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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember
16-án 16.00 órakor megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Cigányné Pál Terézia, Dolog Ernő, Kocsis István, Konfár János
képviselők és Szabó Mihály polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,
Csikós Sándor
Csikós Sándorné.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő
képviselő van Jelen, Igy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzökönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó Mihály napirend előtt átadja a szót Csikós Sándornak, hogy szóbeli kérelmét
adja elö.

Csikós Sándor (6078 Jakabszállás, Deák Ferenc utca 52. szám alatti lakos) kéri,
hogy a lakóingatlana mögötti földterület az Önkormányzat tulajdonában van, és ott
szeretnének bodza ültetvényt telepíteni. Hozzájárul-e ehhez az önkormányzat?

Konfár János megkérdezi, hogy bérbe akarják venni, vagy megvásárolni akarják?

Csikós Sándor elsősorban bérletben gondolkodtak, de meggondolandó a vásárlás
is, attól függ, hogy mennyiért.

Konfár János javasolja, hogy nézzék meg a szóban forgó területet és akkor tud
ajánlatot adni az önkormányzat a kérésre.

Szabó Mihály javasoJja, hogy a következő testületi ülésen térjen vissza a testület a
kérésre.

Szabó Mihály javasolja új napirendi pontként felvenni a:

A Segítő kezek idősek otthoni biztonságért értékteremtő közfoglalkoztatással,
közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” című projekttel
kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadása.
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Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészités.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képviselő-testületnek a kiküldött
meghivóban szereplő napirendet tárgyalásra.

Napirendi pontok:

1) Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2) Hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására vonatkozó közbeszerzési
eljárás lebonyolítására megbizás adása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

3) Névhasználati hozzájárulás kérése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

4) Ügyeleti társulás elszámolásának, vagyonkimutatásának elfogadása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

5) Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester

Szabó Mihály ismerteti az előterjesztést az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
és felkéri Dolog Ernőt — a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét - ‚ hogy
ismertesse a Bizottság állásfoglalását az I. félévi gazdálkodásról.

Dolog Ernő elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet elfogadásra
javasol.

Szabó Mihály szavazásra szólítja fel a testület tagjait.

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7612013. (IX. 16.) határozata
Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának
I. félévi helyzetéről.

2



4



Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja az előterjesztés szerinti
tartalommal.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására
vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízás adására vonatkozó
előterjesztést.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7712013. (IX. 16.) határozata
Hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására vonatkozó
közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízás adása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a települési hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás közbeszerzésének lebonyolítására
vonatkozóan megbízza a MAGISTRATUM-S KFT-t (7020
Dunaföldvár, Sóház u. 4.) Megbizási díjként bruttó
406.400.- Ft összeget határoz meg.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Szabó Mihály elmondja, hogy a település hulladékszállitási feladatainak zavartalan
lebonyolítása érdekében a jelenlegi közszolgáltatóval hosszabbitsa meg a
szerződést a testület. Kéri a tervezet elfogadását.

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7812013. (IX. 16.) határozata
Hulladékszállitásra vonatkozó szerződés meghosszabbítása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Saubermacher-Magyarország Kft.-vel,
(1181 Budapest, Zádor u. 5., Cg.: 01-09-861608, képviseli
Horváth Péter és Dobos Tamás) a 2013. szeptember 30.
napjáig hatályban lévő közszolgáltatási szerződést közös
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megegyezéssel és határozott időre 2013. december 14-ig
a közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében
meg hosszabb ítják.
A testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a
mellékelt megállapodás aláírására.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály ismerteti a névhasználati hozzájárulásra vonatkozó előterjesztést.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7912013. (IX. 16.) határozata
Névhasználati hozzájárulás.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a „Szülők és nevelők a
jakabszállási iskoláért egyesület” az elnevezésében a
‚Jakabszállás” település nevet használja.
A testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály ismerteti az ügyeleti társulás elszámolásának, vagyonkimutatásának
elfogadására vonatkozó előterjesztést.

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8012013. (IX. 16.) határozata
Ügyeleti társulás elszámolásának, vagyonkimutatásának
elfogadása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ügyeleti Társulás elszámolását, vagyonkimutatását
megtárgyalta és elfogadta.
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Felhatalmazza Szabá Mihály polgármestert, hogy a
képviselő-testületi határozat egy példányát a Kecskemét
Megyei Jogú Város Családvédelmi Osztályának (6000
Kecskemét, Kossuth téri.) küldje meg.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

5. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály ismerteti a „Segítő kezek idősek otthoni biztonságért értékteremtő
közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” című
projekt szándéknyilatkozatát. Az előterjesztést elfogadásra javasoa.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8112013. (IX. 16.) határozata
A „Segítő kezek Idősek otthoni biztonságért értékteremtő
közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes
tevékenységgel” című projekttel kapcsolatos szándéknyilatkozat
elfogadása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Segítő kezek Idősek otthoni biztonságért értékteremtő
közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és őnkéntes
tevékenységgel” című projekttel kapcsolatos
szándéknyilatkozatot megtárgyalta és a melléklet szerinti
tartalommal elfogadta.
Felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert, hogy a
csatlakozási nyilatkozatot elektronikus formában küldje
meg Jeneiné Dr. Rubovszky Csilla idősügyi miniszteri
biztosnak.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. szeptember 17.

Bejelentések:

Szabó Mihály elmondja, hogy képviselői szóbeli kérésre írásban kiküldte az
egészségházra vonatkozó bérleti szerződéseket, amelyek a védőnövel és a Prima
Protetika Kft-vel köttettek.



Szabó Mihály ismertetí Szabó Attila (6078 Jakabszállás, Petőfl S. u. 42. sz. alatti
lakos) kérelmét, amelyet a Wolford dűlői Közösségi Ház hasznosítására nyújtott be.
Elmondja, hogy az elszámolás még nem készült el, mert jelenleg is használatban van
az intézmény, és javasolja, hogy a következő testületi ülések egyikén hozzon döntést
e kérdésben a testület. Elmondja, hogy a Katasztrófavédelmi és tüzoltósági engedély
nincs még a nádas épületre, amire viszont van igény. Végelszámolása még nincs.

Konfár János véleménye szerint december 1-ig döntsön a kérdésben a testület.
Hátránya az intézménynek, hogy nem megoldott a fűtés, csak szezonálisan lehet
működtetni.

Cigányné Pál Terézia megkérdezi, hogy a bevétel-kiadás hogyan alakult eddig?

Konfár János elmondja, hogy májustól szeptember végéig működik az intézmény, a
2012-es évben a beruházási kiadások emelték a költséget, 2013-ban még nincs meg
a kimutatás.

Dolog Ernő elmondja, hogy nem lehet az árakat drasztikus módon emelni, mart
nagyon sok lehetőség közül tudnak választani az érdeklődök, és magas áron nem
lesz igény a szolgáltatás igénybevételére.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8212013. (IX. 16.) határozata
Szabó Attila (6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 42.)
kérelmének megtárgyalása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szabó Attila (6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 42.)
kérelmével kapcsolatos döntést elnapolja.
A Képviselő-testület megbizza Szabó Mihályt, hogy
értesítse Szabó Attilát.

Konfár János elmondja, hogy a kátyúk kijavitására az elmúlt évben 1 m Ft-ot költött
az önkormányzat. Ebben az évben hideg aszfalt alkalmazásával 300 e Ft-ba került.
Nem mindegy, hegy ha a szennyvíz beruházás megvalósul, akkor az utcákat
felbontják és mennyibe kerül a kijavitásuk.

Hegedűs Gáborné bejelenti, hogy számvevőszéki ellenőrzés kezdődik 2013.
október 12-én.

Kmft.

kSzabovMihaJ « Hegedűs Gáborné
polgármester V cimzetes főjegyző
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JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. szeptember 16-án 16.00 órakor tartandó ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Cigányné Pá) Terézia

3. Dolog Ernő

4. Kocsis István

5. Konfár János

6. Tánczos László

7. Szabó Mihály polgármester

.

/1

MEGHIVOTTAK:

S24..%48.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző





O11 gi-ÍÍVÓ
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. szeptember 16-án hétfőn 16.00 órai kezdettel

képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,
melyre meghivom.

Napirendi pontok:

1) Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2) Hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására vonatkozó közbeszerzési
eljárás lebonyolítására megbizás adása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

3) Névhasználati hozzájárulás kérése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

4) Ügyeleti társulás elszámolásának, vagyonkimutatásának elfogadása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

5) Egyéb bejelentések, interpellációk.

Jakabszállás, 2013. szeptember 12.

Szabó Mihály
polgármester

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031

e-mail: hivatal®j akabszallas.hu



Kézbesítési ív

a 2013. szeptember 16-aj Képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontjal Aláírás

Bukovszki Sándorné 21 3 oS. / —
(‚C_% L

Cigányné Pál Terézia 2-n r. o’z V2

DologErnő 9o1.űi. (2

Kocsislstván ‚Q r1uÁva\
Konfáriános L0t3 05 1—

TánezosLászló p3 Á)
Szabó Mihály j 2D3 .Q. 12_

Jakabszállás, 2013. szeptember 12.



Tájékoztató
az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2013. (Ill. 02.) számú
rendeletével megalkotta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, melynek bevételi
főösszege települési szinten 366 100 000 Ft, kiadási főösszege 331 416 000 Ft, általános
tartaléka 9 165 000 Ft, céltartaléka 25 519 000 Ft-ban lett megállapítva.

Előzetesen elmondható, hogy a bevételek és a kiadások is időarányosan teljesültek.

A tájékoztatóban a bevételek és kiadások intézményre. valamint önkormányzatra és
polgármesteri hivatalra megbontva szerepelnek:

Jakabszállás község esetében:

Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ, mint intézmény,
Jakabszállási Polgármesteri Hivatal,
Jakabszállás Község Onkormányzata

bevételei ás kiadásai az alábbiakban szerepelnek részletezve:
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Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

A Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ bevételeinek részletezése. Ft-ban:

1. Intézményi működési bevételek összesen 13 796 000 Ft, emek részletezése:
- gyerekek által befizetett étkezési térítési díjak 9 893 000 Ft
- áfa bevétel az étkezési térítési díjak után 2 735 000 Ft
- TIT felé továbbszámlázott anyagkiadások 237 000 Ft
- művelődési ház bérbeadása 931 000 Ft

2. Működési célú pénzeszközátTételek államháztartáson kívülről összesen 51 000 Ft,
ennek részletezése:
- Magánszemélyektől támogatás 51 000 Ft

3. Intézményfinanszirozás 40 460 000 Ft (mivel minden bevételt az önkormányzatnál
kel] megten’ezni, az önlcormái»’zat az intézménynek finanszírozásként adja át a működéséhez
szükséges forrást)

Jakabszállás-Fü]öpjakab Általános Művelődési Központ bevételei 2013. június 30-ig összesen
54307 000 Ft.

A fenti bevételek táblázatos formában bemutatva:

Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ bevételei 2013. I. félévben
Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítés a

(Ft) (Ft) módosított
(Ft) előirányzat %-

ában
I. Intézményi működési 23 277 000 23 277 000 13 796 000 59,3
bevételek
2. Pénzán’étel 51 000
államháztartáson
kívülről
3. Működési bevételek 23 277 000 23 277 000 13 847 000 59,5
összesen (1+2)
4.lntézményfinanszírozás j 107 376 000 107 376 000 40 460 000
Összesen (3+4): 130 653 000 130 653 000 54 307 000 41,6
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A Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ kiadásainak részletezése. Ft-ban:
1. Személyi juttatások 19 782 000 Ft

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5021 000 Ft,

3. Dologi kiadások 21892 000 Ft

4. Önkormányzat által folyósított szociális ellátások összesen 7 472 000 Ft, ennek
részletezése:
- gyermekek ingyenes és kedvezményes étkeztetésének támogatása 7 472 000 Ft

5. Beruházási kiadás
- HACCP rendszer karbantartása 140 000 Ft

Jakabszáflás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ kiadásai 2013. Június 30-ig összesen
54 307 000 Ft.

A fenti kiadások táblázatos formában bemutatva:

JakabszáHás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ kiadásai 2013. I. félévben
Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítés a

(Ft) (Ft) (Ft) módosított
előirányzat %-ában

1.Személyi 40 722 000 40 722 000 19 782 oool 48,6
juttatások
2. Szociális 10 573 000 10 573 000 5 021 000 47,5
hozzájárulási adó,
munkaadót terh.jár.
3. Dologi kiadások 36 193 000 36 193 000 21 892 000 60,5
4. Önkonrányzat 13 072 000 13 072 000 7 472 000 57,2
által folyósított
szociális ellátások
5. Működési 100 560 000 100 560 000 54 167 000 53,8
kiadások
összesen:(1-4)
6. Felújitás (óvoda 30 093 000 30 093 000
épülete)
7. Beruházás 140 000
8. Felhalmozási 30 093 000 30 093 000 140 000 0,50
kiadások összesen
(6+7)
9. Összesen: (5+8) 130 653 000 130 653 000 I 54 307 000 41,6
A kiadások időarányosan teljesültek, a dologi kiadások magasabb mint 50 %‚ ennek oka hogy
az oktatásban általában az első félévben merül fel a több kiadás.

Technikai dolog hogy az óvoda felújítási feladatok az Általános Művelődési Központnál
vannak felújításként betervezve, mert ide illő feladat, de végül az önkormányzatnál kellett
lekönyvelni, mert Jakabszállás Község Onkormányzata a pályázó. Ezt majd a
rendeletmódosításkor kell helyretenni.
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Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala

Jakabszállás Község Polármesteri Hivatala bevételeinek részletezése, Ft-ban:

1. Intézményi működési bevételek 115 000 Ft, ennek részletezése:
- szolgáltatási bevétel 75 000 Ft, (anyakönyvi szolgáltatás, kifüggesztési díj)
- terernbérleti díj bevétel 40 000 Ft,

2. Működési célú támogatásértékű bevételek 38115 000 Ft, ennek részletezése:
- közfoglalkoztatási munkabérek támogatása, 1 202 000 Ft
- finanszírozás az önkormányzattól, 36913 000 Ft (mivel minden bevételt az
önkormányzatnál kell megiervezni, az önkormányzat támogatásértékű bevételként adja át a
polgármested hivatal működéséhez szükséges forrást)

Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala bevételei 2013. június 30-ig összesen 38 230 000
Ft.

