Előterjesztés
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. február 25-én tartandó ülésére
Szociális alapszolgáltatások átadása tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 8.§ (4) bekezdése alapján a helyi
önkormányzatok kötelező feladata a szociális alapellátás biztosítása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény(továbbiakban : Sztv.)
57.§(1) bekezdése sorolja fel a szociális alapszolgáltatásokat, melyek közül Önkormányzatunk
önállóan a tanyagondnoki szolgálatot, családsegítést biztosítja a település lakossága, illetve a
rászorulók számára.
A házi segítségnyújtás illetve a szociális étkeztetésbiztosításáról, melyek szintén a szociális
alapszolgáltatás körébe tartoznak, az önkormányzat jelenleg a „FEHÉR BODZA ” Nonprofit
Szociális Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 5742 Elek, Erkel F. u. 16. sz.
alatti székhelyű gazdasági társasággal kötött szerződés útján gondoskodik.
Mindkét fél részéről fennálló szándék, hogy ez az ellátási szerződés közös megegyezéssel
felmondásra kerüljön.
Baráth Tamás Ügyvezető Úr 2011. február 17-én tett nyilatkozata szerint hozzájárul a két
alapszolgáltatás ellátására kötött szerződés 2011. február 28-i dátummal történő felmondásához.
A két alapszolgáltatás jövőbeli ellátásának módjáról Önkormányzatunk több módon gondoskodhat:
➢ társulásban
➢ saját maga látja el
➢ ellátási szerződés útján
 TÁRSULÁS
A Képviselő-testület 2010. november 11-én tartott ülésén 82/2011.(XI.11) sz határozatával döntött
arról, hogy hogy 2011. január 1-től szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás szociális alapellátási
feladatot a Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális intézmény útján kíván ellátni.
A kistérségen belül azonban -tekintettel arra, hogy 2 nagy létszámú település Battonya és
Mezőhegyes is egyházi szervnek kívánja átadni ezen feladatait, nem fog megvalósulni a szociális
intézmény létrehozása, tekintettel arra, hogy a költségvetési törvény előírja, hogy a kistérségi
társulások, csak abban az esetben jogosultak a kiegészítő támogatásra , ha a feladatellátásban
-a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy
- a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen települések
együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét.
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 ÖNKORMÁNYZAT
Általános működési feltételek:
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük
engedélyezéséről szóló 1/2000 (I.7) Szcsm rendelet 5.§ a szerint:
-működési engedély
-alapító okirat
-Szervezeti és működési szabályzat
-működési gazdasági műszaki-ellátási szabályzatok
Személyi feltételek:
1/2000 (I.7) Szcsm rendelet 6.§ -a 2.és 3. melléklete szerint:
-az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó , személyes gondoskodást végző
személyek legalább 50 %-nak szakképzettnek kell lennie
-Létszámnorma: 9 ellátottra vetítve 1 fő szociális gondozó ( jelenlegi ellátottak száma 100 fő ami 11
fő szociális gondozót igényel)
Szociális étkezés esetén 100 főre 1 fő alkalmazása szükséges
- a képesítési előírásokat a rendelet 3. sz melléklete tartalmazza
- a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell
biztosítani, a munkaruha juttatás feltételeit a munkáltató határozza meg.
-a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000(VIII.4) Szcsm rendelet szerint a személyes gondoskodást végző személyek folyamatos
szakmai továbbképzéseken kötelesek részt venni, melynek részvételi díjait a munkáltató
fizeti( 10.000-50.000 forintig)
-a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 2. sz melléklete szerint szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását,
ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül
szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez nem kötött munkakörök estében szociális
gondozó esetében D /E fizetési osztályba kell sorolni kell (illetmény: 78.000 illetve 79.000 forint
illetve a közszolgálati jogviszonyban eltöltött időhöz tartozó szorzószám, de legalább a garantált
bérminimum 94.000 forint )
Feladatellátásra járó állami normatíva 2011. évben:

Házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

166 080 forint/fő

Szociális étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

55 360 forint/fő
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 ELLÁTÁSI SZERZŐDS

Az Sztv 120. §-a alapján a helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más
állami szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló
szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is
biztosíthatja.
A 121. § szerint az ellátási szerződést írásban kell megkötni.
(2) Az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell
a) az egyházi, állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát;
b) a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát;
c) az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben meghatározott szociális
szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási
kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására;
d) a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
e) szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés
mértékére vonatkozó kikötést;
f) a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét;
g) az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási
kötelezettség teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös
tekintettel arra az esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú
férőhellyel az intézményben;
h) a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a
panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodást;
i) az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját,
formáját, gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer
beszámolási kötelezettség terheli;
j) a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a
statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását;
k) az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó
ellenérték összegét;
l) az ellenérték megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket;
m) az ellenértékkel történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés
módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.
A képviselő-testület előzetes felhatalmazása alapján megkezdett egyeztetés eredményeként a
Közösség Misszió (5600 Békéscsaba Luther u. 20) egyházi fenntartó nyilatkozott , hogy 2011.
március 1. kezdőnappal ellátási szerződés útján vállalná a házi segítségnyújtás és szociális
étkeztetés feladatokat Medgyesbodzás településen.
A bemutatott dokumentumok alapján működési engedéllyel rendelkeznek a mezőkovácsházi
ellátási területre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatása után a szolgáltatások
átadásáról dönteni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
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Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy 69/2009. (VII.27)
sz. határozat alapján a „FEHÉR BODZA ” Nonprofit Szociális Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság 5742 Elek, Erkel F. u. 16. sz. alatti székhelyű gazdasági
társasággal a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetésre ellátására kötött szerződést 2011.
február 28. napjával közös megegyezéssel felmondja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal
Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy 69/2009. (VII.27)
sz. határozat alapján a „FEHÉR BODZA ” Nonprofit Szociális Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
5742 Elek, Erkel F. u. 16. sz. alatti székhelyű gazdasági társasággal Medgyesbodzás Széchenyi u.
45. sz alatti ingatlanra kötött bérleti szerződést 2011. február 28. napjával közös megegyezéssel
felmondja.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz , hogy 2011. március 1.
kezdőnappal a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 210. § a
alapján ellátási szerződést köt a Közösség Misszió egyházi fenntartóval ( 5600 Békéscsaba Luther
u. 20.Fsz.2.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ban illetve 63.§-ban meghatározott étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok ellátására.
Az ellátási szerződés jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz , hogy 2011. március 1.
kezdőnappal a Közösség Misszió egyházi fenntartónak ( 5600 Békéscsaba Luther u. 20.Fsz.2.)
ingyenesen használatába adja az Iskola u. 12. sz alatti ingatlan egy termét a fenntartó által étkeztetés
és házi segítségnyújtás feladatok ellátásának biztosítására.
Az ingyenes használat feltétele, a közüzemi díjak fizetése a Közösség Misszió részéről.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal
Medgyesbodzás, 2011. február 24.
Krucsai József
polgármester
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