
E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  

2020. október 16.  napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés OKJ-s demencia gondozó képzéssel kapcsolatos kérdésekről 

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök 

Készítette: Kasza Zsófia intézményvezető, Illés József pénzügyi osztályvezető 

Iktatószám:  

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Társulási Tanács elé az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 

munkaviszonyban állók képzési támogatását (OKJ-s demencia gondozó képzés 35 762 01). 

 

Az OKJ-s képzések rendszere 2021. január 1. napjától átalakításra kerül, a mai ismereteink szerint 

ettől az időponttól szociális szakképesítést már csak iskolarendszerű képzésben lehet szerezni. 

Akik 2020. december 31. napjáig jelentkeznek OKJ-s képzésre, azok még a jelenlegi rendszer szerint 

szerezhetnek végzettséget.  

Sajnos a piaci alapon működő oktatást az EESZI dolgozói nem tudják megfinanszírozni. 

 

A társadalomban egyre több az idős ember, az orvostudomány és gyógyszeripar fejlődése 

következtében egyre magasabb életkort élnek meg, ami sajnos magával hozza a demencia 

kialakulásának lehetőségét is. Intézményben is egyre több ellátottnál jelentkeznek a demencia tünetei 

mind az idősek otthona lakói, mind a házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottak körében. 

A szociális gondozó, ápoló képzések nem készítik fel a résztvevőket erre a feladatra. A gondozók 

nehezen birkóznak meg a demenciában szenvedő idősek ellátásával, szakszerű ápolásával, 

gondozásával. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete előírja szakmai egységenként 1 fő 

demencia gondozó alkalmazását, melynek a fenntartó 2022. január 1. napjáig köteles megfelelni. Az 

intézményben jelenleg nincs demencia gondozó végzettségű szociális szakember az 

intézményvezetőn kívül. 

 

A fent leírtakat figyelembe véve az intézményvezető felvette a kapcsolatot a FMKH Enyingi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, ahol foglalkoztatást elősegítő képzési támogatási lehetőségekről 

érdeklődött.  

2020. szeptember 8.-án kérelmet nyújtott be 22 fő munkaviszonyban álló munkavállaló demencia 

gondozó képzési programban való részvételéhez. 

A képzésre jelentkezők az idősek otthona és a házi segítségnyújtásban dolgozó munkavállalók. 

A képzés időtartama: 2020.10.03 – 2021.05.21 

A képzés óraszáma: 720 óra, ebből elméleti 288 óra, gyakorlati 432 óra. 

A képzés helyszíne (elméleti + gyakorlati): EESZI 8130 Szabadság tér 2. 

Egy főre jutó képzési költség: 559.840 Ft. (magába foglalja a képzést, tankönyveket, munkaruházatot, 

orvosi vizsgálatot, a vizsga díját). 

A támogatás mértéke 45 évet betöltött munkavállaló esetében 100%, 45 év alatti munkavállaló 

esetében 70%.  



A képzésre jelentkezők életkor szerinti megoszlása:  

45 év feletti: 19 fő 

45 év alatti:    3 fő 

A képzés összköltsége: 12.316.480 Ft. 

A támogatási összeg: 11.812.624 Ft. 

Önrész (3 fő esetén a 30%) 3 x 167.952 =503.856 Ft 

Az intézmény az önrészt a képzés terembérleti díjából fogja tudni biztosítani. 

A Képző intézmény: M-STÚDIUM-GOLD Oktatásszervező Kft (megjegyzés: a képzőintézmény 

megbízható és nagy gyakorlattal rendelkezik a szociális szakképzések területén, kiváló oktatókkal 

dolgozik). 

A képzés típusa: OKJ-s képzés 

Szakképesítés megnevezése: Demencia gondozó 

OKJ száma: 35 762 01 

 

2020. október 1. napján a FMKH Járási Hivatala értesítette az intézményt a támogatás elnyeréséről, 

ezzel egyidőben megküldte a Hatósági szerződést. 

