
Lassan Akos

Jegyzokonyvet hitresitem:

h ~] .

Napirendi pontok: 1.1 Szocialis Szolgil-tatitstervezesi-*:oncepcio-elfogaciasa
Ea. :polgdrmester

2.1 "A Szilvasvaradi Szocialis Szolgaltato Kozpont infrastrukturalis
fejlesztese" cirmi TOP-4.2.1-16 palyazat elfogadasa
Ea. :polgdrmester

3.1 Antal Daniel kerelme
Ea. :polgdrmester

4.1 Bukki Muvesztelep kerelme
Ea.: polgdrmester

5.1 Hajmasi Andrea kerelme
Ea. :polgarmester

6.1 Herczeg Tibor kerelme
Ea. :polgarmester

7.1 Nagy B. Istvan hagyatekaval kapcsolatos ismerteto
Ea. :polgarmester

8./ Szocialistuzifa palyazat csatlakozasi szandek
Ea. :polgarmester

Kozpont
palyazat

Szocialis Szolgaltatastervezesi Koncepcio elfogadasa
"A Szilvasvaradi Szocialis Szolgaltato
infrastrukturalis fejlesztese" cimu TOP-4.2.1-16
elfogadasa
Antal Daniel es Antal-Koch Andrea kerelme
Bukki Muvesztelep kerelme
Hajrnasi Andrea kerelme
Herczeg Tibor kerelme
Nagy B. Istvan hagyatekaval kapcsolatos dentes
Szocialis tuzifa palyazat csatlakozasi szandek

Targya

45/2017.(VIIL03.)
46/2017.(VIIL03.)
47/2017.(VIIL03.)
48/2017.(VIIL03.)
49/2017.(VIIL03.)
50/2017.(VIIL03.)

43/2017.(VIIL03.)
44/2017.(VIIL03.)

lIatarozatszaUla

Az tiles helye: Kozseghaza, Tanacskozo terem (3348 Szilvasvarad, Miskolci lit 1.)

Kesziilt: Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 2017. augusztus 03. napjan
tartott testtileti ulesen.

Jegyzdkonyv

Szilvdsvarad Kozseg Onkormanyzatcinak Kepviseld-testiilete
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Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangulag elfogadta.

1.1 Szocialis Szolgaltatastervezesi Koncepci6 elfogadasa
Ea. :polgarmester

2.1 "A Szilvasvaradi Szocialis Szolgaltato Kozpont infrastrukturalis
fejlesztese" cirmi TOP-4.2.1-16 palyazat elfogadasa
Ea. :polgdrmester

3.1 Antal Daniel kerelme
Ea. :polgdrmester

4.1 Bukki Muvesztelep kerelme
Ea. :polgdrmester

5.1 Hajmasi Andrea kerelme
Ea. :polgarmester

6.1 Herczeg Tibor kerelme
Ea. :polgarmester

7.1 Nagy B. Istvan hagyatekaval kapcsolatos ismertet6
Ea. :polgarmester

8./ Szocialis tuzifa palyazat csatlakozasi szandek
Ea. :polgarmester

Javaslatot tett a napirendi pontokra:

A polgarrnester ur a testuleti ulest 14:00 6rakor nyitotta meg.
Koszontotte a kepviseloket es ajegyz6 asszonyt.
Megallapitotta, hogy az ulesen a kepviselo-testuletbol 7 f6 megjelent, igy a testuleti tiles
hatarozatkepes,
Jegyzokonyv hitelesitonek Lassan Akos kepviselot keri fel.
Ajegyzokonyvet Safrany Eva vezeti.

Tanacskozasi joggal megjelent: Dobosne dr. Kvesztar Henrietta jegyz6

Jelen vannak:
1.1 Szaniszl6 Laszlo polgarrnester
2.1 H6cza Laszlo
3.1 Lassan Mos
4.1 Pap Attila
5.1 Safrany Tibome
6.1 Poczik Viktor
7.1 Hajmasi Andras Janos

Az tiles helye: Kozseghaza Tanacskozo terme

Kesztilt: Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 2017. augusztus 03-an
tartott testuleti ulesen

Jegyzokonyv

2017. augusztus 03.



Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata a TOP-4.2.1-16, "Szocialis
alapszolgaltatasok infrastrukturajanak bovitese, fejlesztese" cirmi
palyazati felhivas kereteben a Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata
altal benyujtasra kerulo "A SZILVAsv ARADI SZOCrALIS
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44/2017.(VIII.03.) Hatarozata

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testilletenek

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a javaslatot 7 igen szavazattal,
tartozkodas es ellenszavazat nelkul elfogadta, es az alabbi hatarozatot hozta:

Mivel tobb hozzaszolas nem volt, polgarmester ur szavazasra bocsatja a TOP palyazat benyujtasara
tett j avaslatot.

