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A Lengyeltóti kistérség több településén egy alapítvány a házi gondozáshoz gondozottakat
keres fel. Az alapítvány telephelye Balatonbogláron található.
A Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az alapítványnak nincs jogerős
működési engedélye a szolgáltatás végzésére, és erre vonatkozóan kérelem sem került
beadásra az engedélyező hatóság, a Somogy Megyei Kormányhivatal felé.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény 58/A § 2.b pontja
értelmében:
ha a házi segítségnyújtást nem állami fenntartó látja el (esetünkben ez a helyzet, mivel egy
alapítványról van szó) 2012. július 1-jétől akkor kaphat állami normatívát, ha a működési
engedélyre vonatkozó kérelméhez csatolja az ellátási területe szerinti települési önkormányzat
hozzájáruló nyilatkozatát (vagyis a kistérség települési önkormányzatainak nyilatkozatait).
A Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint, 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.
Az alapítvány most, mivel még nincs működési engedélye, működési (ellátási) területet
„gyűjt” magának a szolgáltatás végzésére.
A Társulás fenntartásában lévő Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ nyújt házi
segítségnyújtás szolgáltatást a kistérség településein.
A fentiekre tekintettel célszerű átgondolni a hozzájárulás kiadását az önkormányzatok
részéről.

A vonatkozó jogszabályi előírás részletesen is olvasható az alábbiakban.
I.
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban:
Szt.)
58/A. § (1) A külön törvényben meghatározottak szerint normatív hozzájárulásra jogosult a
jogerős működési engedéllyel szociális szolgáltatást nyújtó, közfeladatot ellátó egyházi és –
külön törvényben meghatározott – nem állami fenntartó.
(2) A 131/A. §-ban nem említett szociális szolgáltatások esetében
a) az új szociális szolgáltató, intézmény,
b) házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám,
c) nappali és – a külső férőhelyek kivételével – szakosított ellátásnál az új férőhelyek után
az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra,
feladatfinanszírozásra való jogosultságának további feltétele a szociális szolgáltatások területi
lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő
befogadás.
(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak,
illetve férőhelyszámnak az minősül, amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem
rendelkezett jogerős működési engedéllyel és a szociális szolgáltatások területi lefedettségét
figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást, valamint 2012. július
1-jétől a nem állami fenntartású házi segítségnyújtás – ide nem értve az egyházi fenntartású
házi segítségnyújtást – esetében a 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett
ellátotti létszám.
(2b) A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója – ide nem értve az egyházi fenntartót
– esetében a 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszám külön
jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe 2012. július 1-jétől történő befogadásának
feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési önkormányzat
hozzájáruló nyilatkozatát.
(2c) Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a (2b) bekezdés
szerinti nem állami fenntartó olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy
a kistérség által biztosított szolgáltatás nem elérhető, vagy olyan többletszolgáltatást biztosít
az adott területen, amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást. Ha az ellátási
területen az önkormányzatok társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban biztosítanak
szolgáltatást, a társuláshoz, illetve kistérséghez tartozó települések
a) több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes
lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám 60%-át, vagy
b) több mint 60%-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések
együttes lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám felét.
(2d) A (2a) bekezdés szerinti esetben – ide nem értve a (2b) bekezdés szerinti nem állami
fenntartású házi segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett
ellátotti létszámát – a normatív hozzájárulás a külön jogszabály szerinti finanszírozási
rendszerbe történő befogadás nélkül is jár, ha a változás a működési engedély módosítását
nem teszi szükségessé.

II.
321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet a szociális szolgáltatók és intézmények
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
2. számú melléklete: A működési engedély iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést
engedélyező szervnek bemutatandó iratok
2.8. ha a fenntartó befogadást kér, és a Hivatal előzetes szakhatósági hozzájárulását nem
csatolja, a nem állami fenntartású házi segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási
szerződéssel nem érintett ellátotti létszáma esetében csatolni kell az Szt. 58/A. § (2b)–(2c)
bekezdése szerinti nyilatkozatot, illetve azon szolgáltató, ellátotti szám, férőhelyszám
esetében, amellyel az ellátásra köteles helyi önkormányzat, megyei fenntartó feladatellátási
kötelezettségének tesz eleget, illetve amelyre nézve a fenntartó európai uniós vagy hazai
fejlesztési támogatásban részesül, a jegyző vagy a megyei fenntartó vezetője feladatellátást
igazoló nyilatkozatát, illetve a pályázat elnyerését igazoló dokumentumot.
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