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Tisztelt Képviselő-testület!
2013. július 1-jén lépett hatályba a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény módosítása, mellyel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítása állami feladattá vált. Az állam szociális feladatainak ellátására kijelölt szerv
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság).
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Dombóváron és még több környező
településen július 1-jét megelőzően az Egyesített Szociális Intézmény látta el. A
szolgáltatás további ellátását az új fenntartó és annak három önkormányzati tagja is
vállalta, ennek megfelelően a Főigazgatóság feladatellátási szerződést kötött
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulásával 2013. július 1. – 2013. december 31. közötti időszakra az ESZI működési
engedélyben szereplő ellátási területre. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
jelenleg az Egyesített Szociális Intézmény „Platán” Otthon (Dombóvár, Szabadság u.
6.) intézményegysége látja el, működési engedély Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola,
Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Csibrák,
Várong, Csikóstőttős, Nak és Jágónak településekre terjed ki.
A Főigazgatóság a feladatellátás módjáról tanulmányt készített, amely alapján
fenntartja annak lehetőségét, hogy a jövő évben még változatlanul feladatellátási
szerződéssel gondoskodik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról. A feladat 2014.
január 1-jétől való ellátásának tervezéséhez a Főigazgatóság nyilatkozattételre kérte a
szolgáltatást jelenleg szerződés alapján nyújtó fenntartókat, miszerint 2014. évben is
vállalják-e a szerződés megkötését a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására.
2013. első félévében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött
finanszírozási szerződés alapján összesen 1.657.682,- Ft támogatás érkezett, az immár
jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó társulás pedig 2013. harmadik
negyedévre a Főigazgatóságtól a feladatellátási szerződés alapján 864.614,- Ft
szolgáltatási díjat kapott, amelyet az Egyesített Szociális Intézmény térítési díjakból
származó bevétele egészít ki. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
tájékoztatása szerint a 2013. évben a háromnegyed éves kiadások összege összesen
2.644.357,- Ft, amelyre a feladathoz kapcsolódó bevételek fedezetet nyújtanak.
Az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója jelezte, hogy az intézmény a jövőben is
el tudná látni és vállalná is a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dombóvár
Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása vállalja a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását a társulás által fenntartott Egyesített
Szociális Intézmény működési engedélyében meghatározott településeken és
feladatellátási megállapodást kössön a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal
2014. január 1-jétől.

A Képviselő-testület felhatalmazza a társulási tanácsba delegált képviselőt, hogy a
feladatellátás vállalása és a szerződés megkötése mellett szavazzon.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Dr. Janek Attila, társulási tanácsba delegált képviselő
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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