
Tolmács Község  Önkormányzata   

7 .  N a p i r e n d  
 

Tájékoztató a Rétság Kistérségi Társulás szociális feladatának ellátásáról 
 

 
A Társulás a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ működéséhez szükséges engedélyt 
2010. 03. 29-én megkapta, ezért soron kívüli társulási ülés keretében dönteni kell az alábbi 
kérdésekben:   
 
1./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására pályázatot nyert a Kistérségi 
Társulás 60 db. készülék kihelyezésére, illetve ennek finanszírozására.  
 
1/1. Dönteni kell abban, hogy a 60 db. milyen szempontok és paraméterek alapján kerüljön 
elosztásra az önkormányzatok között: 
 
a/ Életkorhoz kötötten pl. 80 év feletti egyedülálló idősek kapják meg a készülékeket, 
b/ A települések lakosság száma arányában kerüljön elosztásra a 60 db készülék 
c/ Egészségi állapot és rászorultság alapján, orvosi véleménnyel alátámasztva kerüljön 
eldöntésre, hogy kik kapják a készülékeket (ez a legbonyolultabb).   
 
A munkaszervezet az első lehetőséget tartja a legjobban elfogadhatónak.  
 
1/2. Dönteni kell abban, hogy a 60 db. készüléken túl az ellátottaknál lévő további készülékek 
beszedésre kerüljenek vagy megoldható a jövőbeni finanszírozásuk:  
 
a/ Fölvállalja a készülékek finanszírozását az adott önkormányzat. A településeken kint lévő 
készülékek darab számát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
b/ Az önkormányzat és az ellátott közösen 50-50 %-ban vállalja a készülék finanszírozását. 
c/ Az ellátott finanszírozza a készüléket (ez lenne a legrosszabb megoldás) 
 
A HB Rendszerház Kft által tett készülék bérleti díj ajánlat bruttó 2000- Ft/készülék/hó.  
 
A munkaszervezet az első lehetőséget tartja a legjobb megoldásnak.  
 
1/3. Az elnyert 60 db. készülék esetén a vonuló szolgálatot és az ügyéletet a Szociális 
Szolgáltató Központnak kell ellátnia, illetve  meg kell szerveznie jelzés (riasztás) esetén a 
vonuló szolgálatot.  
 
Dönteni kell abban, hogy  
 
a.) ne legyen kettősség a vonuló szolgálat ellátásában, a 60 db pályázati pénzből fedezett 
készülékek és az ezen túli készülékek esetében is a Szociális Szolgáltató Központ szervezze 
meg a vonuló szolgálatot 
b.) a 60 db készüléken túli készülékekre kössön külön megállapodást az adott önkormányzat 
és a HB Rendszerház Kft. A vonuló szolgálatot mindkét készülék esetén szervezze meg és  
biztosítsa a Szociális Szolgáltató Központ úgy, hogy a nem kistérségi finanszírozású 
készülékek vonuló szolgálatára kössön külön megállapodást a HB Rendszerház Kft-vel. . 
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2./ A házi segítségnyújtás feladat ellátáshoz a tervezett létszám arányában elkészítettük a 
költségvetést, melyet a tájékoztató 2. sz. melléklete tartalmaz.  
 
A Szociális Szolgáltató Központ költségvetés tervezetét el kell fogadni a Társulási Tanácsnak, 
melyet be kell illeszteni Rétság Kistérség 2010 évi költségvetésébe annak módosításával.  
 
3./ A Társulási Tanácsnak ki kell nevezni a Szociális Szolgáltató Központ Vezetőjét, ehhez ki 
kell írni a pályázatot, azt kötelezően közzé kell tenni a KSZK honlapján, majd a pályázati 
határidő lejártával a Társulási Tanácsnak dönteni kell a beérkezett pályázatok elbírálásában, 
illetve a nyertes pályázó kinevezésében.  
 
Fontos, hogy a legkevesebb időveszteséggel tudjuk a feladatot elindítani, ezért a pályáztatás 
átmeneti idejére határozott idejű munkaszerződéssel át kell hidalni a vezető gondozói státuszt 
betöltését. Ennek a feladatnak a lebonyolításával a Társulási Tanácsa hatalmazz fel, illetve 
bízza meg a munkaszervezet vezetőjét. 
 
Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni a gondozók vonatkozásában, mivel egy teljesen új 
intézmény személyi feltételét kell biztosítani, továbbá minden gondozottal új megállapodást 
kell kötni, ami jelentős időt és adminisztratív munkát vesz igénybe. Helyzeti előny, hogy az 
előző szolgáltatónál (Alvinczi Péter Szeretetszolgálatnál) dolgozó gondozónők már írásban 
nyilatkoztak és vállalták az újonnan felállított szervezetben is a feladat ellátását, így a terület 
jó ismerői. 
 
4./  El kell készítetni a szociális törvény, illetve az arra épülő szakmai programban található  a 
nyomtatványokat, a költségek kímélése érdekében tárgyalni kell a Balassagyarmati 
Kistérséggel annak érdekében, hogy a gondozási naplókat és az egyéb nyomtatványokat 
közösen készítsük el.   
 
5./ A Szociális Szolgáltató Központ működési engedélyéhez elkészítettük az ideiglenes 
SZMSZ-t, amely elégséges a feladat indításához. Annak véglegesített formáját a vezető 
gondozó kinevezését követően el kell készíteni és jóváhagyásra a Társulási Tanács elé kell 
terjeszteni.  
 
6./ A Társulási Tanács döntésének megfelelően az Alvinczi Péter Szeretetszolgálattal az 
Ellátási Szerződést meg kell szüntetni, azt írásban fel kell mondani.   
 
 
Rétság, 2010. április 1. 
 
 
      Mezőfi Zoltán sk. 
                                                                        társulás elnöke  
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                                                                                                                         1 számú melléklet 
 

A kihelyezett jelzőkészülékek jelenlegi db száma és megoszlása a településeken  
 
 
 

Alsópetény :  23 db 
Bánk:   35 db 
Berkenye:     1 db 
Diósjenő:  37 db 
Felsőpetény:    6 db 
Kétbodony:  14 db 
Legénd:  13 db 
Nagyoroszi:    7 db 
Nézsa:   21 db 
Nógrád:  16 db 
Nógrádsáp:  38 db 
Nőtincs:  17 db 
Ősagárd:    7 db 
Pusztaberki:    3 db 
Szendehely:    1 db 
Tolmács:  19 db 
 
Összesen:           258 db 
 

 
 
 

 


