
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. október 18.

Javaslat  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek
Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője

Véleményező     bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. október 16.
pénzügyi bizottság 2018. október 16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. október 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. október 16.

A     napirendi     pont     rövid     tartalm  a  : AZ ESZI intézményvezetője kezdeményezte az ellátottak részére
nyújtandó ellátások optimalizálása céljából, hogy a nappali ellátás szociális szolgáltatásban a jelenleg
engedélyezett  férőhelyszámon  belül  a  demens  férőhelyek  száma 7-ről  17-re  növekedjen,  a  nem
demens férőhelyek száma pedig 30-ról 20-ra csökkenjen, illetve, hogy a demens ellátás a Batsányi úti
telephelyen  kerüljön  elhelyezésre.  Így  az  intézmény  szakmai  létszámigénye  plusz  1  fő  terápiás
munkatárs, amelynek bérköltsége a 2019. évben a demens nappali ellátás normatívájából fedezhető,
2018. évben pedig 263 E Ft többletforrást igényel..

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 11958-18/2018.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k. Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.

Leadás dátuma: 2018. október 12. Ellenőrzés dátuma: 2018. október 12.

Észrevétel: Van /Nincs

Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.

Leadás dátuma: 2018. október 12. Ellenőrzés dátuma: 2018. október 12.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz.
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J     A     V     A     S     L     A     T   

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
alapító okiratának és működési engedélyének módosítására

Tisztelt Közgyűlés! 

Az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  (a
továbbiakban: ESZI) intézményvezetője 2018. október 1-jén kelt levelében kezdeményezte
az intézmény alapító okirata és működési engedélye módosítását.
A levél az előterjesztés 1. számú melléklete.

A módosítás a nappali ellátás szociális szolgáltatás jelenleg engedélyezett férőhelyszámán
belül a demens és nem demens ellátható személyek arányának, illetve a demens ellátás
működési helyszínének megváltozására vonatkozna.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 94/2012. (III. 08.) határozatában meghatározta
a Dunasor  15.  szám alatti  intézmény szakmai és technikai  létszámát,  valamint  döntött  –
többek között  –  arról  is,  hogy az intézmény  Batsányi  u.  15/a.  szám alatti  telephelyén
megszünteti az  idősek  nappali  ellátása  szociális  szolgáltatást,  valamint  az  intézmény
Magyar u. 32. száma alatti telephelyén az idősek nappali ellátása férőhelyszámát 37 főben
állapítja meg, melyből 7 fő demens ellátás.

A  nappali  ellátás  kihasználtságának  alakulását  az  elmúlt  évben  és  a  2018.  év  eltelt
időszakában az alábbi táblázat mutatja be:

2017 2018 I-VIII.

Kihasználtsági mutató fő % fő %

nem demens 5,71 19,04 6,06 20,21

megállapodások száma 19,2 15,6

demens 6,86 97,93 5,93 84,68

A kihasználtsági  mutatók  egyértelműen  azt  mutatják,  hogy a  demens  ellátásra  sokkal
nagyobb igény lenne, mint a nem demens ellátásra.

Intézményvezető asszony kérelmét azzal is indokolta, hogy a Magyar úti telephely nehezen
megközelíthető, távol esik a város azon részeitől, ahol magasabb az idős lakosok száma.
Azok  az  idősek,  akiknek  igényük  van  a  hasonló  korosztállyal  való  közös  időtöltésre,
megtalálják a különböző önszerveződő csoportokat.
A nem demens ellátottak – az intézményi tapasztalatok alapján – szívesebben vannak külön
a demens betegektől.

A kihasználtsági mutatók javítására 2016-ban több intézkedés is született. A nappali ellátást
igénybe vevők szállítását az intézmény térítési díj ellenében biztosította demens ellátottak
részére.  2016-ban  ezt  a  lehetőséget  kiterjesztettük  a  nem demens  ellátottak  részére  is,
valamint a térítésmentesen biztosított reggelit a nem demens ellátottak is megigényelhették.
A megtett intézkedések azonban nem növelték jelentősen az igénybe vevők számát.

