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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. január 19-én tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: A „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület 
kérelméről 
 
Melléklet:  1 db 

 
A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik – polgármester (előadó) 
 
Az előterjesztést készítette: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna - aljegyző 
(témafelelős) 
 
Ügyiratszám: 1680/2012. 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
  
Ügyrendi és Jogi Bizottság SZMSZ 2. melléklet 3.11. pontja 
Pénzügyi Bizottság SZMSZ 2. melléklet 2.10. pontja 
 
 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

 
 

 
  
  
  
  
 
Egyéb megjegyzés:  
nincs………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
Tiszavasvári, 2012. január 13.                         
                                                              
 
                                                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 
                                                                                   témafelelős 
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  TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520–500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
- a Képviselő-testülethez – 

 
A „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület intézményvezetője kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, annak érdekében, hogy az járuljon hozzá a fenntartásában lévő 
„Kézfogás Szociális Szolgáltató Központ” szociális szolgáltató által működtetett házi 
segítségnyújtás ellátotti létszámának emeléséhez. 
 
A kérelemben foglaltak szerint (lsd.: melléklet) a házi segítségnyújtás keretében engedélyezett 
49 fő ellátotti létszámot kívánják 103 főre módosítani. 
 
A módosítás iránti kérelem elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. Az 
intézményvezető tájékoztatása szerint a kérelmet már benyújtották a megjelölt hatósághoz, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2012. január 1. napjával 
az alábbiak szerint módosult: 
 
„58/A. § (2b) A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója - ide nem értve az egyházi 
fenntartót - esetében a 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti 
létszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe 2012. július 1-jétől történő 
befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési 
önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. 

(2c) Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a (2b) bekezdés 
szerinti nem állami fenntartó olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat 
vagy a kistérség által biztosított szolgáltatás nem elérhető, vagy olyan többletszolgáltatást 
biztosít az adott területen, amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást. Ha az 
ellátási területen az önkormányzatok társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban 
biztosítanak szolgáltatást, a társuláshoz, illetve kistérséghez tartozó települések 

a) több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes 
lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám 60%-át, vagy 

b) több mint 60%-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes 
lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám felét. 

(2d) A (2a) bekezdés szerinti esetben - ide nem értve a (2b) bekezdés szerinti nem állami 
fenntartású házi segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett 
ellátotti létszámát - a normatív hozzájárulás a külön jogszabály szerinti finanszírozási 
rendszerbe történő befogadás nélkül is jár, ha a változás a működési engedély módosítását 
nem teszi szükségessé.” 
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Fentiek alapján, mivel Tiszavasvári Városban a szociális szolgáltatásokat a Tiszavasvári 
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató és Egészségügyi Központja biztosítja önmagában Tiszavasvári 
település önkormányzatának hozzájárulása nem elegendő a módosítás iránti 
kérelemhez. A települések hozzájárulását a TITKIT Társulási Tanácsa 
munkaszervezetén keresztül kellene beszereznie az egyesületnek. Az összesen 12 
kistérségi település hozzájárulása mellett ugyanis az összlakosságszámra is figyelemmel 
kell lenni. 
 
Az ellátotti létszám emelésének hatása a TITKIT Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 
Központja (a továbbiakban: TITKIT SZESZK) keretében biztosított házi 
segítségnyújtásra:  
A TITKIT jelenleg érvényben lévő működési engedélye alapján 45 fő ellátásáról 
gondoskodhat. Jelenleg 64 fő számára biztosít házi segítségnyújtást.  
A SZESZK is módosítani kívánja a meglévő engedélyét úgy, hogy legalább 3 fő 
foglalkoztatásával  tudja biztosítani az ellátást.   
 
Az 1 főre lehívható normatív támogatás: 166.080,- 
kiegészítő támogatás                             60.000,- 
Összesen:     226.080,- Ft 
  
Ha 2012. évre kérik a működési engedély módosítását, akkor az időarányos támogatási összeg 
(9 hónapra): 9 gondozott esetében 
                                                         1.526.000,- Ft 
 
További  gondozónő foglalkoztatás esetén a kiadás mértéke (bér + járulék)   9 
hónapra:                     1.234.000,- Ft 
  
Többlet bevétel 292.000,- Ft Ez az összeg 21 gondozott + 3 fő gondozó foglalkoztatásával 
háromszorosára nő, ami többletbevételt - önkormányzati támogatás csökkentését 
eredményezheti.  
  
Ezen megfontolás alapján az önkormányzati intézmény szolgáltatásainak bővítésére kell 
törekedni. A SZESZK tervei között szerepel az is, hogy hétvégén (szombaton) is tudják 
biztosítani a házi segítségnyújtást, valamint a szociális étkeztetést. Az intézkedés az ellátás 
színvonalának emelését eredményezi.  
  
2011. évtől a Görög Katolikus Egyház is több,  mint 100 embert gondoz.  
 
Mivel az ellátási terület azonos, ezért a SZESZK által nyújtott szolgáltatás biztosíthatóságát 
nagyban befolyásolja a nem állami fenntartók (állami fenntartó: az önkormányzat, kistérség) 
szolgáltatása. 
  
Fentiek alapján kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet megtárgyalni 
és elfogadni szíveskedjen.  
 
Tiszavasvári, 2012. január 13.    
         Dr. Fülöp Erik 
           polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
………../……... (…….) Kt. számú 

határozata 
 

A „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló a „Szent Anna” Karitász 
Közhasznú Egyesület kérelmével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  
 
A/ alternatíva 
 

1. A „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület kérelméhez, mely szerint a 
fenntartásában lévő „Kézfogás Szociális Szolgáltató Központ” szociális szolgáltató 
által működtetett házi segítségnyújtás ellátotti létszámát 49 főről 103 főre kívánja 
emelni, hozzájárul. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a fenntartót tájékoztassa a döntésről. 
 
Határidő: azonnal            Felelős: Dr. Fülöp Erik 
                                                                    polgármester 
 
B/ alternatíva 
 
 

1. A „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület kérelméhez, mely szerint a 
fenntartásában lévő „Kézfogás Szociális Szolgáltató Központ” szociális szolgáltató 
által működtetett házi segítségnyújtás ellátotti létszámát 49 főről 103 főre kívánja 
emelni, nem járul hozzá. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a fenntartót tájékoztassa a döntésről. 
 
 
 
Határidő: azonnal            Felelős: Dr. Fülöp Erik 
                                                                    polgármester 
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