A fenti bevételek táblázatos formában bemutatva:

Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala bevételei 2013. I. félévben
Eredeti terv Módosított terv Teljesités Teljesítés a

(Ft) (Ft) módosított
(Ft) előirányzat %-ában

I. hzté:ménvi 700 000 700 000 115 000
működési bevételek
2. Működési célú 75160000 75160000 38 115 000
túmogalósénékű
bevételek -

3. Működési 75 860 000 75 860 000 38 230 000 50,4
bevételek összesen
(1+2)



Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala kiadásainak részletezése. Ft-ban:

1. Személyi juttatások 12405000 Ft

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájámlási adó 3 191 000 Ft,

3. Dologi kiadások 6 533 000 Ft

4. Önkormányzat által folyósított szociális ellátások összesen 16 101 000 Ft, emwk
részletezése:
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8 143 000
- rendszeres szociális segély 2 229 000 Ft,
- lakásfermtartási támogatás 4 329 000 Ft,
- ápolási díj alanyi jogon 566 000 Ft,
- ápolási díj méltányosságból 335 000 Ft
- időskorúakjáradéka 292 000 Ft
- közgyógyellátás 207 000 Ft,

Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala kiadásai 2013. június 30-ig összesen 38230000
Ft.

A fenti kiadások táblázatos formában bemutatva:

IJakabszállás Község Polgármesteri Hivatala kiadásai 2013.1. félévben
Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítés a

(Ft) (Ft) (Ft) módosított
előirányzat %-ában

1.Személyi 26 527 000 26 527 000 12 405 000 46,8
juttatások
2. Szociális 6 508 000 6 508 000 3 191 000
hozzájámlási
adó,munkaadót
terh.jár.
3. Dologi kiadások 11 184 000 11 184 000 6 533 000
4.Ellátottakjuttatásai 31 641 000 31 641 000 16 101 000
5.Működési 75 860 000 75 860 000 38 230 000 50,4
kiadások összesen
(1-4)
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Jakabszállás Község Önkormányzata

Jakabszállás Község Önkormányzata bevételeinek részletezése, Ft-bam

1. Közhatalmi bevételek összesen 19 876 000 Ft, ennek részletezése:
- gépjármüadó bevétel S 405 000 Ft,
- iparűzési adó bevétel 14 310 000 Ft
- pótlék bevétel az adóbefizetések után 33 000 Ft
- közigazgatási, szabálysértési bírság 128 000 Ft

2. Intézményi működési bevételek összesen 9 761 000 Ft, ennek részletezése:
- készletértékesítés (szemetesedény és zsák) 35 000 Ft
- szolgáltatási díjak (orvosi vizsgálat, időszakos gyermekfelügyelet, mezöőri járulék) 332 000

Ft
- bérleti díj bevétel I 534 000 Ft (lakbér, közterület, közösségi ház bérbeadásából)
- idősek. dolgozók, vendég étkezők. bőlcsödések által befizetett étkezési térítési díj 4 594 000

Ft,
- áfa bevétel az étkezési térítési díjak, bérleti díjak után I 316 000 Ft,
- kamatbevétel I 950 000 Ft

3. Költségvetési támogatás összesen 86 126 000 Ft, ennek részletezése:
- a települési önkormányzat működésének általános támogatása 20 764 000 Ft,
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők

bértámogatása (ebben még benne van a Rilöpjakabi óvoda első félévi támogatása is)
19656000 Ft

- óvodaműködtetési támogatás (szintén benne van a mlöpjakabi óvoda első félévi támogatása)
3 078 000 Ft

- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (szintén benne van Fülöpjakab az
első félévvel) a 11118 000 Ft

- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 15 141 000 Ft
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz S 330 000 Ft
- egyes szociális és gyentekjóléti feladatok támogatása 3 963 000Ft
- közművelődési, könyvtári feladatok támogatása 1 562 000 Ft
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1173 000 Ft
- szerkezetátalakítási tartalék (gyermekétkeztetési feladatokra és a település müködtetésének

általános támogatására) 2 706 000 Ft
- egyéb működési célú központi támogatás, bérkompenzációra 1 635 000 Ft

4. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen 6 273 000 Ft. enxwk részletezése:
- iskolatej támogatás, még a tavalyi évről áthúzódó 642 000 Ft
- mezőőri szolgálat működtetésének támogatása 300 000 Ft
- háziorvosi rendelő OEP finanszírozása 5 038 000 Ft
- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatási bér támogatása 287 000 Ft
- Kincstári felülvizsgálat alapján póttámogatás 6 000 Ft

5. Működési célú pénzátvétel államháztartáson kívülről összesen 221 000 Ft, ennek
részlezetése:
- sírhely újraváltás 172 000 Ft
- egyéb támogatások magánszemélyektöl 49 000 Ft
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6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:
- Bölcsőde beruházás támogatásának utolsó részlete, 1 298 000 Ft

7. Felhalmozási célú pénzátvétel államháztartáson kívülről:
- útkövezési hozzájárulás magánszemélyektől 18 000 Ft

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 1 656 000 Ft

Jakabszállás Község Önkormányzata bevételei 2013. június 30-ig összesen 125 229 000 Ft.

Az előbbiekben részletezett önkormányzati bevételek táblázatos formában részletezve:

I Jakabszállás Község Önkományzata bevételei 2013. I. félévben
Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítés a

(Ft) (Ft) módosított
. (Ft) előirányzat %-ában

I. Közhatalmi 41 620 000 4] 620 000 19 876 000 47,8
bevételek Összesen
- ebből gépjárműndó 12 320 000 12 320 000 5 405 000
- iparűzési adó 29 000 000 29 000 000 14 310 000
- pótlék, szabálysértési 300 000 300 000 161 000
bírság

2. Intézményi működési 15 689 000 15 689 000 9 76] 000 62,2
bevételek összesen
- ebből egyéb saját 11 883 000 11 883 000 6 495 000
működési bevétel
- ÁFA bevétel 2 206 000 2 206 000 1 316 000
- kamatbevétel 1 600 000 1 600 000 1 950 000

3. Költségvetési 158 069 000 162 930 000 86 126 000 52,8
támogatás
4. Működési célú 15 804 000 15 804 000 6 273 000 39,7
támogatásértékű bevétel
5. Müködés célú 221 000
pénzátvétel
államháztartáson kívülről
6. Működési bevételek 231 182 000 236 043 000 122 257 000 51,8
összesen (t-S.)
7.Felhalmozási célú 1 298 000 1 298 000 I 298 000
támogatásértékü
bevételek
8.Felhalmozási célú 18 000’
pénzátvétet

átlamháztartáson kívülről
9. Felhalmozáci célú 1 298 000 1 298 000 1 316 000 101,4
bevételek összesen
(7+8)
Bevételek 232 480 000 237 341 000 123 573 000 52,1
összesen:(6+9)
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Függő, átfutó, 1 656 000
kiegyenlítő bevételek
Előző évi 105939000 105939000
pénzrnaradvány
Osszesen: 338 419 000 343 280 000 125 229 000

A bevételek összesen időarányosan, 52,1 %-ban teljesültek.

Ezen belül az adóbevételeknél a gépjárműadónak június 30-ig 43,9 %-át fizették be,
napjainkig 6 350 000 Ft-ot fizettek meg, ami 51,5 %-os teljesitésnek felel meg.

Az iparűzési adónak június 30-ig 49,3 %-át fizették be, napjainkig 16037000 Ft-ot fizettek
meg, ami 55, 3 %-os teljesítésnek felel meg.
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Jakabszállás KözséE Önkormányzata kiadásainak részletezése. Ft-bait

1. Személyi juttatások 13 289 000 Ft,

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 936 000 Ft,

3. Dologi kiadások 19 305 000 Ft

4. Támogatásértékű működési kiadások összesen 38 258 000 Ft, részletezve:
- Helvéciai Mikrotérségi Társulás 2012. évi működéséhez kiegészítés 1133 000 Ft
- Polgármesteri Hivatalnak működésre átadva 36 913 000 Ft
- Kiskőrösi Ivóvizminőségjavító Társulásnak tagdíj 212 000 Ft

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen I 043 000 Ft,
részletezve:
- Aranyhomok Egyesület tagdíja 302 000 Ft,
- Bursa Hungadca támogatás a felsőoktatásban tanulóknak 95 000 Ft,
- Arany János Tehetséggondozó Program támogatás 30 000 Ft,
- Sportegyesület támogatása 616 000 Ft

6. Önkormányzat által folyósított szociális ellátások I 439 000 Ft, ennek részletezése:
- átmeneti szociális segély 103 000 Ft,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 112 000 Ft,
- óvodáztatási támogatás 30 000 Ft,
- tanulóbérlet 28 000 Ft,
- idősek hulladékszállítási támogatása 303 000 Ft,
- bölcsödés gyermekek étkezési kedvezménye 303 000 Ft,
- idősek étkezésének támogatása 76 000 Ft,
- temetési segély 260 000 Ft,
- köztemetés 224 000 Ft

7. Felhalmozási kiadások összesen 38 902 000 Ft, ennek részletezése:
Fel4jítások:
- Ovoda felújítása 29 639 000 Ft,
- Idősek Klubja és Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat épületének felújítása 348 000 Ft,
Beruházások:
- Szennyvízberuházás 5 863 000 Ft,
- Kerékpárút Jakabszállás-Kecskemét között 2 274 000 Ft,
- Fűkasza beszerzés 220 000 Ft
Felhalmozási célú támogalásériékű kiadós:
- Az Idősek Klubja és a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat épületének felújításához S %

saját erő átutalása Orgovány községnek, mint a beruházás lebonyolítójának, 558 000 Ft

8. Intézményflnanszírozás: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központnak
működésre átadva 40 460 000 Ft

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 3 797 000 Ft

Jakabszállás Község Önkormányzata kiadásai 2013. június 30-ig összesen 159 429 000 Ft.
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Az előbbiekben részletezett önkormányzati kiadások táblázatos formában részletezve:

Jakabszállás Község Önkormányzata kiadásai 2013. I. félévben
Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítés a

(Ft) (Ft) (Ft) módosított
előirányzat %-ában

1.Személyi 26 853 000 26 853 000 13 289 000 49,5
juttatások
2. Szociális 6 624 000 6 624 000 2 936 000 44,3
hozzájárulási adó,
munkaadót terhelő
járulékok
3. Dologi kiadások 37 645 000 37 645 000 19 305 000 51,3
4.Onkormányzat 2 078 000 2 078 000 I 439 000 69,2
által folyósított
szociális ellátások
5.Támogatásértékű 75 861 000 75 861 000 38 258 000 50,4
működési kiadás
- ebből PH-nak 71 456 000 71 456 000 36 913 000
működésre átadva
6. Pénzeszközátadás 1 432 000 1 432 000 I 043 000 72,8
államháztartáson
kívülre
7. Működési 150 493 00 150 493 000 76 270 000 50,7
kiadások
összesen:(1-6.)
8. Felújítás 2 064 000 2 064 000 29 987 000
9. Beruházás 43 802 000 43 802 000 8 357 000
10. Fejlesztési célú 558 000
támogatásértékű
kiadás
11. Felhalmozási 45 866 000 45 866 000 38 902 000 84,8
kiadások (8+9+10)
12. ÁMK-nak 107376000 107376000 40460000
működésre átadva
13. Kiadások 303 735 000 303 735 000 155 632 000 51,2
Összesen: (7+11+12)
Függő, átfutó, 3 797 000
kiegyenlítő kiadások
14. Általános 9 165 000 14 026 000
tartalék:
15.Céltartalék: 25519000 25519000
Összesen: 338 419 000 343 280 000 159 429 000
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A bevételek részletezése települési szinten. Ft-ban

1. Közhatalmi bevételek összesen 19 876 000 Ft, ennek részletezése:
- gépjárműadó bevétel S 405 000 Ft,
- iparűzési adó bevétel 14310000 Ft
- pótlék bevétel az adóbefizetések után 33 000 Ft
- közigazgatási, szabálysértési bírság 128 000 Ft

2. Intézményi működési bevételek összesen 23 672 000 Ft, ennek részletezése:
- étkezési térítési díjak, (gyermekek, idősek, dolgozók által befizetett) 14487 000 Ft
- áfa bevétel 4 051 000 Ft
- bérleti díj bevételek 2 505 000 Ft
- szolgáltatási díj bevétel 407 000 Ft
- továbbszámlázás. készletértékesítés 272 000 Ft
- kamatbevétel I 950 000 Ft

3. Költségvetési támogatás összesen 86 126 000 Ft, ennek részletezése:
- a települési önkormányzat működésének általános támogatása 20 764 000 Ft,
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők

bértámogatása (ebben még benne van a mlöpjakabi óvoda első fé]évi támogatása is)
19 656 000 Ft

- óvodaműködtetési támogatás (szintén benne van a fiulöpjakabi óvoda első félévi támogatása)
3 078 000 Ft

- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (szintén benne van Fülöpjakab az
első félévvel) a 11118 000 Ft

- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 15 141 000 Ft
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátások]oz 5 330 000 Ft
- egyes szociá]is és gyermekjóléti feladatok támogatása 3 963 000Ft
- közművelődési. könyvtári feladatok támogatása 1 562 000 Ft
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1173 000 Ft
- szerkezetátalakítási tartalék (gyermekétkeztetési feladatokra és a település működtetésének

általános támogatására) 2 706 000 Ft
- egyéb működési célú központi támogatás, bérkompenzációra 1 635 000 Ft

4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen 44 388 000 Ft, ennek
részletezése:
- polgármesteri hivatal finanszírozása 36913 000 Ft
- iskolatej támogatás, még a tavalyi évről áthúzódó 642 000 Ft
- mezőőri szolgálat működtetésének támogatása 300 000 Ft
- háziorvosi rendelő OEP finanszírozása S 038 000 Ft
- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatási bér támogatása 1 489 000 Ft
- Kincstári felülvizsgálat alapján póttámogatás 6 000 Ft

5. Működési célú pénzánTételek államháztartáson kívülről összesen 272 000 Ft, ennek
részletezése:
- sírhely újraváltás 172 000 Ft
- egyéb támogatások magánszemélyektől 100 000 Ft

6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:
- Bölcsőde beruházás támogatásának utolsó részlete, I 298 000 Ft
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7. Felhalmozási célú pénzákétel államháztartáson kívülről:
- útkövezési hozzájárulás magánszemélyektől 18 000 Ft

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 1 656 000 Ft

Bevételek települési szinten összesen: 177 306 000 Ft.
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Az előbbiekben részletezett települési szintű bevételek táblázatba folalva:

A 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek részletezve
az I. félévben, települési szinten összesíWe (Ft-ban)

Jakabszállás település bevételei 2013.1. félévben
Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítés a

(Ft) (Ft) módositott
I_______________ (Ft) elöirányzat %-ában

1. Közhatalmi bevételek 41 620 000 41 620 000 19 876 000 47.8
2. Intézményi működési 39 666 000 39 666 000’ 23 672 000 59.7
bevételek
3. Költségvetési 158 069 000 162 930 000 86 126 000 52,8
támogatás
4. Működési célú 90 964 000 90 964 000 44 388 000 48,8
támogatásértékű bevétel
5. Működési célú 272 000
pénzátvétel
államháztartáson kívülről
6. Működési bevételek 330 319 000 335 180 000 174 334 000 52,0
összesen (1-5.)
7.Felhalmozási célú 1 298 000 I 298 000 1 298 000
támogatásértékű
bevételek
8.Felhalmo2ási célú 18 000
pénzátvétel
államháztartáson kívülről
9. Felhalmozási célú 1 298 000 1 298 000 I 316 000 101,4
bevételek összesen
(7+8)
10. Bevételek 331 617 000 336 478 000 175 650 000 52,2
összesen;(6+9)
I 1. Függő. átlütó, 1 656 000
kiegyenlítő bevételek
12. Előző évi 105939000 105939000
pénzmaradvány I
13. Osszesen: 437 556 000 442 317 000 177 306 000
14. a 4. sorból a -71456000 71456000 36913000
Polgármesteri Hivatal
finanszírozása
15. Mindösszesen: 366 100 000 370 961 000 140 393 000
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A kiadások részletezése települési szinten, Ft-han

1. Személyi juttatások 45 476 000 Ft

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11148 000 Ft,

3. Dologi kiadások 47 730 000 Ft

4. Támogatásértékű működési kiadások Összesen 38 258 000 Ft, részletezve:
- Helvéciai Mikrotérségi Társulás 2012. évi működéséhez kiegészítés 1133 000 Ft
- Polgármesteri Hivatalnak működésre átadva 36 913 000 Ft
- Kiskőrösi Ivóvízminőségjavító Társulásnak tagdíj 212 000 Ft

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen 1 043 000 Ft,
részletezve:
- Aranyhomok Egyesület tagdíja 302 000 Ft,
- Bursa Hungarica támogatás a felsőoktatásban tanulóknak 95 000 Ft,
- Arany János Tehetséggondozó Program támogatás 30 000 Ft,
- Sportegyesület támogatása 616 000 Ft

6. Önkormányzat által folyósított szociális ellátások összesen 25 012 000 Ft, ennek
részletezése:
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8 143 000
- rendszeres szociális segély 2 229 000 Ft,
- lakásfeimtartási támogatás 4 329 000 Ft,
- ápolási díj alanyi jogon 566 000 Ft,
- ápolási díj méltányosságból 335 000 Ft
- idöskorúak járadéka 292 000 Ft
- közgyógyellátás 207 000 Ft,
- átmeneti szociális segély 103 000 Ft,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 112 000 Ft,
- gyennekek ingyenes és kedvezményes étkeztetésének támogatása 7 472 000 Ft
- óvodáztatási támogatás 30 000 Ft,
- tanulóbérlet 28 000 Ft,
- idősek hulladékszállítási támogatása 303 000 Ft,
- bölcsődés gyermekek étkezési kedvezménye 303 000 Ft,
- idősek étkezésének támogatása 76 000 Ft,
- temetési segély 260 000 Ft,
- köztemetés 224 000 Ft

7. Felhalmozási kiadások összesen 39 042 000 Ft, emek részletezése:
Felújítások:
- Ovoda felújítása 29 639 000 Ft,
- Idősek Klubja és Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat épületének felújítása 348 000 Ft,
Beruházások:
- Szennyvízberuházás 5 863 000 Ft,
- Kerékpárút Jakabszállás-Kecskemét között 2 274 000 Ft,
- Fűkasza beszerzés 220 000 Ft
- HACCP rendszer karbantartása 140 000 Ft
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Felhalmozási célú támogatásériékű kiadás:
- Az Idősek Klubja és a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat épületének felújításához 5 %

saját erő átutalása Orgovány községnek, mint a beruházás lebonyolítójának, 558 000 Ft

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 3 797 000 Ft

Kiadások települési szinten összesen 211 506 000 Ft.
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Az előbbiekben részletezett telenülési szintű kiadások táblázatva fo2lalva:

A 2013. évi működési és fejlesztési célú kiadások részletezve forrásonként
az I. félévben, települési szinten összesítve (Ft-ban)

Jakabszállás település kiadásai 2013. I. félévben
Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítés a

(Ft) (Ft) (Ft) módosított

____________

előirányzat %-ában
1.Személyi 94102000 94102000 45476000 48,3
juttatások
2. Szociális 23 705 000 23 705 000 11 148 000 47,0
hozzájárulási
adó,munkaadót
terhelő járulékok
3. Dologi kiadások 85 022 000 85 022 000 47 730 000 56,1
4. Támogatásértékű 4 405 000 4 405 000 1 345 000 30,5
működési kiadások
5. Működési célú 1 432 000 1 432 000 1 043 000 72,8
pénzátadás
államháztartáson
kívülre
6.Onkormányzat 46 791 000 46 791 000 25 012 000 53,4
által folyósított
szociális ellátások
7.Működési 255 457 000 255 457 000 131 754 000 51,6
kiadások összesen
(1-6)
8. Fejlesztési 75 959 000 75 959 000 39 042 000 51,4
kiadások összesen,
ebből:

- felújítások 32 157 000 32 157 000 29 987 000
- beruházások 43 802 000 43 802 000 8 497 000

fejlesztési célú 558 000
pénzátadás

9. Tartalékok:
-általános tartalék 9 165 000 14 026 000
-céltartalék 25 519 000 25 519 000
10. Összesen: 366 100 000 370 961 000 170 796 000
(7+8+9)
11. Függő, átfutó, 3 797 000
kiegyenlítő kiadások
12. Polgármesteri 71 456 000 71 456 000 36 913 000
Hivatal finanszírozása
13. Összesen: 437 556 000 442 417 000 211 506 000
(10+...+12)
Jakabszállás-Fülöpjakab
Altalános Művelődési 107 376 000 107 376 000 40 460 000
Központ finanszírozása
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Összefoglalásban elmondható hogy az intézmény. a polgámiested hivatal és az önkormányzat
bevételei és kiadásai külön-külön is és a bevételek és kiadások települési szinten összesítve is
időarányosan teljesültek.

A pénzkészlet napjainkban 69 400 000 Ft, ebből eé]tartalékként el van különítve a jövőre az
áramszolgáltatónak a telkek villamosításáért kifizetendő 25 519 000 Ft.

Jakabszállás, 2013. szeptember 3.





MEGÁLLAPODÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÁTMENETI IDŐRE

TÖRTÉNŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA TÁRGYÁBAN

amely létrejött egyrészről Jakabszállás község Önkormányzata (székhely: 6078.

Jakabszállás, Fetöfi S. u. 14. képviseli: Szabó Mihály polgármester) - továbbiakban

Önkormányzat,

másrészről a Saubermacher-Magyarország KfL, (1181 Budapest, Zádor u. 5., Cg.: 01-09-

861608, képviseli Horváth Péter és Dobos Tamás) - továbbiakban SM Kft. vagy

Közszolgáltató, együtt Felek

között a mai napon az alábbi feltételek szerint.

1. Tudomásul szolgál, hogy a Felek között az Önkormányzat hulladékgazdálkodási

feladatainak hosszú távú, kömyezetkímélő megoldása érdekében 2007. Január 1-én

közszolgáltatási szerződés jött létre, melynek alapján az Önkormányzat megbízta az SM Kft

-t a közigazgatási területére a települési szilárd hulladék begyűjtése és elszállitása, a

Kecskeméti Regionális Hulladéklerakón történő ártalmatlanítása tárgyban közszolgáltatói

feladatok jelen megállapodás szerinti ellátásával. A szerződés 2012. december 31-ig

határozott időre szólóan Jött létre. Felek a szerződést 2012. december 30-án kelt

megállapodásukkal határozott időre 2013. június 30-ig, majd ezt követően 201 3. június 19-én

kelt megállapodásukkal határozott idöre 2013. szeptember 30-ig meghosszabbították.

2. A Felek előtt tudomásul szolgál, hagy a 2012. évi CLXXXV. törvény hatályba

lépésével a hulladékgazdálkodás rendszere Magyarországon átalakításra került.

3. Annak érdekében, hagy Jakabszállás Község területén a hulladékkezelési

közszolgáltatás folyamatosan biztosítva legyen, a Felek a közöttük létrejött közszolgáltatási

szerződést — Jakabszállás Község Önkormányzatának kifejezett kérésére, átmeneti időre - a

kötelező kőzfeladat folyamatos biztosításának érdekében hozzák létre. A Felek ezért a

közöttük 2013. szeptember 30. napjáig hatályban lévő közszolgáltatási szerződést közös

megegyezéssel és határozott időre 2013. december 14-ig a közszolgáltatás folyamatos

biztosítása érdekében meghosszabbítják. Önkormányzat kuelenti, hogy amennyiben Jelen

szerződés módosítással kapcsolatban az SM Kft. bármilyen bírság vagy hatósági szankciá

éri, úgy azért az Önkormányzat köteles helytállni.

4. Felek akként állapodnak meg, hogy az Önkormányzat annak érdekében, hogy az SM

Kft. a szolgáltatást a korábbiakban meghatározott színvonalon végezni tudja egyszeri nettó

362.934 Ft összegű ‚.Hulladékkezelési szerződés módosításához kapcsolódó egyszeri

megbizási díj” jogcimén fzetendö, kizárólag az Önkormányzattal szemben érvényesithető

díjra jogosult. Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy amennyiben jelen szerződés

módosítást követően bármilyen jogszabályi rendelkezés vagy hatósági határozat az SM Kft.

közszolgáltatási tevékenységét érintő többletköltséget vagy a műszaki tartalomra nézve a

korábbiakhoz képest emelt színvonalú kötelezettséget eredményezne, úgy SM Kft. jogosult

az így keletkezett többletköltségét vagy a műszaki tartalom változása miatt őt terhelő

kiadását az Önkormányzat felé érvényesíteni.

Egyebekben a szerződés többi pontja változatlan tartalommal marad.





Jelen szerződésmódosítás négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban

készült, melyet szerződést kötő felek elolvasás, áttanulmányozás után helybenhagyólag

aláirtak.

Jakabszállás, 2013. szeptember

Jakabszállás Község Önkormányzata részéről Saubermacher-Magyarország Kft. részéről



Magistrawm-S .Kft.
6000 Kecskemét. Lestár tér 1.
Adószám: 13383226-2-03
Cg: 03-09-t 12048

Szabó Mihály polgármester
Jakabszállás Község Onkormáriyzata

Jakabszállás
Petőfi S. ‘w 11.
6078

Arajánlat

Jakabszállás Község Önkormányzata részére a települési hulladékgazdálkodási
kőzszolgáhatás küzheszerzésének lehönyolítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérését. Az alábbiakban ajánlatot kívánunk tenni közbeszerzési
tanácsadói Feladatok ellátására Jakabszállás Község Önkormányzata részére a települési
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közbeszerzésének sikeres lebonyolílása érdekében.
A lefoMatandó közbeszerzési eljárás tekintetében vállaljuk atameimyi. sz eljárás során
jogszabály által előírt, illetve sz ajánlatkérő érdekében klmerűlő tevékenység ellátását sz
alábbiak szerint:

• A közbeszerzési eljárás előkészítése.
• Az ajásilattételi felhívás elkészítése.
• Dokumentáció összeállítása.
• Az eljárással kapcsolatos jcvzőkönn’ek. nyilatkozatok összeállítása. sz eljárás

dokumernálása.
• A kötelezően közzéteendő hirdatmények összeállítása ás Feladása.
• Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a nvertessel kötendő szerződés előkészítése.
• Szükség szerint a szakértői feladat koordinálása. arra jogosult szakértö bevonásával.

Egyösszegű itettó ajánlati ár: 320.000 Ft
Áfa: 86.400 Ft
Bruttó:

Dunaföldvár. 2013. szeptember II.

406.300 Ft

Magistraturn-S Kft.





Előterjesztés

a Képviselő-testület 2013. szeptember 16-aj ülésének

3. napirendi pontjához

Tárgy: Névhasználati hozzájárulás kérése.

A Szülők és nevelők a jakabszállási iskoláért egyesület képviselője Dr Drozdik

Cecilia kéri a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az egyesület elnevezésében a

„jakabszállás» nevet használja.

Jakabszállás, 2013. szeptember 12.

Sáy3
polgármester

Határozati javaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

....12013. (IX. 16.) határozata
Névhasználatj hozzájárulás.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

hozzájárul ahhoz, hogy a ‚Sz0h5k és nevelők a

jakabszállási iskoláért egyesület” az elnevezésében a

‚Jakabszállás” település nevet használja.

A testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a

szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Jakabszá]lás Község Polgármestere

6078. Jakabszállás, Petöü Sándor u. 14.

76/581-80O. Fax: 76/581-802
0620/3234-031

e-mail: hivatal®jakabszallas.hu
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Jakabszallas Kozseg Polgarmestere

______

6078. Jakabszállás, Petöfi Sándor u. 14.
76!581-800. Fax: 76/581-802

‘V 0620/3234-03 1
e-mail: hivatal’jakabszal]as.hu

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2013. szeptember 16-aj ülésének
4. napirendi pontjához

Tárgy: Ugyeleti társulás elszámolásának, vagyonkimutatásának elfogadása.

2013. Június 30. napjával megszűnt a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás, a
megszüntető megállapodás 3. pontja értelmében az Egészségügyi és Szociális
Intézmények Igazgatósága elkészitette az elszámolást és a Társulás vagyonáról
szóló kimutatást. A kimutatást valamennyi érintett önkormányzat megkapta, hogy a
Képviselő-testülete tárgyalja meg és fogadja el. Az erről szóló határozatot 2013.
november 10-ig postai úton (Kecskemét Megyei Jogú Város Családvédelmi
Osztályának 6000 Kecskemét, Kossuth téri.) küldje meg.

Jakabszállás, 2013. szeptember 12.

Szabo Mihaly....J
polgármester

Határozati javaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
....12013. (IX. 16.) határozata
Ügyeleti társulás elszámolásának, vagyonkimutatásának
elfogadása.

