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MEGHÍVÓ
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanács
Pénzügyi Bizottsága 2014. március 24-án (kedden) 10.00 órai kezdettel tartja következő nyílt
ülését.
Az ülésre a békéscsabai Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában – Békéscsaba, Szent István
tér 7. sz. – kerül sor.
Tervezett napirend:
1.) A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, a Békéscsabai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, valamint a Békéscsabai Kistérségi Életfa
Idősek Otthona intézményekben az intézményi térítési díj megállapítása, a
szolgáltatási önköltség megállapítása.
2.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a KÖZOP
3.2.0/C-08-11-2011-0028 azonosítószámú, „"Kerékpárral a munkába! Kerékpárút kiépítése Békéscsaba - Kondoros között" tárgyú projekt kivitelezése
során felmerült lőszer-mentesítési pótmunka elszámolása
3.) Egyéb ügyek, bejelentések
1. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása

A napirendi pontok dokumentumait elektronikus úton juttatjuk el a Tanács tagjaihoz.
Az ülés eredményessége érdekében megjelenésére feltétlenül számítunk!

Békéscsaba, 2015. március 17.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március hó 24. napján tartandó ülésére
az 1. számú napirendhez
1.) Tárgy: A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, a Békéscsabai
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, valamint a Békéscsabai
Kistérségi Életfa Idősek Otthona intézményekben az intézményi térítési díj
megállapítása, a szolgáltatási önköltség megállapítása.
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna jogász
Krattinger Linda intézményvezető
Polonkai Istvánné intézményvezető
Bátori Zsuzsanna intézményvezető
Pataki Erzsébet intézményvezető
Benyoda Beáta gazdasági vezető
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulás 2015. február hó 25. napján tárgyalta a 7. napirend keretében a társulásban
résztvevő települések vonatkozásában ellátott kötelező és önként vállalt feladatokat, a
hatályos Társulási Megállapodásban részletezettek szerint. A társult települések a közös,
hatékonyabb feladatellátás miatt hozták létre a kistérségi tárulást, társulás keretében történő
feladatellátás esetén járó központi támogatás összege 2015. évben több mint 73 000 000 Ft,
amely jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a kötelezően ellátandó feladatok
esetében a fenntartó támogatása nem került tervezésre a költségvetésben. Jellemző, hogy
elsődlegesen azokat a természetbeni szociális ellátásokat támogatja magasabb összegű
kiegészítéssel a központi költségvetés, amelyek a települések lakosságszámára tekintet nélkül
kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok.
A társulási kiegészítő támogatás közös feladatellátás esetén illeti meg a fenntartót, az
éves központi költségvetési törvényben meghatározott szabályok szerint, azonban a
rendszer egyensúlyban tartása miatt az teljes összegben az intézmények
feladatellátására kerül átadásra, az elfogadott költségvetés szerint.
A kötelező feladatellátás mellett a Társulás önként vállalt feladatokat is lát el 2015.évben:
utcai szociális munka, támogató szolgáltatás, valamint 2 tanyagondnoki szolgálat is működik,
előbbiek 3 éves fenntartói pályázattal 2014.december hó 31. napjáig, amelyet egy évvel
jogszabályi kötelezettség alapján meghosszabbított a kormány.
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról V. cím
tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának
feladat- és jogkörét.
A Társulás, mint fenntartó köteles biztosítani a szociális intézmény folyamatos működésének
feltételeit, amelyhez az állam szociális szakmai programok meghirdetésével segítséget nyújt.

