Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Szám: KOZP/906/2017.

JEGYZŐKÖNYV
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának
2017. január 23-án 14.00 órakor megtartott
nyilvános Társulási Tanácsi üléséről
Az ülés helye: Veszprém, Óváros tér 9., VMJV Polgármesteri Hivatal Komjáthy terem
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke
köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Veszprémi kistérség 19 tagjából 12 fő
megjelent, Hidegkút község nevében Bélafi Károly képviselő jár el. Így a polgármesterek és
képviselő által képviselt településszámra és lakosságszámra (70 724 fő) vonatkozóan is
teljesül a társulási ülés határozatképessége.
Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A társulási ülésről készült jegyzőkönyvet a
Társulási Tanács elnöke Porga Gyula és a társulási ülésen részt vevő Fésüs Sándor társulási
tag képviselője írja alá.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 19 tagú társulási tanács
jelen lévő 12 tagja 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
1/2017. (I. 23.) határozata
a 2017. január 23-ai ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. A Veszprémi Kistérség Többcélú
módosításának támogatása
Előterjesztő: Porga Gyula elnök

Társulása

Társulási

megállapodása

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának
véleményezése
Előterjesztő: Porga Gyula elnök
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3. Vegyes ügyek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának
támogatása
Előterjesztő: Porga Gyula elnök
Porga Gyula (elnök):
A Társulási megállapodás módosításának két indoka volt. Horváth Zoltán polgármester urat
köszönti körükben. Barnagon volt egy időközi választás. A testület is megváltozott?
Horváth Zoltán (társulási tag képviselője):
Köszöni. Igen, nagyrészt megváltozott a testület, 70%-ban körülbelül.
Porga Gyula (elnök):
Az jelentős. A Társulás nevében gratulálnak, és jó munkát kíván.
Horváth Zoltán (társulási tag képviselője):
Köszöni szépen.
Porga Gyula (elnök):
A lakosságszámban is voltak változások. Ezt kellett aktualizálni.
Megkérdezi, hogy van-e kérdése bárkinek az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés,
hozzászólás nem hangzott el.
Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik a Társulási megállapodás módosítását támogatják,
szavazzanak.
A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 12 tagja 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
2/2017. (I. 23.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása
módosításának támogatásáról
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Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának támogatása” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal támogatja.

2.

A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozat kivonatát küldje
meg a társult tagoknak a képviselő-testületi döntés meghozatala céljából.

Határidő:

2. pontot érintően:

Felelős:

Porga Gyula elnök

2017. január 24.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Zsuzsanna referens

1. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2/2017. (I.23.)
határozatához
1. A Társulási Megállapodás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Barnag Község Önkormányzata 8291 Barnag, Fő u.33., Horváth Zoltán polgármester,
Bánd Község Önkormányzata 8443 Bánd, Petőfi u. 60., Steigervald Zsolt polgármester,
Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi u. 64., Fiskál János
polgármester,
Hajmáskér Község Önkormányzata 8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31., Köbli Miklós
polgármester
Hárskút Község Önkormányzata 8442 Hárskút, Fő u.10., Tábori Ferenc polgármester,
Herend Város Önkormányzata 8440 Herend, Kossuth u.97., Jánszky Lajos László
polgármester,
Hidegkút Község Önkormányzata 8247 Hidegkút, Fő u.67., Dr. Kriszt András
polgármester,
Márkó Község Önkormányzata 8441 Márkó, Padányi Bíró M. tér 5., Hartmann Antal
polgármester,
Mencshely Község Önkormányzata 8271 Mencshely, Fő u.21., Rauch Csaba
polgármester,
Nagyvázsony Község Önkormányzata 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96., Fábry
Szabolcs János polgármester,
Nemesvámos Község Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek u.7., Sövényházi
Balázs polgármester,
Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fő u.32., Szenger István Bálint polgármester,
Sóly Község Önkormányzata 8193 Sóly, Kossuth L. u. 57., Kaptur József polgármester,
Szentgál Község Önkormányzata 8444 Szentgál, Fő u. 11., Istvánfalvi Sándor
polgármester,
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Tótvázsony Község Önkormányzata 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101., Sipos Ferenc
polgármester,
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9., Porga
Gyula polgármester,
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 8248 Veszprémfajsz, Fő u.57., Fertig József
polgármester,
Vilonya Község Önkormányzata 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Fésüs Sándor
polgármester,
Vöröstó Község Önkormányzata 8291 Vöröstó, Fő u.58., Rákos Margit polgármester.”

2. A Társulási Megállapodás 1. melléklete helyébe a megállapodás 1. melléklete lép.

Barnag, 2017 ………………
Bánd, 2017. ………………
Eplény, 2017. ………………
Hajmáskér, 2017. ………………
Hárskút, 2017. ………………
Herend, 2017. ………………
Hidegkút, 2017. ………………
Márkó, 2017. ………………
Mencshely, 2017. ………………
Nagyvázsony, 2017. ………………
Nemesvámos, 2017. ………………
Pula, 2017. ………………
Sóly, 2017. ………………
Szentgál, 2017. ………………
Tótvázsony, 2017. ………………
Veszprém, 2017. ………………
Veszprémfajsz , 2017. ………………
Vilonya, 2017……………………..
Vöröstó, 2017………………………..