JakabszáHás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ugyeleti Társulás elszámolását, vagyonkimutatását
megtárgyalta és elfogadta.
Felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert, hogy a
képviselő-testületi határozat egy példányát a Kecskemét
Megyei Jogú Város Családvédelmi Osztályának (6000
Kecskemét, Kossuth téri.) küldje meg.
Felelős; Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.



Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
Szegedi Tudornányeeteni Háziorvosi Oktató Központja

Főigazgató főorvos: Dr. Kellentaim Péter
t 6000 Kecskemét Piaristák tere 7. Telefon: 514-002 Fax: 76/494-884

Iktatószám: IG—u 2c it

Jakabszállás Község Önkormányzata
Szabó Mihály polgármester részére

Tárv: Ügyeleti Társulás vagyonkimutatás

Tiszteft Polgármester Úr!

A Kecskemét és Környéke Településeinek Egészségügyi Társulása, önálló jogi

személyiséggel rendeflező, önálló költségvetési szerv 2008. február 29. napjával jogutód

nélkül megszűnt és 2008. március 1. napjától a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás

látta el a háziorvosi ügyeleti feladatokat. Megalakuláskor Kecskemét Megyei Jogú Város

közEvűlése az 582/2007 (XIL2O) KB. számú határozatában - a KMW Önkonnányzata a

„Központi Ügyeletek létrehozása, ügyeletek központosítása” c. - pályázati támogatásból

beszerzett eszközöket, berendezéseket, valamint a megszűnő Társulás vagyonfelosztásából a

KMJV Önkormányzatára eső részt kizárólagos használatra átadta intézményünknek.

Az ügyelet működési költségeihez illetve a vagyon müködtetéséhez, aimak bővítéséhez a

társult önkormányzatok saját költségvetésük terhére kiegészítő fmanszírozással nem járultak

hozzá. A KMJV a 9512013 (IV 23) 101 számú határozatában döntött Kecskemét és Térsége

Ügyeleti Társulás 2013. június 30. 2apjával történő megszüntetéséről. A megszüntető

megállapodás 3. pontjában folaltak alapján ezúton elfogadásra megldildjük a Társulás

vagyonáról szóló tételes kimutatást.

Kecskemét, 2013. szeptember 03.

Dr. KeHermam Péter -

főigazgató főorvos távollétében

Hupkáné Pes1i Zsu$anna
gazdasági igazgató :.

Melléklet: Vagvonldmutatás

Kapják: Társult önkormányzatok, analitika, irattár



Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
6000 Kecskemét, Fiaristák teze 7.

VACYONMMUTATÁS 2013.06.30

‚

OCYEISnTA3SIRÁS
-

iMATERLkUS JAVAK fői szám Bruttó érték Énékesókkenés Nettó érték

Vagyonértékű jogok aktivált állománya 1fl32 237 360 236 538 822

. 4hTERMLI5 JAVAK ÖSSZESEN: 237360 L 236 538 822

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Ingatlanok: fók.i szám Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték

Épületek akUvátt áUománya 121312 15 335 013 2 033 161 13 324 852

Összesen: 15 358 013 2 033 161 23 324 852
Egyéb gép berendezés, ügiteU és
számítástechnikai eszközök: fők.i szám Bruttó értéic Értékcsökkenés Nettó érték

. ÜgjMteti És számi tástecnikai eszközök akUvált
állománya 131112 Q Q 0
Jgyvitáli És számitástecrdkai eszközök 0-ig leírt
mománya 1311912 209 280 209 280 O
Egyéb gép, berendezés, íeiszerels akvá!t
állománya 131122 1 389 840 926 110 463 730
Egyéb gép, berendezés, felszerelés 0-ig leüt
állománya 1311922 O O O

Összesem 1 599 120 1 135 390 463 730

Járművek főJc.i szám Bruttó érték Értékcsókkenés Nettó érték

Jáűvek akváit állománya J 132112 8 248 935 8 248 935

Összesew S 248 935 8 248 935 0

:.
.

: Brutto ertek Ertekcsokkenes Netta
4. ‚“

: :áéY..: j

Bruttó vagyon Értékcsökkenés Nettó vagyon

‘ TA2Gfl ESZKŐZŐK+IMMAT JAVAK ÖsSz 25443 4s 11654 024 13 789 404

Nettó rnrilvántartósi
ér

EGYÉB IGSÉRTÉKÚ ESZKÖZ, KÉSZLET 1056277

Bnittó vagyon Értékcsökrcenls. Nettó vagyon

rvflNDÖBSZEsnI 25 443 428 11 654 024 14 865 681

2013.08.27 liszitette:



ELŐTERJESZTÉS

A Jakabszállási Község Önkormányzat képviselő testülete
2013. szeptember 16-ái 16:00-kor tartandó ülésére

Táry: A „Segítő kezek idősek otthoni biztonságért értékteremtő közfoglalkoztatással,
közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” című projekt szándéknyilatkozat
elfogadása.

A mellékelt írásos anyag alapján kérem a képviselő-testültet, hogy az előterjesztést fogadja el és a
Képviselő testület bízza meg Szabó Mihály polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot
elektronikus formában küldje meg Jeneiné Dr. Rubovszky Csilla idősügyi miniszteri biztosnak.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. szeptember 17.

Jakabszállás, 2013. szeptember 16.

Szabó Mihály
polgármester





Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő
közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes

tevékenységgei
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1. Vezetői összefoglaló

Az európai trendekhez hasonlóan az elöregedés gyorsulása Magyarországra is Jellemző lett és
marad a jövőben is. 2050-ig több mint két és félszeresére nő a 80 év fölöttiek aránya
társadalmainkban.

Szociológiai, demográfiai és egészségügyi folyamatok hatására egyre kevesebb figyelem
(alacsony gyermekszám) és gondoskodás juthat az idősekre a családok és közösségek oldaláról,
ezért az állam szerepe folyamatosan növekszik.

Jelen projekt megvalósítása esetén az időskorú népesség számára nyújtott szociális
szolgáltatások mellett kiemelt cél lenne a magány enyhítését szolgáló közösségi szolgálatra és
önkéntesekre épülő segítő hálózat. Projektünk ügyfélközpontú, helyi szinten az előzetes
felmérések szerinti igényekre és szükségletekre reagál, a már meglévő szociális
alapszolgáltatások mellett és azokat kiegészítve olyan szolgáltatásokat nyújt, melyekre egyéni
igény mutatkozik. Ezzel párhuzamosan a projekt keretében kiépítésre kerül egy önkéntességre
épülő segítő hálózat, amely a felmerülő egyéni szükségletekre reagál és a magány enyhítését
tűzi ki célul. A túlgondozás, másfelől az ellátatlanság miatt elengedhetetlen az
interprofesszionális együttműködés az érintett szakmákkal, vagyis egy olyan észlelő- és
jelzőrendszer kialakítása, mely minden résztvevő számára az ágazat hatékonyságát növelné.
Projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a tanyákon élő 80 év feletti idős
lakosság igényeire is, hiszen amellett, hogy a településektől gyakran kilométeres távolságra lévő
tanyák közbiztonsága jelentősen elmarad a városokban/falvakban tapasztaltaktól, az izoláció, a
teljes elmagányosodás is nagyobb eséllyel alakul ki a tanyasi településeken élők esetében.

A program révén a tanyák elhagyatottsága, elhanyagoltsága csökkenne, amely a
bűncselekmények bekövetkeztét elősegítő egyik legfontosabb tényezőnek számít. A szociális
végzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak segítenek a preventív intézkedések
megtételében, az esetleges bűncselekményekről pedig időben értesítenék a hatóságokat, így a
tettenérés esélye a sokszorosára növekszik.

A projekt bosszú távú célja az idősek számára egy észlelő- és jelzőrendszer kialakítása, amely
elősegíti a Nemzeti Bűnmegelözési Tanács által kiadott, a tanyák és a tanyás térségek
közbiztonságának javításáról szóló jelentésben megfogalmazott célok elérését. Ennek
érdekében a mintaprogramban vállaljuk, hogy a résztvevő települések tíz százaléka a
„Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének
feltételeiröl” szóló 62/2012. (Vl.29.) VM rendelet I. mellékletében felsorolt tanyás települések és
térségek közül kerül ki.

Az elért eredmények fenntarthatóságát a rendszerbe illesztett megvalósitás és
továbbműködtetés garantálja.

Összességében a 80 éves kor fölötti korosztály és az érintett családok életminőségének szinten
tartását és javítását várhatjuk legfontosabb eredményül.
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2013. április 9-én Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata
együttműködési megállapodást kötött Kisvárda Város és Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatával, melyhez május 16-án csatlakozott Jászfényszaru Város Önkormányzata. A
megállapodás értelmében a négy település mintaprogramot indít az idős (kiemelten a 80 év
feletti) lakosság számára, melynek célja a szociális ellátórendszer mellett - hosszú távon az
önkéntességre és a közösségi szolgálatra épülő — működő, főként a magány enyhítését célzó
projekt inditása.

A szükségletfelmérés közfoglalkoztatottak, önkéntesek és diákok bevonásával zajlott
(továbbiakban: segítők). A segítők toborzása során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy
megfelelő végzettséggel és/vagy tapasztalattal rendelkezzenek ahhoz, hogy a feladatukat
maradéktalanul el tudják látni. A munkába álláshoz szükséges elvárások miatta segítők képzése
nem igényelt többletkőltséget.

A közfoglalkoztatottak a projekt tagjai számára minden időseknél tett látogatásról esetnaplót
készítenek, melyben kitérnek a napi tevékenységekre, az idős aktuális szellemi, fizikai
állapotára. Ennek fontossága nemcsak a segítők „ellenőrzésében” rejlik, hanem abban is, hogy
minél hamarabb reagálhassunk az idősek esetleges állapotromlására.

A projekt során negatív visszajelzés nem érkezett mind az idősek, mind családtagjaik nagy
lelkesedéssel fogadták és köszönték a program nyújtotta lehetőségeket. Bár a szükségletfelmérő
kérdőív tartalmazott kérdést a házi segítségnyújtás igénybevételét illetően, de a tapasztalatok
azt mutatják, hogy az egyedülálló idősek körében népszerűek a szolgáltatások, és nem aszociális

_____________________

ellátórendszer nyújtotta lehetőségek iránt érdeklődnek, hanem az idősek ítlagosan 19,35 .
TÖröIt: körü!belüll7százaléka

százaléka a magány enyhítését célzó szolgáltatást vesz igénybe (1. számú táblázat).

1, táblázat:

Idősek száma Házi segítségnyúitást Igényelt Önkéntes segítségét igényli

Lí1 121 i21
Belváros 2.235

Jászfényszaru 270 Z
Kisvárda 519
Szombathely 3.496 22

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az Idősek először konkrét segitségkéréssel fordulnak a
projekt munkatársai felé, de az egyre sűrűbb találkozások alkalmával bizalmi légkör alakul ki az
Idősek és segitőik között. A folyamatos kapcsolattartásnak köszönhetően már nem csak az
orvoshoz kísérést, vagy a közös bevásárlást igénylik, hanem a közös időtöltést, beszélgetést is,
az emberi kapcsolatok ugyanis rendkívül fontossá válnak az időskori elmagányosodás
következtében, annak enyhítése érdekében. A négy település tapasztalatai alapján elmondható,
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hogy leggyakrabban a friss levegőn való tartózkodást preferálják egy arra alkalmas segítő
kíséretében (aki támaszt és társaságot egyaránt nyújt), valamint a különböző szolgáltatások
elérése is kiemelt Szerepet játszik, úgy, mint a fent említett orvoshoz kísérés, vagy közös
bevásárlás, de nagyon hálásak, hogy hosszú idő után újra el tudnak menni templomba a
segítőnek köszönhetően. A látás romlása miatt az olvasási készség meglehetősen csökken a 80
év feletti lakosoknál, holott az igényük továbbra is fennáll, igy a segítők a felolvasásban, de a
társasjátékok területén is nagy támaszt jelentenek, az idősek mindennapjai tehát újra
tartalmassá válnak. Budapestre nem, de a többi településre jellemző a hó eltakaritásában, vagy
az udvarban elvégzendő, kerti munkákban való segitségnyiijtás iránti igény.

A közfoglalkoztatottak megfelelő helyismerettel rendelkeznek, ha probléma merül fel, tudják,
hogy kihez kell fordulni. Kifejezetten ápolási és gondozási feladatokat nem látnak el, ezen
szükségletek az egyes települések által nyújtott szociális ellátórendszer keretében megoldottak.
A szükségletfelmérés folyamán egyértelműen kiderült a szakemberek számára, hogy a helyi
idősek tisztában vannak lehetőségeikkel, ismerik a szociális ellátórendszer szolgáltatásait,
nagyon kevés esetben (kevesebb, mint 1%) kértek olyan szolgáltatást, mely a házi
segitségnyújtáshoz tartozik. A projekt lényegi eleme nem az ápolás-gondozás, a
szűkségletfelmérés során használt kérdőív nem alkalmas arra, hogy helyettesítse a házi
segitségnyújtásban használatos értékelő lapot (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási
szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és
igazolásának részletes szabályairól), sem az egyéni gondozási tervet (1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről).

A négy település több hónapos tapasztalata alapján megállapíthatjuk, hogy országos program
indításához ezen adatok Magyarország tekintetében nem teljesítik a reprezentativitás
kritériumát, ezért javasoljuk a mintaprogram kiterjesztését további 28 hátrányos helyzetű
településre valamint kedvezményezett besorolású térségre.

2. Helyzetértékelés

Korunkat nagy demográfiai változások jellemzik, melyek a születések számának csökkenésében,
valamint az idősek abszolút számának és számarányának növekedésében nyilvánulnak meg. A
Xx. században megindult az amerikai és európai társadalmak elöregedése, ami számos
problémát vet fel az idősekröl való gondoskodással, egészségügyi és szociális ellátásukkal
kapcsolatban.

Az idős kor életünk természetes része, azonban a modern életforma okozta nehézségekkel az
idős emberek nem képesek egyedül megbirkózni. A nők munkába állása, a nyugdíjkorhatár
folyamatos emelése, a nukleáris családmodell elterjedése közüggyé, közfeladattá tette az
idösellátást.

A várható életkor növekedése és a születések számának párhuzamos csökkenése fokozatosan
átrajzolja a fejlettebb országok életkorfáját. A demográfiai öregedést a termékenység, a
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Forrás: Nápesedés És Népességpolitika tanulmányok: Hablicsek László - Tóth Pál Péter: A nemzetközi vándorlás
Szerepe a magyarországi népességszám megőrzésében 1999-2050 között.