A fenntartó feladatai a jelen npirend keretében:
- konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat
- tartós bentlakásos intézmény esetén meghatározza azokat a férőhelyeket,
amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, és konkrét
összegben megállapítja a belépési hozzájárulást.
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
pontosan rögzíti, hogy melyek a fenntartó feladatai ezen a területen:
- meghatározza az intézmény költségvetését, valamint az intézményi térítési díjat.
A fenntartó elvárása a szabályos és hatékony működés mára minden intézményben
megvalósult. Ezt igazolja, hogy a csökkenő központi és fenntartói támogatás ellenére
intézményi térítési díjat évek óta nem emeltünk, és 2015. évben is kizárólag térítési díj
csökkentésről kell döntenie a fenntartónak.
A feladatok finanszírozása átalakult, és ehhez a fenntartónak is át kellett alakítania az ellátás
egész rendszerét. Minden intézmény alulfinanszírozott volt, amikor a társulás fenntartásába
került, gyakorlatilag mára visszaállt az eredeti intézményi kép ( KESZK, Életfa IO, CsSSK).
A fenntartóváltás oka éppen az volt, hogy a kiegészítő támogatások lehívásával többletforrás
érkezzen, hiszen a működési költségek –szolgáltatási önköltségek- nőttek, az állami
támogatások jelentős mértékben csökkentek ( akár 40%-kal) és az ellátottak jövedelme nem
tette lehetővé a térítési díjak jelentős mértékű emelését, a társult települések forrása is
csökkent évről évre, így további támogatást nem tudnak biztosítani.
1./ Az Életfa Idősek Otthona 2008. évben került a társulás fenntartásába.
2015. évben a gondozási napok száma: 41 303, ebből demens 15 232.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése döntése szerint a megüresedő férőhelyek
átminősítése emelt szintű férőhelyről átlagos ellátást nyújtó férőhelyre megkezdődött 2008.
évben. Jelenleg 90 átlagos ápolás és 34 emelt szintű ellátást biztosító, a finanszírozási
rendszerbe befogadott férőhellyel rendelkezik az intézmény, a szolgáltatói nyilvántartás
szerint.
A központi támogatások radikális csökkentését – 80 %!- a társulási kiegészítő támogatás –
19.000.000 Ft összegben pótolta, mely utóbb megszűnt. Üres férőhely nincs, a várakozók
száma jelentős emelkedést mutat, általában közel 50 fő várja a beköltözést.
Az intézmény korábban megszüntetett szolgáltatásai az érdekképviseleti fórummal történő
egyeztetések alapján ismét működnek, így a betegszállítás, fizokotherápia, mozgásterápia,
kirándulások, közösségi programok más intézményekkel, régi módi vasárnapok helyben
készült ételekkel és a helyi konyha készíti a reggelit és vacsorát is. Az intézményi térítési
díjjal egyező mértékű személyi térítési díj megfizetését a lakók vagy hozzátartozók vállalják,
96% a teljes összeget fizetők aránya. Probléma volt a jelentős számú demens és
mozgásfogyatékos ellátott megjelenése az intézményben azért, mert annak tárgyi feltételeit
nem alakították ki a rendelkezésre álló forrás ellenére sem. 2014. évben a demens részleg
elkészülte ebben jelentős előrelépés.
Több ízben mutatkozott ellátotti igény arra, hogy az elhelyezés korábbi feltételei szerint
lehessen beköltözni – emelt szintű férőhelyre- egyszemélyes és kétszemélyes önálló
lakrészbe, mely szoba, konyhával, fürdőszobával és terasszal.
Az Életfa Idősek Otthonában ezért ismét javasoljuk az emelt szintű ellátás lehetővé
tételét, a mai ülésen elfogadásra kerülő szakmai program, házirend és megállapodás
tervezet ennek alapján készült. Az egyszeri hozzájárulás összegét előzetes vélemények
begyűjtése alapján javasoljuk, egyszemélyes lakrész esetében 3.250.000 Ft összegben,
míg kétszemélyes lakrész esetében két személy egyidejű költözése esetén 2.000.000 Ft
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összegben. A hozzájárulás időarányos részét vissza kell fizetni a jogosultnak,
amennyiben a jogviszony 5 éven belül megszűnik – kivéve elhalálozás esetén.
Szintén javasoljuk az átlagos ápolást, gondozást nyújtó valamennyi férőhelyre
vonatkozóan - 90 -500.000 Ft belépési hozzájárulás bevezetését, melyet az újonnan
belépő ellátottnak kell megfizetnie. A belépési hozzájárulás összege évente egy
alkalommal változtatható meg és azt a fenntartó köteles közzétenni. A belépési
hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló
személy fizeti meg. Ellátási kötelezettség esetén az ellátás nem tagadható meg, a belépési
hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől. Ha a gondozás az intézménybe történő
beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét a
jogosultnak vissza kell fizetni, vagyis az ellátottnak, vagy örökösének, vagy aki a
befizette. A belépési hozzájárulást a fenntartó kizárólag az intézmény működtetésére és
fejlesztésére fordíthatja.
Az Életfa Idősek Otthona működése kiváló, gazdálkodása stabil és kiszámítható, a tárgyi
és személyi feltételek hiánytalanul rendelkezésre állnak, a szakmai munka példaértékű,
amit utóbb a szakmai és felügyeleti szervek, ellátott-jogi képviselő is több ízben rögzített
ellenőrzése során. Saját működési bevételei jól kiszámíthatóak, tervezhetőek, további
felújításra adnak lehetőséget akár önerőként is, pl. energiahatékonyságot növelő
pályázati lehetőség esetén. A lakószobák felújítása megkezdődött, több lakóegység 4 éve
nem volt festve sem, így megszépült és tiszta környezet lesz a közös helyiségek mellett az
egyéni lakrészekben is hamarosan. Ahhoz azonban, hogy az intézményben a fejlesztések és
szolgáltatások színvonala növekedjen a változó igényekhez, további források bevonása
szükséges, az elvárható öngondoskodást nagyobb mértékben megvalósító források
bevonásával ez elérhetővé válik. Ezzel lényegesen gyorsabban és nagyobb mértékben
igazodhatnak a tárgyi és személyi feltételek az ellátottak valós igényeihez, a jobb
minőségű napi szintű ellátás végett. A források csak ezt a célt szolgálhatják.
Intézményi térítési díj emelését fentiekre tekintettel nem javasoljuk 2015- évben.
Az Életfa Idősek Otthonában a férőhelyek 15%-ig felvehető olyan személy, aki gondozási
szükséglettel nem rendelkezik, amennyiben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető
más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj
megfizetését. A melléklet emiatt tartalmazza a szolgáltatási önköltséget is, az 2015. évben
a tervezett költségek alapján 5.434 Ft / ellátási nap és 163.020 Ft / hó, mindhárom ellátás
esetén – emelt szintű, átlagos ápolás és gondozás és demens ellátás, a javasolt intézményi
térítési díj 3170 Ft / nap, 95.100 Ft / hó.
2./ A Békéscsabai Kistérségi Szociális Központot.
A társulás fenntartásába került 2007. évben, 19 telephelyen nyújtotta szolgáltatásait, jelenleg
14 telephelyen alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat is nyújt.
Alapszolgáltatások:
Szociális étkeztetés : 90 714 adag / 361 ellátott
A szociális étkeztetés kötelező feladatellátása minden településnek, lakosságszámra tekintet
nélkül. A szociális konyha átadásának hiánya miatt a várt növekedés nem valósult meg,
ugyanakkor a napi 60 adag meleg étel kiosztása ingyenesen a hajléktalan személyek részére, a
leghátrányosabb réteg számára is elérhetővé teszi a napi egyszeri egy tál meleg ételt a krízis
időszakban. A vásárolt élelmezés és a befolyt térítési díj között – további költség nélkül is
– közel 5 millió forint a hiányzó összeg- az alacsony jövedelmek miatt éves szinten. A
szolgáltatási önköltség 751 Ft / adag/ nap. Az alacsony jövedelmek miatt azonban
mégsem javasoljuk az intézményi térítési díj emelését, a központi támogatás
átcsoportosítása lehetőségére tekintettel. Sajnos a központi támogatás évek óta nem nőtt,
az alap 55.360 Ft / fő / év, a társulási kiegészítő 10 %. Ez gyakorlatilag az általános
forgalmi adóra elég,térítésmentes vagy kedvezményes étkezés esetén pedig arra sem.
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Javasoljuk azonban, hogy kiszállítás esetén külön díj kerüljön bevezetésre, mert több
ízben tapasztalható, hogy akár ellátott akár családtag a szállítást meg tudná oldani, de
amíg az ingyenes, nem ösztönzi erre őket.
A melléklet tartalmazza az egységes intézményi térítési díj megtartását és a kiszállítás
díját is, az változatlan mértékű marad, 425 Ft / adag/ nap +ÁFA, a kiszállítás díja: 160
Ft / család / nap.
Nappali ellátások
Idős nappali ellátás: 43 689 gondozási nap / 174 ellátott
A nappali ellátások igen népszerűek a lakosság életében, jól működő klubokban folyik a
közösségi élet. Igazi, baráti kapcsolatok alakulnak ki, a programokat egyre többen látogatják.
Nagyon népszerűek a közérzet javító masszázsok, az egészségmegőrzését szolgáló programok
és a magyar hagyományoknak megfelelő ünnepek, kiváló hangulattal.
A szolgáltatási önköltsége napi 760 Ft / fő volt, a központi támogatás 109.000 Ft / fő / év, a
társulási kiegészítő támogatása 50 % (168.500 Ft) a korábbi évekhez hasonlóan nem
javasoljuk intézményi térítési díj bevezetését, az 0 Ft.
Demens nappali ellátás: 18 003 gondozási nap / 72 ellátott
A demens nappali ellátást a szervezeti átalakítás kapcsán vezettük be, részben más ellátási
formából, részben új ellátottként kerültek ide ellátottjaink. Ezen feladatellátások központi
támogatása a nappali ellátás támogatásának közel négyszerese, jelenleg 500.000 Ft/ fő / év a
társulási kiegészítő 10 %.
Ennek hiányában biztosan állítható, hogy ma már finanszírozhatatlan lenne a rendszer,
hiszen ez évente mintegy 40 000 000 Ft többlettámogatást jelent az alapszolgáltatásban.
A demens ellátás hatékonyan működik, speciális foglalkozások vannak, azokhoz a tárgyi
feltételek egyre jobb minőségben rendelkezésre állnak. A szolgáltatási önköltség 2513 Ft /
fő / nap, a javasolt intézményi térítési díj étkezés nélküli ellátás esetén 0 Ft, étkezés
esetén 350 Ft / fő/ nap, a előző évivel egyező mértékű.
Fogyatékos nappali ellátás: 4250 gondozási nap / 17 ellátott
A fogyatékos nappali ellátás bevezetése 2012. évben történt, sajnos nem minden telephely
felel meg a tárgyi feltételeknek, ezért működési engedélyt ezekre kérni nem tudtunk.
Az ellátás sajátosságaihoz igazodva vannak programok, terápiás, a fogyatékosság jellegének
megfelelő fejlesztő foglalkozások. A támogató szolgáltatással jól együttműködve folyik az
ellátás, akár az ellátottak klubba történő szállítását is megoldva.
A fogyatékos nappali ellátás 9.350.000 Ft éves támogatása szintén jelentős forrása a
működésnek, mely alapot ad arra, hogy a szolgáltatási önköltség 1.902 Ft ellenére
étkezés nélkül az intézményi térítési díj 0 Ft legyen, étkezéssel pedig 350 Ft / Fő/ nap.
Szenvedélybetegek nappali ellátása: 6201 nap / 25 ellátott
Kiválóan működik az új telephelyen – Bartók Béla út- 20 férőhelyről 30 férőhelyre
bővítettük a létszámot, szinte teljes a kihasználtsága, minden nap nyitva van.
Az átalakítás megkezdésekor13 férőhely volt betöltve.
2015. február 11-én tartott helyszíni ellenőrzést az NRSZH, kiváló szakmai munkát
állapított meg. Jellemzően alkoholbetegek látogatják, a napi szintű kapcsolat számukra
nagyon fontos, igazi kapocs és kapaszkodó a következő időszakhoz.
Éves központi támogatása 372.000 Ft / fő, összesen 9.300.000 Ft. Ez megfelelő alapot ad
itt is ahhoz, hogy a napi 1245 Ft szolgáltatási önköltség ellenére az étkezés nélküli
intézményi térítési díjat 0 Ft összegben, míg az étkezéssel igénybe vett ellátást is
mindössze 200 Ft /fő / nap összegben határozzuk meg. Az elmúlt 2 évet vizsgáltunk meg a
személyi térítési díj vonatkozásában, mely alapján a korábbi 350 Ft / fő/ nap intézményi
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térítési díj 40%-os személyi térítési díj tényleges fizetést jelentette, ezért annak ilyen mértéke
nem indokolt az ellátottak jövedelme alacsony, annak megfizetésére képtelenek. A napi egy
tál meleg étel nekik biztonságot ad, és rendszeres megjelenésük biztosítja az ellátás célját is.
Házi segítségnyújtás: 96 016 gondozási nap/ 383 ellátott
2010. évben a házi segítségnyújtásban közel 50 főt láttak finanszírozás nélkül, ez több mint
11 304 000 Ft kiesés volt. A működési engedélyek szükséges módosítása 2011. évben
megtörtént, jelenleg 586 az engedélyezett férőhelyünk. A feladatellátás finanszírozása
jelentős mértékben csökkent, több mint 20%-kal, a növekvő költségek ellenére, jelenleg
az ellátás térítésmentes mindenki számára. Ennek felülvizsgálata indokolt 2015. évben.
A működési költségek nem finanszírozhatóak a központi támogatásból, működési
bevétel térítési díj hiányában nincsen, a hiányzó forrás mintegy 30 000 000 Ft
amennyiben az előző évi szintű marad a feladatellátás. Ezt az összeget a társult települések
által nyújtott támogatás, a térítési díj bevezetése biztosíthatja akár együttesen.
Jelenleg a 135 Ft / gondozási óra szolgáltatási önköltség ellenére a javasolt intézményi
térítési díj 0 Ft azzal, hogy azt a 2015. évben mutatkozó ellátási igények alapján felül kell
vizsgálni május hónapban.
Erre a feladatellátásra egyre növekvő az igény. A 2015. évi jogszabályváltozások
szigorítottak a feladatellátás tartalmán, sokkal magasabb ápolási igénnyel lehet
bekerülni a rendszerbe, a szakmai létszám további szigorítása pedig növeli a
költségeinket nyártól. A szolgáltatási önköltség számítása során ezeket majd számba kell
venni, megtalálva rá a forrást a felülvizsgálatkor.
Támogató szolgáltatás: 8780 feladategység, ebből 1345 személyi segítés és 7435
személyszállítás
Három éves finanszírozási szerződését egy éves időtartammal jogszabályváltozással
hosszabbította meg a kormány, így azt 2015. december 31. napjáig az előző időszak
finanszírozásával azonos feltételek szerint kell ellátni. A támogatás évek óta jelentős
mértékben csökken, több mint 30%-kal, jelenleg 12 980 000 Ft. Nem kötelező
feladatellátás, az igény nagy rá. ( A 2014. évi vállalt feladatmutató 6230 volt!)
Az üzemanyagár és személyi jellegű kiadások (kötelező béremelés) növekedése nehezíti a
finanszírozásból történő ellátást, a hatékonyabb működést a gépkocsik cseréje nagy
mértékben segítette elő. Tekintettel az ellátottak körére – fogyatékos személyek- 0 Ft
összegben javasoljuk az intézményi térítési díjat megállapítani. Szociálisan nem rászorult
személy esetében pedig a fizetendő térítési díj számításánál arra törekedtünk, hogy legalább a
költségeink jelentősebb része terüljön meg. A gépkocsik leterheltsége miatt, ilyen személyek
ellátására nem igazán van lehetőség.
2 tanyagondnoki szolgálat működik
Az egyik Békéscsabán, a másik Kétsoprony községben.
Mindkét szolgálat rendelkezésére áll gépkocsi, a támogatás 25%-kal nőtt, mely a
