Előterjesztés
a Képviselő testület 2010. november 11-i ülésére
a többcélú kistérségi társulás által kezdeményezett szociális alapellátások
változásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 8. számú
mellékletének 2.4 és 2.6..pontja szabályozza a többcélú kistérségi társulások szociális
valamint gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak támogatását kiegészítő normatíva
igénylés feltételeit. Ennek alapján a többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet
az 1993 évi III törvény ( szoctv ) szerinti következő szociális alapszolgáltatási feladatok
közül legalább kettő biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő szabályok 3.1. pontja
szerinti feltételeknek megfelelően lát el:
- családsegítés
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
A feladatok ellátáshoz kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha az abban
résztvevő önkormányzatok legalább két szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában
részt vesznek és a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat
esetében a résztvevő önkormányzatok száma és a lakosságszáma megfelel az 1.1.2. pont
szerinti feltételeknek
(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 60 %-át. )
2008 év áprilisában már volt egy kísérlet a közös feladatellátásra, azonban ez akkor
különböző okok miatt nem valósult meg.
A 2010. november 5.-én Mezőkovácsházán megtartott Társulás Tanács ülésén a Tanács
döntött arról,hogy kezdeményezi a ennek az intézménynek a létrehozását.
A képviselő-testületnek kell a szándékát kinyilvánítani abban, hogy kíván e csatlakozni
a többcélú kistérségi társulás által létrehozott szociális intézményhez és melyik két
szociális alapfeladat ellátásával. Azért kell most nyilatkozni a képviselő- testületnek a
szándékáról, mert a 2011 évi normatíva igénylés benyújtásának határideje a héten lejár.
A kistérséghez tartozó települések képviselő testületeinek döntésének függvényében
kerülhet sor az egyeztetésekre / tárulási szerződés módosítása, a felvállalt feladatok
ellátására a lehető legjobb megoldás kiválasztása és megvalósítása – szükség szerint
intézmény létrehozása, megállapodások megkötése, működési engedélyezési eljárás
lebonyolítása…..)..
Határidő elmulasztása esetén a 2011 évre vonatkozó normatíva igénylést csak 2011

július 31.-ével lehet benyújtani, ,ami azt jelenti, hogy leghamarabb szeptember
hónapban történhet utalás .
Amennyiben az intézmény megalakítására mégsem kerül sor, abban az esetben a
megigényelt normatívát minden jogkövetkezmény nélkül le lehet mondani.

1. határozati javaslat:
Medgyesbodzás Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2011. január 1-től
legalább két (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) szociális
alapellátási feladatot a Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott szociális intézmény útján kíván ellátni.
Határidő: a társulási tanács tájékoztatására: azonnal.
Felelős: Krucsai József polgármester

2. határozati javaslat
Medgyesbodzás Önkormányzatának Képviselő testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2011 január 1.-től nem
kíván egy szociális alapellátási feladatot sem a Többcélú
Kistérségi Társulás által fenntartott szociális intézmény
útján ellátni.
Határidő: Társulás Tanács tájékoztatására: azonnal
Felelős:Krucsai József_polgármester

Medgyesbodzás 2010. november 8.

Krucsai József
polgármester