Az életkor kitolódásával egyre többen élik meg azt a kort, amikor már nehezen tudnak
gondoskodni önmagukról. Elengedhetetlen tehát a társadalom felelősség-és szerepvállalása. Az
idősek ellátásában, természetesen az érintettek igényeinek figyelembevételével az lenne a
kívánatos, ha az idősek életminősége életüknek ebben a szakaszában Sem romlana lényegesen.
Gondozásukra elvileg többféle lehetőség kínálkozik, melyek megvalósítása mind a családok,
mind a társadalom részéről befektetésekkel Jár.

A társadalom felkészültségének fokméröje, hogy mennyire képes alternatívákat nyújtani az
egyre növekvő számú idősek szükségleteinek kielégítésére. A többségi vélemény szerint a
legJobb megoldás, ha a magát ellátni nem, vagy csak részben tudó idős ember nem kényszerül
megszokott környezetének, személyes tárgyainak, értékeinek elhagyására.

A leggazdaságosabb, a leghumánusabb, és az érintettek részéről a leginkább preferált
gondoskodási forma ezért a Saját lakókörnyezetben történö gondozás és ápolás.

A közfoglalkoztatás prioritása a Széll Kálmán Tervben hangsúlyosan jelenik meg. A kormányzata
dokumentumban kiemeli, hogy szociális ellátás helyett elsősorban az értékteremtő közmunka
révén Igyekszik segíteni az álláskeresőkön: „Az alacsony foglalkoztatási szint, az adó- és
]árulékbevétel kiesés, továbbá az értéket nem teremtő kifizetett segélyek, támogatások
államháztartósra és az államodásságra gyakorolt negatív hotása miatt meg kell teremteni az
aktív korú, munkaképes, oz elsődleges munkoerőpiacról kiszorult munkovállaJók

halandóság, a vándorlások és a népesség kialakult korösszetétele befolyásolja. Magyarország a
korösszetételének változása miatt idösödik. Ennek megfelelően az Európai Unió új
programjának fókuszában a fogyatékkal élők mellett az idősek támogatása áll.

1. ábra: A magyar népesség várható korösszetétele 1995-2050 között.
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(köz)foglalkoztatásának lehetőségét és a szociális ellátások rendszerét oly módon kell
átalakítani, hogy az ösztönözzön a munkavállalásra. Ugyanakkor q >megújWó Magyarország’r.c
program részeként olyan közfoglalkoztatósi programok megvalósítására van szükség, amelyek
értéket teremtenek, kézenfekvők, folyamatos munkavégzést tesznek lehetővé, az ország
minden területén megvalósíthatók és több céksoportot is elérnek”

A közfoglalkoztatás mellett az idősekröl való gondoskodás, a generációk k6zti együttmüködés is
kiemelt kormányzati cél, amely többek közt a Nemzeti Együttműködés Programjában is
megjelenik: „Kiemelt területeink, céljaink a következők: (..) Az Idősek tisztelete, megbecsülése,
biztonsága (...) Minden társadalom kiemelt feladata az idősek tisztelete, megbecsülése és
biztonsága. Éppen ezért q mi szociális biztonságot terem tö politíkánk egyik sarokpillére lesz az
idős embereket szolgálá politika. (...) A társadalmi hasznosságot 02 aktivitás fenntartásávaL az
önkéntesség megbecsülésével ás az egyházi, civil szervezetek bevonásávaL együttműködésével
biztosítani lehet.”

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) 2012. évben nyilvántartott adatai azt
mutatják, hogy Magyarországon 474 984 tő1 a projekt célcsoportjába tartozó 80 évnél idősebb
ember él, ami a teljes népesség 4,77 százalékát teszi ki. A teljes népességhez viszonyított
adatok tekintetében a legidősebb idősek számát és arányát figyelembe véve drasztikus
növekedést figyelhetünk meg. Számuk a 2001-es népszámláláskor még 278 082 fő volt, amely
arányaiban 2,72 százalékot jelent; tehát számuk tíz év leforgása alatt csaknem megduplázódott,
több mint 197 ezer fővel növekedett. Különösen megdöbbentő az elmúlt egy éven belül
jelentkező növekedés, mely 61098 főt jelent.

A szociális igazgatásról és aszociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.)
rendelkezései szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és
családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam
központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A szociálisan rászorultak részére
személyes gondoskodást az állam szociális alapszolgáltatásokon keresztül és szakosított
ellátások formájában biztosít. A rászoruló idősek számára specifikus jelleggel biztosított
alapszolgáltatási forma az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, a nappali ellátás (idősek klubja), illetve a szakositott ellátásokon belül a
bentlakásos intézményi elhelyezés.

Az idősek között a nők száma több mint kétszerese a férfiakénak, a 80 év feletti idős lakosság
69,9 százaléka nő Mindez az idősellátás szempontjából azt jelenti, hogy a tovább romló férfi
halandósági mutatöknak köszönhetően az idősellátás egyre nagyobb mértékben az idős nők
ellátása felé tolódik.

A szaktörvény (Szt.) a szolgáltatások nyújtásának kőtelezettségét településnagyság szerint
differenciálja, éspedig úgy, hogy:

a népességből 1932-ben és korábban szűletettek
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• minden településen kell nyújtani: étkeztetés, házi segítségnyújtás
• háromezer főnél több állandó lakosú települések kötelesek biztosítani az idősek

nappali ellátását,
• harmincezer főnél nagyobb lélekszámú településen szakositott ellátási formát, tartás

bentlakást is kötelesek biztosítani,

2. táblázat: A 80 óv feletti idősek száma a szociális ellátórendszerben (2012. 10.).

Ellátás típusa Szolgáltatás neve 80 óv felettiek száma
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Idősek otthona 27 843
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ldőskorúak gondozóháza 1 787
Étkeztetés Étkeztetés 44 776
Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás 43 396
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 13 696
Nappali ellátás Nappali ellátás demens személyek részére 176
Nappali ellátás Nappali ellátás Időskorúak részére 7 756

Összesen:_139_430
Forrás: GR, saját szerkesztés.

A közpénzek természetbeni formában való felhasználása egyértelműen indokolt minden olyan
kőrülhotórolható, egynemű szükséglet esetében, amelynél jelentős közérdek, hogy az ellátást
minden állampolgár, vagy legalább az állampolgárok meghatározott köre megfelelő minőségben
megkapja. Az Idősek Jelentős hányada nem vesz igénybe semmilyen ellátást vagy szolgáltatást
a helyi önkormányzatokon keresztül, ezért az információáramlás rendkívüli esetekben - főleg
krízishelyzetekben - nehezen, vagy nem tud megvalósulni. A KSH 2012 októberi adatai szerint a
magyarországi 80 év feletti idős lakosság közül 139 430 fá részesül valamilyen típusú szociális
ellátásban.

A projekt szerinti célokhoz kötődő tevékenységek nem tartoznak a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (Szt.) hatálya alá.

Míg az Szt-ben szabályozott házi segítségnyújtás elsődleges célja az ellátott otthonában történő
gondozása és a vele kapcsolatos alapvető — orvos előírása szerinti — ápolási feladatok ellátása, a
projekt keretében megvalósuló gondoskodás elsősorban az Idős ember magányának
enyhítésére, szociális kapcsolatainak felélesztésére, illetve pótlására irányulnak. Ilyen módon a
kétféle szolgáltatás — az Szt-ben és végrehajtási jogszabályaiban részletesen szabályozott,
kizárólag megfelelő személyi és tárgyi körülmények fennállása esetén, működési engedéllyel
nyújtható szociális szolgáltatás, illetve az előbb bemutatott, önkéntes közreműködők bevonását
célzó, jogi szabályozással nem rendelkező személyi segítés — nem fedik egymást, és biztosított az
egymás melletti működésük. A házi segítségnyújtás azon lényegi része, amely szociális
szakértelmet igényel, ide értve elsősorban a már említett ápolást és gondozást, valamint az
ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzetek megelőzését és elhárítását, illetve az egyéb,
Számára szükséges szociális ellátáshoz való hozzájutás megszervezését, a jövőben sem tehető
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működési engedély és hatósági kontroll nélküli tevékenységgé, így a kétféle segítségnyújtási
forma összemosódása a jövőre nézve sem lehetséges. Ugyanerre tekintettel a lehetséges
idöskorú érintettek köre sem fedi egymást a szolgáltatásra való szükséglet terén, Így a projekt a
házi segítségnyújtást igénylők számának bővülését várhatóan nem eredményezi.

3. A projekt gyakorlati megvalósulása

Előzmények
Az idős lakosság támogatását célzó projekt első lépéseként Belváros-Upótváros Budapest
Főváros V. Kerület Önkormányzata mintaprogramot indított, melyhez 2013. április 9-én
csatlakozott Kisvárda és Szombathely városa, 2013. május 16-án pedig Jászfényszaru.

2. ábra: Problémagráf.

Forrás: Saját szerkesztés.



10

3.1. A projekt célja

A projekt elsődleges célja Magyarország területén élő legidősebb Idős (80 év feletti) lakosság
felkutatása, akik egyébként nincsenek az önkormányzatok látókörében, de koruk és magányuk
miatt veszélyeztetett helyzetben vannak.

A program hosszú távú célja egy olyan önkéntességre és közösségi szolgálatra épülő segítő
hálózat kialakítása, amelynek segítségével elérhetőek lesznek a 80 év feletti idős lakosok,
valamint elő kívánja segíteni, hogy ezek az idős emberek az önálló életvitelüket magányuk
enyhítésével saját otthonukban a lehető leghosszabb ideig tudják fenntartani.

Az önmagukat csak részben ellátni tudó idősek kőrében ez az átfogó szolgáltatás
helyettesíteni tudja a szociális alapú idősotthonokat. Ezzel az Idősek részére utolsó
éveikben, saját lakókőrnyezetükben biztosítható a gondozásuk, ellátásuk, amely sokkal
humánusabb megoldás, mint az intézményi elhelyezés.

A projekt országos szintű bevezetéséhez szükséges reprezentatív mintavételnek az eddig bevont
4 település adatai nem felelnek meg, ugyanis az infrastrukturális különbségek és a szociális
ellátórendszer eltérő kiépíteusége az összehasonlítást, következtetések levonását nem teszi
lehetővé.

További bizonyítást igényel, hogy a projekt országos szintű bevezetése nem jelent
többletköltséget, valamint megterhelést a szociális ellátórendszerhez tartozó házi
segítségnyújtás szolgáltatásának, ezért javasoljuk „A közfoglalkoztatással összefüggő, egyes
döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (11.5.) Kormányhatározat” alapján további 28
hátrányos helyzetű településre és kedvezményezett besorolású térségre való kiterjesztést. A
mintaprojekt ezeken a településeken való megvalósítása szignifikáns képet ad az országos
program bevezetésének lehetőségeiről, a tényleges szükségletek prioritásairól.
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3. táblázat: Mintaprojekt indítását javasoljuk az alábbi 30 településen.

— Idősek aránya (%) :‚t2l
aosár t 67686 2868 - — - 424

‘ Hajdúböszörmény 31 306 1 195 — -— 3,82 —________

Orosháza 28 910 1 429 4,94
Jászberény J 26 924 1 363 5,06

Komló 25 020 992 3,96
Mohács 18 604 749 4,03

. Balmazújváros 17 354 664 3,83
Szarvú

-. : 17 007 904 5,32
Hajdúnánás 4-: 16 975 679 4,00
Mátészalka 16 957 509 3,00
Csongrád 16 846 953 5,66

Mezőkővesd 16 538 888 5,37
Kisvárda 16 473 465 2,82

• Sátoraljaújhely $t 15 355 446 2,90
.

Beret6újfalu 15 167 563 3,71
Püspökladány 14 698 505 3,44

Barcs j1-- 11 378 381 3,35
8 906 320 3,59
8670 313 3,61
7 861 301 3,83
7 020 419 5,97
6215 233 3,75
5621 282 5,02
S 186 199 3,84
4736 159 3,36

‚ 4242 197 464
;Letenye S 4 053 187 4,61

Oiján 3 255 143 4,39

e,,» Szab 2915 108 370
- Sócsa 1830 j 54 2,95

. Összesen 443708 18468 4,09
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3. ábra: CéigrM.

3.2. A projekt céicsoportja:

a) Közvetlen kedvezményezettek köre:
— 30 település 80 év feletti időskorú lakossága.

b) Közvetett kedvezményezettek köre:
— 30 település célcsoportjának közvetlen családtagjai (életkörülményeik javulnak a

célcsoport tagjain keresztül)

3.3. A projekt megvalósítása során bevonásra kerülő erőforrások

a./ szociális ellátórendszer
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény

alapján;

Forrás: Saját szerkesztés.
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b./ közfoglalkoztatottak

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XlI.31.) sz.

Korm. rendelet alapján;

c./ közösségi szolgálatot végzők, diákok

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésében

foglaltak alapján;

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet;

d./ önkéntesek
- a közérdekű önkéntes tevékenységről

alapján.

3.4. A projektet megvalósító humán erőforrás bemutatása

4. ábra: Szervezeti Diagram

szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

A Társaságnál — az ügyvezetés ellenőrzése céljából — három tagból álló Felügyelőbizottság

működik. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.

Felügyelő Bizottság

2013. június 13-án Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Képviselő-testülete döntést

hozott a Segítő Kezek az Aktív vekért Közhasznú Nonprofit Kft. létrehozásáról. A közhasznú kft.

élén az ügyvezető áll. A Társaság ügyvezetője a társaság irányításával összefüggésben eljár és

meghozza azokat a döntéseket, amelyek törvény vagy a létesitő okirat alapján nem tartoznak a

társaság legfőbb szervének (alapitójának) vagy más társasági szervnek a hatáskörébe, ellátja a

Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviseletét.
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Ennek során a vezető tisztségviselöktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba

betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

Belső ellenőrzés
Összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, valamint

nyomon követi az intézkedési tervek megvalósulását. Megállapításokat, következtetéseket és

javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentéseket készít, felel azok tartalmáért.

Programigazgatóság
A proramiRazgatóság feladatait a programigazató, valamint a közfoRlalkoztatási koordinátor

látia el. Folyamatos kapcsolatot tartanak a helyi önkormányzatokkal. Összehangolják,

folyamatosan tájékoztatják és beszámoltatják a területi szociális intézményeket. Felelősek a

teljes közfoglalkoztatotti hálózat működésének összehangolásáért, az önkéntes és közösségi

szolgálatot ellátók toborzásáért, projektbe történő bevonásáért és foglalkoztatásáért.