gépkocsik olcsóbb üzemeltetésűre való cseréjével biztosítja a feladatellátást, ami önként
vállalt feladat, térítésmentesen kell biztosítani azt.
A szakosított ellátás
2015. évben ellátottak száma: 66 787 gondozási nap, ebből 19 966 demens.
Fontos döntéseket kellett meghozni 2011. óta, tekintettel arra, hogy az Ady utcai Idősek
Otthona telephely kivételével a további hat telephely működési engedélye 2012. 12. 31.
napjával lejárt. Az engedélyek meghosszabbítása részben megtörtént, így a Csaba utcai Idősek
Otthona 2014. december hó 31. napjáig 37 férőhelyen működhetett, jelenleg ismét kértük. Az
Ady utcai Idősek Otthona férőhelyszám bővítése -42- jelentős mértékben hozzájárult ahhoz,
hogy a határozott idejű, rendkívül rossz tárgyi feltételekkel rendelkező telephelyekről az
ellátottak elhelyezése biztosított legyen. Az Ady utcai Idősek Otthona működési engedélye
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határozatlan idejű, jelenleg 129 tartós és 4 átmeneti, vagyis összesen 133 idős otthoni
férőhellyel működik. Tárgyi és személyi feltételei teljes körűen biztosítottak az ellátáshoz,
jelenleg százszázalékos kihasználtsággal működik, a korábbi 85-90 % helyett, amikor a
férőhelyek száma 91 volt. Jelenleg a 4 átmeneti férőhelyre nincs igény, ami azt mutatja,
hogy a gondozóházi férőhelyek megszüntetése időszerű döntés volt, azonban az kötelező
feladat, így legalább 4 férőhely megtartása kötelező és indokolt is.
A szolgáltatási önköltség 5.079 Ft / nap / ellátott (demens, átlagos ápolás, átmeneti), a
javasolt intézményi térítési díj 2.800 Ft / nap, havi 84.000 Ft, az előző évivel azonos,
minden telephelyen és ellátásban.
Javasoljuk az egyszemélyes és kétszemélyes lakószobákban történő elhelyezés ( 11+21
férőhely) esetén belépési hozzájárulás bevezetését, egyszemélyes lakószoba esetén az
360.000 Ft, kétszemélyes lakószoba esetén 240.000 Ft lesz, a már ismertetett szabályok
szerint. A személyi térítési díjat az intézményi térítési díjhoz képest jelenleg 77 %
ellátott képes megfizetni, az ellátottak 10 %-a fizet 80-90 %-ot, 10 %-a fizet 60-70%-ot,
5 ellátott fizet 30%-ot és 1 ellátott 20 %-ot. A magasabb összegű térítési díj
megfizetésére jellemzően az alacsony jövedelmek miatt nem képesek az ellátottak, és
nincs olyan személy sem, aki azt vállalná helyettük. Ennek ellenére a belépési díj
megfizetése mellett, a jobb elhelyezési körülményekre mutatkozik igény itt is.
3. A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
A Hajléktalanok Átmeneti Szállója és Nappali Melegedője
2014. évben gondozási napok száma a szállón: 7550, amely 21 ellátott.
2014. évben gondozási napok száma a melegedőben: 6594, amely 26 ellátott.
A szálló felújítása a biztonságos ellátás érdekében az intézmény saját forrásából megvalósult,
30 férőhelyen nyújt ellátást a szálló, és 20 férőhelyen a nappali melegedő is működik itt.
Itt van az utcai szociális munka központja is, melynek ellátását gépkocsi is biztosítja. Napi
egy tál meleg étel biztosított 2014. november 3. óta minden hajléktalan személy részére,
valamint napi hideg élelmiszer csomag, utóbbi pályázati forrásból, az utcai szociális munka
ellátására 2015. december hó 31. napjáig rendelkezik a fenntartó ellátási szerződéssel.
A nappali melegedő szolgáltatásait térítésmentesen kell biztosítani.
A szállón jelenleg élők között többen vannak, akik jelentős összegű jövedelemmel
rendelkeznek, 40.000-100.000 Ft összegig, ezért a napi szolgáltatási önköltséghez és a
jövedelemhez is próbáltuk igazítani az intézményi térítési díjat. A szolgáltatási önköltség
3 067 Ft / nap, az intézményi térítési díjat a megszerzett jövedelem arányában
határoztuk meg, mely valószínűleg arra ösztönzi az ellátottat, hogy munkát találva
minél előbb továbblépjen, visszailleszkedve a társadalmi környezetbe.
A javaslat:1 - 28.500,- Ft jövedelemig:
170,- Ft/fő/nap
5.100,- Ft/fő/hó
28.501 - 57.000,- Ft jövedelemig:
340,- Ft/fő/nap 10.200,- Ft/fő/hó
57.001 - 85.500,- Ft jövedelemig:
510,- Ft/fő/nap 15.300,- Ft/fő/hó
85.501,- Ft jövedelem felett:
680,- Ft/fő/nap 20.400,- Ft/fő/hó.
A Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona
2014. évben GyÁO 1 909 gondozási nap, amely 5 ellátott
2014. évben a CsÁO 5.012 gondozási nap, amely 14 ellátott.
Férőhely átcsoportosítást hajtottunk végre, a valós igények alapján a családok átmeneti
otthona férőhelyét 16 főről 22 főre növeltük, míg a gyerekek átmeneti otthonában a 12
férőhelyet 6 főre csökkentettük. Az engedélyhez minden hatóság és az NRSZH is
hozzájárult, azt befogadta, így az a napokban várhatóan megérkezik. Az ellátás jelenleg a
családok átmeneti otthonában 100% férőhelyen működik, egy gyermek lakik a gyermekek
átmeneti otthonában. Helyettes szülőnél nincs gyermek elhelyezve.
A Gyermekek Átmeneti Otthonában nem mutatkozik növekvő igény, a személyi térítési díj
megfizetése jellemzően nem okoz gondot, a szülő rendelkezik jövedelemmel. Erre tekintettel
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és a magas szolgáltatási önköltségre, mely 8 431 Ft / nap, a javasolt intézményi térítési díj
az előző évivel egyező mértékű napi 2000 Ft, havi 60.000 Ft.
A Családok Átmeneti Otthonában a szolgáltatási önköltség a magas kihasználtság miatt
2676 Ft / nap, ezért az ellátottak szerény mértékű jövedelméhez is igazodva azt
javasoljuk az előző évinél lényegesen alacsonyabb, 40%-os csökkentett mértékben, 590
Ft / napi és 17.700 Ft havi összegben elfogadni. A családok két éves jövedelmeit vizsgálva
a személyi térítési díj 9-15.000 Ft között mozgott, tehát a magasabb intézmény térítési
díj sem eredményezett többletbefizetést, mint az várható a csökkentés esetében.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat egyre több ügyben jár el, 2015. február hó 18.
napján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala átfogó ellenőrzést
tartott, kiváló szakmai munkát állapított meg az intézményben minden egyes
munkaterületen. A szakmai munka teljes körűen biztosított, a személyi és tárgyi feltételek a
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak. A Békéscsaba területén általuk nyújtott
adósságkezelési és krízis szolgáltatás ( 2014. évben adósságkezelésben 411 kapcsolattartás,
200 krízis kifizetés történt) jelentős többletterhet ró a szakmai dolgozókra, a helyszíni
ügyintézés órákba telik, leterheltségük nem fokozható, erre forrás jelenleg nem áll
rendelkezésre. Az intézménynek ezek nem kötelező feladatai.
Felül kell vizsgálni a Fövenyes utcai kihelyezett iroda működését, annak fenntartása
jelentős többletköltséget jelent, de az ügyintézés során elkerülhetetlen a Szabadság téri
központban az ügyintézés, így annak okszerűségét már vizsgálják az intézmény
munkatársai.
A hatékony munkavégzés minden területen átfogóan megvalósul, további jelentős
költségmegtakarítás nem érhető el, ezért meg kell vizsgálni a meglévő szolgáltatások
tartalmát, azok szükségességét a valós igényekhez, a jogszabályi tartalomhoz, valamint meg
kell vizsgálni a további működési bevételek lehetőségét is.
A fenntartó köteles a szolgáltatási önköltséget meghatározni április1-ig. Ennek során
számba kell venni a fentieket a jogszabályváltozások mellett. A központi támogatások
változása egyértelműen mutatja az állami szándékot, vagyis azt, hogy egyre inkább
előtérbe kerül az öngondoskodás és csak azt finanszírozza a központi költségvetés, amire
az egyénnek valós szükséglete alapján nincs saját forrása.
A jogszabályok módosítása elsősorban a meglévő ellátási formák működésének hatékonyabbá
tételét, a szolgáltatások fenntarthatóságát célozzák, hosszabb ideje fennálló, a fenntartók által
jelzett problémákat igyekeznek orvosolni a működési nehézségek csökkentése érdekében.
Az intézményi térítési díj szabályainak változása
A módosítás értelmében megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja,
amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás
különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj
meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A
módosítás a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt
hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik
jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.
„115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési
díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év
közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében
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is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”
Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben
A szociális szolgáltatások hosszú távú fenntarthatósága szükségessé teszi, hogy a szolgáltatási
rendszer finanszírozási módjaiban ki kell alakítani az öngondoskodást nagyobb mértékben
megvalósító források bevonásának lehetőségét. Ennek egyik lépéseként bevezetésre került a
belépési hozzájárulás meghatározásának lehetősége a fenntartók számára. Belépési
hozzájárulás – a rehabilitációs intézmények, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú
lakóotthon kivételével – a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett tartós bentlakásos
ellátás esetében kérhető az igénylő beköltözését megelőzően. Az állami, önkormányzati,
nem állami és egyházi fenntartó egyaránt megállapíthatja konkrét összegben az általa
meghatározott egyes intézményi férőhelyekre.
A belépési hozzájárulás maximális összege nyolc millió forint lehet, melyet a fenntartó
évente egyszer változtathat meg, és amelyet az állampolgárok tájékoztatása érdekében
közzé kell tennie.
A kötendő megállapodásnak tartalmaznia kell a belépési hozzájárulás összegét, az azt
megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére
vonatkozó szabályokat.
Tekintettel arra, hogy az ellátásra szoruló személyek jelentős része nem rendelkezik
megfelelő rendszeres jövedelemmel, vagyonnal, hogy hozzájárulást tudjon fizetni, ezért az ő
ellátásuk érdekében a feladatellátásra kötelezett fenntartó nem tagadhatja meg az ellátást csak
azért, mert az igénylő a belépési hozzájárulást nem képes megfizetni.
Az ellátotti érdekekre tekintettel garanciális elem, hogy ha az ellátás az intézménybe történő
beköltözést követő 3 éven belül megszűnik – ideértve az ellátott elhalálozásának esetét is –, a
fenntartónak a hozzájárulás időarányos részét vissza kell fizetnie. Amennyiben az
intézményi jogviszony az ellátott halála miatt szűnik meg, a visszafizetendő összeg az
örökösnek, illetve a befizetőnek jár vissza.
A fenntartónak a belépési hozzájárulásból származó bevételi forrást az intézményei
működtetésére és fejlesztésére kell fordítania.
A megüresedett emelt szintű férőhelyek betöltése esetén a fenntartó választhatja a neki
kedvezőbb belépési hozzájárulás szabályainak alkalmazását, de ez a férőhely minősítését
nem érinti.
Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
A szociális intézmények térítésmentes ellátást biztosítanak az olyan személyek számára, akik
az intézménybe történő felvételükkor nem rendelkeznek jövedelemmel, mivel rendszeres
pénzellátásuk – pl. rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás, stb. – megállapítása még
folyamatban van. Ugyanakkor később a rendszeres pénzellátás az ellátott számára akár több
hónapra visszamenőlegesen kerül megállapításra, a kérelem beadásának napjától, azonban az
intézmények a személyi térítési díjat eddig nem állapíthatták meg visszamenőlegesen, a
felülvizsgálatot megelőző időszakra. A módosítás biztosítja azt a lehetőséget, hogy ha az
ellátott részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra, a személyi
térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő
napja legyen.
„115. § (7) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem
kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és
részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a
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személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való
jogosultság kezdő napja.”
Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása
Az Szt. szerint, ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az
intézmény biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett
ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. A jelzálogjogot a folyó évi hátralék erejéig
lehetett bejegyezni. A módosítás kiküszöböli az értelmezési nehézségeket a „folyó évi”
meghatározás elhagyásával, így ez a jövőben nem jelent sem időbeli, sem összegbeli
korlátozást.
„119. § (3) A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott hátralék erejéig lehet
bejegyezni. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi
feltételek fennállása esetén - a fenntartó kérelme alapján - határozatot hoz. A határozatot az
ingatlanügyi hatósággal közölni kell.”
A belépési hozzájárulás bevezetésével összefüggésben a fenntartók országos jelentési
rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettsége kibővült azoknál a szolgáltatásoknál, ahol
belépési hozzájárulás megállapítható, az alábbi adatokkal:
- a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,
- a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege, valamint
- a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet módosításai
Az intézményi térítési díj megállapítására vonatkozó Szt.-beli szabály módosításával
összefüggésben a rugalmasabb térítési díj megállapítást célozza egyes részletszabályok
hatályon kívül helyezése. Ezek érintik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, valamint a nappali ellátás térítési díjára
vonatkozó rendelkezéseket.
A belépési hozzájárulás bevezetésével a fenntartót közzétételi kötelezettség terheli a belépési
hozzájárulás összegének tekintetében.
Változott a 3. számú melléklet szerinti térítési díj nyilvántartási törzslapja azzal
összefüggésben, hogy a „folyó évi” meghatározást a törvényi szintű módosítás hatályon kívül
helyezte.
Hatályon kívül helyezésre került az 1. számú mellékletben meghatározott Gondozási napló a
házi segítségnyújtásban részesülőkről elnevezésű dokumentum. E helyett új gondozási napló
került bevezetésre, amelyet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. számú
melléklete tartalmaz. Az SzCsM rendelet hatálybalépéséig a korábbi gondozási napló
használandó, a hatálybalépést követően pedig az újat kell vezetni.
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet módosításai
Támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások esetén naponta be kell jelenteni az
igénybevevői nyilvántartásba, hogy az adott napon kik vették igénybe az ellátást. A
9