Az idei évben megkezdődött a Batsányi úti telephely és a Magyar úti telephely felújítása. A
felújítások  során  első  lépésben  a  Batsányi  úti  telephelyről  költöztették  el  az  ellátásokat.
Jelenleg a Magyar úti telephely felújítása zajlik, így az ott nyújtott nappali ellátás is jelenleg a
Batsányi úti telephelyen működik. Intézményvezető asszony leveléhez mellékelt táblázatból
látszik, hogy a Batsányi úti telephelyen megnőtt a nappali ellátás iránt érdeklődők száma.
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A személyes  gondoskodás  egyes  formáinak  létszámnormáit  a  személyes  gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I.7.)  SzCsM  rendelet  2.  melléklete  tartalmazza.  Az  ellátásban  részesülő  személyekkel
közvetlenül  foglalkozó,  személyes  gondoskodást  végző  személyek  legalább  nyolcvan
százalékának szakképzettnek kell lennie bentlakásos intézményi ellátás esetén. A szakmai
létszámnorma  –  a  szolgáltatások  biztosítása  érdekében  –  a  szociális  intézményben
kötelezően  alkalmazandó  legkisebb  létszámot  jelenti.  Az  ellátotti  létszámot  külön  kell
vizsgálni a székhelyre és az egyes telephelyekre.

A nappali intézmény kötelező szakmai létszáma:
50 fő ellátottra vetítve
- 1 fő intézményvezető
- 2 fő gondozó/ápoló 
- 8 fő terápiás /szociális munkatárs demens személyek ellátása esetén  

37 fő ellátott esetén(20 fő nem demens és 17 fő demens ellátott esetén):
- 2 fő gondozó/ápoló
- 3 fő terápiás /szociális munkatárs demens személyek ellátása esetén

A Közgyűlés 94/2012. (III. 08.) határozatában engedélyezett létszám:
- 1 fő nappali ellátás vezető
- 2 fő szociális gondozó
- 1 fő szociális, mentálhigiénés munkatárs

Intézményvezető asszony tájékoztatása szerint a változtatás plusz 1 fő terápiás munkatárs
álláshelyet igényel. 
A létszám megosztása a két telephely között a következőképpen alakulna:
- Batsányi úti  telephely: 1 fő ápoló-gondozó és 3 fő terápiás munkás (ebből 1 fő nappali
ellátás vezető)
- Magyar úti telephely: 1 fő ápoló-gondozó

A változtatással egyrészt a lakossági igények kielégítése is optimálisabb lenne, másrészt a
központi költségvetési támogatás összege is magasabb demens ellátottak esetén.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet III.
fejezet 
- 3. f) pontja alapján az időskorúak nappali intézményi ellátása: 109.000,- Ft/fő,
-  3.  g)  pontja  alapján  a  fogyatékos  és  demens  személyek  nappali  intézményi  ellátása:
500.000,- Ft/fő.

A magasabb összegű normatíva a szakmai létszámbővítés bérköltségét fedezi.

Jelenlegi férőhelyekkel Módosítás után

Nem demens férőhely 30 20

Demens férőhely 7 17

Állami támogatás összege (100
%-os kihasználtság esetén)

6.770.000,- Ft 10.680.000,- Ft

Szakmai létszám 4 fő 5 fő

Létszámbővítés  bérköltsége
járulékokkal 1 hónapra (1 évre)

263.059,- Ft
(3.156.708,- Ft)

Az állami támogatás különbözete: 10.680.000-6.770.000 = 3.910.000
1 fő éves bére: 3.156.708
Különbözet: 753.292,- Ft többlet támogatás marad
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Fenti változások átvezetéséhez szükséges:
a) az alapító okirat módosítása,
b) a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása (a továbbiakban: működési
engedély módosítása).
A működési engedély módosításához szükséges: a személyi és tárgyi feltételek meglétének
vizsgálata, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük  feltételeiről  szóló  1/2000.  (I.  7.)  SzCsM  rendelet  (a  továbbiakban:  SzCsM
rendelet) alapján.
A nappali ellátást biztosító intézményre vonatkozó szabályokat, tárgyi feltételeket az SzCsM
rendelet 74-75. §-a írja elő. A tárgyi feltételek az intézményvezető tájékoztatása szerint
biztosítottak. 

