerekek száma életkor és nem szerint:

Életkor                      0-5                     6-13                      14-17                           Összesen        
Fiú                              3                         4                             1                                     8
Lány                           2                         1                             3                                     6
Összesen                    5                         5                              4                                  14

A gyermekjóléti szolgálat gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint:

Önkéntes (gyerm.kezdeményezésére)                                                   --

Szülővel közösen                                                                                   --

Saját intézmény által                                                                               2

Jelzőrendszer által küldött                                                                      8

Együttműködésre kötelezett (hatóság által)                                           4
                                                                                                                                  
Összesen                                                                                               14
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A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint:

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő, stb)                                     12
Gyermeknevelési                                                                                         14
Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség                                            2 
Magatartászavar, teljesítményzavar                                                              3
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek  
                               közti)                                                                             12
Szülők v.család életvitele                                                                              4
Szülői elhanyagolás                                                                                      3
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)                                          1
Összesen:                                                                                                    51

A  jelenleg  meglevő  problémák  nagy  része  többnyire  anyagi  természetű,  ami  többnyire 
összefügg  a  munkanélküliség  problémakörével  is.  Ennek  leküzdésére  pályázatokon  nyert 
pénzeszközöket  igyekeznek  felhasználni,  pl.  HEFOP-os  támogatás,  amelynek  segítségével 
parkgondozók és varrónők segítése által gyermekjóléti feladatokat is sikerült megoldani.

A  cigányok  segítésére  együttműködési  megállapodás  jött  létre  az  intézmény  és  a 
Pázmándfalui  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  „Összefogva  Újra  Dolgozhatunk” 
elnevezésű programban megvalósítandó szolgáltatási tevékenységre. Ezáltal minden szerdán 
13  és15  óra  között  mobil  munkakereső  szolgáltatás  működik  az  elhelyezkedni  kívánók 
részére.

Jogi segítségnyújtás megszervezése során az IM Pártfogó és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
GYMSM  Hivatala  2006-tól  minden  hónap  utolsó  keddjén  tart  ügyfélfogadást  az 
intézményben, így lehetőség van a hosszan elnyúló esetek lezárására is.

Az anyagi problémák mellett Tét esetében megnőtt a gyermekneveléssel kapcsolatos esetek 
száma  is.  A  családi-kapcsolati  konfliktusok  ugyancsak  jelentős  számban  fordulnak  elő, 
melyben  persze  az  előző  két  tényező  alapvető  szerepet  játszhat.  Néhány eset  kapcsán  ez 
körvonalazódott  is  a  gyermekvédelmi  munka  során,  amikor  ezen  problémák  együttesen, 
halmozottan jelentkeztek.

Városi Bölcsőde

1999-ben történt meg alapítása az óvoda épületében, a település központjában. Részben 
önálló költségvetési szerv. Az intézmény jelenleg 10 fő férőhellyel működik. A bölcsőde 
végzi a dolgozó szülők 0-3 éves korú gyermekeinek napközbeni ellátását. Feladata a sérült 
gyermekek ellátása is, amit integráltan az egészséges gyermekcsoportban lát el. Évente egy 
sérült gyermeket gondoz. 

A  csoportokba  való  felvétel  általában  az  egyes  gyermekek  életkora  és  egyéni  fejlettségi 
szintje alapján történik, fontos az „önálló” étkezés. Jelenleg egy csoport van.
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A bölcsőde éves kihasználtsága 

- 2004. évben beíratott gyermekek szerint 150 %, étkezők alapján  76 %,
- 2005. évben beíratott gyermekek szerint 170 %, étkezők alapján  73 %, 
-2006. évben beíratott gyermekek szerint 175 %, étkezők alapján 74  %.

A bölcsőde 1/3-a kistérségből származó, nem téti gyermek, csikvándi, szerecsenyi, gyarmati, 
győrszemerei, koroncói gyermek járt, illetve jár a bölcsődébe.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja

A  támogató  szolgáltatás ellátásában  közreműködik  a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat. 
Kistérségi  szinten  jelenleg  5  főt  foglalkoztatnak,  1  vezető,  2  személyi  segítő,  1 
gépkocsivezető,  1  kísérő.  A  Támogató  Szolgálat  az  alapszolgáltatásokon  túl,  kiegészítő 
tevékenységként  klubfoglalkozásokat,  segédeszköz  kölcsönzést  nyújt  minden  rászoruló 
részére. Ezeket a pluszszolgáltatásokat a Támogató Szolgálat dolgozói látják el munkaidőben, 
illetve azon túl.

