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Elıterjesztés   
Felsılajos Község Önkormányzata  

Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 
 

 
Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme  
Iktatószám: I/3852/2/2012. 
          
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 

2012. január 01. napjától, mind a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, mind pedig a szociális 
ellátórendszer területén jelentıs módosítást jelent az a változás, miszerint a külön meghatározott 
szabályok szerinti férıhely és ellátotti létszám bıvítéséhez a jogszabályban kijelölt szakhatóság 
befogadó nyilatkozata szükséges. Ezen eljárás célja a szolgáltatások területi összehangolása, a 
szükségletekre épülı szociális szolgáltatások kapacitásszabályozása. 

 
I. Befogadás a szociális szolgáltatások körében, különös tekintettel a házi segítségnyújtás 
szabályaira: 
 

A szociális szolgáltatók és intézmények mőködési engedélyezésérıl és ellenırzésérıl 
rendelkezı 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban Szmr.) jelenleg hatályos 5. § (3) 
bekezdésének f) pontja értelmében: ha a fenntartó az intézményt, szolgáltatót normatív állami 
hozzájárulással kívánja mőködtetni, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. tv. (továbbiakban Szt.) 58/A. §-ában meghatározott szociális szolgáltatások tekintetében 
lefolytatandó mőködési engedély módosítási eljárás során, a területi lefedettséget figyelembe vevı 
finanszírozási rendszerbe történı befogadás (a továbbiakban: befogadás) kérdésében: az elsı fokú 
eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt, másodfokú eljárásban az illetékes minisztert 
kell szakhatóságként bevonni. 
 
Ahogyan az már említésre került, a Szt 58/A. §-a foglalkozik a befogadás rendszerével összefüggésben 
az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 
- A befogadás intézményét valamennyi szociális szolgáltatás esetén alkalmazni kell, kivéve: az utcai 
szociális munka, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, jelzırendszeres házi segítésnyújtás – 
amely szolgáltatások állami finanszírozása, külön eljárásrend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött 
támogatási szerzıdés keretében történik. 
- A befogadás eljárásrendje érinti: 
o a teljesen újonnan létre hozandó szolgáltatót, intézményt, 
o házi segítésnyújtásnál az új ellátotti létszámot, 
o intézményi ellátás esetén a nappali ellátást nyújtó intézmények új férıhelyeit (pl. idısek, 
fogyatékos személyek nappali ellátása), 
o szakosított ellátás során az intézmények új férıhelyeit (pl. idısek, fogyatékos személyek ápoló-
gondozó otthona), kivéve a külsı férıhelyeket pl. a hajléktalan ellátás területén. 
 
Az Szt. részletezi továbbá, hogy mi minısül új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti 
létszámnak, illetve férıhelyszámnak: 
 
- Azon fenntartók (állami, nem állami és egyházi fenntartók is), akik 2011. december 31. napján nem 
rendelkeztek jogerıs mőködési engedéllyel az adott szolgáltatásra, férıhelyre, vagy ellátotti létszámra 
vonatkozóan, a finanszírozási rendszerbe való befogadás szempontjából már új szolgáltatást, 
férıhelyet vagy ellátotti létszámot kívánnak létrehozni. Az újnak minısített szolgáltatás, férıhely, 



ellátotti létszám definíciójának azért van jelentısége, mert ahhoz, hogy a kapacitásuk bıvítésével 
egyidejőleg állami normatívát kaphassanak a fenntartók, a mőködési engedélyezési eljárás során 
befogadást kell kapniuk az adott szolgáltatással kapcsolatosan. 
 
A szakhatóság befogadó nyilatkozatát automatikusan – azaz jogszabályi felhatalmazás alapján – 
megkapják: 
- azok az állami fenntartók, (települési önkormányzatok, megyei intézményfenntartó központ) akik a 
Szt.-ben elıírt ellátási kötelezettségüket kívánják a szolgáltatás nyújtásával (pl. férıhelyszám emelése 
3000 fı feletti lakosságszámmal bíró önkormányzat által fenntartott idısek nappali intézménye esetén) 
teljesíteni, 
- azok a fenntartók, akik a szolgáltatást, intézményt, ellátotti létszámot, férıhelyet európai uniós, vagy 
hazai fejlesztési támogatással valósítják meg. 
 
A házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok: 
 
A házi segítségnyújtás kapacitás-szabályozásának megalkotásánál a jogalkotót az a cél vezette, hogy 
elısegítse, a tényleges szükségletekre épülı szolgáltatási struktúra kiépítését, és kiegyenlítettebb 
helyzetbe hozza az egyes fenntartói szektorokat.  

- Az ellátási kötelezettséget teljesítı állami fenntartó – vagyis valamennyi települési 
önkormányzat – házi segítségnyújtás szolgáltatással összefüggı ellátotti létszám emelésére 
vonatkozó kérelme befogadásra kerül. 