A módosítások  a  Baracs  Község  Önkormányzatával  az  idősek  nappali  ellátására  kötött
megállapodást nem érintik.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 94/2012. (III.08.) határozatával meghatározta a
Dunaújváros,  Dunasor  15.  szám  alatti  intézmény  szakmai  és  technikai  létszámát.  A
határozatot fentieknek megfelelően módosítani kell.
A  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatók,  intézmények  és  hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet alapján a
fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett
adatok megváltoznak. Az adatmódosítás iránti kérelemhez csatolni kell: 
- a szolgáltató alapító okiratának másolatát, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történt
bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát;
- szakmai programot,
- azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik és
más, jogszabály alapján szakképesítéshez, illetve tanfolyam elvégzéséhez kötött munkakört
betöltő  személyeknek  a  szakképesítését  bizonyító  okirat,  illetve  a  tanfolyam  elvégzést
bizonyító okirat másolatát;
-  a  szolgáltató  és  a  kötelezően  alkalmazandó  személyek  egybehangzó  nyilatkozatát,
amelyben kijelentik,  hogy az adott  munkakörre előírt  kötelező létszámfeltételek teljesítése
érdekében  közalkalmazotti  jogviszonyt,  munkajogviszonyt,  illetve  munkavégzésre  irányuló
egyéb  jogviszonyt  létesítettek,  vagy  legkésőbb  az  engedélyes  működésének  kezdő
időpontjáig létesítenek.

A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint az engedélyes – ha a működést engedélyező
szerv későbbi időpontot nem állapít meg – a bejegyzés jogerőre emelkedésének időpontjától
kezdődően működtethető. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete 69.
§-a és 2. melléklete 4.14. pontja alapján  a polgármester – a közgyűlés által átruházott
hatáskörben  –  megkéri  az  Önkormányzat  fenntartásában  lévő  gyermekjóléti
intézmények működési engedélyét.
Az  SzCsM  rendelet  14.  §-a  alapján  a fenntartó  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi
Főigazgatóság  módszertani  feladatokat  ellátó  szervezeti  egysége  részére  a  szociális
szolgáltatók, intézmények szakmai programjának jogszabály alapján, szakértőként végzett
véleményezéséért  szakértői  díjat  fizet,  amelynek  összege  működési  engedélyenként
szociális intézmény esetén 24 000 forint.  A költség fedezete Önkormányzatunk 2018.  évi
költségvetésében rendelkezésre áll.

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése értelmében 2015.
január 1. napjától az alapító okiratot és annak módosítását a kincstár által rendszeresített,
formailag kötött formanyomtatvány alkalmazásával kell kiadni. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
167/C.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  szerint  a  költségvetési  szerv  létesítő  okiratát  érintő
módosítást az alapítói jogokat gyakorló szerv az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat,
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valamint  az  alapító  okirat  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  változata
csatolásával, a változás-bejelentési kérelem benyújtásával kérheti, 
A  167/C.  §  (5)  bekezdése  értelmében  a  kérelmet  az  adat  keletkezésétől,  illetve
megváltozásától számított nyolc napon belül kell a Kincstárnak benyújtani.
Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz:
I.  határozati  javaslat  támogatja a Batsányi úton a 17 férőhelyes demens nappali  ellátás
létrehozását, valamint a Magyar úti telephelyen a férőhelyek számát 20 főben határozza meg
és a Közgyűlés korábbi, 94/2012. (III.08.) határozatát módosítja.
II.  határozati  javaslat az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet
Idősek  Otthonai  alapító  okirat  módosításának  jóváhagyására  vonatkozik.  A
formanyomtatványnak  megfelelő  módosító  okiratot  a  II.  határozati  javaslat  1.  számú
melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot  a II. határozati
javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakásügyi bizottság, a pénzügyi bizottság, a
gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a
2018. október 16-i  rendkívüli  üléseiken tárgyalták. Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési
postázást  követően  került  sor,  ezért  a  bizottságok  véleményét  a  bizottságok  elnökei  a
Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