Záradék
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzési hatállyal fentiek szerinti testületi ülésükön az alábbi számú határozatukkal hagyták
jóvá.
Önkormányzat neve

határozata
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polgármester neve, aláírása

„1. melléklet a Társulási Megállapodást módosító megállapodáshoz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tag neve, székhelye:
Barnag Község Önkormányzata 8291
Barnag, Fő u.33.
Bánd Község Önkormányzata
8443 Bánd, Petőfi u. 60.
Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi u. 64.
Hajmáskér Község Önkormányzata
8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31.
Hárskút Község Önkormányzata 8442
Hárskút, Fő u.10.
Herend Város Önkormányzata
8440 Herend, Kossuth u.97.
Hidegkút Község Önkormányzata
8247 Hidegkút, Fő u.67.
Márkó Község Önkormányzata
8441 Márkó,
Padányi Bíró M. tér 5.
Mencshely Község Önkormányzata
8271 Mencshely, Fő u.21.
Nagyvázsony Község Önkormányzata
8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96.
Nemesvámos Község Önkormányzata
8248 Nemesvámos, Fészek u.7.
Pula Község Önkormányzata
8291 Pula, Fő u.32.
Sóly Község Önkormányzata
8193 Sóly, Kossuth L. u. 57.
Szentgál Község Önkormányzata
8444 Szentgál, Fő u. 11.
Tótvázsony Község Önkormányzata
8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Veszprémfajsz Község Önkormányzata
8248 Veszprémfajsz, Fő u.57.
Vilonya Község Önkormányzata 8194
Vilonya, Kossuth u. 18.
Vöröstó Község Önkormányzata 8291
Vöröstó, Fő u.58.
Társulás összlakosságszáma:

lakosságsz
áma*

Sorszám

A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA

Belépés
időpontja

151

2005.05.05.

Horváth Zoltán

703

2005.05.05.

Steigervald Zsolt

524

2013.01.01.

Fiskál János

3086

2005.05.05.

Köbli Miklós

661

2005.05.05.

Tábori Ferenc

3493

2005.05.05.

Jánszky Lajos László

454

2005.05.05.

Dr. Kriszt András

1351

2005.05.05.

Hartmann Antal

253

2005.05.05.

Rauch Csaba

1774

2005.05.05.

Fábry Szabolcs János

2814

2005.05.05.

Sövényházi Balázs

207

2005.05.05.

Szenger István Bálint

502

2005.05.05.

Kaptur József

2906

2005.05.05.

Istvánfalvi Sándor

1400

2005.05.05.

Sipos Ferenc

57.481

2005.05.05.

Porga Gyula

253

2005.05.05.

Fertig József

652

2005.05.05.

Fésüs Sándor

93

2005.05.05.

Rákos Margit

78.758

„

*

A Társulási
Tanácsban
képviseli
(polgármester)

A lakosságszám 2016. január 1-jén
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2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Porga Gyula elnök
Porga Gyula (elnök):
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az anyagot. Átadja a szót a Bizottság elnökének.
Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak.
Porga Gyula (elnök):
Megkérdezi, hogy van-e bárkinek kérdése vagy véleménye az anyaggal kapcsolatban? Kérdés,
vélemény nem hangzott el.
Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik a határozati javaslatot elfogadják, szavazzanak.
A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 12 tagja 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
3/2017. (I. 23.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosításának véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A Társulási Tanács a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért. Javasolja a tagönkormányzatok képviselő-testületének a rendelet-tervezet elfogadását a határozat melléklete
szerinti tartalommal, és egyúttal kezdeményezi, hogy a rendelet módosításához adják
hozzájárulásukat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.
2. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról a határozat
megküldésével tájékoztassa a társult önkormányzatokat.
Határidő:

1. pontnál 2017. február 22.
2. pontnál 2017. február 3.
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Felelős:

1. pontnál Porga Gyula elnök
2. pontnál Porga Gyula elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Mohos Gábor munkaszervezeti feladatokat ellátó
polgármesteri hivatal jegyzője

Melléklet a 3/2017. (I.23.) határozathoz
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2017. (…) önkormányzati rendelete
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló
9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 1.§ tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
115.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó
községek hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1.§

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
Jegyző
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1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017.(…) rendelethez
„1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
1.1.

A Veszprém, Török Ignác utca 10. szám alatti székhelyről nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díja
A

B

C

1.

Ellátás megnevezése

2017. évi szolgáltatási
önköltség

Intézményi térítési díj

2.

Idősek otthona
4 ágyas elhelyezés demens
személyek részére

5952,43 Ft/ellátási nap

3050 Ft/ellátási nap

178573 Ft/ellátási hónap

91500 Ft/ellátási hónap

5834,76 Ft/ellátási nap

3050 Ft/ellátási nap

175043 Ft/ellátási hónap

91500 Ft/ellátási hónap

6152,3 Ft/ellátási nap

3300 Ft/ellátási nap

184569 Ft/ellátási hónap

99000 Ft/ellátási hónap

6041,93 Ft/ellátási nap

3300 Ft/ellátási nap

181258 Ft/ellátási hónap

99000 Ft/ellátási hónap

6400 Ft/ellátási nap

3100 Ft/ellátási nap

192000 Ft/ellátási hónap

93000 Ft/ellátási hónap

6295,83 Ft/ellátási nap

3100 Ft/ellátási nap

188875 Ft/ellátási hónap

93000 Ft/ellátási hónap

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.1.1.

Idősek otthona
4 ágyas elhelyezés
Idősek otthona
2 ágyas elhelyezés demens
személyek részére
Idősek otthona
2 ágyas elhelyezés
Idősek otthona
emelt szintű elhelyezés
demens személyek részére
Idősek otthona
emelt szintű elhelyezés

A Veszprém, Török Ignác utca 10. szám alatti székhely emelt szintű ellátást nyújtó
férőhelyei
A

1.

2.