Helyzetkép: 

Szolgáltatás neve Igénybevevő száma /fő
Személyi segítésben részesülő gondozottak 27
Szállítást igénybe vevők 36
Információ nyújtás 186
Klub foglalkozáson részt vevők 8
Segédeszköz kölcsönzés 12

Feladatok:
A szolgáltatás igénybevehetőségének a körének bővítése, több médiai reklám, és szolgálatok 
közötti szorosabb együttműködés. 
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V. Fejezet
Stratégiai programok

A  lakosság  demográfiai,  családszerkezeti,  foglalkoztatási,  jövedelemteremtő  képességei 
problémái térségünkben is – csakúgy mint országszerte – a helyi szociális védelmi rendszertől 
várja  a  hatékony  segítségadást.  Hangsúlyozni  kell,  hogy  a  szociális  segítségnyújtás 
célkitűzéseinek  eléréséhez  egyaránt  szükséges  a  pénzbeli  támogatások,  a  természetbeni 
ellátások és  a  szociális  szolgáltatások  megfelelő  színvonalú  és  összehangolt  működtetése. 
Kizárólag  segélyezéssel  vagy  természetbeni  támogatásokkal  azonban  nem  érhetőek  el  a 
kívánatos  célok.  A  pénzbeli  segítség  önmagában  nem  elégséges  eszköz  az  egyén 
problémájának  megoldására,  társadalmi  integrációjának  elősegítésére.  Minél  fontosabb 
szociálpolitikai  funkciónak  tekintjük  a  nehéz  élethelyzetben  lévő  emberek  segítését,  a 
megváltozott  társadalmi  körülményekhez  és  a  megváltozott  élethelyzetekhez  való 
alkalmazkodás támogatását,  a hatékony szociális  védelem biztosítását,  annál komolyabban 
kell venni a szolgáltatási szektor és az ott folyó szociális munka jelentőségét, és az ezen a 
területen szükséges fejlesztések megvalósítását.

Szociális területen a szolgáltatások iránti igényekre, a növekvő szükségletekre a következő 
stratégiai programok mentén kíván a város választ adni: 

1.  Az  életminőség  javítása,  a  helyi  ellátó  rendszer  korszerűsítésével,  fejlesztésével  a 
szociális biztonság növelése, a saját otthonban maradás elősegítése. 

A program célja,  hogy a  korszerűsödő szociális  védelmi  rendszer  hatékonyan nyújtson 
segítséget  mind az elöregedés  problémájának kezelésében,  mind a speciális  szükségletű 
(szenvedély- és pszichiátriai betegek) csoportok részére. 

2. Többszörös hátránnyal küzdők kirekesztésének megelőzése, a hátrányok enyhítése, a 
társadalmi integráció esélyének növelése. 

A program célja a munka világából kiszorult, mentális vagy egészségi problémákkal küzdő 
illetőleg szociokulturális hátrányokkal rendelkező egyének, társadalmi csoportok segítése; 
az ellátások szervezésével a szegénység mélységének csökkentése, a társadalmi életesélyek 
javítása. 

3.  A család  a  közösséget  támogató  programjainak  segítségével  a  helyi  ellátórendszer 
hatékonyságának növelése. 

A  program  célja a  társadalmi  kohézió  erősítése,  ugyanakkor  az  önerőre  támaszkodás 
elősegítése érdekében a családok differenciált  élethelyzetéhez  igazodó szolgáltatások az 
igényeknek jobban megfelelő intézmény feltétel kialakítása. 
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4. A lakókörnyezetben történő komplex segítségnyújtás feltételeinek továbbfejlesztése

A  program  célja a  rászorult  személyek  lakókörnyezetükben  történő  ellátása,  amely  a 
pénzbeni  szociális  segítés  mellett  hangsúlyt  fektetne  a  természetben  nyújtott  szociális 
ellátásokra és főként a szociális szolgáltatásokra. 