I.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (X. 18.) határozata

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézményben működtetett nappali ellátás férőhelyszámának meghatározásáról 

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai intézmény által  37
férőhelyen nyújtott nappali ellátás szociális szolgáltatás az intézmény Magyar út 32. szám
alatti  telephelyén  20  fő  nem  demens  férőhellyel,  a  Batsányi  út  15/A.  szám  alatti
telephelyén  pedig  17  fő  demens  férőhellyel  működjön  a  szolgáltatói  nyilvántartásba
történő bejegyzést követően.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai létszámát 1 fő terápiás /szociális
munkatárs álláshellyel 2018. november 1. napjától megemeli, egyúttal az intézmény 2018.
évi  finanszírozását  a  szakmai  létszámbővítéshez  kapcsolódó  263  E,-  Ft  összeggel
megemeli, amelynek fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.  16.)  önkormányzati
rendelet 5b. melléklet működési tartalék intézményi tartalék sora. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. pontban foglalt
kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi
költségvetési rendeletének következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:     - a költségvetés előkészítéséért:
         a jegyző
       - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
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        Határidő:     a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban

foglalt  döntésnek  megfelelően,  a  szolgáltatói  nyilvántartásban  rögzített  adatok
módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester      
                -    a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:    - a határozat megküldésére: 2018. október 26.

        - az adatmódosítás benyújtására: 2018. november 9.

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros,  Dunasor  15.  szám alatti
intézmény  szakmai  és  technikai  létszámának  meghatározásáról  szóló  94/2012.  (III.08.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
- a határozat 3. pontjának d) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„d) Batsányi út 15/a. szám alatti  nappali ellátásban (idősek klubja) szakmai álláshelyek
számát 4 főben, az alábbiak szerint határozza meg:

Gondozó/ápoló 1 fő

Terápiás/szociális  munkatárs  3  fő”
(ebből 1 fő nappali ellátás vezető)

- a határozat 3. pontjának e) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„e)  Magyar  u.  32.  szám  alatti  nappali  ellátásban  (idősek  klubja) szakmai  álláshelyek
számát 1 főben, az alábbiak szerint határozza meg:

Gondozó/ápoló 1 fő”

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai létszámát 118,5 főben állapítja meg.

II.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (X. 18.) határozata

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 347/2017. (V.18.) határozattal elfogadott Alapító Okirata
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 11958-19/2018.

Módosító okirat

Az Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai
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költségvetési  szerv  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése által  2017.  május  18.
napján kiadott, 12790-4/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése …./2018.
(X.18.) határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 4.4. pontjában a „102025” „Időskorúak átmeneti ellátása” elhagyásra kerül a
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával.

Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell
alkalmazni.”

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy
nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban
hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító
okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

     a  polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   2018. október 26.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
vezetője részére.
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester      
   -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                   a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. október 26.

Dunaújváros, 2018. október 18.

             

                    Lőrinczi Konrád s.k.                                                Hingyi László s.k.
          a szociális, egészségügyi és lakásügyi                a gazdasági és területfejlesztési
                        bizottság elnöke                                                       bizottság elnöke
                  

                           Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                                                                        bizottság elnöke 
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