Ellátás megnevezése

Idősek otthona

B
Férőhely
maghatározása
I. emeleti kétszemélyes
lakószoba, önálló
fürdőszobával
21 m2
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C
Egyszeri
hozzájárulás összege
750.000 Ft

1.2.

A Veszprém, Völgyikút utca 2. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások
intézményi térítési díja
A

B

C

1.

Ellátás megnevezése

2017. évi szolgáltatási
önköltség

Intézményi térítési díj

2.

Idősek otthona
emelt szintű elhelyezés demens
személyek részére

5821,53 Ft/ellátási nap

3250 Ft/ellátási nap

174646 Ft/ellátási hónap

97500 Ft/ellátási hónap

5673,2 Ft/ellátási nap

3250 Ft/ellátási nap

170196 Ft/ellátási hónap

97500 Ft/ellátási hónap

5599,06 Ft/ellátási nap

3050 Ft/ellátási nap

167972 Ft/ellátási hónap

91500 Ft/ellátási hónap

5599,06 Ft/ellátási nap

3050 Ft/ellátási nap

167972 Ft/ellátási hónap

91500 Ft/ellátási hónap

1472,25 Ft/ellátási nap

820 Ft/ellátási nap

2834,8 Ft/ellátási nap

1940 Ft/ellátási nap

2349,69 Ft/ellátási nap

160 Ft/ellátási nap

3219,69 Ft/ellátási nap

1030 Ft/ellátási nap

3.
4.
5.
6.
7.

Idősek otthona
emelt szintű elhelyezés
Időskorúak gondozóháza
demens személyek részére

8.
Időskorúak gondozóháza
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Idősek nappali ellátása
(csak napközbeni
tartózkodással)
Idősek nappali ellátása
(napközbeni tartózkodással és
ott étkezéssel)
Demens személyek nappali
ellátása (csak napközbeni
tartózkodással)
Demens személyek nappali
ellátása (napközbeni
tartózkodással és ott
étkezéssel)
Házi segítségnyújtás (szociális
segítés)
Házi segítségnyújtás (személyi
gondozás)
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Étkeztetés helyben
fogyasztással
1. sz. Idősek Klubja)
Étkeztetés elvitellel
(1. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés házhozszállítással
(1. sz. Gondozási Központ
étkezői)

1114,86 Ft/gondozási óra

1015 Ft/gondozási óra

2099,14 Ft/gondozási óra

1015 Ft/gondozási óra

251,15 Ft/ellátási nap

165 Ft/ellátási nap

1362,55 Ft/ellátási nap

1120 Ft/ellátási nap

970,78 Ft/ellátási nap

730 Ft/ellátási nap

1125,78 Ft/ellátási nap

885 Ft/ellátási nap
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20.

Étkeztetés elvitellel (Bánd)

792,58 Ft/ellátási nap

565 Ft/ellátási nap

21.

Étkeztetés elvitellel (Barnag)

735,22 Ft/ellátási nap

495 Ft/ellátási nap

22.

Étkeztetés elvitellel (Eplény)

951,59 Ft/ellátási nap

710 Ft/ellátási nap

23.

Étkeztetés elvitellel (Hidegkút)

666,56 Ft/ellátási nap

430 Ft/ellátási nap

24.

Étkeztetés elvitellel (Márkó)
Étkeztetés elvitellel
(Mencshely)
Étkeztetés elvitellel
(Nagyvázsony)
Étkeztetés elvitellel
(Nemesvámos)
Étkeztetés házhozszállítással
(Nemesvámos)
Étkeztetés elvitellel (Pula)

744,49 Ft/ellátási nap

500 Ft/ellátási nap

736,78 Ft/ellátási nap

495 Ft/ellátási nap

732,19 Ft/ellátási nap

490 Ft/ellátási nap

745,55 Ft/ellátási nap

505 Ft/ellátási nap

875,98 Ft/ellátási nap

635 Ft/ellátási nap

739,2 Ft/ellátási nap

495 Ft/ellátási nap

Étkeztetés elvitellel (Szentgál)
Étkeztetés elvitellel
(Tótvázsony)

651,27 Ft/ellátási nap

410 Ft/ellátási nap

660,13 Ft/ellátási nap

420 Ft/ellátási nap

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1.2.1. A Veszprém, Völgyikút u. 2. szám alatti telephely emelt szintű ellátást nyújtó
férőhelyei

1.

A

B

C

Ellátás megnevezése

Férőhely
maghatározása

Egyszeri
hozzájárulás összege
2 000 000
Ft/lakóegység
2 500 000
Ft/lakóegység
3 000 000
Ft/lakóegység

2.

Idősek otthona

32 m2-es garzon
erkély nélkül

3.

Idősek otthona

32 m2-es garzon erkéllyel

4.

Idősek otthona

40 m2-es garzon erkéllyel

1.3.

A Veszprém, Hóvirág utca 14. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások
intézményi térítési díja

1.

A

B

C

Ellátás megnevezése

2017. évi szolgáltatási
önköltség

Intézményi térítési
díj

1596,16 Ft/ellátási nap

945 Ft/ellátási nap

3119,78 Ft/ellátási nap

2225 Ft/ellátási nap

Idősek nappali ellátása
(csak napközbeni tartózkodással)
Idősek nappali ellátása
3. (napközbeni tartózkodással és ott
étkezéssel)
2.
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4.
5.
6.
7.
8.

1.4.

