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ELŐTERJESZTÉS
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május 31-i ülésére
a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete az alábbiakkal kereste meg az
Önkormányzatot:
A Fehér Gyolcs Alapítvány (1035 Budapest, Laktanya út 35.) mint nem állami fenntartó, a
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás területén szociális alapellátásként házi segítségnyújtást
kíván végezni, és ehhez kéri az Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. A Fehér Gyolcs
Alapítvány a tevékenységi körét az előterjesztés mellékleteként csatolva mutatja be.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szt.) 58/A.§ (2b) bekezdése alapján 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 1jétől történő befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe
szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.
Az Szt. 58/A. § (2c) bekezdése értelmében 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.

A jogszabály vonatkozó részei alapján szakmailag nem indokolt a hozzájárulást megadni,
tekintettel arra, hogy az Alapítvány nem olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol a
szolgáltatás nem érhető el, továbbá az Alapítvány többletszolgáltatást sem biztosít.
A CTKT Humán Szolgáltató Központja Abony terültén a házi segítségnyújtást szociális
alapellátásként, szakmailag megfelelő képzettséggel, helyismerettel, szakmai tapasztalattal
rendelkező kollégákkal szociális alapellátásként kötelezően nyújtja.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
……/2012. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
XLV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a Fehér
Gyolcs Alapítvány (1035 Budapest, Laktanya út 35.) mint nem állami fenntartó,
Abony városban házi segítségnyújtást végezzen.
2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. )
ponthoz kapcsolódó intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert
A határozat végrehajtásában közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Dr. Vörös Mária aljegyző
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
6. CTKT 2700 Abony, Kossuth tér 1.

Abony, 2012. május 14.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Az előterjesztés melléklete
Fehér Gyolcs Alapítvány
1037 Budapest, Montevideo u. 16/A
Telefon:06/20/225 3036
e-mail:fehergyolcs@gmail.com

Tájékoztató az Alapítvány által nyújtott szociális alapszolgáltatásról
A Fehér Gyolcs Alapítvány szakmai munkáját az 1993. évi III. tv-ben, valamint
végrehajtási rendeleteiben, és a Fehér Gyolcs Alapítvány kuratóriumának határozata által
szabályozott előírások szerint, a monori, a dabasi és a ceglédi kistérség közigazgatási
területén végzi.
Az Alapítvány, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásokat nyújtja
ellátási területén.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás célja, feladata:
Segítséget nyújtani szociálisan rászorulók részére saját otthonukban önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból
származó problémáik megoldásában. A Fehér Gyolcs Alapítvány célja, hogy az ellátási területén
minden rászoruló hozzájusson az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokhoz.
A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatásaink:
Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
valamint azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik
ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, azokról az
egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve
bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
A házi gondozó feladati ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybevevő
fizikai, mentális, szociális szükségletei:
-

saját környezetében,
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével
biztosítva legyenek.

A szolgáltatást végző házi szociális gondozók a lakásukon, lakókörnyezetükben nyújtanak
szükség szerinti segítséget a rászorulóknak elősegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig
tartó fenntartását.

Ennek során a szakemberek segítséget nyújtanak az ellátást igénybevevőknek:
- alapvető gondozási, ápolási tennivalók elvégzésében,
- személyi és közvetlen környezeti higiéné megtartásában,
- kisebb bevásárlásban,
- ügyintézésekkel kapcsolatos teendőkben,
- az orvosi ellátáshoz való hozzájutáshoz, a gyógyszerek beszerzésében,
- a napi életviteli tennivalók ellátásához,
- a környezetével való kapcsolattartásához,
- veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése és az esetlegesen kialakult veszélyhelyzet
elhárításában.
- az alapvető mentális gondozásban.
A fentiek biztosítása érdekében segítséget nyújtunk:
- a személyi higiénia fenntartásához,
- az élelmiszerek megvásárlásához,
- az orvosi ellátáshoz, a gyógyszerek beszerzéséhez,
- hivatalos ügyek intézéséhez,
- a napi életvitellel összefüggő tennivalók ellátásához,
- a hozzátartozókkal, rokonokkal, barátokkal, stb. való kapcsolattartáshoz,
- a szabadidős, rehabilitációs, foglalkoztató programokon való részvételhez.
Emellett gondozóink végeznek:
- krízisintervenciót,
- alapvető mentális gondozást,
- a szociális, illetve egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban történő segítségnyújtást,
beleértve a bentlakásos ellátásba való bekerülés előkészítését.
A jogszabályok értelmében a házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási
szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a
házi segítségnyújtást végző személy felveszi a kapcsolatot az otthonápolási szolgálattal.
A Fehér Gyolcs Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján
a házi segítségnyújtás szolgáltatásai jelenleg TÉRÍTÉSMENTESEN vehetők igénybe.