5. A kötelezően ellátandó feladatok közül   a családsegítés és nappali ellátás, valamint a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; támogató szolgáltatás; közösségi ellátás és  gyermekek  
napközbeni ellátása mint önként vállalt feladatok kistérségi szinten való megvalósítása

A program célja az említett feladatok magasabb színvonalon való ellátása, tekintettel arra, 
hogy az említett feladatok ellátását kistérségi szinten magasabb normatívával támogatja az 
állam.

6. Személyi segítő és önsegítő csoportok munkáinak segítése

A  program  célja a  segíteni  szándékozó  egyének  és  csoportok  felkutatása,  munkájuk 
összehangolása, segítése. Több személy több embert tud segíteni, együttesen hatékonyabb 
a szociális tevékenység, jobban működik a szociális „lánc”.

7. A szolgáltatások infrastruktúrájának javítása

A program célja,  hogy az  infrastruktúra  javításával  a  szociális  szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetősége növekedjék, valamint, hogy a szolgáltatásokra való igényekről, a 
rászorultságról az érdekeltek mielőbb tudomást szerezzenek.

8. Optimális létszám kialakítására törekvés a szociális tevékenység területein

A program célja a szakmailag kielégítő és megfelelő színvonalú szociális munka elérése, 
amely megfelelően képzett és kellő számú szakembert igényel.

9. A szociális kerek-asztal folyamatos és hatékony működtetése

 A program célja, hogy a kerek-asztal folyamatos működése során nemcsak figyelemmel 
kísérje  a  szolgáltatástervezési  koncepcióban meghatározott  feladatok  megvalósulását,  a 
koncepció végrehajtását, hanem segítse a szociális területen dolgozók információval való 
ellátását is, esetleg adott esetben gyakorlati segítséget is nyújtson.

10. Egészséges életmódra nevelés

A  program  célja előadásokkal,  bemutatókkal,  egyéb  módszerekkel  az  egészséges 
életmóddal való megismertetés, népszerűsítés, a prevencióra nevelés elősegítése.
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11. A középületek akadály-mentesítése

A program célja főként a jogszabályok ilyen irányú előírásainak megvalósítása, valamint 
annak elősegítése, hogy a mozgássérült emberek ügyeiket saját maguk tudják intézni.

VI. Fejezet
A programhoz kapcsolódó operatív intézkedések

1. Az életminőség javítása, a helyi ellátó rendszer korszerűsítésével, fejlesztésével a 
szociális biztonság növelése, a saját otthonban maradás elősegítése. 

A pénzbeli  szociális ellátás mellett  törekedni kell  a természetbeni ellátás gyakoribb 
alkalmazására,  szükség  esetén  étkeztetés  és  házi  segítségnyújtás  biztosítására.  A 
nagyobb biztonság érdekében – a feltételek fennállása esetén – az ellátottat  be kell 
kapcsolni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerébe. 

Az önkormányzat jó néhány feladat kistérségi szinten való ellátásával és a kistérség 
lehetőségekhez  mért  anyagi  támogatásával  ösztönzi  a  helyi  ellátórendszer 
korszerűsítését és fejlesztését.

2. Többszörös hátránnyal küzdők kirekesztésének megelőzése, a hátrányok enyhítése, 
a társadalmi integráció esélyének növelése. 

Az  előző  év(ek)hez  hasonlóan elsősorban pályázati  forrásokból  tanfolyamokat  kell 
szervezni a képzettség nélküli téti lakosok részére, ezt követően segíteni kell munkába 
állásukat  is.  Törekedni  kell  ezen  személyeknek  a  közmunkaprogramban  való 
részvételére.

Az érintett körben a gyermeküdültetés megszervezése.

3. A család a közösséget támogató programjainak segítségével a helyi ellátórendszer 
hatékonyságának növelése. 

A  családi  támogatás  rendszerének  fontosságát  hangsúlyozni  kell.  Szorosabb 
együttműködésre kell törekedni a családgondozókkal főként többgyermekes családok 
vagy veszélyeztetettség  fennállása  esetén,  melynek  másodlagos  célja  az  elsődleges 
segítségnyújtáson  túl,  hogy  erősítse  a  családi  funkciókat  is.  A  személyi  segítés 
feltételeit ki kell alakítani a fogyatékkal élőknél és emellett társadalmi integrációjukat 
elő kell segíteni.

