BVSZSZK működési engedély
módosítása
Előkészítette: Tárnok Lászlóné
Jegyző
Nagy György Miklósné
BVSZSZK igazgató
Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság
bizottság
Tárgy:

Sorszám: IV/4
Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete

2011. február 24-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A BVSZSZK által biztosított házi segítségnyújtás vonatkozásában 2009. évtől a
működési engedélyben meghatározásra került az ellátotti létszám 82 főben. A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (6) bekezdése szerint
házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a
működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám 110 %-át, éves átlagban pedig annak
100 %-át. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési
engedélyben meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles
kérelmezni a működési engedély módosítását. A költségvetésről szóló törvény rendelkezései
szerint a hozzájárulás legfeljebb hatvan napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely
a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti
számot meghaladja.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete értelmében
a házi segítségnyújtás szakmai létszámnormája 9 ellátottra vetítve 1 fő szociális gondozó. A
BVSZSZK jelenleg 9 gondozónőt foglalkoztat. 2010. év második felétől a szolgáltatás iránt
az igény folyamatosan növekszik, az évet 99 ellátotti létszámmal zárták. A várható törvényi
változás és az igények folyamatossága miatt javasoljuk a működési engedély módosítását, az
ellátotti létszám 100 főre történő emelésével.
Az ellátotti létszám növelése miatt létszámbővítés is szükséges, 2 fő szociális gondozó
személyében. A költségeket tekintve:
 1 fő bruttó bére
88.900 Ft/hó
 1 fő járuléka
24.003 Ft/hó
 2 fő éves bére járulékokkal együtt
2.709.642 Ft/év
Az ellátottak vonatkozásában
 állami normatíva
166.080 Ft/fő/év
 kistérségi kiegészítő normatíva
40.000 Ft/fő/év
A módosított létszám (+18 fő) vonatkozásában
 állami normatíva
2.989.440 Ft/év
 kistérségi normatíva
720.000 Ft/év
 összességében
3.709.440 Ft/év
 a gondozottak térítési díja
360.000 Ft/év
A számadatokból kitűnik, hogy a 2 fő gondozónő foglalkoztatását a 18 fő ellátottra
kapott normatíva fedezi.
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A törvényi változások nyomán lehetőség nyílik a nappali ellátást nyújtó
intézményekben demens személyek fogadására. A demens személynek rendelkeznie kell a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium
befogadott demenciacentrum, vagy pszichiáter-, neurológus- geriáter szakorvos demencia
kórképet megállapító szakvéleményével. Az állami normatíva akkor hívható le, ha a működési
engedélyben szerepel a demencia kórkép megnevezése, férőhely szám megnevezése nélkül (a
szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló
331/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet kiegészítő szabályai szerint), valamint a szakmai
program is tartalmazza azt.
Mivel az idősek nappali ellátásának keretei között működő klubok tagjai között jelenleg
is található a jelzett szakvéleménnyel rendelkező személy, célszerű az Idősek Nappali
Intézményének működési engedélyeinek módosítása is. A demens személyek vonatkozásában
a költségeket tekintve
 állami normatíva
405.600 Ft/fő/év
 kistérségi kiegészítő normatíva
30.000 Ft/fő/év
A BVSZSZK intézményvezetője a nappali ellátások szakmai programjaiba beépítette -a
mellékletek szerint- a demens személyekkel való foglalkozást, illetve a házi segítségnyújtás
szakmai programjába a szociális gondozók létszámának változását.
A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a szakmai programok, mint intézményi
belső szabályzatok elfogadásához intézményfenntartói jóváhagyás szükséges, melyre
átruházott hatáskörben Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottsága jogosult, melyet a Képviselő-testületi ülést megelőző ülésen megtett.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtaknak megfelelően az
alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni.
Határozati javaslat:
1.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás ellátotti
létszámának bővítéséhez szükséges 2 fő gondozói létszámot a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ részére biztosítja.
2.)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármesterét, hogy házi segítségnyújtás vonatkozásában az ellátható személyek
számának változása -100 főre történő emelés -, és a nappali ellátást nyújtó
intézményekben demens személyek ellátása érdekében a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központra vonatkozó szükséges
működési engedély-módosítási
kérelmeknek a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához történő
benyújtásáról, mint a fenntartó képviselője gondoskodjon.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester
Nagy György Miklósné, a BVSZSZK intézményvezetője

Békés, 2011. február 15.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
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