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Tisztelt Társulási Tanács! 

A házi segítségnyújtás területén 2016-2017-ben végbemenő törvényi változások miatt az 
"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016 májusában felmérést készített 
az intézmény ellátási területén annak érdekében, hogy képet kaphasson arról, mennyire 
befolyásolná az ellátottak létszámát egy esetleges gondozási díj bevezetése. A felmérés 
legfőbb oka az volt, hogy 2017. január 1-től megváltozik a házi segítségnyújtást végző 
szolgálatok normatív finanszírozása. Ennek előzménye volt a 2016. január 1-től bevezetett 
törvényi változás, melynek alapján a házi segítségnyújtás tevékenységi köre kettévált szociális 
segítésre és személyi gondozásra. Jelenleg a normatív finanszírozás ezen feladatokra 
egységesen 188.500 forint/fő, amely a 2017-es évtől a következőképpen változik: 
A T/10536. számú törvényjavaslat szerint Személyi gondozásra 210.000 forint, szociális 
segítésre pedig 25.000 forint normatív támogatást kapnak a szolgálatok. A normatíva 
összegének ilyen fokú csökkenése miatt a szolgálatok éves normatíva bevétele már nem 
fedezi a szolgálattal kapcsolatos éves kiadásokat. Ezért úgy gondoljuk, hogy az intézkedési 
tervben részletesen leírt adatok és számítások alapján szükségessé vált részben a gondozási díj 
bevezetése, illetve a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása a költségvetéshez a szolgálat 
jövőbeli zavartalan működése érdekében. 

Tisztelt Társulási Tanács! 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat és az intézkedési tervben leírt javaslatokat 
megvitatni és elfogadni szíveskedjenek! 
 

Lesenceistvánd, 2016. szeptember 27. 

 
 Tóth Csaba 
 Társulás elnöke 



Határozati javaslat 

…/2016. (X. 06.) T.T. határozat 

 

A Társulási Tanács az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által 
kidolgozott, a házi segítségnyújtásban bekövetkezett törvényi változások és a 2017. évtől 
megváltozó finanszírozási rendszer hatásainak kezelésére szolgáló, az előterjesztés 
mellékletét képező intézkedési tervet elfogadja. 

 

A Társulási Tanács megbízza a Társulás elnökét és a jegyzőt, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
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