4.  A  lakókörnyezetben  történő  komplex  segítségnyújtás  feltételeinek 
továbbfejlesztése

Kívánatos, hogy a rászorulóknak helyben nyújtott segítségadással a lehető legtovább 
biztosítsuk az önálló életvitel megőrzését, megnyújtva azt az időszakot, amíg nem kell 
a drágább intézményi ellátást igénybe venni. 

Szükség  van  a  pszichiátriai  betegek  ellátásához  szükséges  ismeretekkel  rendelkező 
szakemberek  foglalkoztatására,  valamint  demenciával  küzdő idősek  ellátásához  értő 
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szakemberekre.  Ennek  érdekében  fel  kell  kutatni  az  említett  szakképesítéssel 
rendelkező  személyeket,  és  bevonni  őket  a  segítségnyújtásba  akár  önkéntes  alapon, 
akár díjazás ellenében.
A lakhatással összefüggő támogatásokat rendszeresen vizsgálni kell, a támogatásokat a 
növekvő költségekhez kell igazítani.
A  gyógyszerárak  folyamatos  emelkedése  miatt  a  méltányossági  jogcímen  kiadott 
közgyógyellátási igazolványokra jogosultak számát emelni kell.

5. A kötelezően ellátandó feladatok közül a családsegítés és nappali ellátás, valamint a 
jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás;  támogató  szolgáltatás;  közösségi  ellátás  és 
gyermekek napközbeni ellátása, mint önként vállalt feladatok  kistérségi szinten való 
megvalósítása.

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján intézkedik:

        A pénzbeli szociális ellátásokról  (időskorúak járadéka; rendszeres szociális  
segély;  normatív  lakásfenntartási  támogatás;  normatív  ápolási  díj  valamint  helyi  
lakásfenntartási  támogatás;  méltányossági  ápolási  díj;  átmeneti  segély;  temetési  
segély),  a természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról (természetben  nyújtott  helyi  
lakásfenntartási támogatás; átmeneti segély (élelmiszersegély; tankönyvsegély; tüzelő segély;  
közüzemi  díjak;  gyermekintézmények  térítési  díja;  kamatmentes  kölcsön  rendkívüli  élethelyzetben);  
természetben  nyújtott  temetési  segély;  lakásvásárlási,  építési,  -felújítási  támogatás; 
határozott vagy határozatlan időre mentesítés a szilárd hulladékszállítási díj fizetése 
alól) illetőleg a köztemetésről, a közgyógyellátásról és az egészségügyi szolgáltatásra 
való  jogosultságról;  a  szociális  szolgáltatásokról (alapellátások  közül  a  szociális  
étkeztetésről,  valamint  a  szakosított  ellátásokhoz  való  hozzáférés  biztosításáról;  a 
szociálpolitikai kerek-asztal  működéséről).

         Az  étkeztetés,  a házi  segítségnyújtás  és  a nappali  ellátás önkormányzati 
alapellátási feladatok,  melyek  ellátása  az  önkormányzat  részére  kötelező.  Az 
önkormányzat  szándéka,  hogy  ezen  feladatok  ellátását  átadja  a  Téti  Kistérség 
Sokoróaljai  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása  részére,  hogy  a  kistérségi 
összefogás által kötelező feladatait még jobban elláthassa. 
Az önként vállalt feladatok a többi program megvalósítását szolgálják.

