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A VKTT Egyesitett Szociiilis Intdzmlny j elenleg engeddlyeze,lt
a v<ilgyikrit utcai telephelyheztartoz6 Nagyv6zsony telepiil6s a
tovdbbi I f6 gondoz6n6 ahazi segftsdgnyrijt6s szakfeladatra,2,0r

Indokl6s:

A szocirilis szolgitltatilsok nyrijtris dt erjntojogszab6lyok 2015.
l-el villtoztak:

- aszociiiisigazgatdsr6l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1

- a szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szocirilis int6zm6nye

57/2016

i letszdmaihqz kdpest

tatinhhoz szi.iksdges

, Janu4r 1-t61.

ber Z-vel ds 2016. ianu6r

dvi IIn. torvdny,

mtikcid6siik feltdteleir6l sz6l6 112000, 0.7.\ SzCsM
ai felladatair6l fs

A j ogszab6lyv ftltozSs kiildnrjsen a hazi segits6gnyrij t6s 6rintette, a pzem6lyi
feltdteleket is m6dositva, hdzi segits6gnytijt6s keret6ben vd t szemplyi gondo/is sor6n
elliitottak szitma szerint (5 ell6tottra vetitve)
- szoci6lis gondoz6 1 fo.
Hini segitsdgnyrijt6s keret6ben nyrijtott szemdlyi gondoziis in a szociiilis gondoz6k

ir6nyul6 megdll4pod6sokszitmffi a szem6lyi gondozdst is tartalmaz6 szolgitrtatris nyrij
szftma alapjdn kell meghathrozni. A h6zi segits6gnyrijtris: illapftott, az ell6t6sban
r6szesi.il6 szemdlyekkel k<izvetlentil foglalkoz6, szemdlyes l:. iegzo szemelyek
szakk6pzettsdgi ardnyira, valamint a szemdlyi gondoz6s
letszhmfu a vonatkoz6 szabfiynak Z0 | 6. december 3 1 -6ig kell ni

6n a szocidlis gondoz6k

'elelni.

v 1gzett fenntart6i ellenorzds keret6ben felt6r6sra2016.6vben
l6tsz6munk

biztositand6
az ellfrtotti ig6nybevdtel tiikrdben elmarad a i
ldtsz6mokhoz.

Int6zmdnyiink j ogszab fiy szeri mrikoddsdhez
kiadrisok tcibbletk<ilts6geinek k<itelezettsdg
szi.iks6ges rdszi.inkre. A l6tsz6m fejleszt6shez
kimutatiisunkat melldkelj iik leveliinkhoz.

)$<iri Pflroska

t6zm6nyvezet6

az enUed6lyezett

6ltal kotelezoen

el khprcsolatos $zem6lyi
nyilatk.ozat megkiild6se

jrirule\ kcilts6gekrol sz6l6

Veszpr6m, 2016.11. 09.
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