Szaniszl6 Laszlo
A palyazati anyag elkeszult, ismerteti annak Ienyeget,

2. Napirend
"A Szilvasvaradi Szocialis Szolgaltato Kozpont infrastrukturalis fejlesztese" cimii TOP-4.2.1-
16 palyazat elfogadasa

A koncepci6 a jegyzokonyv 1. szamu mellekletet kepezi,

Felel6s: polgarmester
Hatarido: ertelemszeruen

43/2017. (VIII.03.) Hatarozata

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete
Szilvasvarad Kozseg Szocialis Szolgaltatastervezesi Koncepciojat
elfogadja.

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuleteuek

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a rendeletet 7 igen szavazattal,
ellenszavazat es tartozkodas nelkul elfogadta es az alabbi hatarozatot hozta:

Mivel hozzaszolas nem volt, polgarmester ill szavazasra bocsatja a Szocialis Szolgaltatastervezesi
Koncepci6 elfogadasara tett javaslatot.

Szaniszl6 Laszlo
A tarsulas 2016. januar I-etol mukodik, az6ta az intezmeny szekhelye a regi hivatal epuleteben van,
amely felujitasra szorul. Az elkepzeles az, hogy a Gondozasi Kozpontot szeretnek felkoltoztetni a
jelenlegi helyerol, igy az intezmeny egy kozponti helyen lenne. A koncepci6 elkeszitesere,
elfogadasara a tarsulasban ellatott terulet lakossagszama szerint vagyunk kotelesek.

1. Napirend
Szocialis Szolgaltatastervezesi Koncepcio elfogadasa

2017. augusztus 03.
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Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Antal Daniel es Antal-Koch
Alexandra 3348 Szilvasvarad, Kossuth L. utca 48. szam alatti lakosok
beadott palyazata alapjan ugy hataroz, hogy a Szilvasvarad 251/80
hrsz-u 581 m2 nagysagu beepitetlen ingatlant eladja a palyazok
reszere az onkormanyzati tulajdonban levo epitesi telek kedvezmenyes
vasarlasi feltetelerol sz6l6 5/2017.(V.02.) onkormanyzati rendeleteben
foglalt feltetelek szerint nett6 1.500,- Ft/m2 + AFA, azaz 871.500,- Ft
+AFA, mindosszesen brutt6 1.106.805,- Ft vetelaron.

4S/2017.(VIII.03.) Hatarozata

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviseld-testuletenek

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a javaslatot 7 igen szavazattal,
tartozkodas es ellenszavazat nelkul elfogadta, es az alabbi hatarozatot hozta:

Mivel hozzaszolas nem volt, polgarmester ur szavazasra bocsatja Antal Daniel es Antal-Koch
Andrea kerelmenek elfogadasara tett javaslatat.

Dobosne dr. Kvesztar Henrietta
Nem ert egyet, eletszenibb es jobb, ha a vasarlo/palyazo dontheti el, melyik telket szeretne
megvenni a raepulo csaladi haz tervezese erdekeben. Sajnos a kerelem szerkesztese soran va16ban
kimaradt az erre vonatkoz6 resz. Javasolja, hogy egy kesobbi idopontban ezzel a ponttal egeszitsek
ki a rendelet szerinti kerelmet.

Szanisz16 Laszlo
Egyetert,

H6cza Laszlo
A kepviselo-testuletnek kellene eldontenie, hogy melyik telket adja el az onkormanyzat, hogy ha a
kesobbiek folyaman nem sikerul ertekesiteni a tobbi telket, akkor egyben jobban lehet hasznositani
a teruletet,

Szanisz16 Laszlo
Antal Daniel es Antal-Koch Andrea kerelmet nyujtott be az onkormanyzafhoz, a Meggyes
lakoteruleten levo kedvezmenyes telkek megvasarlasa celjabol. A palyazok minden feltetelnek
megfelelnek. Egyedul arr6l nem nyilatkoztak, hogy melyik telket szeretnek megvasarolni.

3./ Napirend
Antal Daniel es Antal-Koch Andrea kerelme

Fele16s: polgarmester
Hatarido: folyamatos

A projekt osszkoltsege brutt6 90.000.000 Ft.