A  programhoz  illeszkedően  a  rászorulókat  fel  kell  kutatni,  a  gondozói  létszámot 
lehetőség szerint bővíteni kell, magasabban képzett szakszemélyzetet kell alkalmazni, 
az újonnan vállalt  feladatok ellátását jól  meg kell  szervezni,  az infrastruktúrát  és a 
tárgyi feltételek javításáról gondoskodni kell, a kerek-asztal folyamatos és tartalmas 
működésére oda kell figyelni.  Hatékonyabbá kell  tenni a szociális szolgáltatásokkal 
kapcsolatos tájékoztatást is.
Mindezek elérését az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogatni kívánja, 
valamint egyes szervezési feladatok ellátásával segíti.
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6. Személyi segítő és önsegítő csoportok munkáinak segítése

A  civil  szervezetekkel  való  együttműködést  ki  kell  alakítani  és  munkájukra 
folyamatosan támaszkodni kell.
A  közcélú  foglalkoztatást  folyamatosan  szervezni  kell  az  aktív  korú  rendszeres 
szociális segélyben részesülők számára.
Az inaktivitásból a munka világába való visszatérést segítő, az álláshelyek feltárását 
végző, utógondozást is felvállaló komplex foglalkoztatási programokat kell kialakítani 
pályázati források bevonásával.

7. A szolgáltatások infrastruktúrájának javítása

A szociális szolgáltatások rendszeres működéséhez szükséges helyiségeket biztosítani 
kell. 
A  szociális  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  tájékoztatást  fokozni  kell  tájékoztató 
anyagok  készítésével,  a  lakossági  fórumokon  való  megjelenéssel  és  tájékoztatás 
adásával.  Gondoskodni  kell  a  szolgáltatások internetes  megjelenítéséről.  Célul  kell 
kitűzni  az  e-ügyintézést.  Növelni  kell  az  önkormányzat  Web-oldalának  szociális 
információit, ill. felhasználóbarát jellegét.
Esetlegesen:  a  szolgáltatásokhoz  kapcsolódó  jármű igényeket  fel  kell  mérni,  kellő 
igény esetén a jármű beszerzéséről gondoskodni kell. 

8. Optimális létszám kialakítására törekvés a szociális tevékenység területein
A szociális  kerek-asztal  visszajelzéseire  alapozva olyan létszámot kell  kialakítani a 
szociális  ellátásban  tevékenykedőket  illetően,  amellyel  a  feladatot  a  lakosság 
visszajelzései  szerint megfelelően el lehet látni. Ezt a területen dolgozó szociális és 
gyermekvédelmi  szakemberek  folyamatos  szakmai  képzésével,  képességeik, 
készségeik fejlesztésével is támogatni kell.

9. A szociális kerek-asztal folyamatos és hatékony működtetése

A szociális kerek-asztal fő feladata, hogy figyelemmel kísérje a szolgáltatástervezési 
koncepcióban  meghatározott  feladatok  megvalósulását,  a  koncepció  végrehajtását. 
Ezen  feladatok  mellett  elő  kell,  hogy  segítse  a  szociális  területen  dolgozók 
informálását, és egyéb segítséget is kell, hogy nyújtson a szociális munkában. Ennek 
érdekében ki kell dolgozni a kerek-asztal működési szabályait, melyben többek között 
szabályozni  kell  a  kerek-asztal  összehívásának rendjét,  gyűléseinek  gyakoriságát,  a 
közös álláspont kialakításának mikéntjét (többségi vélemény vagy más módszer), az 
álláspontok fajtáit  (ajánlás,  döntés,  stb.),  ezek  végrehajtásainak módját,  határidejét, 
ellenőrzését, stb.   
A helyi szociális rendelet megjelöli a kerek-asztal tagjait, azonban a munkába be kell 
vonni a városba időközben letelepedő (működő) más szervek képviselőit is (pl. Szent 
Antal Idősek Otthona).   

10. Egészséges életmódra nevelés

Korunkban  a  betegségek  nagy  részének  kialakulásában  helytelen  életmódunk  is 
szerepet  játszik.  A  sok  emberre  jellemző  stressz,  az  alváshiány,  rossz  étkezési 
szokások, és egyéb rossz szokások csökkentésével minden bizonnyal érezhető javulás 
következne be a lakosság egészségi állapotában. Mindezt elő kell segíteni megfelelő 
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szakemberek által tartott előadásokkal, termékbemutatókkal, minden lehetséges egyéb 
módszerrel. Az egészséges életmóddal való megismertetést ill. ennek népszerűsítését, 
a  prevencióra  nevelést  már  óvódás  korban  el  kell  kezdeni,  majd  folytatni  kell  az 
iskolában, a felnőttek körében, pedig minél több társas összejövetelen.