- A házi segítségnyújtás nem állami fenntartójának (pl. non-profit közhasznú társaság, 
egyesület - kivéve: az egyházi fenntartót) sajátos feltételt kell teljesítenie a befogadáshoz: 

 
A nem állami fenntartó által nyújtott házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás 2011. december 
31-én ellátási szerzıdéssel nem érintett ellátotti létszáma (tehát azon ellátotti létszám, amelyre nem 
szerzıdött a feladatellátásra köteles települési önkormányzattal) esetében, a fenntartónak, a mőködési 
engedély befogadás céljából történı módosítása iránti kérelmét 2012. április 1-jéig kell benyújtania a 
megyei szociális és gyámhivatalhoz. 
 
A nem állami, házi segítségnyújtást végzı fenntartók esetében, a 2012. július 1. napjától fogva történı 
finanszírozási rendszerbe való befogadás feltételéül elıírja az Szt., hogy a befogadási kérelemhez 
csatolnia kell a fenntartónak az ellátási területe szerint illetékes települési önkormányzat(ok) 
hozzájáruló nyilatkozatát is. A hozzájáruló nyilatkozat formaiságát ugyan nem taglalja a jogszabály, 
de a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. rendelkezései alapján, a szociális feladatok 
ellátásával összefüggı döntés, képviselı-testületi döntést igényel, tehát  hozzájáruló nyilatkozat esetén 
az illetékes képviselı- testülettıl kell beszereznie a fenntartónak az említett nyilatkozatot.  
 
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 elérhetı, vagy  
- olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely kiegészíti az önkormányzat 

által nyújtott ellátást. 
 
Amennyiben az ellátási területen az önkormányzatok társulásban vagy többcélú kistérségi 
társulásban biztosítanak szolgáltatást, a társuláshoz, illetve kistérséghez tartozó települések 
o több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes 
lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám 60%-át, vagy 
o több mint 60%-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes 
lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám felét. 
 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a nem állami fenntartású házi segítségnyújtás 2011. 
december 31-én ellátási szerzıdéssel nem érintett (ellátási szerzıdésen felüli), ellátotti létszámának 
2012. július 1-jétıl történı befogadása esetében, befogadó nyilatkozatát az illetékes önkormányzatok 
hozzájáruló nyilatkozatai alapján adja ki. 



 
A BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. az elıterjesztés 1. melléklete szerinti kérelmében fenti 
jogszabályokra hivatkozással kérte a házi segítségnyújtás településünkön történı folytatásához 
hozzájáruló nyilatkozatunkat. 
 

Jelenleg a házi segítségnyújtást a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötött 
társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelıen látjuk el, melynek módja mikrotérségi 
feladatellátás, Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulás keretében. Ennek figyelembevételével Lajosmizse Város és 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilatkozata is szükséges.  

 
Az Szt. alapján a házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közremőködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. melléklete alapján: 
 

 
„…1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1.187.- Ft/fı/óra.  
 

…………………. 

2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát: 
 
2.2. házi segítségnyújtás       20 …..” 
 
A házi segítségnyújtás Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye vezetıjének tájékoztatása alapján a mikro-társulásban résztvevı települések közigazgatási 
területén elérhetı. Az Intézmény a jogszabályokban meghatározott szakmai tartalommal, személyi és 
tárgyi feltételekkel biztosítja a szolgáltatást. 
 
A BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. levelének melléklete mutatja, a jövedelem függvényében a házi 
segítségnyújtás térítési díját.  
 
Megkerestük a BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft.-t, kérve tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy 
melyek azok a többletszolgáltatások, amely kiegészítik az Intézmény által nyújtott ellátást. Válaszuk 
az elıterjesztés 2. melléklete. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Határozat-tervezet 

 
 

…………/2012.(…….) ÖH. 
Hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás 
biztosításához 
 
 

Határozat 
 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a BAUTIS Nonprofit 
Közhasznú Kft. Felsılajos község közigazgatási területére  házi segítségnyújtás biztosítására irányuló 
kérelméhez, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2) 
bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembevételével ……………………. többletszolgáltatások 
tekintetében hozzájárul, azzal, hogy ezen többletszolgáltatások csak kiegészíthetik a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által nyújtott ellátást. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 26. 

 
 

Felsılajos, 2012. március 21. 
 
       Juhász Gyula sk. 
       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Elıterjesztés 1. melléklete 

 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 

 
 



 
 

Elıterjesztés 2. melléklete 
 
 

 
BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. 