Munkájukat a helyi projektvezetők munkájának irányításával látja el.

Jogi tanácsadó
Ellátja a beszerzéssel, cégjoggal, igazgatással, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

Biztosítja a Közhasznú szervezet jogszerű működését.

Gazdasági vezető

A gazdasági vezető pénzügyi ügyintézői feladatokat lát el, mely feladatokban a titkársági

ügyintéző segíti.

A projekt elindításának alapfeltétele, hogy megfelelő humán erőforrást tudjanak kialakítani a

helyi önkormányzatok. A szociális intézmények munkatársai bevonásával, már meglévő

feladatkörük bővítésével a projekt megfelelő lebonyolitása érdekében az alábbi

feladatok/pozíciók ellátása szükséges.

Szakmai megvalósítók:

- Helyi projektvezető (aki a helyi szociális szolgáltató központ vezetője)

— mentor (a helyi ellátórendszerben dolgozó szociális szakember)

— programban részt vevő segítők szűrését és felkészitését végző szakemberek

• pszichológus
• szociális képzésben oktató szakember

• szociális munkás

• a krízishelyzetek felismerésében, kezelésében, elhárításában részt vevő

külső szakemberek (rendőrség, katasztrófavédelem, egészségügyi ellátók)
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Közfoglalkoztatottak részvétele a programban:

- megfelelő képzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak

o szociális szolgáltatók segítése a szükségletfelmérés és a

településeken megvalósuló szolgáltatás tervezés

folyamatában
o a felmerülő igények kielégitése

Közösségi szolgálatot végző diákok és önkéntesek részvétele a programban:

- toborzásuk, érzékenyítésűk az iskola pedagógusa és/vagy gyermekvédelmi felelőse

bevonásával történik
- toborzásuk, és a szükséglet kielégítés folyamatába való bevonásuk — kiegészítve ezzel a

közfoglalkoztatott segítők munkáját - a projektidőszakban folyamatos

- a szükségletfelmérő szakasz végeztével azon feladatok további ellátása, melyre a helyi szintű

szociális szolgáltatási rendszer nem kínál alternatívát. Fő feladatuk - a projekt hosszú távú

céljaival összhangban - az idősek izolációs folyamatának megakadályozása, a társadalmi

integráció fenntartása.

Az iskolai közösségi szolgálat ugyan nem az önkéntességre épül, azonban választható

tevékenységei között a szociális terület megjelenik. Ezért — a jogszabályokban foglaltak

figyelembevétele mellett — a középiskolai tanulók részesei lehetnek a programnak. Az iskola

megszervezheti közösségi szolgálatot az önkormányzatok szociális ügyekért felelős

szakterületének közreműködésével azon tanulói számára, akik a jelentkezésükkor az idősek

ellátását, vagy egyáltalán szociális területet jelölték meg. Minden esetben az iskola feladata a

közösségi szolgálat megszervezése és az 50 óra teljesítéséről szóló igazolás kiállítása. Ezért

célszerű a felek között együttműködési megállapodást kötni. Az önkormányzat szociális ügyekkel

megbízott osztálya, vagy intézménye „közvetíti ki” a tanulókat az idős emberekhez. Célszerű, ha

a tanulók legalább párosával keresik fel az idős embereket. A felkészítésükben jó, ha a

pedagógus mellett mentort is igénybe tudnak venni.

Vélhetően az idős emberek számára az alábbi, leggyakoribb tevékenységfajtákat lehet tervezni:

- beszélgetés,
- felolvasás,
- játék (p1.: kártya, sakk, etc.)
- otthoni tevékenységekben segítés,

- közös élelmiszer, gyógyszervásárlás,

- orvosi szakrendelésre etc. kísérés,

A közösségi szolgálat által előírt 50 óra teljesítését követően nincs akadálya annak, hogy akinek

van arra affinitása, az önkéntesként folytathassa a megkezdett tevékenységet.
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A projekt folyamatában további érintettek1 az .‚ldösügvi jelzőrendszer” tagjai:

• gyámhatóság
• egészségügyi alapellátás

• katasztrófavédelmi örs/tűzoltóság

• rendőrkapitányság
• célcsoport közvetlen családtagjai

Közvetetten érintettek:

• harmadik szektor
• helyi, idősügyi szervezet(ek)

A gyámhatóság részt vesz a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokolt idősek

felderítésében, és érdemi információt szolgáltat a projekt csoport részére.

Az egészségügyi alapellátás területén dolgozók a betegségek időbeni kezelése és a prevenció

hatékonyságának növelése érdekében a helyi szociális szolgáltató központ vezető - helyi

projektvezető - részére a látókörébe került idősekről tájékoztatás nyújtanak.

A katasztrófavédelmi örs/tűzoltóság az állampolgárokat veszélyeztető tűzesetek és egyéb

helyzetek gyors és szakszerű kezelése érdekében a projekt csoport részére a látókörükbe kerülő

személyekről tájékoztatást adnak.

A rendőrkapitányság az idősek ellen irányuló személyi és vagyon elleni bűncselekmények

számának csökkentése érdekében növeli a prevenciós tevékenységek hatékonyságát.

Hazánkban a civil szervezetek mellett, az állami intézmények közül jelenleg a rendőrségre

helyeződik az áldozatvédelemi tevékenység súlypontja. Áldozat lehet, akinek jogsértő

magatartással vagy cselekedettei testi, lelki sérülést vagy anyagi kárt okoztak, alapvető jogait

csorbították.

A feladatok megoldása érdekében a megyei rendőr-főkapitányságokon és a városi

kapitányságokon áldozatvédelmi referensek kijelölésére került sor. Ők folyamatosan

figyelemmel kísérik illetékességi területükön a bűnügyi helyzet alakulását, tisztában vannak az

előforduló bűncselekmények jellemzőivel, értékelik azokat mind elkövetői, mind áldozati

szempontból. Céljuk az áldozatok személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesítése a

büntetőeljárás során, az egyedi konkrét ügyekben és nyomozási cselekményeknél, illetve a

másodlagos áldozattá válás megelőzése. Többféle áldozattípust megkülönböztethetünk, igy

például: fiatal, nő, idős, mentális zavarban lévő, kisebbségi, valamint depressziós, kapzsi,

szemérmetlen, magányos, zsarnok, lázadó típusokat. Bűncselekményben való közremüködés

alapján az áldozat lehet teljesen ártatlan, tudatlan, kevésbé bűnös, önkéntes vagy a tettessel

azonos bűnösségű, bűnösebb (p1. provokátor), kizárólagosan bűnös, színlelő és képzelt áldozat.
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Nagy hangsúlyt kell fektetni a gyermekkorú, idöskorú, hátrányos helyzetű, vagy szellemi

fogyatékos áldozatok védelmére; a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni

lehetséges bűnelkövetés megelőzésére; az élet, testi épség és az egészség ellen irányuló

bűncselekmények megelőzésére; továbbá a szabadság és az emberi méltóság elleni

bűncselekmények áldozatainak védelmére. Az egyszerre több bűncselekményt elszenvedett

áldozatok és a rövid időn belül többször büncselekményt elszenvedett áldozatok védelme is

külön kategóriát képvisel.

Az idős emberek potenciális áldozatok az elmagányosodás és az elszigetelt életmódjuk miatt.

Kiszolgáltatottak, egészségügyi állapatuk gyakran romló. Hiszékenységükből és Jószivűségükböl

fakadóan óvatlanok, figyelmetlenek, a trükkös lopások fő célpontjai. Idösekre specializálódott

bűnözői csoportok Jöttek létre, akik megnyerő modorukkal, jó kommunikációs képességükkel,

ötletes házaló tevékenységükkel követik el a bűncselekményeket. A megelőzés lehetséges

formája lehet, ha bizalmi viszonyban lévő segitőiken keresztül tájékoztatást kaphatnak az

irányadó magatartási formákról. A segítők számára folyamatos tréningeket szervezve képezni

lehet őket a megelőzés, védekezés témakörében. Megelőzés lehetséges módjai lehetnek, ha

egyidejűleg csak egy főt engednek be lakásukba, lehetőleg szomszéd jelenlétében; minimális

kés2pénz otthon tartása; egyedüllét elfedése; szituációs bűnmegelőzési eszközök alkalmazása;

prevenciós kiadványokban foglaltak betartása.

Az idősek közvetlen családtagjai tehermentesülnek a tőlük távol élő idős családtagok gondozási

szükségletei tekintetében, ennek érdekében együttműködnek a projekt csoporttal az egyes

konkrét esetek kapcsán.

3.5. A programban résztvevő humán erőforrás települési szintű bevonásának folyamata és a

megvalósuló tevékenységek

„A közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (11.5.)

Kormányhatározat” 1. pont c) bekezdés alapján a Kormány „A társadalmi-gazdasági és

infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó

munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (Xl.30.) Kormányrendelet”

és A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (Xl.17.) Kormányrendelet”

hatálya alá - hátrányos helyzetűnek minősített kistérségbe - tartozó településeket a

közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt településnek minősíti.

Igazodva a Kormány szociálpolitikai célkitűzéseihez, valamint a fent említett

kormányhatározathoz, a mintaprojektet harminc, kedvezményezett besorolású térségben

található vagy kedvezményezett státusszal bíró településen inditjuk útjára.

Az alábbi táblázatok kialakításakor figyelembe vettük, hogy a közfoglalkoztatottaknak az

igényfelmérés mellett a felmerült igények folyamatos kielégitése is feladatuk lesz. A már

megvalósult mintaprojektek tapasztalatai alapján úgy kalkuláltunk, egy-egy közfoglalkoztatott a

projekt első három hónapja alatt ötven idős felkeresését végzi el, párhuzamosan a felmerült

igények kielégítésével is foglalkoznak. A projektidőszak további 6 hónapjában a szükségletek
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kielégitéséhez kötődő tevékenységek során nyert tapasztalatokat megosztják a díákokkaf és a

kortárssegítőkkel, valamint a munka érdemi részét folyamatosan átadják.

Ennek megfelelően a harminc településre kiterjedő mintaprojektbe 377 közfoglalkoztatottat

vonunk be, bérköltségük a projekt időszaka alatt 372.881.005 forint.

4. táblázat: Mintaprojekt résztvevői, közfoglalkoztatottak bére.

: .: Idősek
.

Település Lakosság száma Idősek aránya száma ‘Kötség 1 hó Költség 9 hó

(apos. 57 586 2 858 4,24 50 5493400 49440600

Hajdutdrmény 31 306 1 195 T 382 24 2636832 23731488

OroshtW 28 910 1 429 4,94 29 3186172 28675548

Jászberény 26 924 1 353 5,06 26 2856568 25709112

Komló 25 020 992 3,96 20 2197360 19775240

Mohács 18 604 749 4,03 16 1757888 15820992

Balmazújváros 17 354 664 3,83 14 1538152 13843368

Szarvas 17 007 904 5,32 18 1977624 17798616

Hajdúnánás 16 975 679 4,00 14 1538152 13843368

Mátészalka 16 957 509 3,00 ‚ 10 1098680 9888120

Csongrádjfl, 16 846 953 [ 5,66 18 1977624 17798616

Mezőko%W 16 538 888 T 5 37 18 1977624 17798616

KIItaa 16473 465 282 10 1109667 9987001

sMil: 15 355 446 2,90 10 1098680 9888120

15 157 563 3,71 12 1318416 11865744

hkliaz 14 698 505 3 44 10 1098680 9888120

11378 381 335 10 1098680 9888120

D6ecslth 8906 320 3,59 8 878944 7910496

vásárosnaméí,i 8 670 313 3,61 6 659208 5932872

Fehérgyarmat 7 851 301 3,83 6 659208 5932872

Kistelek 7 020 419 5,97 8 878944 7910496

Balkány 6 215 233 3,75 6 659208 5932872

Jászfényszaw ‘4 5 621 282 5,02 5 559208 5932872

csurgó 5 186 199 324 4 439472 3955248

Kemecse 4 736 159 3,36 4 439472 3955248

• Tab 4242 197 4,54 4 439472 3955248

• Letenye 4 053 187 4,61 4 439472 3955248

• Orgovány 3 255 143 4,39 4 439472 3955248

Szob 2915 108 3,70 4 439472 3955248

Bócsa 1 830 54 2,95 4 439472 3955248

. :.Öszeen 443708 18468 4,09 377 41431223 372881005
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A mintaprogram során megvalósuló tevékenységek központi (Közhasznú Nonprofit Kft.),

illetőleg helyi szinten zajlanak.

A négy település gyakorlati tapasztalatai alapján 1 közfoglalkoztatott napi 8 órás munkaidő

esetén a projektidöszakban, tehát 3 hónap alatt 50 idős felkeresését végzi el. A

projektidőszakban folyamatos jelleggel — helyi szintű igények szerint — önkéntesek és közösségi

szolgálatot végző diákok beépülése segíti a rendszer működését.

A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft., mint közfoglalkoztató megállapodást

köt a helyi önkormányzatokkal a helyi szinten betöltendő közfoglalkoztatotti státuszokról. A

helyi szintű szükségletfelmérést és szükséglet kielégítést végző közfoglalkoztatottak, Illetve a

későbbiekben közösségi szolgálatot végző diákok, önkéntesek (továbbiakban: segítők)

felvételére kerül sor. A projekt lebonyolításában résztvevő Helyi szociális szakemberek

motivációs beszélgetést folytatnak a potenciális segítökkel, melynek során a szakemberek képet

kapnak a jelentkezők érdeklődési köréről, ismereteiről, elképzeléseiről, céljairól, az általuk

vállalt feladatokról. Ennek alapján a mentorok összehangolják az idősek által megfogalmazott

igényeket a segítők által biztosítható szolgáltató tevékenységekkel.

A központilag kidolgozott szükségletfelmérő kérdőívekkel a közloglaJkoztatottak párban

keresik fel a célcsoport tagjait.

A program indulásától folyamatosan történik a projektben részt vevő segítők toborzása,

kiválasztása és felkészítése. A toborzás a helyi szociális intézményrendszeren keresztül, illetve a

társadalmi és civil szervezetek bevonásával (nyugdas szervezetek, diákszervezetek, stb.)

segítségével történik.

