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Tisztelt Képviselő-testület!
A NAPÁVA Szociálisgondozó Nonprofit Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Kinizsi u. 35.)
2012. januárjában érkezett kérelmében házi segítségnyújtás szolgáltatás végzéséhez kért
hozzájáruló nyilatkozatot a Képviselő-testülettől. A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2012. január 1-jén hatályba
lépett változása szerint 2012. július 1-je után a házi segítségnyújtás nem állami szolgáltatója
csak az ellátási terület települési önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozata birtokában
kerülhet be a finanszírozási rendszerbe. A NAPÁVA Kft. azért kérte a Képviselő-testület
hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a megváltozott finanszírozási szabályok szerint befogadást
nyerjen a finanszírozási rendszerbe.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. február 17–i nyilvános testületi
ülésén a NAPÁVA Szociálisgondozó Nonprofit Kft-nek az általa nyújtott házi segítségnyújtás
szolgáltatás finanszírozási rendszerbe való befogadáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatát
nem adta meg, mert ezt a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatot a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet látta el és az Önkormányzat a jövőben is saját intézményén
keresztül kívánja ellátni.
A Napáva Kft. 2012. januárjában érkezett kérelme - melynek mellékletét képezte egy számos
nevet és aláírást tartalmazó lista –, a 2012. február 17-i nyilvános testületi ülésen tehát
elbírálásra került. A Kft. képviselője a bizottsági üléseken és a képviselő-testületi ülésen részt
vett, a döntés tartalmáról helyben, és később írásban is értesült.

A NAPÁVA Kft. 2012. január óta nem kereste meg Tapolca Város Önkormányzatát házi
segítségnyújtással kapcsolatban.
Jelen tájékoztató azért került a Képviselő-testület elé, mert Giczi Béla tapolcai lakos és dr.
Farkas Gyula – a NAPÁVA Kft. képviseletében - levélben megkereste Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő urat, a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökét azzal, hogy Tapolca
városban 194 ember házi segítségnyújtása nincsen megoldva. Az országgyűlési képviselő
úrhoz írt levél mellékletét képezte 53 tapolcai lakos neve és lakcíme, akik a beadvány szerint
házi segítségnyújtást kérnek. Az országgyűlési képviselő úr tájékoztatást kért a Tapolca
városban működő házi segítségnyújtással kapcsolatban.
A képviselői megkeresésre a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet vezető
családgondozója személyesen felkereste a Giczi Béla és dr. Farkas Gyula beadványában
megnevezett 53 tapolcai lakost, hogy a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
felmérje gondozási szükségletüket a házi segítségnyújtáshoz. A megkeresettek közül 5 fő
kérte a házi segítségnyújtás biztosítását. Az ellátást igénylő 5 személyt az Alapellátási Intézet
gondozásba vette. A beadvánnyal érintett többi tapolcai lakos nem kérte az Alapellátási
Intézettől a házi segítségnyújtást.
Az Alapellátási Intézet a hozzá forduló, gondozásra szoruló tapolcai lakosokat továbbra is
tudja fogadni, mivel jelenleg is rendelkezik szabad kapacitással házi segítségnyújtás
szolgáltatás területén. Az Szt. 2012. júliusában hatályba lépett módosítása szerint az
önkormányzati kötelező feladatellátás prioritást élvez kapacitásbővítés esetén. Az Alapellátási
Intézet férőhelyei lakossági igény esetén – kötelezően ellátandó önkormányzati feladatról
lévén szó -, tovább bővíthetőek, ennek megfelelően a gondozók létszáma is tovább emelhető a
férőhelyek bővülésével.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlési képviselő urat tájékoztattam a beadvánnyal kapcsolatos megállapításokról.
Tekintettel arra, hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatást az önkormányzatnak kötelező
biztosítania lakosai részére, és kötelező feladatellátással kapcsolatban érkezett panasz,
fontosnak tartottam a Képviselő-testület tájékoztatását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.
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