 

A Hatósági szerződés tartalmazza a támogatás intenzitását: 

Első részlet mértéke: a képzési költségtérítés 20%-a, azaz 2.362.528 Ft. 

Esedékessége: 2020.11.15 

 

Második részlet mértéke: a képzési költségtérítés 20%-a, azaz 2.362.524 Ft. 

Esedékessége: 2021.01.31 

 

Harmadik részlet mértéke: a képzési költségtérítés 20%-a, azaz 2.362.524 Ft. 

Esedékessége: 2021.03.15 

 

Negyedik részlet mértéke: a képzési költségtérítés 20%-a, azaz 2.362.524 Ft. 

Esedékessége: 2021.04.30 

 

Ötödik részlet mértéke: a képzési költségtérítés 20%-a, azaz 2.362.524 Ft. 

Esedékessége: 2021.05.31 

 

Tájékoztatom a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a   csatolt Szolgáltatási Szerződés III./ 2./ pontja 

szerint a képzési költségek részleteit meg kell előlegezni, amelyhez a képzés lezárulásáig 

folyamatosan 2.463.296. Ft összegnek rendelkezésre kell állni. Ebből 510.000 Ft fog rendelkezésre 

állni saját bevételből a csatolt bérléti szerződésnek megfelelően. A fennmaradó 1.852.528. Ft-ot az 

érintett településeknek meg kell előlegeznie a képzésben részt vevő dolgozók arányában.  

 

Enying  18 fő 1.515.704 Ft 

Lepsény  2 fő    168.412 Ft 

Lajoskomárom  1 fő      84.206 Ft 

Mezőkomárom  1 fő      84.206 Ft 

 

A hozzájárás megfizetésének határideje 2020.10.20.napja.  A hozzájárulást a Társulás 2021.06.30.-

napjáig visszafizeti a megelőlegező önkormányzatok részére.  

 

A pályázat benyújtásának rövid határidejére tekintettel az előzetes tájékoztatásra nem volt lehetőség, 

ezért kérem a tisztelt Társulási Tanács utólagos jóváhagyását, tekintettel a dolgozók képesítésére 

vonatkozó jogszabályi előírásokra.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen a mellékelt határozati 

javaslatot elfogadni. 



 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény  

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból Foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 5/1996. (VII.16.) MüM rendelet 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatuk és működésük feltételeiről 

1/2007. (I.7.) SzCsM rendelet  

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:  

 

4. melléklet:  

-határozati javaslat 

-szerződések 

 

Enying, 2020. 10. 05. 

Tisztelettel: 

 

                                                                                           Viplak Tibor  

                                                                                         elnök 

 



                  

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 

…/2020. (. .) határozata az OKJ-s demencia gondozó képzéssel kapcsolatos kérdésekről 
 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa  

 

1. megismerte a jelen határozat mellékleteit képező szerződéseket és azok tartalmát tudomásul 

veszi; 

 

2. a társult önkormányzatok terhére, az érintett dolgozók arányában költséget megelőlegező 

hozzájárulást állapít meg: Enying hozzájárulása 1.515.704 Ft; Lepsény hozzájárulása 

168.412; Lajoskomárom hozzájárulása 84.206 Ft; Mezőkomárom hozzájárulása 84206 Ft. A 

hozzájárás megfizetésének határideje 2020.10.20.napja; 

 

3. a hozzájárulást 2021.06.30.-napjáig visszafizeti a megelőlegezésre kötelezett 

önkormányzatok részére; 

 

4. felhatalmazza az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetőjét a Szolgáltatási 

Szerződés és a Bérleti Szerződés aláírására.  

 

 

Felelős: Viplak Tibor elnök, dr. Bodor Katalin jegyző; Kasza Zsófia intézményvezető  

Határidő: 1.pont tekintetében azonnal, 2-4 pont tekintetében értelemszerűen 

 

 






