FEJLESZTESE" cimu palyazat benyujtasat tamogatja,
INFRASTRUKTURALISKOZPONTSZOLGALTATO

2017. augusztus 03.
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Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a javaslatot 6 igen szavazattal, 1
tartozkodassal es ellenszavazat nelkul elfogadta, es az alabbi hatarozatot hozta:

Mivel tobb hozzaszolas nem volt, polgarmester ur szavazasra bocsatja Hajmasi Andrea kerelmenek
elfogadasara tett javaslatat.

Az osszegre a kepviselo-testulet tagjai javaslatot tesznek es 1.000.000 Ft-ban egyeznek meg.

Szaniszl6 Laszlo
Hajmasi Andrea az augusztus 19.-en megrendezesre kerulo Gulyasfozo versenyhez szeretne kerni
az onkormanyzat tamogatasat.

5.1Napirend
Hajmasi Andrea kerelme

Hatarido: azonnal
Felelos: polgarmester

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete
100.000,- Ft vissza nem teritendo tarnogatast nyujt a Bukki
Muvesztelep program megrendezesehez.
A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgarmestert, hogy a tamogatasi
szerzodest megkosse, amely alapjan a tamogatott szervezetet
elszamolasi kotelezettseg terheli.

46/2017.(VIII.03.) Hatarozata

Szilvasvarad Kozseg Onkorrnanyzata Kepviselo-testtlletenek

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a javaslatot 7 igen szavazattal,
tartozkodas es ellenszavazat nelkul elfogadta, es az alabbi hatarozatot hozta:

Mivel hozzaszolas nem volt, polgarmester ur szavazasra bocsatja Bukki Muvesztelep kerelmenek
elfogadasara vonatkoz6 javaslatat,

4.1 Napirend
Biikki Muvesztelep kerelme
Szaniszl6 Laszlo
A kerelem szerint a rendezveny megvalositasahoz 200.000 Ft hianyzik, javasolja, hogy az
onkormanyzat tamogassa a rendezvenyt 100.000 Ft osszeggel,

Hatarido: azonnal
Fele16s: polgarmester

A Kepviselo-testulet ugy hataroz tovabba, hogy az adasveteli
szerzodes megkotesevel, a tulajdonosvaltozasnak az ingatlan
nyilvantartasba val6 bejegyzesevel kapcsolatos koltsegek, tovabba a
bejegyzesi es tulajdon-atruhazasi illetek a Vev6ket terhelik.

2017. augusztus 03.
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Fele16s: polgarmester
Hatarid6: ertelemszenien

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Herczeg
Tibor (3600 Ozd, Lehel vezer ut 181 a. fsz. 1.) reszere engedelyezi,
hogy 2017. szeptember h6napban Szilvasvarad Kozseg
Onkormanyzata tulajdonaban allo, egy idoben osszesen 2 m2
alapteruletu kozteruletet utcazeneles folytatasa celjabol igenybe
vegyen. A hasznalo kozterulet-hasznalati dijat a vonatkoz6
onkormanyzati rendelet alapjan az idoszakra vonatkoz6an koteles
egyosszegben megfizetni az onkormanyzat reszere.
A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgarmestert a kozterulet
hasznalati megallapodas alairasara.

48/2017.(VIII.03.) Hatarozata

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviseld-testuletenck

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a kerelmet 7 igen szavazattal,
tartozkodas es ellenszavazat nelkul elfogadta, es az alabbi hatarozatot hozta:

Mivel hozzaszolas nem volt Polgarmester ur szavazasra bocsatja Herczeg Tibor kerelmenek
elfogadasara tett javaslatat.

Szaniszl6 Laszlo
Szeptember h6nap vegeig kapjon ra engedelyt.

H6cza Laszlo
Tamogatja, szerinte j6 otlet es vinne egy kis eletet a mindennapokba.

Szaniszl6 Laszlo
Herceg Tibor kerelmet nyujtott, miszerint szeretne a Szalajka-volgyben "utcazenelni".

6.lNapirend
Herczeg Tibor kerelme

Hatarido: azonnal
Felelos: polgarmester

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete
1.000.000,- Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt a XVII.
Gulyasfozo Verseny megrendezesehez.
A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgarmestert, hogy a tamogatasi
szerzodest megkosse, amely alapjan a tamogatott szervezetet
elszamolasi kotelezettseg terheli.

47/2017.(VIII.03.) Hatarozata

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testtiletenek

2017. augusztus 03.



Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete ugy
hataroz, hogy a belugyminiszter helyi onkormanyzatok szocialis celu
tuzeloanyag vasarlashoz kapcso16d6 kiegeszito tamogatasara
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50/2017.(VIII.03.) Hatarozata

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselfi-testtiletenek

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a hatarozatot 7 igen szavazattal,
ellenszavazat es tartozkodas nelkul elfogadta es az alabbi hatarozatot hozta:

Mivel hozzaszolas nem volt, polgarmester ur szavazasra bocsatja a szocialis tiizifa benyujtasaval
kapcsolatos eloterjesztest.

"

Polgarmester ur tajekoztatasa szerint 160m3 fara jogosult az onkormanyzat. Javasolja, hogy az
onkormanyzat ebben az evben is nyujtson be palyazatot, s az onkormanyzati rendelet megalkotasa
utan a szocialis ugyekkel foglalkoz6 bizottsag kiosztja a raszorultaknak a szocialis tuzifat.

8.1 Napirend
Szocialis tiizifa palyazat csatlakozasi szandek

Hatarido: 2017. augusztus 31.
Felelos: polgarmester

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete
felhatalmazza a polgarmestert a hagyatekkal gondozasaval kapcsolatos
egyeztetes lefolytatasara a megkereses targyaban csak ezt kovetoen
dont erdemileg.

49/2017.(VIII.03.) Hatarozata

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a kerelmet 7 igen szavazattal,
tartozkodas es ellenszavazat nelkul elfogadta, es az alabbi hatarozatot hozta:

Mivel hozzaszolas nem volt Polgarmester ur szavazasra bocsatja Nagy B. Istvan hagyatekaval
kapcsolatos kerelmet,

Szanisz16 Laszlo
Korabban mar ismertette a testtilettel a hagyatek gondozasaval kapcsolatos megkeresest. Augusztus
14-en erkezik hozza Nagy B. Istvan ozvegye es a lanya. Megbeszeli veluk, hogy konkretan mit is
szeretnenek,

7.1Napirend
Nagy B. Istvan hagyatekaval kapcsolatos ismerteto

2017. augusztus 03.
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polgarmester

~I{!/
Dobosne dr. Kvesztdr Henrietta

jegyzo

k.m.f.

Mivel tobb hozzaszolas nem volt, Szaniszl6 Laszlo polgarmester 16 6ra 45 perckor az ulest bezarta.

Hatarido: azonnal
Felelos: polgarmester, jegyzo

A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgarmestert a palyazatot
benyujtasara.

A Kepviselo-testulet vallalja tovabba, hogy a tamogatas felhasznalasa
soran a szukseges onreszt vallalj a.

A Kepviselo-testulet vallalja, hogy a szocialis celu tuzifaban vagy
szenben reszesulotol ellenszolgaltatast nem kef.

vonatkoz6 palyazati felhivasa alapjan tamogatasi igenyt nyujt be a
Magyar Allamkincstarhoz.

2017. augusztus 03.



 

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. 
 
 

Az ülés időpontja: 2017. augusztus 3. (csütörtök), 14:00 óra 
 
 

Az ülés helyszíne: Új Községháza, Emeleti Tárgyaló (3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.) 
 

 

Napirendi pontok: 1./ Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása   

 Ea.: polgármester 

2./ „A Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális 

fejlesztése” című TOP-4.2.1-16 pályázat elfogadása 

Ea.: polgármester 

  3./ Antal Dániel kérelme 

   Ea.: polgármester 

  4./ Bükki Művésztelep kérelme 

   Ea.: polgármester 

  5./ Hajmási Andrea kérelme 

   Ea.: polgármester 

  6./ Herczeg Tibor kérelme 

   Ea.: polgármester 

  7./ Nagy B. István hagyatékával kapcsolatos ismertető 

   Ea.: polgármester 

  8./ Szociális tűzifa pályázat csatlakozási szándék 

   Ea.: polgármester 

 

     

Szilvásvárad, 2017. július 31. 

 

 

 Szaniszló László sk. 

 polgármester 

Szilvásvárad Község Önkormányzat Polgármesterétől 
 

3348 Szilvásvárad, Miskolci u. 1. 
 

Tel.: (36) 816-233 Fax: (36) 816-229 
 

E-mail: info@szilvasvarad.hu 
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Meghivottak:

Dobosne dr. Kvesztar Henrietta
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1.1 Szaniszlo Laszlo polgarmester

2.1 Hajmasi Andras Janos

3.1 Hocza Laszlo

4.1 Lassan Akos

5.1 Pap Attila

6.1 Poezik Viktor

7.1 Safrany Tibome

2017. augusztus 03.-an tartott testiileti iileserol

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek

JELENLETI tv



SZILVÁSVÁRAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI 

KONCEPCIÓ 

2017.
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BEVEZETŐ 
 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 

92. § (3) bekezdése értelmében: „A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a 

megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult 

személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 

szolgáltatástervezési koncepciót készít.” 