A közfoglalkoztatási szerződések megkötése után a szűrés és felkészítés nem ér véget, ugyanis

a kiválasztott embereket fel kell készíteni a problémamegoldás esetleges alternatíváira

(egészségügyi, szociális, katasztrófa- és tűzvédelmi, rendőrségi alapoktatás), illetve az idősek

bizalmának elnyeréséhez szükséges kompetenciák fejlesztésére.

A projektbe bevont közfoglalkoztatottak számára a helyi szolgáltató központ vezetője szervez

tematikus képzést a szükségletfelméréshez és az idősek jelentkező igényeihez szükséges

közvetlen, gyakorlati tudás megszerzéséhez. Az érintett idöskorú lakosságot a helyi Igényekhez

alkalmazkodva folyamatosan tájékoztatják a programban való részvétel lehetőségéről. Az

időseket felkereső munkatársak részére megbizólevél készül.

A szakemberek kulcsfeladata az interprofesszionális együttműködés, a kölcsönös tiszteleten és

kommunikáción alapuló kapcsolat kialakítása az érintett szakmákkal. A felmerülő problémák

gyors és hatékony megoldásához felkészültnek kell lenniük, tudniuk kell, hogy adott esetben

kihez fordulhatnak, hová kell irányitani az idős embert, ezzel megkönnyítve a különböző

területen dolgozók munkáját is. Az együttműködő szervezetek, mint jelzőrendszeri tagok
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működnek a projektben. Amennyiben tevékenységük során megjelennek náluk a program

szempontjából érintett idős személyek, jelzéssel élnek a projekt-team felé.

Az együttműködő szervezetek közötti kapcsolat és a közös munka erősítése érdekében

negyedévente, ill. szükség szerint szakmaközi megbeszélésekre kerül sor, melynek célja a

hatékonyabb együttműködés érdekében az eltelt időszak tapasztalatainak összegzése és

értékelése.

Ahhoz, hagy a projekt zökkenömentesen tudjon működni, folyamatos monitoringra van

szükség, a teamnek fel kell készülnie az esetleges nem várt akadályokra Is, és ha szükséges,

újratervezni a folyamatot. A halmozott problémákkal való szembesülés megterhelő lehet

nemcsak az önkéntesek, de a képzett szakemberek számára is, igy az úgynevezett kiégés

megakadályozása céljából az esetmegbeszéléseken kívül egyéni és csoportos szupervízión való

részvételi lehetőség is nyitva áll előttük.

A mintaprogram lezárását megelőzően elégedettségi kérdőiv készül programban részt vevő

idősek számára, amelynek lekérdezését a programban nem érintett — az intézmény

alkalmazásában álló — munkatársak végzik. A program zárását követően szakmai tanácskozás

keretében kerül sor az elért eredmények és tapasztalatok összegzésére, ismertetésére, A

program tapasztalatairól záró tanulmány készül.

3.6. A segítők felkészítésének gyakorlati megvalósulása

A kiválasztást követően a segítők felkészítésen vesznek részt, melynek szervezését a helyi

szolgáltatási központ vezetői (a helyi projektvezetők) végzik a központi közhasznú szervezet

(országos szintű projekt team) által kidolgozott tematika alapján:

1. Az Idősek életkori sajátosságai és a segitségnyújtáshoz szükséges kompetenciák

Témakörök:
t sajátosságok

problémák
krízisek

( kapcsolatfelvétel, kapcsolatok korlátai, kapcsolatok fenntartása

viselkedés, odafordulás
készségek

+ képességek
+ jártasságok
+ dilemmák
+ etikai szabályok

2. Információk a szociális ellátásokról ás ellátórendszerről

szolgáltatások, szervezetek

+ helyi szociális szervezet/intézmény
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3. Az időseket veszélyeztető krízishelyzetek:

felismerése
kezelése, elhárítása

A segítők ezen tudások birtokában képesek lesznek arra, hogy adott esetben el tudják dönteni,

hogy mikor és kinek kell jelezniük probléma vagy veszély esetén, Jel tudják mérni az eset

sürgősségét, súlyosságát. A helyi szociális intézményekkel, a helyi projektvezetővel folyamatos

kapcsolatban vannak, minden esetben értesitik őket az aktuális helyzetről, akik vállalják a

további intézkedést. Amennyiben azonnali és gyors segitségnyújtásra van szükség, akkor a

szociális szakembereken kívül az adott szakma képviselőjét is segítő értesíti.

A diákokat és az önkénteseket első alkalommal a helyben Ismert szakember (mentor) kíséri el

az idös emberekhez. A program további részében egy mentor maximum 20 Jő segítő

mentorálását látja el.

A projekt a kővetkező területeken jelentkező - a szociális ellátórendszer keretei között nem

megoldható - szükségletek kielégítéséhez biztosít segitöt.

ÚJONNAN FELMERÜLT SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTÉSE A PROJEKT ÁLTAL:

A) Közreműködés o háztartás vitelében

közös főzés, sütés
) alkalmankénti hosszabb időt igénybe vevő háztartási munkák végzése

(nagytakarítás)
) növényápolás
) tüzelő beszerzés, behordás
r kertrendezés, hólapátolás

> lépcsőház takaritás
> kisebbjavítási, felújitási munkák végzése

közös bevásárlás
) háztartás-vezetéshez kapcsolódó ügyek közös intézése (csekkfeladás, rezsiköltség

befizetés, szolgáltatókkal való kapcsolattartás)

8) Mobilizálás
- séta a fizikai állapot fenntartása céljából

) egé5zségmegőrző tornagyakorlatokra motiválás

C) Egészségügyi szolgáltotásokhoz valá hozzáférés segítése

)‘ egészségügyi prevencióhoz való hozzáférés elősegítése, p1. szűrővizsgálatokra történő

kisérés
az egészségügyi ellátás igénybevételének megszervezése (időpontkérés, kisérés,

gyógyszerkiváltás, segédeszköz beszerzés)

a hosszabb ídőtartalmú várakozás idejére kíséret biztosítása
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D) Családi és társas kapcsolatok műkö dtetésének segítése

családi kapcsolatok ápolása; levélírás, vendéglátás segítése, stb.

)‘ társas tevékenységek végzése az izoláció csökkentése érdekében; beszélgetés,

segítségnyújtás a harmonikus napirend kialakításában, fenntartásában

kulturális lehetőségek elérhetővé tétele; kiállítások, előadások, színház, mozi, koncert,

könyvtár közös látogatása
)- hitélet és kegyelet gyakorlásában való közreműködés; közös imádkozás, misén való közös

részvétel, vallásos témájú folyóiratokhoz, könyvekhez való hozzáférés segítése

> szükség szerint kórházi látogatásra kisérés

E) Mentális egészséget támogató tevékenységek

- felolvasás
) zenehallgatás
). keresztrejtvényfejtés
- memóriát frissen tartó Játékok
) segítségnyújtás a meglévő képességek szinten tartásában,

- önértékelés támogatása; internethasználat, új technikai eszközök használatának

elsajátítása

F) Generációk közötti kapcsolatépítés elősegítése

) segítségnyújtás a fiatalok életfelfogásának, életmódjának elfogadtatásában

az idősek élettapasztalatai átadásának megszervezése, segítése

ösztönzés a példaértékű életutak megismertetésére

G) Segítségnyújtás veszélyhelyzetek kialakulásának megelözésé ben, illetve a kialakult

vészhelyzet elhárításában

a háztartási készülékek biztonságos használatának segítése

) segítségnyújtás a lakáson belüli biztonságos életvitelhez (biztonságos közlekedés,

tüzveszély, stb.)
)- segítségnyújtás a bűncselekmények áldozatává válásának megelőzésében

(beszélgetések, figyelemfelhivás, stb.) kialakult veszélyhelyzet esetén azonnali

intézkedés, jelzés a mentor, illetve az érintett jelzőrendszeri tag(ok) felé
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5. A projekt pénzügyi terve

6. táblázat: A projekt pénzügyi terve.

Támogatható ktg 9 hőra 422 527 305

Bérköltség
Létszám Ft/fő Bérköltség Járulék Összesen 1 hó Összesen 9 hó

Közfoglalkoztatott 376 96 800 36 396 800 4 913 568 41 310 368 371 793 312

Informatikus
közfoglalkozt. 1 106 480 106 480 14 375 120 855 1 087 693

Összesen 41 431 223 372 881 005

Közvetlen költségek
Foglalkozáseü.vizsg. 3771 1 900 716 300 7163001 716 3001

Havi utazási ktg-térités 377!
10 000 3 770 000 3 770 000 33 930 000

kozfoglalkoztatottaknak
20.000 db kérdőiv
feldolgozása és 5 000 000 5 000 000

nyilvántartása
Összesen 9 486 300 39 646 300

Mindösszesen I 412 527 305

5.1. A projekt pénzügyi elemzése

A projekt megvalósulásához szükséges forrás (9 hónap időtartamra a bérköltséget és a közvetlen

költségeket számítva) 412 527 305 forint.

Az összegből a legnagyobb tételt a bérköltség teszi Id. “A közfoglalkoztatási bér és a

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet”

2. ‚ (1) a) pontja értelmében a közfoglalkoztatottakat havi bruttó 96.800 forint illeti meg.

Ugyanezen Kormányrendelet 2/A. 5 (2) a) pontja értelmében az informatikus munkavezető

közfoglalkoztatott számára havi 106 480 forint állapítható meg, így ezen tétel összesen

372.881.005 forint forrást igényel.

“A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII. 31.) Kormányrendelet” 6

5(3) előírása szerint a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó járulékok mértékének 20

százalékáig támogatás igényelhető a közvetlen költségek tekintetében. A foglalkoztatás

egészségügyi vizsgálat, a havi utazási költségtérités a közfoglalkoztatottak számára, valamint a

kérdőivek feldolgozására és nyilvántartására kialakítandó rendszer összege a 9 hónap alatt

39.646.300 forintos forrást igényel.
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A szociális hozzájárulási adó számitásakor figyelembe vettük a “A pályakezdő fiatalok, az Ötven

4v feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően

munkát keresők toglalkoztatásának elősegitéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló

2004. évi CXXIII. törvény” rendelkezéseit. A törvény 8/A. (1) értelmében a “közfoglalkoztatót a

közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetére a szociális hozzájárulási adából

igénybe vehető részkedvezmény illeti meg. A részkedvezmény egyenlő a közfoglalkoztatott

természetes személyt az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának

megállapításánál figyelembe vett, a közfoglalkoztatottat terhelő közterhekkel és más

levonásokkal nem csökkentett közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási

garantált bér 130 százalékának tizenhárom és fél százalékával”. Ennek megfelelően 13,5

százalékos szociális hozzájárulási adóval számoltunk.

6. Indikátorok (induló és elérni kívánt)

Mutatók meghatározása
A projekt hatásainak elemzésére néhány mutató (forrás-, kimenet, eredmény-és hatásmutatók)

és indikátor került meghatározásra, melyek segítségével

eredmények.

7, táblázat: Mennyiségi és minőségi mutatók.

konkrétan mérhetőek lesznek az

Logframe-ben Forrás- ás input mutató Kimenet/Output Eredménymutatók Hatásmutatók

lévő mutató

tevékenység
Mennyiségi Személyi üzemeltetési költség . 377 M álláskereső - a projektet követő

mutató 377 M közfoglalkoztatott 2013. Szeptember 1. — bevonása 1. évben csökken a

bevonása: 2014. május 31. balesetek miatti

időszakban - 80 öv feletti lakosok elhalá(ozásak száma

14.774 lő 80 óv feletti 412 527 305 Ft 10 százalékának - - gyors és szakszerű

lakos 80 százalékának 4j M - rendszeres segitségnyüjtások

személyes megkeresése 3 segítése következtében

hónap alatt csökken az

- 80 óv feletti állapotromlások

ldöráforditás lakosok S száma,

- 2013. szeptember 1. — százalékának — - az egészségben és

2014. május 31.: fő - időszakos biztonságban töltött

Szükségfetfelmérés, a segítése évek számának

rendszer üzemeltetése, növekedése

támogatási szakasz - idősek ellen

elkövetett
bűncselekmények
csökkenése
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Forrás: Saját szerkesztés.

A program hatásvizsgálata az alábbi indikátorok alapján történik:

- Felkeresett idősek száma

- A programban való részvételt elutasító idősek száma

- A programban részt vevő Idősek száma

- A programban való részvétel indoka

- A segítő tevékenység típusa és gyakorisága

- A programba bevont segítők száma
— Ajelzőrendszer tagjaitól beérkező jelzések száma

7. Kockázatok

Egy projekt akkor tud sikeres lenni, ha készítői valamennyi helyzetre fel tudnak készülni.

Nemcsak részletes ütemtervre van szükség, de nem elhanyagolható annak elemzése sem, hagy

milyen problémák merülhetnek fel, és azokra milyen lehetséges válaszok adhatók. Ennek

tudatában készült el a projekt SWOT analízise.

Korlátok:
• közösségi szolgálat nem megfelelő kiépítettsége

• nem kellő számú közfoglalkoztatott

• nyugdíjasok bizalmának megszerzése

Minőségi
mutatók

- jó helyzetfelismerő
képességű, képzett
közfoglalkoztatott;
valamint önkéntesek és
közösségi Szolgálatot
végző diákok bevonása

- az id6s lakosság
igényeinek megfelelő
válaszok nyújtása
közfoglalkoztatattak,
diákok, önkéntesek
által

- csökken a
hatóságokkal
szembeni
bizalmatlanság
- az idős lakosság
egészségi állapotának
stabilizálása,
állapotromlás
megakadályozása

- az önkéntesek és
diákok egy része a
projekt befejezése
után is fenntartja az
idősekkel a
kapcsolatot

az önkormányzat
9oyrban érdemben,
hatékonyan fog tudni
reagálni a célcsoport
problémáinak
kezelésében
- az idős lakosság
életminőségének
javítása
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8. táblázat: SWOT elemzés.

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

- kiépült intézményrendszer és - társszakmák közötti kommunikáció

alapellátási formák elsősorban az részleges hiánya

idősek számára
- a „Jó életminőségben” töltött évek

számának növekedése

LEI-IErŐ5ÉGEK VESZÉLYEK
- az önkéntesek, diákok bevonása a - az aktív korú lakosság lélekszámának

szociális ellátórendszer területére csökkenése,

- közfoglalkoztatottak bevonása, - a nyugdíjasok számának emelkedése

amely munkahelyteremtő hatással - motiváció hiánya / érdektelenség

bír

Forrás: Saját szerkesztés.

