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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

Előterjesztés a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat további ellátásával 

kapcsolatos döntésről 

 

Előterjesztést készített: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Szociális és Humánügyek Bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 

határozatának megküldésével tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy az általa – a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján – ellátott 

házi segítségnyújtás feladat ellátásban olyan mértékű hiány képződik a Társulás által 

fenntartott Egységes Szociális Intézménynél, amelynek fedezésére külön intézkedések 

meghozatala vált szükségessé.  

 

A Társulási Tanács, határozatában két lehetőséget vázolt fel a tagönkormányzatok részére, a 

hiány kezelése céljából.  

 

Az első az alapvetően egyszerűbb megoldás, amely azonban jelentős hátrányt okoz a 

tagönkormányzatok részére, mivel ebben az esetben a tagönkormányzatok saját 

költségvetéséből kellene azt fedeznie. Önkormányzatunk tekintetében ez összesen 3.823.000 

forint többletkiadást jelentene.  

 

A második megoldás a fentinél jóval bonyolultabb, és a problémát tényleges a 2018-as 

költségvetési évtől kezdődően kezelné. Ennek keretében kihasználva a Szoctv.-ben 

meghatározott lehetőséget a feladat úgymond kiszervezésre kerülne, a Sarkad Belváros 

Református Egyházközség által fenntartott Református Szociális Gondozó Központ részére, 

tekintettel arra, hogy az önkormányzat feladatát a fenti jogszabályhely alapján ellátási 

szerződés keretében is teljesítheti.  

 

A második lehetőség tényleges végrehajtására még a pontos eljárási dokumentáció nem került 

kidolgozásra, azonban önkormányzatunk szempontjából az jelentős könnyebbséget hozhatna a 

következő években.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti probléma megoldása céljából döntését 

meghozni szíveskedjen.  

 

Füzesgyarmat, 2017. március 23.  

 

Bere Károly 

polgármester  
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (III. 30.) határozata 

a házi segítségnyújtás ellátásával kapcsolatos döntés meghozataláról 

 

A Képviselő-testületdöntésétől függően:  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57 § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott házi 

segítségnyújtás, kötelező önkormányzati feladatát a Sarkad Belváros református 

Egyházközség által fenntartott Református Szociális Gondozó Központtal kötött ellátási 

szerződés keretében kívánja ellátni és hozzájárul ahhoz, hogy részére feladatátadási 

megállapodás keretében átadásra kerüljön a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által 

ellátott házi segítségnyújtás feladat.  

 

vagy 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy biztosítja a Szeghalom 

Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott Egységes Szociális Intézmény tekintetében, a 

házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat tekintetében keletkezett 3.823.000 forint 

hiány, társulási hozzájárulás jogcímen történő megfizetését a 2017-es év tekintetében, azzal, 

hogy a feladat átadásához a Sarkadi Református Szociális Gondozó Központ részére nem 

járul hozzá.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 