A Képviselő-testület a szociális szolgáltatások fejlesztési irányát, jövőképét az alábbiak szerint 

határozta meg: a településen élők számára a minőségi élet feltételeinek biztosítása a tradicionális 

értékek megőrzésével. 

 

Alapvetően fontos alapelvek: 

• a szociális alapellátás biztosítása mindenki számára; 

• a szociális jogok érvényesítésének biztosítása; 

• az egyén, a családok védelme, a helyi közösségek zavartalan együttélése; 

• a helyi társadalom igényeinek, szociális szükségleteinek figyelembe vételével kell 

kialakítani a szolgáltatások rendszerét. 

A települési szolgáltatástervezési koncepció célja: egy olyan program elkészítése, mely öt éves 

időtartamra határozza meg azoknak a feladatoknak a végrehajtását, melyek az alapellátások 

területén a szociális törvényben és a végrehajtási rendeletben megfogalmazott tárgyi, személyi, 

valamint szakmai előírásoknak megfelelő működést valósíthat meg. A törvényi előírások 

megvalósításán túl az ellátások lakosságszámhoz és ellátási igényekhez igazított mennyiségi és 

minőségi változtatásokra mutasson rá. 

A települési szolgáltatástervezési koncepció feladata: 
•  meghatározni azokat az alapelveket, irányokat, célokat, amelyeket a község a szociális 

szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel orientálni kívánja a 

szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit 

• elősegíteni a szociális és gyermekvédelmi törvény által bevezetésre kerülő új típusú 

szolgáltatások, intézmények létrehozását 

• a községben olyan szolgáltató rendszer jöjjön létre, amely összehangoltan, koordináltan 

működik és a lehető legteljesebb mértékben képes lefedni és kezelni a szociális 

szükségleteket 

• a szociális szolgáltatások egyenletes fejlődésének biztosítása 

• tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról, azok igénybevételének feltételeiről 

• információ biztosítása a szociális ellátórendszerrel kapcsolatos döntésekhez. 

• világítson rá a községben működő szociális ellátórendszer hiányosságaira 

• jelölje ki az irányokat egy mindenki számára minimális biztonságot jelentő szociális 

védőháló kialakításához 

• segítse elő egy egységes „szociális szolgáltató politika” kialakítását a településen 

• biztosítson információkat egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozásához 

(pl. területfejlesztési koncepció) 

A koncepció tartalmazza: 

• a község demográfiai adatait, foglalkoztatási mutatóit 

• a szociális törvény által előírt ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét 

• a község által fenntartott intézmény struktúráját, legfontosabb jellemzőit 

• az alapellátások iránti igény alakulását, korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzőit 
• az ellátórendszer korszerűsítésének, fejlesztésének irányait 
• a fejlesztési prioritásokat 
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I. Szilvásvárad község általános jellemzése 

 
Szilvásvárad község Heves megye Bélapátfalvai kistérségében, a Bükk lábánál, a hegységtől 
északnyugatra, a tenger szintje felett mintegy 345 méterrel fekszik. Nevét a szláv földvárakról kapta.  
Szilvásvárad igen régi település. A Bükk hegység környékén már a kőkorban is ember lakott: az 
Istállós-kői barlangban az ásatások 35–40 000 éves leleteket hoztak napvilágra. 
A legrégebbi oklevelekben Warad néven említik a települést. Károly Róbert uralkodása idején királyi 
birtok volt, majd Albert király a Pálóczi családnak adományozta a vidéket. Ettől kezdve illették meg a 
települést a Zylwaswarad megnevezéssel. A török uralmat követően a Keglevich, Erdődy majd a 
Pallavicini család birtokolta a falut, egészen az államosításig. 
 
Szilvásvárad kedvező földrajzi elhelyezkedése, a fővároshoz, több nagyvároshoz és a szlovák 
határhoz való viszonylagos közelsége növeli a település idegenforgalmi vonzerejét. 
 
