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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Istvándi Zoltán az „Oltalmazó Kezek” Alapítvány (székhely: 8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. 

u. 149.) kuratóriumi elnöke kéréssel fordult az önkormányzathoz. A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 57 § (1) bekezdés d. 

pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott házi segítségnyújtás 

tekintetében a finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz a települési önkormányzat 

hozzájáruló nyilatkozatát kérte.  

Az Szt. 58/A § 2.b pontja értelmében: ha a házi segítségnyújtást nem állami fenntartó látja el 

2012. július 1-jétől akkor kaphat állami normatívát, ha a működési engedélyre vonatkozó 

kérelméhez csatolja az ellátási területe szerinti települési önkormányzat hozzájáruló 

nyilatkozatát. 

 

Istvándi Zoltán levelében előadta az alapítvány tevékenységi köre a házi segítségnyújtás, 

szolgáltatása térítésmentes. Kizárólag olyan gondozottakat kíván ellátni, akik az 

önkormányzati ellátórendszerbe nem kerültek felvételre. 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az „Oltalmazó Kezek” 

Alapítványnak nincs jogerős működési engedélye a szolgáltatás végzésére, és erre 

vonatkozóan kérelem sem került beadásra az engedélyező hatóság, a Somogy Megyei 

Kormányhivatal felé. 

 

A Kormányhivatal tájékoztatott, amint beérkezik hozzájuk az alapítvány kérelme a működési 

engedély kiadására, azt ők továbbítják a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

(továbbiakban: NRSZH felé). A befogadást, ami a normatíva igénylés feltétele, az NRSZH 

adja meg. Jelen pillanatban nincs lehetőség kapacitásbővítésre, vagyis ezt a kérelmet az 

NRSZH el fogja utasítani. Az alapítvány kaphat ugyan működési engedélyt, de normatívát 

nem tud lehívni. A szolgáltatást tudja biztosítani, de azért feltehetőleg pénzt kell kérnie az 

ellátottaktól. 

 

A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ keretein belül sok éve jól működik a házi 

segítségnyújtás. Fenntartója a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás, amely a 

szolgáltatás végzésére érvényes működési engedéllyel rendelkezik. Az időseket szakképzett 

gondozónők látják el, mindenki megelégedésére. Az ellátás ingyenes.  



A fentiekre tekintettel nem javaslom az önkormányzati hozzájárulás kiadását az „Oltalmazó 

Kezek” Alapítvány részére. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Oltalmazó Kezek” Alapítvány 

(székhely: 8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 149.) részére a szociális alapszolgáltatás 

keretében nyújtott házi segítségnyújtás finanszírozási rendszerbe történő befogadásához 

szükséges önkormányzati hozzájáruló nyilatkozatot nem adja meg. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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