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A Képviselő-testület 2013. október 22-i ülésére
A szociális szolgáltatások 2014. évtől történő ellátásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 88/2013.(X.16.) Kt. határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tárgyalások folytatódjanak
Rákóczifalva Önkormányzatával a szociális ellátások 2014. évi ellátásáról. Az akkori előterjesztés
mellékletében szereplő befogadás iránti kérelmet is elküldtük a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal
részére.
A Rákóczifalva hajlandóságot mutatott a szociális szolgáltatások működtetésének átvételéről, de a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulásának tagjaként nem dönthet egyedül az átvételről.
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának osztályvezetője két alternatívát javasolt a további
működtetéssel kapcsolatban.
Arra feltétlenül szükség van, hogy önálló intézmény létesüljön még a TTTKT-on belül. Így a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993. évi III. tv. értelmében nem új, hanem egy meglévő intézmény
lesz a kengyeli szociális intézmény. Fenntartóváltás történni fog, de továbbra is a rendszerben marad, így kaphat
normatívát az idősek bentlakásos otthona is.
Az egyik variáció szerint az alapellátásra 2014. február 1-től lehet ellátási szerződést kötni a Szolnoki
Kistérséggel. 2014. május 1-től pedig tagja lehetne Kengyel is a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának, és
akkor már az összes ellátás esetében fenntartóvá válhatna, kistérségi normatívával. Csatlakozási feltételként hat
hónapot a társulási megállapodásuk rögzíti, ezért nem lehet átadni január 1-től a működtetést.
A másik variáció az, hogy 2014. január 1-tól Kengyel település ellátja a szociális szolgáltatások teljes egészét,
kevesebb normatívából, az esetleges fedezethiányt kiegészítve az önkormányzati saját bevételekből.
Mindkét variáció elfogadása esetén a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell, a működési engedély
kiadása érdekében, ami azt jelenti, hogy az intézmény vezetőjének felsőfokú szociális végzettséggel kell
rendelkeznie.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Kengyel, 2013. október 22.
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polgármester
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Határozat
A szociális szolgáltatások 2014. évtől történő ellátásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete a szociális alapellátást és szakellátást 2014.
január 1-től saját feladataként önállóan látja el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása elnökével a Társuláshoz történő csatlakozásról.
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