Kivonat
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület
12/2012. (II.06.) KT. sz. határozata
Bocskaikert Község Önkormányzata úgy határozott, hogy a Hajdúhadházi Szociális
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Hajdúhadházi Mikrotérségi
Szociális Gondozási Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatás 2012. január 1-től Bocskaikert községben 11 jelzőkészülékkel történő
feladatellátásáról szóló - 1. számú melléklet szerinti – megállapodást elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntésről értesítse a Hajdúhadházi Szociális
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást, mint Ellátót, és a Megállapodást az
Ellátott képviseletében írja alá, továbbá gondoskodjon annak az Ellátó részére történő
megküldéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Szőllős Sándor polgármester

Bocskaikert, 2012. február 14.

A kivonat hiteléül:

Gonda Lajosné
jegyzőkönyvvezető
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1. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Bocskaikert községben történő ellátására.
Amely létrejött egyrészről a
HAJDÚHADHÁZI SZOCIÁLIS MIKROTÉRSÉGI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
(Hajdúhadház, Bocskai tér 1.)
Képviseli:

Csáfordi Dénes Társulás Elnöke,

mint a feladat (szociális alapszolgáltatás) ellátója, a továbbiakban:
Ellátó,
és másrészről
BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bocskaikert, Poroszlay u. 20)
Képviseli:

Szőllős Sándor Polgármester

, a továbbiakban
Ellátott
között, az alábbi feltételekkel:

1.)

Az Ellátó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól 1993. évi III. tv (a
továbbiakban:Szt.) 65. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM.
számú rendelet 28-29 §-ában meghatározott „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”
igénybevételével kapcsolatos feladatokat BOCSKAIKERT KÖZSÉG közigazgatási
területére vállalja.

2.)

Ennek részeként az Ellátó:

a.)
b.)

c.)
d.)

e.)
f.)
g.)

Gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról,
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást Bocskaikert
közigazgatási területén 11 jelzőkészülékkel biztosítja (6 darab SH-401, 4 darab SH-402
típusú saját és 1 darab SH-402 típusú bérelt készülék).
Biztosítja a szociális gondozók képzését, továbbképzését, munkájukat koordinálja,
Kinyilatkozza, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásra
vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási
kötelezettségeket betartja,
A statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az Ellátott rendelkezésére bocsátja,
Külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz,
A szociális alapszolgáltatás ellátottai részéről felmerülő panaszokat felülvizsgálja, és
amennyiben azok megalapozottak, saját hatáskörében gondoskodik orvoslásukról.
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3.)

Az Ellátó biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő személy
segélyhívása esetén az Ellátott által biztosított ügyeletes gondozónak a helyben szokásos
módon, a helyszínen történő haladéktalan (30 perc) megjelenését, a segélyhívás okául
szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

4.)

Ellátott vállalja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapfeladat
ellátásának folyamatos biztosítása érdekében, az ügyeletet adó gondozó (gondozók)
helyettesítését saját illetékességi területén belül jelöli ki a 8. pontban rögzített finanszírozás
terhére.

5.)

Az Ellátó vállalja, hogy az Ellátott által - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Bocskaikert községben történő biztosítása érdekében - rendelkezésére bocsátott 11 db
jelzőkészüléket Bocskaikert közigazgatási területén 2012. január 1-től 2012. december 31ig működteti.

6.)

Az Ellátó a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a Hajdúhadházi
Mikrotérségi Szociális Gondozási Központon keresztül biztosítja, azzal hogy a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről
szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM. számú rendelet 28-29 §-ában meghatározott „Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás” igénybevételével kapcsolatos előírások, valamint a szociális
rászorultság meglévőségét az Ellátott által megbízott szakember vizsgálja.

7.)

Az Ellátott vállalja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapfeladat
ellátásához (24 órás ügyelet), Bocskaikert közigazgatási területén bocskaikerti lakóhelyű és
helyismeretű az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt szakmai
képzettségű szociális gondozót (gondozókat) jelöl ki az Ellátó számára a feladat ellátása
érdekében.

8.)

Ellátó a 24 órás folyamatos ügyeletet biztosító gondozó (gondozók) tiszteletdíját, tárgy
évre megállapított szinten, minimum 10.000.-Ft/hó összegben, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás alaptámogatásának Bocskaikertre jutó támogatási összegéből, a
Bocskaikert községben működő 11 db jelzőkészülék után járó teljesítménytámogatásból,
illetve Bocskaikert Községi Önkormányzat által biztosított
kiegészítő működési
támogatásból gondoskodik.

9.)

Az Ellátott az Ellátó felé folyamatosan a tárgy hónapra vonatkozóan a tárgyhónapot
követő hónap 5. napjáig szolgáltatja a szolgáltatás működtetéséhez, valamint a statisztikai
adatgyűjtéshez szükséges - Bocskaikert községre vonatkozó – adatokat.

10.)

Az Ellátott az Ellátó e- képviselője által kijelölt adatszolgáltató munkatársa felé naponta
folyamatosan jelenti az igénybevevői nyilvántartás napi jelentésének elkészítése érdekében,
hogy a Bocskaikert község ellátási területen működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
igénybe vevő ellátottak a szolgáltatást az adott napon igénybe vették-e.

11.)

A szolgáltatás biztosításához szükséges megfelelően felszerelt készenléti táskát és mobil
telefont az Ellátó biztosítja a tárgy évre megállapított,
a jelzőrendszeres házi
3

segítségnyújtás alaptámogatásának Bocskaikertre jutó támogatási összegéből, a
Bocskaikert községben működő 11 db jelzőkészülék után járó teljesítménytámogatásból,
illetve Bocskaikert Községi Önkormányzat által biztosított
kiegészítő működési
támogatásból .
12.)

Az Ellátott vállalja, hogy amennyiben a Bocskaikert közigazgatási területén működő
jelzőkészülékek javítási költsége meghaladja a tárgy évre a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás alaptámogatásának Bocskaikertre jutó támogatási összegéből, a
Bocskaikert községben működő 11 db jelzőkészülék után járó teljesítménytámogatásból,
biztosítható 1000 Ft/készülék/ év összeget, úgy annak fedezését az Ellátótól átvállalja,
tekintettel arra, hogy a fenti támogatás ezen összeghatárig biztosítja a javítás költségét.

13.)

Ellátó és Ellátott rögzíti, hogy a 2012. évről 2013.február 28-ig a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásra ténylegesen átutalt állami támogatás
Bocskaikert ellátási területre jutó összege és annak lekönyvelt kiadásai ismeretében, jelen
megállapodás rendelkezéseit figyelembe véve egymással elszámol azzal, hogy a
feladatmutató nem teljesítése, illetve lemondása következtében keletkezett visszafizetési
kötelezettség Bocskaikertre eső részét az Ellátott (Bocskaikert Község Önkormányzata)
biztosítja, valamint a Magyar Államkincstár ellenőrzése során keletkezett visszafizetési
kötelezettséget elismeri, és az Ellátó (Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó
Társulás) felé megfizeti.

A megállapodás 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő határozott időre jön létre.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hajdúhadház, 2012. január ……...

Szőllős Sándor
Bocskaikert Község Polgármestere
Ellátott képviselője

Csáfordi Dénes
Hajdúhadházi Szociális Mikrotérségi
Intézményfenntartó Társulás Elnöke
Ellátó képviselője
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