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Tisztelt Képviselő-testület! 

A NAPÁVA Szociálisgondozó Nonprofit Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Kinizsi u. 35.)
házi segítségnyújtás szolgáltatás végzéséhez hozzájáruló nyilatkozatot kért a Tisztelt
Képviselő-testülettől.  
Ezt a szolgáltatást a városban a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet szakmailag
magas színvonalon, az igénybe vevők megelégedésére, teljes körűen biztosítja a rászorulók 
részére.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. évi törvény (a továbbiakban:
Szt.) 63. §-a előírásai szerint a házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő 
személy saját lakókörnyezetében biztosítani kell az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást, így az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel 
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való
közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában 
való segítségnyújtást.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiról szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet (a továbbiakban: SzCsM. rendelet) 25. § (3)
bekezdése szerint gondozási tevékenység különösen

- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 
- közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 
- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 
- részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében,
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- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 
hozzájutásban,

- az előgondozást végző személlyel való együttműködés, 
- szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

Az Szt. 86. § (1) bekezdés c) pontja alapján a települési önkormányzat kötelezően 
biztosítandó feladatai közé tartozik a házi segítségnyújtás szolgáltatása. Tapolca Város
Önkormányzata ezt a kötelezően ellátandó feladatot, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézet keretében biztosítja is. A házi segítségnyújtást 8 főállású szakképzett gondozó, 
valamint 1 vezető gondozó alkalmazásával látja el.  
A szolgáltatást jelenleg 88-an veszik igénybe. A szolgáltatást igénybe vevők száma évről évre 
emelkedő tendenciát mutat. Az intézmény 90 fő gondozására kapott működési engedélyt, a 
férőhelyek száma azonban az igények növekedésével módosítható. A férőhelyek bővülése 
nyilván együtt kell járjon a gondozók számának növelésével. Egy esetleges
kapacitásbővítéssel az Önkormányzat új munkahelyeket tud teremteni. Az igénylő, ha 
gondozási szükséglete alapján jogosult az ellátásra, az Alapellátási Intézet egyéni gondozási
terv alapján biztosítja számára azt. Az Alapellátási Intézet nem válogathat tehát a jelentkezők 
közül, a bonyolultabb, több törődést, összetett gondozási feladatot jelentő igénylőket nem 
utasíthatja el.
A Képviselő-testület közvetve ellenőrzi az elvégzett munkát, hiszen az intézmény minden 
évben beszámol az általa végzett tevékenységről, így a házi segítségnyújtás biztosításáról is. 

Az Alapellátási Intézet mellett városunkban a NAPÁVA Kft. és a Baptista Szeretetszolgálat is
végez házi segítségnyújtást. Az Szt. 58/A. § (1) bekezdése alapján a nem állami szolgáltatók
is részesülnek normatív támogatásban a központi költségvetéstől az általuk biztosított 
szolgáltatások tekintetében.

Az Szt. 2012. január 1-jén hatályba lépett módosítása változtatott a házi segítségnyújtás
normatív finanszírozásán. Az Szt. módosított 58. §-a szerint az állami, egyházi és nem állami
fenntartó normatív állami hozzájárulásra, feladatfinanszírozásra való jogosultságának feltétele
a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás.  

Az Szt. 58. § (2b) bekezdése kimondja, hogy 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.

A NAPÁVA Kft. tehát azért kérte a Képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a 
megváltozott finanszírozási szabályok szerint 2012. július 1-je után is kaphasson normatív
hozzájárulást az általa végzett házi segítségnyújtáshoz. A hozzájáruló nyilatkozat hiányában
nem nyer a Kft. befogadást az új finanszírozási rendszerbe.

Az Szt. pontosan meghatározza azt is, hogy mikor indokolt az önkormányzat
hozzájárulásának megadása. Az 58. § (2c) bekezdése szerint: „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.”



Városunkban az Alapellátási Intézet biztosítja a házi segítségnyújtást, ez a szolgáltatás tehát
elérhető a rászoruló lakosság részére. Alapellátási Intézet gondozói a fentebb már felsorolt 
valamennyi gondozási feladatot elvégzik.
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A házi segítségnyújtás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Tapolca Város 
Önkormányzata a házi segítségnyújtást a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által
nyújtott szolgáltatással magas szakmai színvonalon, szakképzett, főállású gondozók 
foglalkoztatásával biztosítja. Az Szt. rendelkezése értelmében nem állami szolgáltató részére
az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát különösen akkor adja meg, ha a szolgáltató olyan
területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy kistérség által biztosított
szolgáltatás nem elérhető vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely 
kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást.

A házi segítségnyújtás elérhető a város lakossága számára. A nehezebb természetű és 
magasabb szintű ápolást igénylő ügyfelek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatást 
szívesen veszik igénybe. Az Alapellátási Intézet gondozói a jogszabályokban tételesen
felsorolt valamennyi gondozási feladatot elvégzik. Az Alapellátási Intézet jelenleg is
rendelkezik szabad kapacitásokkal a házi segítségnyújtás területén. Amennyiben a
szolgáltatás iránti igények alapján a férőhelyek számának bővítése szükségesnek mutatkozik, 
a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet működési engedélyének módosítását lehet 
kérni. A kapacitásbővítéssel az Önkormányzat új munkahelyeket is tud teremteni, mivel az 
ellátottak számának növekedésével szükséges a gondozók számának emelése is. Az
Önkormányzat, mint munkáltató számon is kérheti az alkalmazottai munkavégzését.

Az új önkormányzati törvény későbbi hatálybalépésével, a járási rendszer kialakításával, az 
önkormányzatok szerkezeti átalakítás előtt állnak. A változásokhoz, a már meglévő 
törvényekhez a végrehajtási rendeletek, valószínű a tavaszi időszakban kerülnek 
megalkotásra, kihirdetésre. Az önkormányzatnak a hiányzó jogszabályok nélkül nem szabad,
nem célszerű változásokat önállóan eldöntenie, erre a későbbiek folyamán valószínű úgyis sor 
kerül.
A NAPÁVA Kft. által benyújtott kérelem, mely az előterjesztés mellékletét képezi, a 
fentiekre tekintettel, nem alapozza meg a Képviselő-testület támogató döntését. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a NAPÁVA Szociálisgondozó
Nonprofit Kft-nek az általa nyújtott házi
segítségnyújtás szolgáltatás finanszírozási
rendszerbe való befogadáshoz szükséges
hozzájáruló nyilatkozatát nem adja meg.
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