Előterjesztés
a Képviselő- testület 2017. november 9-i ülésére

Előterjesztés a kötelező és nem kötelező szociális alap- és szakellátási feladatok
átszervezéséről
Mint ismeretes, a szociális alap- és szakellátási feladatok ellátása fontos feladat a
településünkön, de ugyanakkor az önkormányzattól jelentős pénzügyi támogatást igényel a
működtetése az egyre szűkülő központi finanszírozás miatt. A pénzügyi terhek megoldására
két lehetőség mutatkozik. Az egyik, hogy a gazdasági társaságot átalakítsuk költségvetési
intézménnyé, hiszen ebben az esetben a költségvetési törvény III.2 jogcím szerinti támogatás
teljes körűen elszámolhatóvá válna. Sajnos, így sem fedezné az összes kiadást, és még mindig
szüksége lenne önkormányzati forrásokra. A másik, hogy a feladatok ellátását átadjuk
egyházi fenntartásba. Az egyházak, illetve azok szervezetei ezen feladatok ellátásához
mintegy 70%-kal magasabb állami támogatásban részesülnek. Ennek tükrében került sor
2017. október 20. napján az első egyeztető megbeszélésre a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal, melynek képviseletében (Továbbiakban: Szolgálat) Győri-Dani Lajos
ügyvezető alelnök, Rigóné Kiss Éva Dél-alföldi Regionális Központ regionális ügyvezető,
valamint Diósszilágyi András módszertani vezető keresték fel Önkormányzatunkat. Jelezték,
hogy a Szolgálat a Pelikán Kft. Integrált Intézménye által ellátott feladatok teljes körét
(kötelező és nem kötelező feladatokat egyaránt) átvenné az Önkormányzattól egy feladatellátási szerződés keretében.
Az ingatlanok maradnának önkormányzati tulajdonban, és 20 éves használati joggal
kerülnének átadásra annak érdekében, hogy az épületeken felújításokat végezhessenek.
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Megjegyzés

Az átszervezés indoka és
célja:
- az állami finanszírozás
maximális kihasználása,
- az önkormányzati terhek
csökkentése.

A Szolgálat kérése az volt, hogy a hónap közepéig foglaljon állást az Önkormányzat, hogy
átadja e számukra a szociális alap- és szakellátásokat, ugyanis a működési engedély és a
befogadási engedélyek intézéséhez mihamarabbi intézkedések kellenek.
Amennyiben igen, úgy vélhetően 2018. év január vagy február hónapjától már az új
fenntartóval tud működni az intézmény, amelynek minden dolgozóját átvesz a Szolgálat.
A Pelikán Kft, mint non-profit gazdasági társaság megmarad, az ingatlan és eszköz vagyon
felett továbbra is Ő rendelkezik, valamint pályázatból adódó kötelezettségei miatt, melyet a
mellékelt 1. Pelikán pályázatok dokumentum tartalmaz.
A Pelikán Kft-be a feladatellátás tekintetében kiürülő Lajtha Kft. 2018.08.01. napjától
beolvadhat, illetőleg végelszámolható.
Ingatlan tekintetében az Önkormányzatnak is van eszköz- és ingatlan vagyona, így annak
átadásáról is kell rendelkezni.
Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költséghatékony
működtetés érdekében a szociális alapellátásokat,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás
- idősek klubja,
- nappali melegedő

és szakosított ellátási feladatokat
- idősek otthona
- éjjeli menedékhely

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára a lehető leghamarabbi, de
legkésőbb 2018. február 1. napjával átadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, értesítse a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatot a döntésről és intézkedjen az átadás – átvétel
lebonyolításához szükséges feladatok végrehajtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2017. november 6.
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