A
Házi segítségnyújtás
(szociális segítés)
Házi segítségnyújtás
(személyi gondozás)
Étkeztetés helyben fogyasztással
(3. sz. Idősek Klubja étkezői)
Étkeztetés elvitellel
(2. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés házhozszállítással
(2. sz. Gondozási Központ
étkezői)

B

C

1635 Ft/gondozási óra

1535 Ft/gondozási óra

2622 Ft/gondozási óra

1535 Ft/gondozási óra

1523,62 Ft/ellátási nap

1280 Ft/ellátási nap

975,75 Ft/ellátási nap

735 Ft/ellátási nap

1130,75 Ft/ellátási nap

890 Ft/ellátási nap

Veszprém, Szent István utca 48. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások
intézményi térítési díja

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.5.

A

B

C

Ellátás megnevezése

2017. évi szolgáltatási
önköltség

Intézményi térítési
díj

1588,35 Ft/ellátási nap

935 Ft/ellátási nap

2935,08 Ft/ellátási nap

2040 Ft/ellátási nap

1346,73 Ft/ellátási nap

1105 Ft/ellátási nap

975,75 Ft/ellátási nap

735 Ft/ellátási nap

1130,75 Ft/ellátási nap

890 Ft/ellátási nap

Idősek nappali ellátása
(csak napközbeni tartózkodással)
Idősek nappali ellátása
(napközbeni tartózkodással és ott
étkezéssel)
Étkeztetés helyben fogyasztással
(2. sz. Idősek Klubja étkezői)
Étkeztetés elvitellel
(2. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés házhozszállítással
(2. sz. Gondozási Központ
étkezői)

Veszprém, Március 15. utca 1/A. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások
intézményi térítési díja

1.
2.
3.

A

B

C

Ellátás megnevezése

2017. évi szolgáltatási
önköltség

Intézményi térítési
díj

1616,31 Ft/ellátási nap

965 Ft/ellátási nap

2972,17 Ft/ellátási nap

2080 Ft/ellátási nap

Idősek nappali ellátása
(csak napközbeni tartózkodással)
Idősek nappali ellátása
(napközbeni tartózkodással és ott
étkezéssel)
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4.
5.
6.

1.6.

Étkeztetés helyben fogyasztással
(4. sz. Idősek Klubja étkezői)
Étkeztetés elvitellel
(1. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés házhozszállítással
(1. sz. Gondozási Központ
étkezői)

1355,86 Ft/ellátási nap

1115 Ft/ellátási nap

970,78 Ft/ellátási nap

730 Ft/ellátási nap

1125,78 Ft/ellátási nap

885 Ft/ellátási nap

Herend, Kossuth u. 60. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások intézményi
térítési díja

1.

A

B

C

Ellátás megnevezése

2017. évi szolgáltatási
önköltség

Intézményi térítési
díj

1837,3 Ft/ellátási nap

1185 Ft/ellátási nap

1923 Ft/gondozási óra

1825 Ft/gondozási óra

2908 Ft/gondozási óra

1825 Ft/gondozási óra

846,87 Ft/ellátási nap

605 Ft/ellátási nap

925,8 Ft/ellátási nap

695 Ft/ellátási nap

5.

Idősek nappali ellátása
(csak napközbeni tartózkodással)
Házi segítségnyújtás
(szociális segítés)
Házi segítségnyújtás
(személyi gondozás)
Étkezés elvitellel

6.

Étkeztetés házhozszállítással

2.
3.
4.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló
9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2017. (…) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban
Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
II.
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet)
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az
alábbiak szerint összegezhetők.
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezet társadalmi hatásai: Az intézményi térítési díjak az elmúlt évihez képest
jelentősen nem változtak. Az intézményi térítési díj figyelembevételével
megállapítandó fizetendő személyi térítési díjak így az ellátottak részére nem
jelentenek jóval nagyobb anyagi terhet.
ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat
keletkeztet:
A fizetendő személyi térítési díjakból befolyt összeg a fenntartó éves
költségvetésének a bevételi oldalán szerepel.
Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat az állami támogatás
és az ellátottak által fizetett térítési díj nem fedezi. A kiadásokra fordítandó
hiányzó pénzösszeget a Társulásban részt vevő önkormányzatok biztosítják.
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ac) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következménye nincs.
ad) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társulási
megállapodásban kijelölt önkormányzat – jelen esetben Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata - nem állapítja meg 2017. április 1-jéig a VKTT
Egesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális ellátások intézményi
térítési díját a Társulás mulasztásos jogsértést követ el.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén a módosítás többlet személyi, szervezeti, tárgyi
és pénzügyi feltételt nem igényel.