8. Esélyegyenlőség

Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek az egész projekt lefolyása alatt: a kezdetétől a

megvalósítás lezárásáig; a mindennapi szervezeti működésben, és a projekt megvalósítása során

egyaránt. A legidősebb idősek és súlyos egészségkárosult nyugdíjasok alapvetően hátrányos

helyzetű célcsoport, ezért nagyon fontos, hogy segítsük őket az esélyegyenlőség területén. A

projekt megvalósításához szükséges szakemberek kiválasztásánál fokozottan figyelünk arra,

hogy olyan munkatársakat alkalmazzunk, akik az esélyegyenlőség elvét és a

diszkriminációmentességet valák. Emellett a szempont érvényesítése mellett vállaljuk, hogy a

nyílt munkaerőpiacon hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatását preferáljuk, úgymint

pályakezdő fiatalok és nyugdíj előtt álló, 50 év feletti munkanélküli személyeket.

9. Környezeti fenntarthatóság

A projekt előkészítése, megvalósítása és lezárása során is környezettudatos magatartást

tanúsítunk, nem használjuk feleslegesen a véges energiaforrásokat. A projekt megvalósításához

szükséges helyszínek a helyi szociális intézmények épületein belül megvalósithatóak, ezért nem

kell a természetes környezetet átalakítanunk. A legidősebb idősek felé közvetitjük a

környezettudatos viselkedést. Az információszerzést és továbbitást lehetőleg elektronikus

formában valósítjuk meg, amennyiben ez nem lehetséges újrahasznositható papírt használunk.

Az intézményekben szelektív hulladékgyüjtést alkalmazunk.

10. Kötelező nyilvánosság

A nyilvánosság bevonását alapvetően a szakmai műhelyek szervezésével, konferenciák

rendezésével kívánjuk megvalósítani. Számunkra ez nagy jelentőséggel bír, ezt bizonyítja, hogy

terveink szerint minden félévben legalább egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a
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nyilvánosságnak, hogy betekintést nyerjenek a megvalósulás folyamatának egyes állomásaiba. A

konferenciák, műhelyek nyitott beszélgetést, tapasztalatcserét is jelentenek, tehát ha a

monitorozás alkalmával valamilyen probléma merülne fel, a nyilvánosság külső szemlélőként

olyan megoldási alternatívákat nyújthat, amelyeket a projektmenedzsment esetleg nem észlel.

A konferenciákat, műhelyeket minden alkalommal megfelelően meghirdetjük, nemcsak

elektronikusan, de szórólapok, kiadványok segítségével is; média, sajtó bevonása a projekt

munkájába.

11. Disszemináció

A projekt megvalósítását követően mind az önkormányzatok, mind a projektgazda nagy

hangsúlyt fektet a projekt eredményeinek mind szélesebb körben történő terjesztésére annak

érdekében, hogy a projekt által kiváltott hatás és a megvalósításra fordított források

hasznosulása a lehető legnagyobb legyen, az együttműködés tapasztalatai átadásra kerüljenek.

A program során kialakitásra került speciális jelzőrendszer a zárást követően is tovább működik,

az együttműködő partnerek továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a krizishelyzetek

megelőzésére, a kialakult krízishelyzetek elhárítására, megoldására.

Az önkéntes munka minél szélesebb körben történő elterjesztése, a lakosság

szemléletformálása céljából létrehozott, önkéntességre épülő innovatív modellprogram a

nyilvánosság számára hozzáférhetővé válik.

A megvalósulást követően is kiemelt figyelmet kapnak a 80 év feletti idős személyek.

Elengedhetetlen, hogy önálló életvitelük segítése, fizikai és mentális állapotuk figyelemmel

kísérése a jövőben is az önkéntes segítők, a közfoglalkoztatottak, illetve a közösségi szolgálatot

végző diákok bevonásával történjen, erősítve ezzel a generációk közötti kapcsolatrendszert és

együttműködést.



Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselői kérésre mellékelem a bérleti szerződéseket, amelyek a védőnővel, valamint a

PRJMÁ PROTETIKA Kfl-vel (5600 Békéscsaba, Gyulai u. 35.) kötöttem.

A rendelőben évente 4 szakrendelés történik, a rezsi költségeket a szerződés alapján a védőnő

fizeti.

A rendeléshez szükséges csaptelep költségét a megrendelő biztosította, illetve szerelte Fel.

Jakabszállás, 2013. szeptember 12.

Szabó Mihály
polgármester



Vállalkozási szerződés védőnői feladatok ellátására

Amely létrejött egyrészről Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő Testülete nevében
eljáró Szabó Mihály Polgármester (továbbiakban Megbízó), másrészről Vandlikné Ficsor
Renáta (szül. 1970.08.22. ajt Almási Aies) vállalkozó védőnő (továbbiakban Vállalkozó)
(Telephely: Orgovány 6077, Vörösmarty u. 6.) között Jakabszállás közigazgatási területére
vonatkozó területi védönői szolgálat vállalkozás keretében történő ellátására az alábbi
feltételekkel:

1. A Megbízó a helyi önlcormányzatolcról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. (4)
bekezdésében foglalt egészségügyi alapellátási feladatok közül a védőnői ellátást a
területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (‘/.21.) EszCsM rendelet alapján a Fent
meghatározott körzetben, átadja a Vállalkozónak, aki vállalja, hogy a védőnői
feladatokat - területi ellátási kötelezettséggel - egészségügyi vállalkozás keretében látja
cl.

2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a működési területén folyamatos védőnői
ellátást nyújt a védőnői tevékenységrőt szóló mindenkori hatályos jogi és szakmai
szabályok, az önkormányzat vonatkozó döntései, valamint jelen szerződés szerint.
Kötelezettséget vállal arra is, hogy a védőnői feladatok ellátására a működési
engedélyben ás a szakmai jogszabályokban meghatározott időt fordít.

3. A Megbízó kiköti, és a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben
meghatározott védőnői tevékenységet — a helyettesítés esetét kivéve — kizárólag
személyesen láthatja el. Az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása által a
védönő részére kiadott nyilvántartási szám: Varidlikné Ficsor Renáta: D.6.9003 1132

4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalicozóijogviszonyával összeRiggően
bekövetkezett mindennemű változást az erre vonatkozó jognyilatkozat megtételétől
számított 3 munkanapon belül a Megbízónak Írásban bejelenti.

5. A Vállalkozó akadályoztatása esetén a vállalt feladat ellátásáról helyettes útján köteles
gondoskodni. A helyettesítés a szakfelügyelet (ÁNTSZ) engedélyével történhet.
Vállalkozó a helyettesítés megkezdését megelőzően legalább 3 nappal köteles
tájékoztatni a megbízót a helyettesítés tényéről, időtartarnáról, a helyettesítő védőnő
nevéről és elérhetőségéről.. A helyettesítést csak olyan védőnő láthatja el, aki megfelel
a működési jog megszerzéséhez és a védőnői tevékenység gyakorlásához szükséges
személyi fettételeknek. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a helyettesítéssel
kapcsolatos kötelezettségekből eredő minden felelősségért helytálbi tartozik.

6. A Megbízó jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a Megbízott jelen
szerződés 2-4. pontjaiban meghatározott kötelezenségének nem tesz eleget, továbbá, ha
a Megbízott a védőnői tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályokban
meghatározott személyi ás alkalmassági feltételeknek nem felel meg.

7. A Megbízó a Jakabszállás Község Önkormányzatának tulajdonában levő Jalcabszállás,
Petőű S. u. 16. sz alatt található védőnői tanácsadó helyiségét a hozzá kapcsolódó
váróval ás mellékhelyiségekkel együtt térítésmentesen a Vállalkozó használatába adja.
A Vállalkozó a tanácsadót köteles rendeltetésszerűen használni. A tulajdonos
önkormányzat a tanácsadót amialc felszerelésével együtt leltár alapján a Vállalkozó
részére 201 l.május Ol-vel adja át.

t



8. A védőnői tanácsadó épületének karbantartása, felújítása (anyagi lehetőségeinek
mggvényében) megbízó feladatát képezi, melynek során figyelembe veszi az ANTSZ
szakmai előírásait.

9. Felek megállapodnak abban, hogy a védönői tanácsadó helyiségével kapcsolatos
működés költségeket, nevezetesen: villany, víz, gáz, telefon, internet, hulladék szállítási
díj, vállalkozó viseli. Megbízó biztosítja és fizeti a védőnői feladatok ellátásához
szükséges Stefánia Védőnői programmal kapcsolatos díjat.

10. A felek megállapodnak abban, hogy a tanácsadó alapfelszereltség jegyzékében szereplő
felszerelési tárgyak póüásán túl a bútorzat állanmegóvása, korszerűsítése, valamint
minden más, a Védőnői Szolgálat működéséhez szükséges eszközök beszerzése,
javítása, állagmegóvása a Vállalkozót terheli. E szerződés szerves részét képezi, az I.sz.
melléklet, melyben ezek tételesen fel vannak sorolva.

11. A Vállalkozó közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes
szervével köt finanszírozási megállapodást jelen szerződés keretében vállalt
kötelezettségei teljesítésének ellentételezésére. Ezen okból a Megbízó nem tartozik
anyagi ellenszolgáltatássai a Vállalkozó által ellátott tevékenységért.

12. A felek jelen szerződést 2011. május 1-étől határozatlan időre kötik, melyet mindkét fél
bármikor 3 hónapos felmondási idő figyelembe vételével írásban mondhat fel. A
felrnondást indokolni kelL az indolmak valósnak és okszerűnek kell lermi.

13. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy késedelem néHűll bejelenti a Megbizónak, ha a körzet
femitartása és működtetése bármilyen okból veszélybe kerül.

l4.A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnése esetén az önkormányzat
tulajdonában lévő és a Vállalkozónak használatra átadott helyiséget és tárgyi eszközöket
a rendeltetésszerű hasznáiatnak megfelelő állapotban a Megbízó részére vissza kefl
adnia.

15. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megbízó ajelen szerződés teljesülését esetenként
ellenőrizheti. A felek jelen szerződést a hatályba lépést követöen közös megegyezéssel
szükség szerint felülvizsgálhatják, módosíthatják.

16. A felek kölcsönösen törekszenek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket közös megegyezéssel és elsősorban peren kívül rendezzék. Megegyezés
hiányában a vitás kérdések eldöntésére a felek kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó
hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

A felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaramkkal mindenben
megegyezőt írtak alá.

Jakabszállás, 20li;Ű2.

Szabo Mihaly
- / Vandlűcne Ficsor Renata

Jakabszállás pogámiestere vállalkozó területi



BÉRLETI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a Jakabszállás Község Önkormányzata, 6078 Jakabszállás, Petőfi
u. 14. szám (adószáma: 15736338-2-03, képviselő: Szabó Mihály polgármester), bérbeadó,
(továbbiakban: bérbeadó),

másrészről a PRIMA-PROTETIKA Kft. 5600 Békéscsaba, Gyulai Út 35. sz. (adószáma:
11 046893-2-04, képviselő: Baranyi Sándor Ferenc cégvezető) bérlő, (továbbiakban: bérlö)
között a mai napon a következő feltételekkel:

1.) A bérbeadó bérbe adja a 6078 Jakabszállás, Petőfi u. 16. szám alatti tulajdonában lévő
védőnői szolgálat helyiségét, ortopédiai szakrendelés céljára.

2.) A bérlő a fenti helyiséget bérbe veszi.
A bérleti jogviszony 2013. április 25. napjától Vandlikné Ficsór Renáta vállalkozó
védőnővel kötött szerzödés megszűnéséig tart.

3.) A bérlő a bérbevett helyiségben betegek részére ortopédiai szakrendelést végez,
szükség szerint méretvételt eszközöl, próbál és alkalmanként elvégzi a gyógyászati
segédeszköz feladását.

4.) A bérbeadó Vandlikné Ficsór Renáta vállalkozó védőnőn keresztül biztosítja a
bérlemény zavartalan használatát és engedélyezi, hogy a betegek a kijelölt helyen,
váróban várakozzanak.
A bérbeadó biztosítja továbbá az ivóvizet, a fűtést, a villanyáramot, a szemétszállítást és
a WC használatot, valamint a berendezést (vizsgáló ágy, asztal, szék, hideg-meleg
folyóvíz Orvosi csapteleppel, gyógyszerszekrény, veszélyes hulladékgyűjtő) a 60/2003.
(X.20.) ESZCSM rendelet szerint. A bérleti díj magába foglaa a közüzemi díjakat.

5.) A bérlő a helyiséget tisztán, rendeltetésszerű állapotban veszi át és köteles a bérleményt
tisztán tartani. A veszélyes anyagok és hulladékok elszállításáról a bérbeadó köteles
gondoskodni.

6.) A rendelések időpontja: minden év 2., 26., 38., 50. hetének hétfői napján 15:00-17:00
óráig.
A nyitva tartási időtől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek. A rendelések időpontjait
a bérlő kifüggeszti a helyiség ajtaján.

7.) A bérlő kötelessége a tevékenységgel kapcsolatos szakhatósági engedélyek
beszerzése, továbbá a tevékenységével kapcsolatos mindennemű szakhatósági és
munkavédelmi előírás betartása és betartatása.

8.) A bérleti díj (amely magában foglalja a 4. szerződési pontban rögzített közmű
költségeket is) 5.000 Ft + AFNév, azaz Ötezer forint + AFNév.
A bérlő a bérleti díjat minden év december 31. napjáig a bérbeadó szabályosan kiállított
számlája állenében átutalja a bérbeadó bankszámlájára.

9.) A bérleti jogviszony megszűnik:
- közös megegyezéssel,
- 60 napos felmondással bármelyik fél részéről.

A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő cserehelyiségre nem tarthat igényt, a
helyiséget az átadáskori állapotban adja vissza és köteles az átvett berendezési
tárgyakkal anyagilag elszámolni.
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10.) Az épület biztosítási költsége a bérbeadót terheli.

1 1.) Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét Úgy folytatja, hogy a bérbeadó
működését hem zavarja.

12.) Szerződő felek ezúton kijelentik, hogy lelen bérleti szerződés üzleti titkukat képezi, azt
egymás hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem hozhatják tudomásra.

13.) Felek az esetleges jogvitájuk eldöntésére a Békéscsaba Járásbíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.

14.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az
1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

2013. Júliqs ?•..

J
Jakabszallas Kozseg Onk’r,hianyzata
Szabó Mihály poIárrnestW ;
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I Telefon: 6aY44117
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PRIA-OTÉ(KA Kft
Barayi Sándor Ferenc cégvezető
bérlő
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