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Tisztelt Államtitkár Úr!
2017 február 17-én kelt levelünkben a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű
ellátás 2017. évi állami támogatása terén kialakult kedvezőtlen helyzet és annak mielőbbi
kezelése miatt fordultunk Önhöz. Két anomáliára hívtuk fel Államtitkár Úr figyelmét és ezek
megszüntetésében kértük közreműködését, illetve mielőbbi válaszát.
Az egyik általunk jelzett anomália az alacsonyküszöbű ellátások számára a támogatás
kifizetésének jelentős késlekedése volt, ami súlyos nehézségeket okoz a drogszakmai
szervezetek működésében. A levelünkre válaszként érkező, Dr. Andráczi-Tóth Veronika a
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya vezetőjének 2017. március 14-én kelt
levele a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal beolvadásos jogutódlással történő
megszüntetése miatt a jogutódként megjelölt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra
háruló feladatokra és a rendelkezésre álló szűkös kapacitásokra hivatkozással arról tájékoztat,
hogy az alacsonyküszöbű ellátás terén megújításra kerülő 58 szerződés közül 9 szervezet nem
nyújtotta be a szerződéskötéshez szükséges mellékleteket, 24 szervezet esetében megtörtént,
s további 6 szervezet esetében levelük írásakor folyamatban volt az utalás. Levelükben adott
tájékoztatás szerint 19 szervezet esetében a rendeletben előírt folyósítási határidőt követően
másfél hónappal is a benyújtott mellékletek feldolgozása zajlik.
Tisztelt Államtitkár Úr, nem tartjuk elfogadhatónak azt, hogy a szervezeti átalakítások miatt az
alacsonyküszöbű szolgáltatók közel fele a rendeletben előírt folyósítási határidőt követően
másfél hónappal sem jut hozzá a számukra Kormányrendeletben biztosított forrásaikhoz. Úgy
gondoljuk, hogy szervezeti átalakítások lebonyolítása során az ellátás folyamatos
biztosításának megteremtése evidens céltételezés, minden egyéb másodlagos, így a
főosztályvezető asszony késedelmes kifizetésekre vonatkozó indoklását nem tudjuk elfogadni.
2017. február 17-én kelt levelünkben egy másik anomáliát is jeleztünk. Mint ismeretes, az
érintett szervezetek éves szinten 7,5 millió Ft-os központi költségvetési támogatásra
jogosultak. A biztosított támogatás az alacsonyküszöbű ellátás esetében nem
elegendő az új, garantált bérminimum (bruttó 161.000 Ft), továbbá a munkáltatói járulék
(szociális hozzájárulás: 22%) mellett a törvény által előírt szakmai minimumlétszám (három
főállású és egy félállású kolléga) személyi juttatásainak és azok közterheinek finanszírozására
sem. (Ezen tételek finanszírozása évente 8.249.640 Ft-os támogatást igényel.) Tekintettel arra,
hogy a „191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről” szerint a „működési támogatás: fejlesztő foglalkoztatás esetén az
Szt.-ben meghatározott költségekhez, egyéb esetben a szolgáltatás működési, fenntartási
költségeihez - különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi
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költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben
meghatározott felhalmozási kiadásokhoz - adott állami támogatás”, így a támogatás
céljaiban meghatározott költségek fedezésére a korábbi támogatás jelentős
mértékű emelése szükséges a szolgáltatások biztonságos működtetése érdekében.
Az Államtitkár úrtól kapott, „a minimálbér és a garantált bérminimum emelése kapcsán az
egyházi, nem állami szociális fenntartóknál felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében
tett intézkedések” tárgyú, 2017. február 3-án kelt levélben nem tér ki erre az alacsonyküszöbű
szolgáltatástípusra, így tagszervezeteink semmilyen információval nem rendelkeznek
a tevékenységük kormányrendeletben előírt finanszírozásával kapcsolatos
kormányzati tervek vonatkozásában.
Ismételten tisztelettel kérjük az Államtitkár Úr közreműködését a fent jelzett anomáliák
megszüntetésében, továbbá mielőbbi válaszát az alacsonyküszöbű szolgáltatások tervezett
támogatásával kapcsolatosan, hogy a tagszervezetek részére tájékoztatást tudjunk nyújtani.
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