párhuzamos finanszírozás és az ebből fakadó vitás kérdések kiküszöbölése érdekében
szabályozásra került, mely esetekben lehetséges e két szolgáltatás együttes finanszírozása más
szolgáltatásokkal.
A működési támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályok módosításai biztosítják az
államháztartásról szóló törvénnyel és végrehajtási rendeletével való összhangot. A
módosítás szerint a fenntartónak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ügyleti, illetve késedelmi kamatot kell
megfizetnie a visszafizetendő működési támogatás összege után. Pontosításra kerültek
továbbá a visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos egyes eljárási szabályok is.
Fenti változások áttekintése mellett tehát megállapítható, hogy a fenntartói feladatok
ellátása során szem előtt kell tartani, hogy a társult településeknek sem áll rendelkezésre
várhatóan többletforrás a feladatok finanszírozására, így a szolgáltatási önköltség
meghatározása és a számított intézményi térítési díj felülvizsgálata szükséges lehet az év
későbbi szakaszában, arra a jogszabály lehetőséget ad.
A Társulás önként vállalt feladatot csak akkor vállaljon, ha arra igazolható módon a
forrás rendelkezésre áll, hiszen a kötelező feladatellátás is feszített és hatékony
gazdálkodást kíván a feladatot ellátó intézményektől. Az intézményi térítési díjakra a
javaslatok ennek számbavételével történtek, alacsony ellátotti jövedelmekkel kell
számolni az ellátottak jelentős számánál. Tovább szükséges vizsgálni a fenntartói körön
kívül bevonható forrásokat – működési bevételek növelése, térítési díj és egyéb
szolgáltatások bevezetése, amelyért díj kérhető, pályázati lehetőségek- melyek a
teljesebb körű és jó minőségű ellátást egyenlő keretek között biztosítják a települések
mindegyikén.
Mindezek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa a jelen előterjesztés 1. számú mellékletével szó szerint megegyező szöveggel
elfogadja a szolgáltatási önköltségeket és a megállapított intézményi térítési díjakat.
2. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ által ellátott házi segítségnyújtás szakmai feladattartalmát, a tényleges
ellátáshoz igazodó, eltérő mennyiségű és minőségű szolgáltatások térítési díj
bevezetésének lehetőségét felül kell vizsgálni, annak szakmai tartalmát ki kell
dolgozni.
Felelős: 1. pont: Szarvas Péter TT elnöke
2.pont: TT jogász
Bátori Zsuzsanna intézményvezető
Krattinger Linda intézményvezető
Benyoda Beáta gazdasági vezető
Határidő: 1. pont: 2015. április 01.
2. pont: 2015. május 31.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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1. számú melléklet
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központban (BKESZK) az ellátások és
szolgáltatások intézményi térítési díja (2015. évre)
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I.