Szilvásvárad látnivalói közül kiemelkedő: 
- a református Kerek templom, amelyet 1825 körül építettek klasszicista stílusban Pavolni Ferenc 
tervei alapján. 
 - az Orbán-ház, amely a népi építészet szép hagyatéka, régi falusi porta. Belsejében ma múzeum 
működik, amely a Bükk ősi- és jelenlegi növény-és állatvilágát, a hegység 300 millió éves történetét 
mutatja be. 
- a ménistállót, ahol a tenyészmének megcsodálása mellett egy kis múzeumban 
megismerkedhetünk a lipicai lovak történetével. 
- kedvelt kirándulóhely a Szalajka-völgy, amely gyalogosan túraútvonalakon, hegyi kerékpárral, 
lóháton vagy erdei kisvasúttal járható be. Az erdei kisvasutat 1908-ban Vessely Károly szilvásváradi 
földbirtokos építette az uradalmához tartozó erdőterületek feltárása céljából. 
- A Völgyben található Gloriett-tisztáson átvágva a Szalajka- patak vizének erősödő csobogására 
figyelhetünk fel, amit követve jutunk el a Fátyol-vízeséshez. Ez a természeti látványosság a 
karsztforrásokból eredő patakok vizéből mésztufa kiválasztásával keletkezett. A látvány a lezúduló 
víz mennyiségétől függetlenül is megkapó. 
- A völgyben lefelé haladva körbesétálhatunk az Erdei Szabadtéri Múzeumban, mely az erdei 
emberek életét, a favágást, a faszén-és mészégetést, a vas- és üveggyártás alapjait mutatja be. 
- A gyalogút mentén a pisztrángos tóban és a pisztrángtelepen sebes és szivárványos pisztrángokat 
tenyésztenek. 
- A halastavak után az Erdei Múzeum található, amely az erdészek, favágók és erdőművelők 
munkájával, az erdő állatvilágával és a kisvasút történetével foglalkozik. 
 
Szilvásvárad kiemelt turisztikai vonzerejéből adódóan számos szabadidős, kulturális és 
gasztronómiai programnak, rendezvénynek ad otthont az év minden szakában. 
Mindez jelentős többletfeladatot ró a település egészére, de különösképpen az Önkormányzatra az 
infrastrukturális és egyéb fejlesztések megvalósítása érdekében. 
 
Községünk gazdasági lehetőségeire is jellemző a település turisztikai jellegéből adódó szolgáltató 
ipar túlsúlya: jelentős idegenforgalommal és vendéglátással foglalkozó vállalkozások száma. 

 
 

1. A község demográfiai helyzete 

Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az 

adott területen bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek tartoznak a bejelentett állandó 

népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük. 
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A következő demográfiai táblák alapadatokat szolgáltatnak a településen élő gyerekek száma, 

életkori megoszlása vonatkozásában, megmutatja továbbá a lakosság nemek szerinti összetételét: 

 
 

Megnevezés 2014. 2015. 2016. 

állandó 

népesség száma 
(fő) 

1623 1584 1600  

nő 837 815 830 

férfi 786  769 770 

0-14 évesek 164 167 163 

15-59 évesek 978 954 969 

60-64 évesek 120 133 136 
65 év felettiek 330 330 332 

Forrás: TelR, KSH-TSTAR 
 

állandó népesség száma 2016. 1600 fő 

nő 
830 fő 

51,88 % 

férfi 
770 fő 

48,12 % 

0-14 éves nők 
74 fő 

4,62 % 

0-14 éves férfiak 89 fő 

5,56 % 

15-17 éves nők 
13 fő 

0,81 % 

15-17 éves férfiak 
20 fő 

1,25 % 

18-59 éves nők 
461 fő 

28,81 % 

18-59 éves férfiak 
475 fő 

 29,69 % 

60-64 éves nők 
73 fő  

4,56 % 

60-64 éves férfiak 
63 fő 

3,94 % 

65 év feletti nők 
209 fő 

13,06 % 

65 év feletti férfiak 
123 fő 

7,69 % 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

 

A fenti táblázatokból látható, hogy a település állandó népessége viszonylag stagnált az elmúlt 
években. Továbbá megállapítható, hogy arányaiban több nő él a településen, mint férfi. 

 
Ha megvizsgáljuk a település természetes szaporodását, az alátámasztja a település állandó 
népességének csökkenését, azonban a belföldi vándorlások (oda-, és elvándorlás) a népesség 
számát tovább befolyásolja, ennek köszönhető a stagnáló érték. 
 

 

A fenti adatokból látható az is, hogy a 0-14 éves lakosság száma és aránya a lakónépességen belül 

stagnál. 

