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E l  t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. júliusi ülésére

Tárgy: a településen belül házi segítségnyújtás nem állami fenntartó által végzend  feladat ellátásához szükséges testületi
hozzájárulás megadása elutasításának kezdeményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Csongrádi székhely  „Biztos Er ” Szociális Szolgálat BIEMENI Szociális
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel sség  Társaság Ügyvezet je  a  szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2b) bekezdésére hivatkozással kérelmet terjesztett
el  az ellátási terület szerint illetékes önkormányzat képvisel -testületéhez.
Az Szt. 58/A. § (2b) bekezdése értelmében: „A házi segítségnyújtás nem állai fenntartója – ide nem értve az egyházi
fenntartót - esetében a 2011. december 31-én ellátási szerz déssel nem érintett ellátotti létszám külön jogszabály szerinti
finanszírozási rendszerbe 2012. július 1-jét l történ  befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe
szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát”.

A tárgyi kérelem  több oknál fogva sem teljesíthet , mivel a képvisel -testület 2007. szén hozott
döntése értelmében a szociális alapellátás, benne a házi segítségnyújtás tevékenységének végzését feladat-átadási
szerz déssel átruházta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsára, mely mint fenntartó
gondoskodik a településen m köd Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító okiratában és  a Társulás
Társulási Megállapodásában rögzített tevékenység m ködési feltételeinek biztosításáról, beleértve a
tevékenység után járó normatív hozzájárulás (joger s m ködési engedély birtokában, az Államkincstár által
feladatfinanszírozásra  jogosítottként)  lehívása jogának gyakorlását is.
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a szociális alapellátás, benne a házi segítségnyújtás tevékenysége
folytatásához szükséges feltételek biztosítása érdekében nyújtott be pályázatot -a képvisel -testület anyagi
támogatása mellett- a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa, melyet megnyert, így nincs akadálya
annak, hogy a helyi képvisel -testület 6,5 millió forint sajáter t (az önkormányzat éves költségvetésébe
betervezetten)  kiegészít  támogatásként, átadott pénzeszköz formájában nyújtson az állami
költségvetésb l megítélt 49.999.440.- forint támogatási összege mellé, melyb l megvalósulhat a Magyar
Államtól ingyenen átvett és a Kistérség Társulásának térítésmentesen használatba-adott vagyonban (a
Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlanban) a tárgyi feladatellátás, ill. a m ködtetés feltétele.
A házi segítségnyújtás iránti igény a településen belül folyamatos, ezért célszer  a jelenlegi ellátotti létszám
növekedése iránti igény figyelembevétele és erre alapozva ködési engedély módosítás (ellátotti létszám növekedés)
kezdeményezése a fenntartó által az illetékes hatóságnál, mivel a feladat ellátásához szükséges szakdolgozói
létszám biztosított.
Az Szt. 58/A. § (2c) bekezdése értelmében: „Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a
(2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartó olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy a kistérség
által biztosított szolgáltatás nem elérhet , vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely kiegészíti az
önkormányzat által nyújtott ellátást. Ha az ellátási területen az önkormányzat társulásban vagy többcélú kistérségi
társulásban  biztosítanak szolgáltatást, a társuláshoz, illetve a kistérséghez tartozó települések

a) több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja
az összlakosságszám 60 %-át, vagy

b) több mint 60 %-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma
meghaladja az összlakosságszám felét”.
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Tekintettel arra, hogy a szociális alapellátás nyújtásának ellátási területe nem csak Csanytelek közigazgatási
területére, hanem a Csongrádi Kistérség (Csongrád város, Felgy  község és Tömörkény község) területére
is kiterjed és Csongrád megye egész területér l befogad  ellátásra jogosultakat, így nem marad ellátatlan terület,
ahol a nem állami fenntartó biztosíthatna hiányzó ellátást.
A fentieket összegezve: a hozzájárulás megadása ellentétes lenne az önkormányzat szerz désekben
vállalt kötelezettségeivel és gazdasági, költségvetési érdekeivel egyaránt, ezért kezdeményezzük a
hozzájárulás kiadásának megtagadását.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozzuk az el terjesztésben foglaltak megvitatását és annak határozati javaslatba foglaltak szerinti
változtatás nélküli elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2012. június 25.

Tisztelettel:

Forgó Henrik                                                                                                   Kató Pálné
             Polgármester                                                                                                        jegyz



…../2012. (VII. 3.) Ökt határozat

Tárgy: a településen belül házi segítségnyújtás nem állami fenntartó által végzend  feladat ellátásához szükséges testületi
hozzájárulás megadása elutasítása

Határozati  j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyban a polgármester és
jegyz  közös el terjesztésében foglaltakat, melyet változtatás nélkül fogadott el és döntését az alábbiakban
rögzíti:
a Csongrádi székhely  „Biztos Er ” Szociális Szolgálat BIEMENI Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felel sség  Társaság Ügyvezet je  által az Szt. 58/A. § (2b) bekezdésére való hivatkozása szerinti

önkormányzati hozzájáruló nyilatkozata kiadását megtagadja

az Szt. 58/A. § (2c) bekezdésében foglaltakra hivatkozva, mivel Csanytelek Község Önkormányzata
nevében eljárva a Képvisel -testület 2007. augusztus 1. napjától folyamatosan érvényes
feladatellátási/átadási szerz déssel bír a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával a szociális
alapellátások – benne a házi segítségnyújtás – fenntartói feladatainak átruházására, melyet a Remény Szociális
Alapszolgáltatási Központ joger s m ködési engedélye alapján, az intézmény alapító okiratában és a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában rögzítetten végeztet, a Magyar
Államkincstár által a központi költségvetésb l finanszírozottan, továbbá ezen szociális alapellátás területén
állami támogatásból min ségi fejlesztést hajt végre, így nem állami fenntartó bevonása nélkül  is  képes  a
szociális alap- ellátás, benne a házi segítségnyújtás iránti  igény (jelen és jöv beni)  folyamatos növekedését
teljesíteni a feladatellátó.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának Elnöke (Csongrád)
-     Jakab Istvánné a „Biztos Er ” Szociális Szolgálat BIEMENI Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
      Korlátolt Felel sség  Társaság Ügyvezet je (Csongrád)
-  Forgó Henrik polgármester
-  Kató Pálné jegyz
-  Irattár