Szociális étkeztetés:
Szolgáltatási önköltség: 751 Ft/ adag / nap

- intézményi térítési díj:
étkeztetés:
kiszállítás:
étkeztetés kiszállítással:

II.

425 + áfa Ft / adag / nap (540 Ft/ adag / nap)
140 Ft / család / nap
680 Ft / nap

Házi segítségnyújtás:
Szolgáltatási önköltség: 135 Ft / gondozási óra

-intézményi térítési díj:

0,- Ft/ gondozási óra

III./1. Nappali ellátás idősek klubjában:
Szolgáltatási önköltség: 760 Ft / fő /nap
-intézményi térítési díj:

0,- Ft/ fő / nap

III./2.Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
Szolgáltatási önköltség: 2513 Ft / fő / nap
-intézményi térítési díj:

350,- Ft/ fő /nap

III./3.Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül
Szolgáltatási önköltség: 2513 Ft / fő / nap
-intézményi térítési díj:0,- Ft/ fő /nap
III./4.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
Szolgáltatási önköltség 1.902 Ft /fő / nap
-intézményi térítési díj:

350,- Ft/ fő /nap

III./5.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül
Szolgáltatási önköltség 1.902 Ft /fő / nap
- intézményi térítési díj:0,- Ft/ fő /nap

IV.Szenvedélybetegek nappali ellátása :
IV.1. Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezés nélkül
Szolgáltatási önköltség: 1.245 Ft /fő / nap
- intézményi térítési díj: 0,- Ft/ fő /nap
IV.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezéssel
Szolgáltatási önköltség: 1.245 Ft /fő / nap
- intézményi térítési díj:

200,- Ft/ fő /nap

V.Támogató szolgáltatás:
Működési költség:
Személyi segítés
- intézményi térítési díj:
0,- Ft/óra
Szállítási kilométer díj – 1 személy esetén
- intézményi térítési díj:
0,- Ft/km

12.980.000,- Ft

Ha a szállítást egyidejűleg több jogosult veszi igénybe, a szállítási díjat személyenként
külön-külön kell megállapítani.