6000 Kecskemét, Serleg u. 20. 

info@bautisnkkft.hu 

ikt.:43/2012       Tárgy: nyilatkozat 

 

 

 

 

     Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A nem állami, házi segítségnyújtást végzı fenntartók esetében, a 2012. július 1. napjától fogva történı 
finanszírozási rendszerbe való befogadás feltételéül, elıírja az Szt., hogy a befogadási kérelemhez 
csatolnia kell a fenntartónak az ellátási területe szerint illetékes települési önkormányzat(ok)  
hozzájáruló nyilatkozatát is. A hozzájáruló nyilatkozat formaiságát ugyan nem taglalja a jogszabály, 
de a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. rendelkezései alapján, a szociális feladatok 
ellátásával összefüggı döntés, képviselı-testületi döntést igényel, tehát hozzájáruló nyilatkozat 
esetén az illetékes képviselı testülettıl kell beszereznie a fenntartónak az említett nyilatkozatot. 
Az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát – az Szt. 58. § (2.c) bekezdése értelmében −  akkor adja 
meg, ha a nem állami fenntartó olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy a 
kistérség által biztosított szolgáltatás nem elérhetı, vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott 
területen, amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást.  
Amennyiben az ellátási területen az önkormányzatok társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban 
biztosítanak szolgáltatást, a társuláshoz, illetve kistérséghez tartozó települések  

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

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

 
A fent idézett jogszabálynak megfelelıen nyilatkozom, mint a BAUTIS Gondozási Ápolási és 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıje, hogy a hozzájáruló 
nyilatkozat törvényi feltételei szerint mely többletszolgáltatást végzünk.  
 
Az Önök rendelkezésére bocsátottam a térítési díjtáblázatunkat, mely alapján alacsonyabb étkezési 
térítési díjat, valamint házi segítségnyújtás esetében óradíjat számlázunk ki az arra rászorult ellátottak 
részére, mint amit az Önkormányzat rendeletében meghatározott. Ezzel elérhetıbb ellátást tudunk 
biztosítani azon ellátást igénylık esetében is, akik korábban anyagi helyzetük miatt ezt a szolgáltatást 
nem tudták igénybe venni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Egy szolgálaton belül biztosítjuk az otthoni szakápolást, szükség esetén szállítást, mely nagyobb 
biztonságot nyújt ellátottaink és családjuk számára. 
Idısödı társadalmunkban, ez egyre égetıbb problémaként merül fel tapasztalatunk szerint. Az idıs 
emberek bizalmatlanok az idegenekkel szemben, betegség esetén a kórházi kezelés költséges ellátása 
miatt egyre rövidebb idıt tölthetnek az egészségügyi intézményben. Az idıs embereknek nagy 
biztonságot nyújt, hogy egy szolgálaton belül teljes ellátást megkaphat az otthonában. 
 
Gyors igényfelmérést készítettünk, melybıl kiderült, hogy sokkal több ellátást igénylı lenne a 
szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra melyet jelenleg az Önkormányzat ellátni képes, szőkös 
anyagi lehetıségeinek korlátja miatt. 
 
Ebben segítséget nyújthat szervezetünk, hiszen szabad kapacitásunkat a település lakosságára tudjuk 
fordítani, mely az ellátást szélesíti. 
 
Amennyiben szélesedik az ellátottak köre, több szociális gondozó és ápoló munkakörben 
foglalkoztatott alkalmazottakra is szükség van. Ezzel csökkenthetjük a munkanélküli, vagy segélyezési 
ellátásban lévık számát azzal, hogy kiszámítható, hosszú távú munkát biztosítunk. Az otthon közeli 
ellátásra egyre növekszik az igény. Az ellátottak gyakran  kórházban töltött napjai csökkennek mely az 
otthon közeli ellátás igényét növeli. Ennek következtében a településükön, a szociális alapellátásban 
munkát vállalni kívánók létszámát  növelhetjük.  
 
A bizalom, a személyes kapcsolat ezen a területen kiemelt fontosságú, így csak a településen élı 
szociális gondozó és ápolókat kívánunk foglalkoztatni. Ha megfelelı képesítéssel rendelkezı 
gondozók nem állnak rendelkezésre, abban az esetben a szegedi felnıttképzési intézettel, a munkaügyi 
központ támogatásával képzést szervezünk. Ezzel igyekszünk biztosítani a megfelelı szakképzet 
munkaerıt. A roma közösség sajátos igényeit, roma származású szociális gondozó és ápoló 
munkaerıvel kívánjuk megoldani. Tisztában vagyunk azzal, hogy ebben a körben nem könnyő feladat 
szakképzett munkaerıt találni, de a megjelent hátrányos helyzetőek képzését segítıprogramok ebben 
lehetıségeket biztosítanak.  
 
Kérem nyilatkozatom elfogadását, korábban benyújtott kérelmünk támogatását. 
 
 

  

Kecskemét 2012.március 21. 

       Tisztelettel: Kimpián Ildikó 

                ügyvezetı 

 
 
 
 