A község népessége életkor szerinti összetételének alakulása is az országos átlag szerint alakul 

községünkben is. 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatokat összevetve az alábbi megállapítások tehetők: 
- a lakónépesség száma, ha nem is nagy arányban, de csökken, amely azonban évről-évre 
változó nagyságú. 
- esetenként éven belül, előfordul némi növekedés is, amely főleg a településre történő 
vándorlással magyarázható. 
- természetesen a lakónépesség csökkenése összefüggést mutat a halálozások viszonylag 
magas számával, és a születések viszonylag alacsony számával. 
- a lakónépességen belül a legnagyobb arányt a 18-54 éves korú népesség képviseli, s ezt a 
korcsoportot követi a 64 év felettiek csoportja, 
- az egyes korcsoportokon belül a nemek aránya kiegyenlített, ez alól 65 év felettiek 

Év 
Élve 

születések 

száma 

halálozások 

száma 

természetes 

szaporodás (fő) 

2009 21 35 -14 

2010 15 30 -15 

2011 8 21 -13 

2012 16 24 -8 

2013 18 26 -8 

2014 15 25 -10 

2015 14 19 -5 

 
Forrás: TelR, KSH-TSTAR 
 

 65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó lakosok 

száma (fő) Öregedési index (%) 

2010 342 181 189,0 

2011 347 178 194,9 

2012 324 167 194,0 

2013 338 167 202,4 

2014 330 164 201,21 

2015 330 167 197,6 

2016 332 163 203,6 
 

 

 

Forrás: TelR, KSH-TSTAR 
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korcsoportja a kivétel, 
- fentiekben leírt folyamatokat jól példázza az öregedési index növekedése is, miszerint 
egyre inkább – ha nem is túl kiugróan – de növekedik a 100 fő 14 év alattiakra jutó 65 éven felüliek 
aránya. 
 
 

 

2. A szolgáltatások iránti igények 

A demográfiai számadatokból, továbbá az eddigi igényekből következtethetünk a szolgáltatások 

iránti igényekre, a helyi ellátási rendszerrel szembeni elvárásokra, továbbá az ellátórendszer 

pénzügyi forrás igényére. 

A rendelkezésre álló adatok alapján jelentős számú az egyedülálló önálló háztartásban élő idős 

ember, elsősorban nő - a magasabb élettartamból adódóan. A csökkenő születésszám miatt idővel 

csökkeni fog az aktív foglalkoztatottak száma. Az átlagos élettartam növekedése emelni fogja a 

szociális ellátások iránti igényt. Az elöregedésből és az idősek jellemző családi állapotából is eredő 

egyre növekvő feladatokra Önkormányzatunknak is fel kell készülnie. 

A pénzbeli ellátási formákat, valamint az alap- és szakosított ellátás rendszerét, vagyis a teljes 

szociális ellátórendszert úgy kell kialakítani, hogy valamennyi ellátást igénylő megtalálja a maga 

számára megfelelő formát. 

 

II. SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS - ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a települések számára - 

lakosságszámtól függően - kötelezően kialakítandó alap- és szakosított ellátások megszervezését 

és működtetését írja elő. 

„Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 

rászorulók részére a saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 

valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák 

megoldásában.” 

1. A szociális alapellátás kialakításának és működésének főbb irányelvei: 

• igazodjon a lakosság szükségleteihez 

• vállaljon jelentős szerepet a rászorulók szociális helyzetének javításában, egészségük 

megőrzésében 

• hozzáférhető legyen az adott területen minden rászoruló számára 

• közvetlen létszükségleti feladatokat lásson el 

• a szociális gondoskodás intézménye a lakossághoz földrajzilag legközelebb eső 

intézményben nyújtson ellátást 

2. A szociális alapellátás formái: 

• étkeztetés 

• házi segítségnyújtás 

• nappali szociális ellátás (önként vállalt) 

• családsegítés 

• gyermekjóléti szolgáltatás 

3. A szociális alapellátás 

helyzete 

a) Szociális étkeztetés 

Szociális étkeztetés keretében az Önkormányzat azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a 

legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és 

eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, 

akik koruk, vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
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szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek az étkezésről más módon 

gondoskodni.  

 

Az étkezést igénybevétele a következők szerint alakult az elmúlt években: 

 

 

b) Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás során az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek 

megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. A szociális gondozók által biztosított ellátás 

célja, hogy a kora-, mentális-, egészségügyi - vagy fogyatékos állapota életvezetési nehézségek 

vagy egyéb szociális ok miatt problémás helyzetben lévő személyt nem intézményi keretek között, 

hanem saját otthonában vagy lakókörnyezetében hagyva, segíteni önálló, vagy önrendelkező 

életvitele megtartásában. 