3. Vegyes ügyek
Porga Gyula (elnök):
Takács Tamás jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szeretne egy rövid tájékoztatót tartani.
Takács Tamás (SOS Központ Kft. kereskedelmi igazgatója):
Köszöni a lehetőséget, hogy az SOS Központ eszközét és szolgáltatását bemutassa. Úgy került
ide, hogy a polgármestereknek küldött egy tájékoztató anyagot és a veszprémi Polgármester úr
meghívta a város Szociális Bizottsági ülésére. Ott bemutatta a rendszert és a Bizottság felkérte az
Irodavezető asszonyt, hogy kezdjenek tárgyalásokat a bevezetéséről. Meghívta a szakmai
képviseleteket, akik ezzel a területtel foglalkoznak és ott kiderült, hogy célszerűbb lenne nemcsak
a városban, hanem a kistérségben bevezetni ezt a szolgáltatást, azaz, hogy a régi rendszer helyett
egy sokkal korszerűbb rendszer legyen. A javaslatuk, hogy kistérségi tanácsülésen, a
polgármestereknek mutassa ezt be, és így erre a társulási ülésre kapott meghívást.
Takács Tamásnak hívják, az SOS Központ Kft. kereskedelmi igazgatója. Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtó rendszerekkel 2000-óta foglalkozik az országban. Előtte a Body Guard Hungary
Kft.-nek volt a kereskedelmi igazgatója, ügyvezetője. 2010-körül egyre több időskorú fogalmazta
meg, - a meglévő rendszer egy vonalas telefonon működő, lakáson belül segítséget nyújtó
rendszer -, hogy nekik az utcán is, nemcsak a lakáson belül lenne segítségre szükségük, és már
nem akarták visszaköttetni a telefont és annak a költségét fizetni. Akkor elkezdett ott fejleszteni
egy hasonló eszközt, aztán a tulajdonosok azt mondták, hogy erre nincs szükség, mert a
meglévővel még nagyon jól elvannak. Akkor keresett egy olyan céget, ami hasonló irányban
gondolkodott. Ez volt az SOS Központ Kft. Közösen sikerült kifejleszteni az eszközt, ami most
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már két éve az országban egyre dinamikusabban terjeszkedik, cseréli ki a rendszereket
kistérségekben. Most januárban Igalba 150 készülék ment ki. Ezen a héten Fóton 120 készüléket
nyertek el pályázattal. Tehát folyamatosan mennek az ország különböző részeire.
Mi is ez az eszköz? Ez egy eszköz, amely GSM-mel működik, egy nyakba akasztós eszköz, egy
nagy pánikgombbal van ellátva. Amikor valaki bárhol az országban segítséget kér, megnyomja az
SOS gombot, ez a jelzés bemegy a diszpécserközpontukba, ahol mentőtisztek vannak, és
megjelenik az ellátott adatlapja. Az adatlapján a személyes adatok, a megadott vonulószolgálatok,
tehát a gondozónői ügyelet, a készenlétnek a telefonszáma, orvosi ügyelet telefonszáma, mentők,
rendőrség telefonszáma, lakásba jutást biztosító pótkulcsot hol helyeztek el (pl.: szomszédnál,
gondozószolgálatnál), egészségügyi adatai, a lakásba jutást korlátozó tényezők (pl.: harapós
kutya) – mikor egy mentős be akar menni segíteni és valami miatt nem tud gyorsan és
hatékonyan intézkedni. Ebbe az eszközbe beépítésre került egy GPS-es helymeghatározó, ami
normál esetben 3 percenként pozícionálja az ellátott helyzetét. Ezen kívül, ha segélyhívás
történik, abban a pillanatban frissít és utca, házszám szintre meg tudják mondani honnan kértek
segítséget. Ha nincs utca, házszám - legutoljára a Fertő-tó közepéről tesztelték a rendszert,- akkor
a GPS koordinátákat adják meg és a vonulószolgálat a saját navigációs rendszerébe vagy
okostelefonjába beütve pontosan meg tudja határozni, hogy hova kell mennie, hol találja meg az
ellátottat. Beépítésre került esésérzékelő. Tehát, ha valaki elveszti az eszméletét, érzékeli az
eszköz a szabadesést, ekkor is jelzést küld be anélkül, hogy SOS gombot nyomnak. Úgy jön be a
jel, hogy g-szenzor, tehát az esésérzékelőről jött be. Minden esetben visszahívják az eszközt. Az
eszközben lehetőség van még egy úgynevezett elektronikus kerítés beállítására. Ezt általában
demens, alzheimer kóros vagy olyan időskorúaknál szokták beállítani, akik elbóklásznak. Ezért
pszichiátriák, nyugdíjas házak is használják. Tehát be lehet állítani, ami lehet egy családi ház
udvara, egy intézmény udvara, vagy akár egy település határa. Ha az időskorú ezt a képzeletbeli
kerítést átlépi, jelzést küld, ők szólnak a hozzátartozóknak, vagy adott esetben a
gondozószolgálatnak, hogy hol tudják összeszedni az időskorút, hogy ne kelljen keresni, ha
eltéved. Ezt a rendszert Zákányszéken használják. A másik hely Komárom-Esztergom Megyei
Integrált Szociális Intézmény, ami a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézménye, ott
pszichiátriák, nyugdíjasházak és egyéb területen használják, ahol napközben elmennek sétálni az
időskorúak és koruk miatt nem biztos, hogy visszatalálnak az intézménybe. Nagyon sok
magánügyfél van és önkormányzat, aki ezt használja.
Az eszközt 4-5 naponta kell tölteni. Egyszerű a töltése, be kell dugni a csatlakozót és az
úgynevezett dokkolóba kell beletenni és 4-5 óra múlva töltődik. Viszont ha eléri a 20%-os
töltöttséget, tehát ha 20%-ra merül az eszköz, akkor hibajelzést küld a diszpécsernek,
visszahívják az eszközt és megbeszélik az ellátottal, hogy fel kell tenni töltőre, mert 4-5 óra
