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,,Tanulj a tegnapb6l, dlj a nuiban, is rerninykedj a holnapban" (Albert Einstein)

ikt. sziim: 27L2-U2OL9 Tdrgy: st6tuszb6vft6s k6relme

Tisaelt Kepviseld Testiilet!

A Balatonalmfdi Csal6d- 6s Cyermekj6l6ti Kdzpont 6s Szocidlis Szolg6lat 2017-18 6vr6l kdsziilt
beszrimol6jiban m6r elemeztiik 6s jeleztiik, hogy Lit6r telepiil6s vonatkozdsiiban is egyre ink6bb
tapasztalhat6 az id6sod6 tiirsadalom jelens6ge, mely az <inkorm6nyzati ell6t6sokat, azok megszervez6sdt
jelent6s kihiv6sok el6 6llitja.

A teleptil6sen 615 id6sek egyre nagyobb hrinyadat l6duk el int6zm6nyiinkben, akik otthonukban
szeretn6k e szolgdltatdst igdnybe venni. A ndvekvo igdnyek alapozt6k meg Lit6r kepvisel6testiilete
1612019 (YlTl.zz) szimf hatArozatilt, amely 2019.09.01-t6l egy f6vel megemelte a Lit6r hilzi
segits6gnffitds gondoz6i st6tuszainak sz6mdt. A hatdrozat 6rtelm6ben Liter k6zs€g k6pvisel6 testtilete
2019. december 31-ig biztositja a stdtusz forr6sigdnydt.

Az alfbbi eldterjeszt6s a korr{bbi diintdst fenntartis drdekdben kdri a k6pvisel6 testiiletet, hogy a
plusz egy f6 (azm iisszesen 4 f6) gondoz6i stftuszt tovibbra is bifiositsa.

A korabbi el6terjesa6sben bemutatott indokok tovibbra is fbnnrilnak, valamint a plusz a kapacit6s
kihaszn6ltsdgunk m6r most teljes, is tovabbi ig6nyl6k kdnyrelenek hosszabb- rijvidebb ideig v6rakomi
az elldtisba keriildst megel6z6en.

A k6vetkez6 6brrin j6l kivehet6, hogy mik6nt emelkedett szeptember 6ta a gondoz6si 6nik szi{ma amely
egyebek mellett a frnanszirozils alapja. Ennek ertelm6ben a ndvekvti 6raszim teremtette tdbbletbevdtel
biaosija azt, hogy egyre kevesebb <inkorminyzati hozzhjfun:irilssal kieldglthet6 legyen a n<ivekv6
lakossSgi ig6ny.

A t6bblet st6tusz megtartrisdnak jogosultsilgintimasztja al6 az a tendencia is, hogy egyre tiibb az
egyediil 616, magdra maradt, ds elldtisra szorul6 id6s szem6ly. Helyzetiiket 6s elletesukat tov6bb
neheziti, hogy rendszerint kdrhhzi ell6tast kdvet6en kertil a l6t6kdriinkb€ a feln6tt 6s intdzmenyi
jelz6rendszer miikdd6sinek eredm6nyekdppen. A gondoz6k napi tev6kenysdge egyre krizelebb kertil az
dsszetett 6pol6si feladatok elldtSsdhoz, valamint a magasabb szakmai vegzettseget is ig6nyl6
(gy6gyszerel6s, teri{piakdvetds, orvosi konzult6ci6) feladatokhoz.

FinanszfrozCs jobb kihaszn{tr{sa:

FinanszirozAs oldal6r6l, amennfben a gondoz6 st6tusz rendelkez6sre 6ll es e stiituszok
betoltdttsk, a gondoziis, mint szolg6ltaris a minimiilisan emelkedo teritesi dijakkal, valtozatlan



normativ t6mogat6ssa1, cscikkeno onkormr{nyzati hozzi$irulilst eredm6nyezhet" Az egy fb

st6tuszb6vit6ssel cs<ikkenthet6k a kies6 gondoz6si idok, igy fenntarthat6 a terezett kciltsegvet6si

bevdtelek nagysiiga. Az gondoziisi 6rasz6mok grafikonon j6l l6that6 az ell6tdsban r6szesiil6k

nagysigrendj 6nek trendj e.

1 fo gondozd statusz tbbbletforrasa egy 6vre :
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A gondozasi 6rasz6mok csdkkendse minden egyes ell6totti szrim eset€ben ellitottamk6nt

Gondozdsi 6raszim cs6kken6se - az elmarad6 normativ finansziroz6s agysdga x elldtott eset6ben:
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Egy tb tovabbi gondoz6i ldtszdmemelked6ssel, a v6r6lista csdkkent6s6vel a sziiksdges

tobbletforr6s biztositott , igy a stdtusz tovribbi kdltseget nern ig6nyel.

Fenti indokainkra tekintettel k6rem a Tisztett K6pviselfi-testiiletet e * I fd st6tusz

k6relmiink t{moeatis{ra hat{rozatlar id6re, el6segitve ezzel a niivekv6 ig6nyek

kiel6git6s6t, a munkavrflltat6i teher csiikkent6s6t.
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