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Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1)
bekezdés c) pontja szerint a település önkormányzat köteles biztosítani a házi
segítségnyújtást. Városunkban ezt a feladatot a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
látja el szakképzett szociális gondozók alkalmazásával.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. melléklete tartalmazza a személyes 
gondoskodás formáinak szakmai létszámnormáit. Eszerint házi segítségnyújtás szolgáltatás
területén 9 ellátottra egy fő szociális gondozó alkalmazása szükséges. 10 vagy több főállású 
szociális gondozó esetén szükséges továbbá egy fő vezető gondozó alkalmazása is. 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás iránti igény a lakosság részéről a tavalyi év második 
felétől számítva ugrásszerűen megnőtt. Az Alapellátási Intézetnek 90 fő ellátására volt 
működési engedélye. A folyamatosan növekvő igényre tekintettel kértük a működési engedély 
módosítását és a kapacitás bővítését 200 főre. A 200 gondozott ellátását a fent hivatkozott 
SZCSM rendelet szerint 23 fő szociális gondozó foglalkoztatásával kell biztosítani. Az 
ellátotti létszám jelenleg 100 fő. A szakszerű és jogszabályoknak megfelelő feladatellátás 
biztosítása érdekében az Intézet további 5 fő főállású szociális gondozó foglalkoztatását 
tervezi oly módon, hogy 2012. május 1-jétől 2 fő, majd 2012. június 1-jétől további 3 fő 
szociális gondozó állna munkába.



Amennyiben az ellátotti létszám az utóbbi hónapokban tapasztalt ütemben növekszik, 2012.
szeptemberétől előreláthatólag újabb szociális gondozók foglalkoztatása válik szükségessé. 

Az 5 fővel történő létszámbővítés költsége 3.735.400.- Ft bér plusz járulék, és 186.656.- Ft 
egyéb személyi juttatás (Erzsébet-utalvány és ruhapénz).

Fenti költségek forrása a központi költségvetési támogatás és önkormányzati saját forrás. Az
Intézet 2012. júliustól 135 főre igényel többlettámogatást a központi költségvetésből a tavalyi 
54 fővel szemben, így többletbevétele keletkezik. 

A többletlétszám alkalmazásához szükséges, hogy 2012. július 1-jétől a költségvetésben is 
biztosítva legyen a többletlétszám alkalmazásának költsége.

Annak érdekében tehát, hogy az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatát a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően tudja biztosítani, szükséges a szociális gondozók létszámának 
emelése.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
létszámbővítését jóváhagyja oly módon, hogy 
2012. május 1-jétől 2 fővel, 2012. június 1-jétől 
pedig 3 fővel bővül a létszám és a változást a 
költségvetési rendeletén átvezeti.

A létszámbővítéshez szükséges forrást a Tapolca 
város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.
20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet, 1.2.1.1
Intézményi működési tartalék terhére biztosítja. 
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