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A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott
Balaton-felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat szolgáltatásaiért 2017.április 1. napjától fizetendő
térítési díjak véleményezése

Előterjesztő:

Bedő Lajos Sándor polgármester

Előkészítő:

Bögös Rita vezető tanácsos , társulási referens

Meghívottak:

-

Előterjesztést látta:
………………………….
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Döntéshozatal:

a határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több ,
mint felének „ igen” szavazata szükséges.

Tisztelt Képviselő -testület !
A 2017. január 1. napjával hatályba lépett jogszabályi változások következtében a szociális
ellátásra való jogosultság feltételrendszere , valamint az egyes ellátási formák finanszírozási
kondíciói jelentősen változtak. A „házi segítségnyújtás” feladat ellátás két részre lett bontva.
A „házi segítségnyújtás” egyik típusa a személyi gondozás , amely az illetékes háziorvos előzetes
véleményezése (pontozása) , valamint az intézményvezető véleményezése ( pontozása) alapján
biztosítható egy nagyon szigorú , folyamatosan ellenőrzött feltételrendszer alapján. Ezt a feladatot
csak szakképzett szociális munkatárs végezheti , a központi normatíva 270.000 Ft./év/ellátott.
A feladat másik típusa a szociális segítés, amely orvosi vélemény nélkül is biztosítható , a feladatot
elláthatja szakképzettség nélküli – akár közfoglakoztatott - munkatárs is . Ebben az esetben a
központi normatív támogatás összege 25.000 Ft./év/ ellátott.
Látható , hogy a finanszírozás jelentősen megváltozott , a korábbi rendszer csak az önkormányzatok
jelentős teher vállalásával lenne fenntartható.
Az előterjesztés melléklete arra tesz javaslatot , hogy az ellátottak által fizetendő térítési díjak
emelésre kerüljenek az alábbiak szerint:

A magasabb normatívával finanszírozott személyi gondozás kisebb mértékben és jövedelemtől
függően differenciáltan.
Az alacsonyabb normatívával finanszírozott szociális segítés egységesen , jövedelemtől függetlenül
1.170 Ft./óra összegért kerülne ellátásra. A magasabb – az intézményi térítési díjjal kis híján
megegyező – összegű térítési díj bevezetésével nem titkoltan az a szándék , hogy minél kevesebben
vegyék igénybe ezt a fajta szolgáltatást , hiszen az évi 25.000 Ft/ellátott normatíva a dologi
kiadásokat sem fedezi. Természetesen ennek az is következménye lesz , hogy az ellátott nélkül
maradó képesítés nélküli gondozókat fel kell menteni.
A tag önkormányzatoknak természetesen jogában áll az , hogy az ellátottak terheit részben vagy
egészben átvállalja , amely döntés a megalkotásra kerülő rendeletben kerül nevesítetten
meghatározásra. Ezt a lehetőséget azonban nem javasolom elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet , hogy az „A” határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni
.
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H A TÁ R O Z A T

„A”
Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testülete , mint a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy a
Társulás által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális ,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások fizetendő
térítési díjaira vonatkozó rendelet módosítási javaslatot
véleményezte , azokat elfogadja. Felkéri Ábrahámhegy
Község - mint a Társulási Megállapodás -ban rendelet
alkotásra kijelölt tag önkormányzat – Képviselő-testületét ,
hogy az előterjesztés szerint alkossa meg a rendeletet.
„B”
Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testülete , mint a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy a
Társulás által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális ,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások fizetendő
térítési díjaira vonatkozó rendelet módosítási javaslatot
véleményezte , azt az alábbi kiegészítéssel, módosítással
javasolja

elfogadásra…………………………………………………
………………………………………………………………
………... Felkéri Ábrahámhegy Község - mint a Társulási
Megállapodás -ban rendelet alkotásra kijelölt tag
önkormányzat – Képviselő-testületét , hogy módosító
javaslat figyelembevételével alkossa meg a rendeletet.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert , hogy a
döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével
értesítse.
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