múlva nem lesz töltés. Ha megszűnik az eszközzel a kapcsolatuk, akkor az utolsó GPS helyet,
ahol még látta az eszközt rögzíti, és abban a pillanatban, mikor megszűnik a kapcsolat, jelzést
küld be a diszpécsernek, hogy megszűnt a kapcsolat az eszközzel és akkor sürgősséggel tudják
keresni az ellátottat. Gyakorlatilag ütésálló és cseppálló az eszköz. Normál telefontöltővel is
lehetőség van tölteni. Hangkommunikációs az eszköz a SIM-kártya miatt. Segélyhívás után
visszahívják minden esetben az ellátottat/eszközt és megbeszélik vele, hogy mire van szükség.
Nem kell felvenni, dallamos hang után kihangosító-üzemmódra vált az eszköz. Minden egyes
eszköznek van telefonszáma, amit a gondozott hozzátartozóinak kérnek megadni, és adott esetben
akkor tudják az időskorúval/ellátottal tartani a kapcsolatot. Ha ezt a számot felhívják, akkor
ugyanúgy, mint a diszpécsernek egy dallamos hangot ad és beszélni tudnak a hozzátartozóval. Ha
az ellátott szeretne beszélni a gyerekével, azt úgy tudja megtenni, hogy megnyomja az SOS
gombot és megkéri a diszpécsert, hogy jelezze a fiának, lányának (adatlapon szerepelnek
hozzátartozó nevek, telefonszámok), hogy hívja vissza az eszközt. Akkor a kollégái szólnak a
gyerekének, hogy legyen szíves visszahívni az ellátottat, mert szeretne beszélni, és akkor fel
tudják hívni. Erre azért van szükség, mert a szolgáltatási díjban, amit ajánlottak az
önkormányzatoknak, - ami 2000 Ft + Áfa / készülék / hó -, benne van a SIM-kártya havidíja is,
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forgalmi díja. Ha az időskorú tudna kezdeményezni hívást, akkor nem tudnák behajtani rajta a
díját és mindig egyezkedés lenne több ezer ügyfélnél. Szinte kezelhetetlen lenne, hogy egyenként
minden egyes ügyfél pl. egyik 3600 Ft-ot, a másik 7000 Ft-ot beszélt, és minden
önkormányzattal, kistérséggel egyeztessenek, hogy a náluk időskorúak mennyit beszéltek. Ezért
találták ki azt a megoldást, hogy maga a segélyhívás benne van a havidíjban, ha visszahívják az
eszközt, akkor értelemszerűen a hívó fél számlája ketyeg, és így kiküszöbölték ezeket a
kezelhetetlen helyzeteket, amikor mindig alkudozni kellett volna, meg Telekomtól híváslistát
lekérni, hogy ki mennyit beszélt és szinte behajthatatlan lett volna a követelés.
Próbariasztás: Nyom egy SOS gombot, csipog egyet és rezeg, mint az okostelefon, mikor elindul
a hívás. Kb. 2-3 másodpercet kell nyomva tartani. Ilyenkor bemegy a diszpécserközpontba a
hívás és visszahívják az eszközt. Ad egy dallamos hangot és utána automatikusan kihangosítóüzemmódba vált, anélkül, hogy fel kéne venni.
Egyre több helyen cserélik le azokat az úgynevezett régi GUARDS rendszereket, ami
rádiófrekvencián működött, de csak gombnyomásként értékelte az eszközt, nem lehetett igazából
kommunikálni vele.
Az eszközhöz van rendelve, egyben megjelenik egy Google térkép. Pontosan pozícionálja
helyzetét és utca, házszámszintig lehet megmondani ha olyan területen van, ha nem akkor GPS
koordinátákat ad meg.
Porga Gyula (elnök):
Van-e kérdés?
Sipos Ferenc (társulási tag képviselője):
A Telekommal van szerződésben, tehát elvileg mobiltelefon hálózat függő is úgymond az, hogy
hol elérhető a készülék és hol nem.
Takács Tamás (SOS Központ Kft. kereskedelmi igazgatója):
Gyakorlatilag a Telekommal van szerződésük. Idáig az a tapasztalat, hogy a Magyar Telekomnak
a rendszere mindenhol működött, de ahol esetleg, van egy két település, tanyavilágban, ahol
gyengébb a jel, oda jelerősítőt tesznek fel, hogy az eszközt tudják használni. Ha végképp nem,
határ mellett lehetnek olyan települések, ahol gyengébb a jel, ott megkeresik azt a szolgáltatót,
azt a SIM-kártyát, amivel tudják biztosítani a szolgáltatást. Tehát gyakorlatilag mindenhol fogják
tudni biztosítani.
Sipos Ferenc (társulási tag képviselője):
Van egy olyan nyilván mobiltelefon probléma, hogy pl. a házban van a pincében már nincs jel.
Főleg vidéken. Lehet, Veszprémben mindenhol van, azért itt jóval erősebb a jel. A kisebb
településeken van ilyen jellegű probléma, illetve a régi házaknál.
Takács Tamás (SOS Központ Kft. kereskedelmi igazgatója):
Ez úgy történik, hogy háztartásnál az eszközt egységdobozban szállítják. Megkapják az ellátottól
az adatot, megrendelik az ellátott nevére a készüléket. A gondozószolgálat úgy fogja megkapni
egységdobozban az eszközt, hogy X.Y., település, utca, házszám. Kiviszik az eszközt és ott egy
próbát nyomnak, tesztet csinálnak. A tesztjelzésnek be kell futnia. Minden beszélgetés digitálisan
naplózva és hangrögzítve van a rendszerben a későbbi esetleges félreértések elkerülése végett, 5
évig őrzik adatvédelmi jogszabály szerint. Megvannak a feltételei, hogy hogyan szolgáltathatják
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ki. Vagy a gondozószolgálat vagy az ellátott kérésére adják ki a hangfelvételt és vissza lehet
keresni. Ezért mikor átadják az eszközt, „most kerül X.Y. átadásra az eszköz”, ezzel a mondattal
a szolgáltatási kötelezettségük beáll és tesztelik.
