12. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. március 28-i rendes ülésére
Tárgy:

Családok Átmeneti Otthona ellátás szükségességének felülvizsgálata

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Pénzügyi Iroda

Tárgyalta:

Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Forrayné Csete Emília intézményvezető

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az 55/2013. (II.21.) Kt. határozat a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ Társulás által működtetett Családok Átmeneti Otthona
tevékenységének felülvizsgálatát rendelte el.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
51. §-a alapján a családok átmeneti otthona a felnőttet és a gyermeket együttesen látja
el, legalább tizenkettő, de legfeljebb 40 férőhellyel. A dombóvári intézmény
férőhelyeinek száma 21 fő.
A települési önkormányzat abban az esetben köteles a családok átmeneti otthonát
működtetni, ha területén harmincezernél több lakos él.
Az otthon szakmai létszám minimum követelményei az alábbiak:
-

intézményvezető/szakmai vezető 1 fő
12-25 férőhelyre szakgondozó, gondozó 3 fő
családgondozó 2 fő
intézményenként pszichológiai tanácsadó heti 5 óra
jogász heti 5 óra

Az egyes családok elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani, valamint az
éjszakai és nappali tartózkodásra, személyi tisztálkodásra, étkezésre, közösségi
együttlétre szolgáló helyiségeket.
A Családok Átmeneti Otthonára Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. sz. mellékletében részletezett feltételek alapján
igényelhető támogatás.
A támogatás összege 635.650 Ft/fő, amennyiben az intézményi ellátásról társulás
gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120 %-a igényelhető.
Az ellátottak számának meghatározása az összesített éves gondozási napok száma
osztva 365-tel.
Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben
meghatározott férőhelyszám 100 %-át.
Az ellátás igénybevétele esetén térítési díj kérhető, a személyi térítési díj az
igénybevevő jövedelmének 50%-át nem haladhatja meg. A személyi térítési díjat a
szolgáltatást a gyermekkel együtt igénybe vevő szülő és nagykorú testvér számára is
meg kell állapítani.
A 2012. évi teljesítési adatok alapján a családok átmeneti otthona ellátásnál a kiadások
összege 20.165.299 Ft, ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok
összege 16.395.632 Ft, a dologi kiadások teljesítése 3.769.667 Ft.

A teljesített bevételek összege 840.395 Ft, melyből a térítési díj 658.870 Ft volt.
A normatív állami hozzájárulások összege a 18,69 fős mutatószám alapján 11.880.299
Ft.
2012. évben gyermekek átmeneti gondozására (családok átmeneti otthona, helyettes
szülői tevékenység) a Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt és az önkormányzat
részére átadott kötött felhasználású támogatás 3.382.200 Ft volt. A támogatás a feladat
ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma
alapján járt.
A 2012. évi költségvetésében az intézmény a társulási támogatásból 2.368 eFt-ot
tervezett a családok átmeneti otthona ellátáshoz és 1.015 eFt-ot a helyettes szülői
ellátáshoz.
A teljesített kiadások tartalmazzák a bérkompenzáció összegét is, melyre állami
támogatást kapott az önkormányzat, a járulékokkal együtt 799.465 Ft-ot.
A bevételek és állami támogatások együttes összege 15.888.159 Ft, ami 4.277.140 Fttal kevesebb a teljesített kiadásoknál.
A 2013. évre összeállított költségvetés alapján a családok átmeneti otthonánál a
tervezett kiadásokra fedezetet nyújt a működési bevétel és az állami támogatás
összege. Az állami támogatás tervezése az engedélyezett férőhelyszám 100%-a (21 fő)
alapján történt, ami azonban a tényleges igénybevétel alapján az év végi elszámolás
során várhatóan kevesebb lesz (2012. évben 18,69 fő volt).
Az intézményvezető a költségvetési rendelet-tervezet véleményezése során jelezte,
hogy a dologi kiadások nagymértékű megvonása az intézmény további működését
veszélyezteti, illetve korlátozni fogja, különös tekintettel a Családok Átmeneti
Otthonánál. A fentiek figyelembevételével várhatóan az önkormányzatnak 2013.
évben is kell biztosítania saját forrást a nem kötelező feladat működtetésére.
Az intézményvezető megküldte a Családok Átmeneti Otthonával kapcsolatos levelét,
melyet mellékelünk. A társulásban résztvevő önkormányzatok véleményét megkértük,
levelüket a képviselő-testület üléséig rendelkezésre bocsátjuk.
Határozati javaslat
„A” Alternatíva
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családok Átmeneti
Otthonának működéséről szóló tájékoztatást elfogadja, az ellátást a továbbiakban is
biztosítja.
„B” Alternatíva
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családok Átmeneti
Otthonának működéséről szóló tájékoztatást elfogadja, az ellátás további biztosítását a
társult önkormányzatok véleményének és hozzájárulásának ismeretében újratárgyalja.
A képviselő-testület abban az esetben javasolja a feladat jogi személyiségű társulásba

történő bevonását, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő ellátottak lakóhelye
szerinti önkormányzat a működtetési költségekhez hozzájárul.
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