VI.Tanyagondnoki szolgálat:
- intézményi térítési díj:
0,- Ft/fő/nap
- térítésmentesen kell nyújtani az 1993. évi III. törvény 115/A. § (1) bek. alapján

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
VII. Ápolást, gondozást igénylő ellátás
VII. 1. Ady Endre utcai Idősek otthona
- intézményi térítési díj:
átlagos ápolást, gondozást igénylők : 84.000,- Ft/hó 2.800,- Ft/nap
demens ellátást igénylők :
84.000,- Ft/ hó 2.800,- Ft/nap
átmenetielhelyezettek:
84.000,- Ft/hó 2.800,- Ft/nap
Belépési hozzájárulás:
egyszemélyes szobában: 11 férőhely 360.000 Ft / fő
kétszemélyes szobában: 42 férőhely 240.000 Ft / fő ( 2 fő együttes elhelyezése esetén)
VII. 2. Csaba Utcai Idősek Otthona
- intézményi térítési díj:
átlagos ápolást, gondozást igénylők: 84.000,- Ft/hó2.800,- Ft/nap
demens ellátást igénylők:
84.000,- Ft/hó 2.800,- Ft/nap

2. számú melléklet
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott
Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthonában (2015. évre) a szociális ellátások
intézményi térítési díja
SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
VIII. 1. Emelt szintű ellátást igénylők:
- intézményi térítési díj: 95.100,- Ft/hó

3.170,- Ft/nap

VIII. 2. Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátást igénylők:
- intézményi térítési díj: 95.100,- Ft/hó
3.170,- Ft/nap
VIII. 3. Demens ellátást igénylők:
- intézményi térítési díj: 95.100,- Ft/hó

3.170,- Ft/nap

Belépési hozzájárulás:
90 átlagos ápolás, gondozást és demens ellátást nyújtó férőhelyeken: 500.000 Ft
Egyszeri belépési díj emelt szintű férőhely igénybevétele esetén:
34 emelt szintű ellátást nyújtó férőhelyen
egyszemélyes szobában történő elhelyezés esetén: 3.250.000 Ft
kétszemélyes szobában történő elhelyezés esetén: 2.000.000 Ft / két személy egyidejű
költözése vagy elhelyezése esetén /

3. számú melléklet
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (2015.év) ellátásaira
megállapított intézményi térítési díjak
IX. Hajléktalanok Átmeneti Szállása
- intézményi térítési díj:
1- 28.500 Ft jövedelemig:
28.501-57.000 Ft jövedelemig:
57.001-85.500 Ft jövedelemig:
85.501 Ft jövedelem felett:

170 Ft / fő/ nap
340 Ft/ fő / nap
510 Ft /fő / nap
680 Ft / fő /nap

5100 Ft / fő/ hó
10.200 Ft / fő /hó
15.300 Ft/ fő / hó
20.400 Ft /fő/ hó

X. Nappali Melegedő
- intézményi térítési díj:
0- Ft/ fő/ nap
A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0,- Ft, az 1993. évi III. tv. 115/A. §
(1) bekezdés f) pontja alapján térítésmentesen kell biztosítani.

4. számú melléklet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A gyermekek átmeneti otthonában igénybe vett ellátásért fizetendő személyi térítési díj
megállapítására a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni
Az intézményi térítési díjak:
szolgáltatási önköltség: 8.431 Ft / nap 252 930 Ft / hó
2.000,- Ft/ fő / nap
60.000,- Ft/ fő / hó

5. számú melléklet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A családok átmeneti otthonában igénybe vett ellátásért fizetendő személyi térítési díj
megállapítására a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az intézményi térítési díjak:
Szolgáltatási önköltség: 2.676 Ft / nap 80.280 Ft / hó
590 Ft/ fő / nap
17. 700 Ft/ fő / hó

6. számú melléklet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyettes szülői ellátás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj megállapítására a
Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni
Az intézményi térítési díjak:
Helyettes szülői szolgáltatás
Helyettes szülői díj egy gyermekre vetítve 15.000 Ft / hó 180.000 Ft / év
Nevelési díj
34.200 Ft / hó 410.400 Ft / év
Ellátmány
8.550 Ft / hó 102.600 Ft / év
Összesen:
57.750 Ft/ hó 693.000 Ft = év

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 24-i ülésére
az 6. sz. napirendhez
Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a
KÖZOP 3.2.0/C-08-11-2011-0028 azonosítószámú, „"Kerékpárral a munkába! Kerékpárút kiépítése Békéscsaba - Kondoros között" tárgyú projekt kivitelezése
során felmerült lőszer-mentesítési pótmunka elszámolása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő:
 Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
 Szeverényi Melinda PB elnöke
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vállalkozási szerződés
Teljesítésigazolás
Kifizetési kérelem
EL-KÁ fizetési felszólítása
Válaszlevél tervezet fizetési felszólításra
Válaszlevél jogi véleményezése

Tisztelt Társulási Tanács!
Az EL-KÁ Tűzszerész Kft által elvégzett lőszer-mentesítési munka a KÖZOP-3.2.0/c-08-112011-0028 kódszámú, „Kerékpárral a munkába” – Kerékpárút kiépítése Békéscsaba –
Kondoros között projekt építéséhez kapcsolódik, amelyet a Társulás pályázati forrásból
valósít meg. A projekt finanszírozása 100 %-os intenzitású.
A pótmunkára, jogszabályváltozás miatt vált szükségessé, ugyanis a kerékpárút építést
megelőzően, az építési területen lőszer-mentesítési feladatot kell elvégezni. Ez a pályázat
benyújtásakor még nem volt ismeretes, így lehetőség nyílott a pótmunka elfogadtatására.
Tekintettel arra, hogy a kerékpárút építését a Társulás pályázati forrásból valósítja meg, így az
EL-KÁ Tűzszerész Kft-vel kötött Vállalkozási szerződésben is kikötöttük az úgynevezett
„szállítói finanszírozást” mely szerződés 10.1 pontja szerint „ … jelen szerződés
hatályosságához és érvényességéhez harmadik személy – a KIKSz Zrt – jóváhagyása is
szükséges”, és szintén ebben a pontban rögzítettük, hogy a KIKSz Zrt. biztosítja a vállalkozói
díj fedezetét is.

A munkát a vállalkozó elvégezte, amelyet a Társulás 2014. július 8-i teljesítésigazolással
elismert. Ezt követően 2014. július 29-én kifizetési kérelmet nyújtottunk be a (3. számú
melléklet) amelyre írásban ez ideig érdemi választ nem kaptunk.
Az EL-KÁ Tűzszerész Szolgáltató Kft fizetési felszólítást küldött a Társulásnak amelyre –
egyeztetve a projekt jogi képviselőjével – elkészült a válaszlevél tervezet (5. számú
melléklet).
Közben, a Társulási Tanács dokumentumait belső ellenőr vizsgálja, kinek álláspontja szerit,
ha a Társulás leigazolta a munka elvégzését, akkor a vállalkozó jogosult a munka díjazásának
ellenértékére.

Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa úgy dönt, hogy a KÖZOP 3.2.0/C-08-11-2011-0028 azonosítószámú,
„"Kerékpárral a munkába! - Kerékpárút kiépítése Békéscsaba - Kondoros között"
tárgyú projekt kivitelezése során felmerült lőszer-mentesítési pótmunka összegét
10.033.000 Ft-ot, az EL-KÁ Tűzszerész Szolgáltató Kft.-nek kifizeti, a 2015. évi
Társulási Tanács költségvetés tartalék terhére.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2015. március 31.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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8. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM
Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

Kifizetési igény típusa

Időközi kifizetési igény
Záró kifizetési igény

Jelen adatlap elválaszthatatlan részét képezi a 8. számú pénzügyi elszámolásnak

la

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem

po

1. sz. táblázat

A (fő) kedvezményezett
neve:

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

n

A projekt azonosító száma: KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0028

ne

2. sz. táblázat

A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 10 033 000 Ft, azaz
tízmillió-harmincháromezer Ft támogatás kifizetését kérem

Kedvezményezett / Szállító / Engedményes
intézmény neve:
El-KÁ Tűzszerész Szolgáltató Kft.

m

3. sz. táblázat

Jóváírandó bank számlaszáma:

Átutalandó összeg (Ft):

10701245-67838259-51100005

ő
nd

de

l
kü

be

Összesen:

Oldal 1/9

10 033 000 Ft
10 033 000 Ft
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4. sz. táblázat: Közbeszerzési eljárás ismertetése
A jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódó beszerzés megvalósítása
érdekében akedvezményezettnek (vagy támogatásban részesülő partnerének)
közbeszerzési eljárást kellettlefolytatnia:

nem

5. sz. táblázat: Rendelkezés előleg elszámolásról
A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást előleg,
valamint 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást fordított ÁFA előleg terhére kívánok elszámolni.
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6. sz. táblázat Számlalista
Ssz
1

ra
l

Számla
azonosítója

LM-36/2014

Szállító / Engedményes neve

ap
on

Finansz.
módja

El-KÁ Tűzszerész Szolgáltató Kft.

