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Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 58/A. §-a értelmében a külön törvényben meghatározottak szerint normatív 
hozzájárulásra jogosult a jogerős működési engedéllyel szociális szolgáltatást nyújtó, közfeladatot 
ellátó egyházi és – külön törvényben meghatározott – nem állami fenntartó. Az Szt. 131/A. §-ában 
nem említett szociális szolgáltatások esetében (falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, ápolást-gondozást nyújtó intézmény, 
rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, egyéb speciális 
szociális intézmény)  

- új szociális szolgáltató, intézmény,  
- házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám, 
- nappali és - külső férőhely kivételével – szakosított ellátásnál az új férőhelyek után az 

állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra, 
feladatfinanszírozásra való jogosultságának további feltétele a szociális szolgáltatások 
területi lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási 
rendszerbe történő befogadás.  

Előző bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak, illetve 
férőhelyszámnak az minősül, amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem rendelkezett jogerős 
működési engedéllyel és a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő 
finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást, valamint 2012. július 1-étől a nem állami 
fenntartású házi segítségnyújtás – ide nem értve az egyházi fenntartású házi segítségnyújtást – 
esetében a 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszám.  

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. Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a 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.   

Az Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület (székhely: Gyula, Szent István u. 
15.) elnöke, Bartos Judit a szervezet nevében az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel kereste meg 
Önkormányzatunkat. A kérelemhez csatolásra került a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala által kiállított tanúsítvány, amelyből megállapítható, hogy az Otthonközeli Szociális 
Támogató Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) szociális étkeztetést nyújt és házi 
segítségnyújtás tekintetében 864 fő engedélyezett férőhellyel rendelkezik. Mivel a működést 
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engedélyező határozat második oldala nem került csatolásra, azt a kérelemhez mellékelt 
bemutatkozásból tudjuk, hogy az Egyesület működési területe a Békési Kistérségre is kiterjed, mint 
ahogyan arról is csak innen szerezhetünk tudomást, hogy városunkban 22 szociális gondozójuk 210 
gondozottat lát el.  

Munkájukról a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2012 februárjában szerzett 
tudomást, amikor a nagy mennyiségben leesett hó okozta rendkívüli időjárási helyzetben az 
Egyesület házi segítségnyújtói arról érdeklődtek, hogy ellátottjaikat hogyan tudnák ingyenes 
tűzifához juttatni.   

A benyújtott kérelem hozzájáruló nyilatkozat kiadását célozza, házi segítségnyújtás 
tekintetében.  

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól 
szóló 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 21/A. § (2) bekezdése szerint a miniszter közleményben 
teszi közzé a naptári évre vonatkozó kapacitást minden év január 15-éig, valamint szükség szerint 
teszi közzé a kapacitásokban bekövetkező változást. Dr. Réthelyi Miklós miniszter 2012. január hó 
10. napján kiadott, a 2012. évben befogadható szociális és gyermekjóléti kapacitások számáról 
szóló közleménye szerint házi segítségnyújtás vonatkozásában nincs befogadható kapacitás.  

Tekintettel arra, hogy a városban jelenleg több szolgáltató, közöttük az önkormányzat 
fenntartásában működő Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ nyújt házi segítségnyújtást, 
mely álláspontunk szerint a helyi igényeket mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban 
kielégíti, javasoljuk a kérelem elutasítását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Otthonközeli Szociális Támogató 
Közhasznú Egyesület (5700 Gyula, Szent István u. 15., képviseli: Bartos Judit elnök) kérelmét, 
amely házi segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatás vonatkozásában a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2B) bekezdése 
szerinti hozzájáruló nyilatkozat megadására irányul, elutasítja.  

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. március 13. 
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