Az időskorúaktól azt szokták kérni, hogy hetente legalább egyszer nyomjanak tesztet, főleg az
első időben. Tudniillik nekik is be kell gyakorolni, hogyan használják az eszközt. Mert ha
gyakorolják hetente legalább, akkor rutinszerűvé válik, és krízishelyzetben könnyebben fogják
használni, gombot nyomni. Mert mikor bepánikolnak, nem biztos hogy elég ideig nyomják,
megijednek stb. Rutint kell szerezni. A töltésnél is azt szokták kérni és javasolni, hogy az ágy
mellé, éjjeliszekrényre próbálják tenni a töltőt. Mert amikor este lefekszik az ellátott bele tudja
tenni a töltőbe, és ha fölkel, kimegy a mosdóba, akkor megvan a helye, nem hagyja el a lakásban,
nem kell keresgélni. És ez rutinszerű. Mikor lefekszik beleteszi, ha rosszul érzi magát eléri, ha
elmozdul, automatikusan viszi magával. Akkor nincs az, hogy elhagytuk és keresni kell. Meg
lehet találni, mert megcsörgetik és akkor szól, de azért jobb ha az mindig kéznél van, mert ha
nem hordja magával az időskorú, akkor nem fog tudni segíteni. Tehát itt az a lényeg, hogy
nyakába akasztva viselje az eszközt.
Porga Gyula (elnök):
További kérdés?
Angyal Éva (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Közjóléti Iroda
vezetője):
Azért szerették volna, hogy a polgármesterek is megismerjék ezt a lehetőséget, mert ugye
Veszprémben van jelzőkészülék, de több olyan település van, ahova nem tudják kihelyezni, mert
nem viszi a jelet. Viszont ez azzal jár, amit itt az úr elmondott, hogy Budapesten van egy
diszpécser központjuk és ugye kapcsolatban kell lenniük az Egyesített Szociális Intézménnyel,
hiszen gondozónők mennek ki, hogyha bármiféle probléma van. Tehát ez nemcsak annyi, hogy
van a készülék és annak kifizetjük az árát, hanem nyilván gondozónő szükségletet is igényel az
Egyesített Szociális Intézménynél. Csak ennyivel szerette volna kiegészíteni, ha valaki ebben
gondolkodik, akkor ezt is figyelembe kell venni. Köszöni szépen.
Porga Gyula (elnök):
Ez egy csomó kérdést felvet. Egyrészt mi van akkor, ha egy település pl. Eplény úgy dönt, hogy
200 db-ot bevállal. Ugye egyrészt a teher könnyen kiszámolhat ebben az esetben, (2000 Ft + Áfa)
x 200 db x12 hó, és a költségvetésben meg kell találni a helyét ennek az összegnek. Viszont a
cégnek szerződnie kell az Egyesített Szociális Intézményükkel, és Győri Piroska is megállapít
egy árat, hogy ez a rendelkezésre állás ennyi pénzt jelent. Ezt kinek kell fizetni? A településnek
kell az intézménnyel szerződni? Mi van akkor, ha egy település azt mondja, hogy mindenki oldja
meg maga ezt a biztonságot, ha fontos a gyerekeknek, hogy a szülő rendben legyen, akkor magán
előfizetőként 2000 Ft + Áfa havonta a szülő biztonságáért, főleg ha messze van az ember. Akkor
nem az önkormányzatoknak kell megterveznie a költségvetésbe, hanem magánemberek
megveszik saját maguknak. Hogy akkor hogy állnak ezzel a megállapodással?
Takács Tamás (SOS Központ Kft. kereskedelmi igazgatója):
Ők tudnak segíteni. Az országban különböző módon oldják meg az önkormányzatok. Egyszer
van a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás, amelyre a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság az idén már nem biztos, hogy velük, de szerződést köt. Ott ellátottanként és
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keretszám szerint, Veszprémben olyan 130-at említettek, ad évi 24.000 Ft-ot az állam,
normatívában benne van. Nagyon sok önkormányzat e felett is biztosítja a szolgáltatást, hiszen
annak jogszabályi feltételei vannak; 65 év feletti egyedül élő, 65 év feletti házaspár, gyerekekkel
nem él együtt, vagy ha olyan kritikus betegségei vannak, ami jogszabály szerinti szakorvosi
igazolással igazolt. Tehát megvannak a feltételei. Nagyon sok olyan időskorú van, aki a
gyerekekkel él együtt, de napközben egyedül van, és emiatt kiszorult a szolgáltatásból. A Budai
Várban az I. kerületben 54 ellátottra finanszíroz az állam jelzőrendszert. A cég 200 készülékre írt
alá nyáron szerződést és ott megosztott a finanszírozás. Van, ahol a finanszírozás úgy történik,
hogy teljes egészében áthárítják a 2000 Ft + Áfát az ellátottra, van ahol pl. most a XII. kerületben
tárgyalás alatt vannak, ott úgy döntöttek, hogy a felét, 1200 Ft az ellátott fizet, a másik felét az
önkormányzat finanszírozza. Általában azt szokták és szokta javasolni, hogy valamilyen térítési
díjat kérjenek, mert ha menet közben, gazdasági helyzet miatt változtatni kell, akkor könnyebb
egy díjemelést végrehajtani, mint nulláról bevezetni egy új térítési díjat. Van olyan önkormányzat
ahol nincs gondozószolgálat, pl. kis településeken. Ott hozzátartozót értesítenek, orvosi ügyeletet,
mentőt. Keretszerződés van az önkormányzattal és a teljes térítési díjat a bruttó 2540 Ft-ot az
ellátottaktól az önkormányzat pénztárába beszedik, és a cég arra állít ki számlát. Van, ahol
gondozószolgálattal együtt, - eldöntheti az ellátott, főleg az úgynevezett nem államilag
támogatott rész, az önköltségi térítésnél, hogy 2540 Ft-ot elkérik és kér gondozónői kivonulást az