Száll.fin.

Költség adatok

Összesen 1 db számla:

ne

m

Támogatás (Ft)

Nettó

ÁFA

Bruttó

Telj.

7 900 000

2 133 000

10 033 000

Elsz.

7 900 000

2 133 000

10 033 000

Telj.

7 900 000

2 133 000

10 033 000

Elsz.

7 900 000

2 133 000

10 033 000

be

kü
ld
e

nd
ő
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10 033 000
10 033 000
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7. sz. táblázat Költségösszesítõ
Költségvetési sor száma,
megnevezése

Projektelem/
tevékenységtípus

ap
on

- 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó Építés, kivitelezés
vagyoni értékű jogok

Számla, egyéb
számviteli bizonylat
(összesítõ) száma,
azonosítója

Finanszírozás
módja

LM-36/2014

Száll.fin.

ne

Összesen:

m

Elszámolható
nettó költség
(Ft)

ÁFA (Ft)

Elszámolható
összes költség
(Ft)

7 900 000 Ft

2 133 000 Ft

10 033 000 Ft

10 033 000 Ft

7 900 000 Ft

2 133 000 Ft

10 033 000 Ft

10 033 000 Ft
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Támogatás (Ft)
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8. sz. táblázat A kifizetés hitelesítése
Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, Alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok
azonosítója
megnevezése/megjegyzések

Korábbi elszámolásban vagy
jelentésben/beszámolóban csatolt dokumentum

LM-36/2014

Szerződés/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés
nem történt/ visszaigazolt írásos megrendelő/
biztosítási kötvény (vállalkozói szerz.pdf)
Szerződés/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés
nem történt/ visszaigazolt írásos megrendelő/
biztosítási kötvény (ajánlat2.pdf)
Szerződés/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés
nem történt/ visszaigazolt írásos megrendelő/
biztosítási kötvény (ajánlat3.pdf)
Szerződés/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés
nem történt/ visszaigazolt írásos megrendelő/
biztosítási kötvény (ajánlat1.pdf)
Beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről
(tanúsítvány.pdf)
Számla és kifizetés bizonylata / kis
támogatástartalmú számlák összesítője
(teljesítésigazolás.pdf)
Számla és kifizetés bizonylata / kis
támogatástartalmú számlák összesítője (számla.pdf)
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9. sz. táblázat Elszámoláshoz kapcsolt előlegszámlák
Számla azonosítója

Számla típusa

ap
on

Szállító neve

ne

Előlegszámla azonosítója

m

Szállítói előlegszámlával
szemben elszámolt összeg

be
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e
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10. sz. táblázat Elszámoláshoz tartozó dokumentumok
Fájl neve

ajánlat1.pdf
számla.pdf

teljesítésigazolás.pdf
ajánlat3.pdf

Kiterjesztés

Méret

Hash kód

PDF

263521

18294256e6e82fbae5c93963da38978d8
999b5aef9f988db0f14554d0cb8d78a

PDF

318857

70b0345769283101519bba7807e0dc27
b075cb9f7871604b0b680a3b84615894

PDF

315963

c9d573cd6384d9dc941f605e430406a94
5c9a46025f7b2f6328b7a034f6dc082

1062139

38f5040edd4b1555cc1897975f90aa104
8ee7ddb59dbe4f424b3f2ad8884109f

1241261

dc71483759fa4eec6c2ebf4e1564c7793
7c5cfae790077a4a0efb17df063b1c5

ap
on
PDF

ajánlat2.pdf

PDF

vállalkozói szerz.pdf

PDF

tanúsítvány.pdf

PDF

ne

m

be

2811596

9d8c37e1fc3007e394976195209530833
562e7775afad621ece6500381acfb6b

668734

e7a9742b881d648ca1bf7fa48db6083ac
7c7ba8cac709962562886ded0140764
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Mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
A jogszabályokban és a támogatási szerződésben előírt mellékleteket csatoltam.
Az elszámolni kívánt költségek kizárólag a támogatott pályázatban szereplő támogatott tevékenységek érdekében
merültek fel.
A kifizetési kérelem tárgyát képező időszakban a projekt megvalósítása a támogatási szerződés és annak
mellékletét képező pályázat szerint folyt.
Az elszámolt költségek a pályázati útmutatóban szereplő elszámolható költségeknek megfelelnek.

la

po

A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt költségeket és a projekt támogatás feltételeknek megfelelő
megvalósulását alátámasztó dokumentáció a kedvezményezett (és a támogatásban részesülő partnerei) APEH felé
bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll és helyszíní ellenőrzés során azokat
bemutatjuk.

n

Az elszámolásra benyújtott számlák és számviteli bizonylatok alapján igényelt, a projekt keretében elszámolni
kívánt költségeket más hazai, vagy európai uniós támogatás terhére nem számoltunk el, és a jövőben nem is
fogjuk elszámolni.
A költségek a vonatkozó támogatási szerződésben/pályázati adatlapban rögzített elszámolható költségek
kategóriába tartoznak.

ne

Az igényelt támogatás összegében a hatályos ÁFA tv. alapján levonható ÁFA összeg nem szerepel.
Az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapon vállalt
kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek

m

A környezetvédelemre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapon vállalt
kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek

be

A nyilvánosságra vonatkozó követelmények teljesítése (az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott
támogatás tényének szöveges és/vagy képi megjelenítésére) a támogatási szerződésnek megfelel.
A projekt végrehajtása során a projekttel összefüggésben keletkezett pénzügyi bevételeket kizárólagosan a projekt
céljaival összhangban, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén
kívüli kiadások kiegyenlítésére fordítottam

l
kü

Eszközbeszerzés esetén a támogatási szerződés alapján beszerzett eszköz rendelkezik a tevékenységhez
szükséges technikai jellemzőkkel és megfelel a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak.

de

Eszközbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel, bérleti és lízing díj esetén az eszköz, valamint a szolgáltatás
beszerzése nem a 2004. évi XXXIV. törvény (kkvtv) alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolódó
vállalkozásától történt, illetve a bérleti szerződés szerinti bérbe adó, és lízing szerződés szerinti lízingbe adó cég
nem a 2004. évi XXXIV. törvény (kkvtv) alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolódó vállakozás.

ő
nd

A pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről szóló
nyilatkozatban feltüntetett, az általam képviselt, illetve a nyilatkozatban megjelölt szervezetek adataiban a
legutolsó nyilatkozat óta változás nem állt be. Amennyiben a pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről szóló nyilatkozatban feltüntetett, az általam képviselt,
illetve a nyilatkozatban megjelölt szervezetek adataiban a legutolsó nyilatkozat óta változás állt be, a pályázati
felhívás mellékleteként közzétett, a kifizetési igénylés benyújtásának időpontjában hatályos adatokat tartalmazó
nyilatkozatot a kifizetési igényléshez mellékelem.
A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok
Utolsó módosítás

2014.08.29 14:20:19
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Lezárás időpontja

2014.08.29 14:20:44

PDF file generálás
2014.08.29 14:22:19
d19cfad7b4d8b045b14debf0a7bbdf5a
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740
Ikt. sz.: XXI. 206-10/2015.
Előadó: Dr. Banadics Attila
Tárgy: Fizetési felszólítás