A saját lakókörnyezetükben élő egyének, családok a szociális munka eszköztárával történő 

segítése, annak érdekében, hogy önálló, önrendelkező életvitelt folytassanak, érdekeiket 

képviselni és érvényesíteni tudják, valamint társadalmi beilleszkedésük megvalósuljon, melynek 

következtében: 

- csökken az elszigetelődés, kirekesztődés; 

- növekszik harmonikus öregkor megteremtésének esélye; 

- elkerülhető a kényszerű környezetváltozás (szociális otthonba kerülés, kórház), illetve kitolódik 

ennek időpontja. 

 

A házi segítségnyújtás igénybevétele a következők szerint alakult az elmúlt években: 

 

 

 

c) Nappali szociális ellátás 

 

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 

b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 

alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide 

nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. 

 

 

 

év étkezők száma 

2012. 71 

2013. 65 

2014. 54 

2015. 48 

2016. 41 
 

év gondozottak száma 

2012. 16 

2013. 18 

2014. 20 

2015. 21 

2016. 18 
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Az ellátás igénybevétele a következők szerint alakult az elmúlt években: 

 

év ellátottak száma 

2012. 20 

2013. 24 

2014. 25 

2015. 24 

2016. 24 

 

d) Gyermekjóléti ellátás és Családsegítés: 

 

A családsegítő szolgáltatás célja a települési önkormányzat működési területén élő szociális és 

mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok 

életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 

krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, tanácsadás. 

 

A családsegítő szolgáltatás igénybevétele a következők szerint alakult az elmúlt években: 

 

 

 

Gyermekjóléti ellátást igénybevevők esetszáma: 

 

 

 

 
III. A szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges 

együttműködés keretei 

 

Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatai teljesítése során törekedik azok szakszerű, 

gazdaságos, a pályázati lehetőségek teljes körű felhasználásával történő ellátására. Ennek 

gyakorlatban bevált formája egyes feladatok társulás keretében történő biztosítása.  

2016. január 1. napjától az Önkormányzat új társulás létrehozása mellett döntött a szociális 

feladatok ellátása érdekében.  

A társulás Szilvásvárad és Térsége Szociális Társulás, melynek székhelye: Szilvásvárad Község 

Önkormányzata, a társulás tagjai pedig feladatok szerinti bontásban a következő települési 

önkormányzatok: 

a) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat az új szabályoknak megfelelően, mint közös hivatalok 

székhely szerinti települési önkormányzata: Szilvásvárad, Balaton. 

b) Házi segítségnyújtás: Szilvásvárad, Nagyvisnyó; 2018-tól terveink szerint kibővül Balaton, 

Bekölce, Mikófalva településekkel. 

c) Szociális étkeztetés: Szilvásvárad, Balaton, Bekölce, Mikófalva, Nagyvisnyó; 

d) Nappali ellátás: Szilvásvárad, Balaton, Bekölce, Mikófalva, Nagyvisnyó. 

év igénybevevők esetszáma 

2013 31 

2014 50 

2015 58 

2016 64 
 

 

év igénybevevők esetszáma 

2013 23 

2014 22 

2015 21 

2016 64 
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IV. A szociális szolgáltatások, ellátások helyzetét összegezve megállapítható, hogy a 
kötelező alapellátás szervezettsége a lakosságszámhoz viszonyítva teljes körű. A 
szociális alapszolgáltatások mindegyikéről elmondható, hogy a működés feltételei 
biztosítottak, azonban fejlesztésük szükséges. 

 

V. Fejlesztési irányvonalak. Kiemelt feladat a jelenlegi nappali ellátást biztosító épület 
(Miskolci út 80.) felújítása, akadálymentesítése, bővítése, parkolók kialakítása. 
Célszerű az eszközállomány teljes cseréje, korszerűsítése. Szintén jelentős felújításra 
és akadálymentesítésre szorul a szociális szolgáltató központ épülete (Miskolci út 1.), 
az irodák elhelyezésének racionalizálása, az épület megközelítésének javítása, 
parkolóhelyek kialakítása. 

 

VI.  Összegzés 

Az elvárt eredményeket az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 

• Tudatos és tervezhető ágazati infrastruktúra, szolgáltatás- és minőségfejlesztés. 

• Szociális ágazaton belüli széttagoltság csökkenése, ezáltal a lakossági 

szükségletek eredményesebb kezelése. 

• A szolgáltatások színvonalának emelkedése, szakmai munka javulása. 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a koncepciót 43/2017.(VIII.3.) számú határozatával fogadta el. 

 

Szilvásvárad, 2017. augusztus 4. 

        Szaniszló László 

          polgármester 
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