11. A középületek akadály-mentesítése 

A fogyatékos  emberek  életminőségének javítása érdekében  meg kell  célozni  minél 
több  pályázati  forrást,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonban  vagy  kezelésben  levő, 
illetve az önkormányzati alapfunkciókat ellátó középületek egyenlő esélyű hozzáférése 
biztosított legyen. Ennek során elsősorban olyan épület vonatkozásában kell pályázatot 
benyújtani,  amelyen  még  nem  végeztek  el  semminemű  fizikai  akadálymentesítési 
átalakítást. Másodsorban a részben akadálymentes épületek jönnek szóba, ahol már az 
épületbe való bejutás biztosított, de nincs akadálymentes WC, itt azt ki kell alakítani.
Harmadsorban a kommunikációs szempontból nem akadálymentes épületekre kell  a 
pályázatot benyújtani.

VII. A szolgáltatások biztosításának ütemezése a központi 
költségvetési támogatás ismeretében

1.  Az életminőség javítása, a helyi ellátó rendszer korszerűsítésével, fejlesztésével a 
szociális biztonság növelése, a saját otthonban maradás elősegítése

megvalósítás: önkormányzati forrásból
működtetés finanszírozás: normatív támogatásból
határidő: 2008. június 30. és folyamatos

2. Többszörös hátránnyal küzdők kirekesztésének megelőzése, a hátrányok enyhítése, 
a társadalmi integráció esélyének növelése 

megvalósítás: pályázati forrásból
működtetés finanszírozás: pályázati forrásból és saját bevételből
határidő: 2008. december 31.

3.  A család a közösséget támogató programjainak segítségével a helyi ellátórendszer 
hatékonyságának növelése

megvalósítás: önkormányzati forrásból
működtetés finanszírozás: saját bevételből
határidő: 2008. december 31.
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4.  A  lakókörnyezetben  történő  komplex  segítségnyújtás  feltételeinek 
továbbfejlesztése

megvalósítás: önkormányzati forrásból
működtetés finanszírozás: központosított támogatásból és saját forrásból
határidő: 2008. július 31.

5. A kötelezően ellátandó feladatok közül  a családsegítés és nappali ellátás, valamint 
a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás;  támogató  szolgáltatás;  közösségi  ellátás  és 
gyermekek napközbeni ellátása, mint önként vállalt feladatok  kistérségi szinten való 
megvalósítása

megvalósítás: önkormányzati forrásból
működtetés finanszírozás: normatív támogatásból és saját forrásból
határidő: 2007. december 31.

6. Személyi segítő és önsegítő csoportok munkáinak segítése

megvalósítás: önkormányzati forrásból
működtetés finanszírozás: központi költségvetésből és Munkaügyi Központhoz  

                                                      benyújtott pályázatokból
határidő: 2008. július 31.

7. A szolgáltatások infrastruktúrájának javítása

megvalósítás: önkormányzati forrásból
működtetés finanszírozás: saját bevételből
határidő: 2008. december 31.

8. Optimális létszám kialakítására törekvés a szociális tevékenység területein

 megvalósítás: önkormányzati forrásból és pályázatokból 
működtetés finanszírozás: saját bevételből
határidő: 2008. december 31.

9. A szociális kerek-asztal folyamatos és hatékony működtetése

megvalósítás: önkormányzati forrásból
működtetés finanszírozás: önkormányzati forrásból
határidő: 2007. augusztus 31. és folyamatos

10. Egészséges életmódra nevelés

megvalósítás: önkormányzati forrás
működtetés finanszírozás: pályázatokon nyert támogatásból
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határidő: 2008. július 31. és folyamatos

11. A középületek akadály-mentesítése

megvalósítás: önkormányzati forrásból és pályázatokon nyert támogatásból
működtetés finanszírozás: saját bevételből, NYDOP 2007-5.2.4.
határidő: folyamatos

(Tét  város  szolgáltatástervezési  koncepciója  illeszkedik  Győr  –  Moson  –  Sopron  Megyei 
Önkormányzat, illetőleg a Téti Önkormányzat részvételével alakult Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása által készített koncepciókhoz.)

Tét, 2007. április 19.

                                                                                 Szabó Ferenc
                                                                                 polgármester
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