ellátott ha segítségre szorul, vagy nem. Ha kér, akkor az intézményi önköltséget számolják.
Gondozónői szolgálatonként változik ennek a díja és évente áprilisig kell kikalkulálni. Valahol
4500 Ft, 5000-6500 Ft, attól függ melyik intézménynél hogy alakul. Ez egy óraszorzó, ennek a
díját 1-2 órára vetítve, amikor a gondozónő kimegy, elkérik, ha ténylegesen igénybe veszik.
Valahol ezt szétterítik 12 hónapra és azt mondják, hogy egy évben a piacosított, nem állami
gondozottaknak évente két vonulást biztosítanak, hogyha annak az 1/12-ed része mondjuk 800
vagy 1200 Ft-tal a 2000 Ft + Áfát megemeli, akkor azért évente két vonulást biztosítanak. Ha
külön kimegy, akkor a házi gondozással megegyező óradíjat számolnak arra az időre amíg kint
dolgoznak. Tehát ebben az intézménynek fognak tudni segíteni. Ennek valószínű, az lesz a
következménye, olyan döntés születik, hogy igen csinálják és elindulnak ebbe az irányba, akkor
településenként mennyi legyen az önköltség, akarnak-e gondozószolgálatot és akkor ennek
függvényében a helyi szociális rendeletben ezt valamilyen formában rögzíteni kell. Hozzájárulást
is biztosíthat a települési önkormányzat. Ők az intézményt fogják egy keretszerződéssel
falhatalmazni és az intézmény köt akkor szerződést az önkormányzattal, hogy a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás x %-át térítési díjként kérik az ellátottaktól. És akkor azt ide fizetik be az
intézménynek szerződés alapján. De ebbe tudnak segíteni az intézménynek.
Porga Gyula (elnök):
Győri Piroskának megadja a szót.
Győri Piroska (VKTT ESZI intézményvezető):
Intézményük Veszprém városában jelzőrendszeres házi segítségnyújtást évek óta működtet.
Jelzőkészülékeik diszpécser központja a Tűzoltóság tetején lévő átjátszó. Ők a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szerződött módon és a jogszabályt pontról pontra betartva
tudnak működni. Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy Veszprém városában a házi
segítségnyújtásban dolgozó gondozónőik vannak ügyeleti rendszerben. Merthogy nappal ők
vannak ügyeleti rendszerben, éjszaka pedig szintén ők vannak egy más munkajogi szerződés
alapján, 15 óra és reggel 7 óra között. Tehát ez egy teljesen támogatott és biztonságos rendszer.
Egy nagyon picit hasonlítaná az orvosi ügyeleti rendszerhez azért, mert ugyan úgy van ügyeleti
táska, ugyan úgy van egy taxis szerződésük, ami ilyen módon működik, tehát tényleg, amit a
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törvény leír, hogy nekik 25 percen belül ott kell lenni. Kis település esetében, hogyha bárhol
igény merül fel, akkor a Közjóléti Irodával közösen megnézik az egyéni helyzeteket. Azon a
településen, ahol van mondjuk 2 házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónő, akkor tudnak
gondolkodni abban, hogy a maradék időt milyen módon tudnák kitölteni és az mennyibe kerülne.
Porga Gyula (elnök):
Ha nincs több kérdés, akkor Győri Piroska legyen a kontaktember. Ha bárki, aki érdeklődik az
eszköz iránt, illetve ellátás iránt – nemcsak egy eszközről van szó, hanem egy háttérről - , akkor
Piroskánál jelezze ezt az igényt, és amikor felmérik, hogy honnan mi jött, akkor meg tudják
mondani, hogy finanszírozásban milyen lehetőségek vannak. Tényleg egyedi minden eset. Akik
nincsenek itt, menjen ki egy tájékoztató levél nekik, hogy Piroskát keressék, hogy ők is tudjanak
róla, mert lehet mást is érdekel ez.
Takács Tamás (SOS Központ Kft. kereskedelmi igazgatója):
Nagyon sok településre hívják meg a településen lévő nyugdíjas rendezvényre. Gondolja, hogy
mindenhol van nyugdíjas klub. Hogyha szükség van, ha úgy gondolják, akkor bemutatja az
eszközt, hiszen az ellátottak, idős korúak, ha látják miről van szó, sokkal könnyebben fognak
dönteni arról. Ha igény mutatkozik arra, hogy személyesen menjen el és mutassa be ott is, nyitott
rá. Továbbítják felé a jelzést és akkor ott van, mikor ilyen rendezvényük van és segít.
Porga Gyula (elnök):
Köszönik szépen.
Takács Tamás (SOS Központ Kft. kereskedelmi igazgatója):
Ha szükséges képviselő testületi, bizottsági ülésekre is nagyon szívesen elmegy.
Porga Gyula (elnök):
A finanszírozás a dilemma. Általában ott szokott megakadni. Az igény nyilvánvalóan megvan az
idősek részéről, hogy ők is biztonságban érzik magukat, hogyha van egy ilyen eszközük.
(Különösen, ha ingyenes a szolgáltatás, lehet, hogy a használat nem olyan koncentrált, pl. elfelejti
az idős, hogy van neki ilyen eszköze, nem teszi a nyakába.)
Lehet élni a lehetőséggel, és ha bárki komolyan érdeklődik, akkor Piroska is áll rendelkezésre és
akkor végig tudják ezt beszélni. Köszöni szépen.
Takács Tamás (SOS Központ Kft. kereskedelmi igazgatója):
Köszöni szépen.
Porga Gyula (elnök):
Nincs más tárgyalandó vegyes ügy.
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További hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt, és a nyilvános ülést 14.30 órakor
bezárja.

Kmf.
………………………………………….
Porga Gyula (elnök)

………………………………………….
Fésüs Sándor
(Vilonya polgármestere)
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