EL-KÁ Tűzszerész Kft
Békéscsaba
Péky utca 3.
5600
Lupsán Károly
cégvezető úr részére
Tisztelt Lupsán Károly!
Az EL-KÁ Tűzszerész Kft által elvégzett lőszer-mentesítési munka a KÖZOP-3.2.0/c-08-112011-0028 kódszámú, „Kerékpárral a munkába” – Kerékpárút kiépítése Békéscsaba –
Kondoros között projekt építéséhez kapcsolódik, amelyet a Társulás pályázati forrásból
valósít meg. A projekt finanszírozása 100 %-os intenzitású.
A fentiek alapján, az EL-KÁ Tűzszerész Kft-vel kötött Vállalkozási szerződésben is
kikötöttük az úgynevezett „szállítói finanszírozást” mely szerződés 10.1 pontja szerint „ …
jelen szerződés hatályosságához és érvényességéhez harmadik személy – a KIKSz Zrt –
jóváhagyása is szükséges”, és szintén ebben a pontban rögzítettük, hogy a KIKSz Zrt.
biztosítja a vállalkozói díj fedezetét is.
Időközben, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnésével, 2014. április 15-től a KIKSz Zrt
feladatjogutódjaként létrejött Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vette át a kerékpárút
építésének kezelését, finanszírozását, aki már teljesített is a fővállalkozó IN SITU Hungária
Kft részére előleg, valamint két rész-számla kifizetést.
Az EL-KÁ Tűzszerész Kft vállalkozói szerződését, az LM-36/2014 számú számláját, a
teljesítési igazolását, stb., vagyis kompletten minden iratot kifizetési kérelem formájában
benyújtottuk 2014. augusztus 29-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé, aki szóban
(telefonon) befogadta az EL-KÁ Tűzszerész Kft. számláját, a feladat szükségességét
elismerte, azonban sajnos ez ideig érdemi írásos választ még nem kaptunk.
A Társulásnak nem áll módjában a kerékpárút beruházásával kapcsolatosan semmilyen
költséget finanszírozni, erre a Társulási Tanács nem biztosított keretet, ezért tisztelettel kérem
az EL-KÁ Tűzszerész Kft. türelmét, míg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium érdemi válasza
megérkezik.
Békéscsaba, 2015. február 18.
Dr. Banadics Attila
kistérségi csoportvezető

ki st er seg. csab a@ g mail .co m

Gmail - EL-KÁ Tűzszerész Kft
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2a3b68f0d4&view=pt&q=i...

Békéscsabai Kistérségi Csoport <kisterseg.csaba@gmail.com>

EL-KÁ Tűzszerész Kft
Dr. Harangi László <drharangilaszlo@t-online.hu>
Címzett: Békéscsabai Kistérségi Csoport <kisterseg.csaba@gmail.com>

2015. február 24. 12:39

T. Cím!

Átnéztem minden megküldö anyagot!
Egyértelmű és korrekt a válasz levél – tekinte el a szerződésben foglaltakra is.
A teljesítéssel nem mi estünk késedelembe így nyilván kamat sem jár.
Jogi szempontból rendben a válaszlevél és tartalma.
Üdvözle el: DHL
Szeged, 2015.02.24. 13,38

From: Békéscsabai Kistérségi Csoport [mailto:kisterseg.csaba@gmail.com]
Sent: Tuesday, February 24, 2015 11:16 AM
To: Dr. Harangi László
Subject: Fwd: EL‐KÁ Tűzszerész K
[Az idézett szöveg el van rejtve]

2015.03.19. 15:20

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 24-i ülésére
az Egyéb 2. sz. napirendhez

Tárgy: Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Az előterjesztés szöveges részét készítette:
 Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna TT jogásza
 Krattinger Linda megbízott intézményvezető
Véleményező bizottságok:
 Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!

2015. február 12-én jelent meg a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet kiírásában
a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című pályázati
felhívás, amelynek pályázat azonosító kódja: CSP-CSSBM-15.
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító
munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet
összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is.
A családbarát program megvalósításának főbb szempontjai:
 a rugalmas munkaszervezés
 a szabadságolási eljárások
 a bérezés
 a képzések
 a kisgyerekes szülők támogatása
 a férfi munkavállalók szülői szerepeinek megerősítése
 a gyermekek napközbeni felügyelete
 az idős, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása
 a juttatások
 az egyéb szolgáltatások
 a szervezeti dokumentumok
 a szervezeti kultúra
 a szervezeti stratégia
 a marketing és a kommunikáció

 a társadalmi felelősségvállalás
 a humánpolitika
 a menedzsment
területén megjelenjen és érvényesüljön a szervezet családbarát módon történő működése iránti
elköteleződése.

A pályázat keretében támogatás nyújtható kizárólag a program, projekt megvalósításához
szükséges anyagköltségekre (pl.: szakkönyvek), szolgáltatásokra (pl.: részvételi díj, bérleti díj,
posta, telefon, étkezési költség, stb.), azaz Dologi kiadásokra, továbbá Bérköltségekre és
egyéb személyi jellegű kifizetésekre; Tárgyi eszközök költségeire, beszerzéseire.
A pályázat támogatási időszaka: 2015. május 15. és 2016. április 30 közé eső időszak, a
pályázati felületen is ezt az időszakot kötelező megjeleníteni.
A pályázat benyújtása az www.ncsszi-pr.hu internetes oldalon történik. A pályázat
benyújtásához az internetes oldalon kötelező az intézmény regisztrációja. A „Regisztrációs
Nyilatkozatot” intézmény képviselőjének aláírása után postai úton meg kell küldeni a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet postacímére.
A pályázat benyújtásához 5.000,-Ft pályázati díj megfizetési szükséges a pályázat beadásának
napjáig, amelyet kizárólag átutalással lehet teljesíteni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára.
A pályázaton legfeljebb 3.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a
projekt elszámolható összes költségének 100%-a az elnyert támogatási összeg.
A pályázat benyújtásának határideje 2015. március 31. 23.59 óra, a benyújtott pályázat a
Pályázatkezelő Rendszerben kerül véglegesítésre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. május 15.
A Békéscsabai Kistérségi Társulás fenntartásában működő intézmények pályázatot
szeretnének benyújtani a Családbarát Munkahely pályázati felhívásra. A pályázat
benyújtásához a fenntartó hozzájárulása szükséges. Minden intézmény a maximális
3.000.000,-Ft összegű támogatásra szeretne pályázni.
Az intézmények a pályázat során célul tűzték, hogy az iskolában- óvodákban lévő nyári
szünetben egy családi közös gyermek felügyelet biztosítását, ezzel segítséget nyújtva a
gyermekes munkavállalók részére. A gyermekkel rendelkező dolgozókra tekintettel
rugalmasabb munkaidő kerülne bevezetésre, megkönnyítve ezzel a családi élet és munkaidő
minél jobb összehangolását.
Szeretnénk még a pályázat keretében családi napokat szervezni, gyermekek részére
programokat szervezni.
Amennyiben a pályázati forrás keretösszege engedi, szeretnénk a dolgozók továbbképzéseit
finanszírozni. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központban dolgozó dolgozók szeretnénk
mediációs képzésen részt venni.
A pályázat benyújtásához és megvalósításához önerő nem szükséges. Az 5.000,-Ft-os
pályázati díj összegét az intézmények a saját költségevetéseik terhére biztosítják.
2

Határozati javaslat:
1) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa, mint fenntartó hozzájárul, hogy
- a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ (5600 Békéscsaba, Ady
Endre u. 30-34.; képviseli: Bátori Zsuzsanna)
- a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (5600
Békéscsaba, Szabadság tér 9. képviseli: Pataki Erzsébet)
- a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona (5600 Békéscsaba, Lencsési út
85; képviseli: Polonkai Istváné)
- a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ (5600 Békéscsaba, Ady
Endre u. 30-34.; képviseli: Krattinger Linda)
pályázatot nyújtson be a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kiírt
„Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című”,
CSP-CSSBM-15. kódszámú pályázati felhívásra.
2) A Békéscsabai Kistréségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény
vezetőket, hogy a pályázat benyújtásáról, majd annak eredményéről tájékoztassa
a Tanácsot.
3) A pályázatra előkészítésére és megvalósítására vonatkozó költségek csak nyertes
pályázat estén számolhatók el.
4) Az 5.000,-Ft-os pályázati díj összegének fedezete az intézmények költségvetésében
biztosított.

Felelős: Bátori Zsuzsanna BKESZK intézményvezető
Pataki Erzsébet BKCSGYK intézményvezető
Polonkai Istvánné BKÉIO intézményvezető
Krattinger Linda BKIK intézményvezető
Határidő: 2015. március 31.

Békéscsaba, 2015. március 20.

Szarvas Péter
TT Elnöke
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