Étkeztetés
Az étkeztetés célja, feladata:
Az étkeztetés során, olyan szociálisan rászoruló emberek részére biztosítjuk a napi egyszeri
meleg étkezést, akik önmaguk vagy eltartottjaik számára, koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk,
pszichiátriai-,
illetve
szenvedélybetegségük
miatt,
vagy

hajléktalanságukból adódóan, tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani ezt. Az
Alapítvány ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.
Az ellátottak körét, a jogosultsági feltételek részletes szabályait a Fehér Gyolcs Alapítvány
kuratóriuma határozatában rögzíti.
Az étkeztetés keretében nyújtott szolgáltatásunk:
A Monori, a Dabasi és a Ceglédi kistérség területén a feladat ellátását az Alapítvány
egyszeri meleg ebéd biztosításával végzi, lakásra szállítással szociális segítők útján.
Amennyiben az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos
javaslatára az ellátott részére diétás étkezést biztosítunk. Az étkeztetés a hét minden napján
igénybe vehető. A kiszállításhoz műanyag, zárt, egyszer használatos edényeket biztosítunk.
A főzőkonyháról az előre csomagolt meleg ételt az Alapítvány tulajdonában lévő
gépkocsikkal szállítjuk az ellátottakhoz. A gépjárművek megfelelnek a szakhatósági
előírásoknak. A kiszállítás a hét minden napján 12-14 óra között történik.
Térítési díj:
Az étkeztetés igénybe vételéért térítési díjat kell fizetni.
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, így az étkeztetés intézményi
térítési díját is az 1993. évi III. törvény és a 29/1993. (II.17.) Kormány rendelet előírásai
szerint állapítjuk meg. A személyi térítési díj megállapításánál, jövedelem vizsgálatot kell
végeznünk, mely alapján megállapítjuk a személyre szabott térítési díjat. Az Alapítvány
ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.
Személyi feltételek:
A szolgáltatások vezetője a szolgáltatásvezető, aki az étkeztetés és házi segítségnyújtás
egyszemélyi felelős vezetője.
Az étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek munkájukat a vezető
gondozók közvetlen irányításával végzik.
Az alapszolgáltatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű szociális
gondozókkal és szociális segítőkkel látjuk el.
A szolgáltatást végző szakemberek az alapszolgáltatásokat igénylők lakóhelyén élnek, így
hatékony, bizalomra épülő szakmai munka alakítható ki ellátó és ellátott között.
A szolgáltatások igénybevételének módja:
A szolgáltatásokra az igényt a hét minden napján lehet jelezni, a szociális gondozóknál,
segítőknél, vezető gondozóknál, és szolgáltatásvezetőnél személyesen hétfőtől, péntekig
8-16 óra között az alábbi nyitva tartó helységekben:
2200 Monor, Bajcsy Zsilinszky u. 8.
2370 Dabas, Bartók Béla út. 87.
2700 Cegléd, Szabadság tér 7.
Kuratórium elnöke: Baráthné Sztán Henriett

Tel.: 06/20/225 3036

Szolgáltatásvezető: Lócziné Krajczár Emese

Tel.: 06/70/376 9866

Ceglédi Kistérség vezető gondozója: Chugyikné Bónus Gabriella Tel.: 06/20/994 8300

Az ellátás igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője
szóban és írásban is kérelmezheti az ellátást a Fehér Gyolcs Alapítvány területileg illetékes
vezető gondozójánál.
Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy
igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. A kérelem
benyújtásának napján a szolgáltatásvezető nyilvántartásba veszi a kérelmezőt
A szolgáltatásvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénybe vevővel
megállapodást köt.
A megállapodás megkötésekor tájékoztatjuk az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét a
panaszjog gyakorlásának módjáról, a jogviszony megszűnésének eseteiről, a jog,- és
érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezetekről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségeiről.
Az ellátott személy intézményi jogviszonya, ellátása megszűnik:
- a kérelmező kérésére azonnal,
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- a jogosult halálával,
- a határozott időre szóló Megállapodás esetében a határozott idő leteltét követően

Baráthné Sztán Henriett s. k.
kuratórium elnöke

Az előterjesztés melléklete

