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JAVASLAT 
 

a házi segítségnyújtási feladatok ellátásához szükséges alkalmazotti létszámbővítéséhez 

forrás biztosítására  

 

 

 

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

Városunkban a házi segítségnyújtási feladatok ellátásában Felsőzsolca Város Önkormányzata 

mellett a Baptista Szeretetszolgálat is részt vesz. Ráki Tamás, a Baptista Szeretetszolgálat 

Házi Segítségnyújtás Miskolc és Környéki Szolgálat vezetője jelezte, hogy a Magyar 

Államkincstár a feladatok ellátására az állami normatív támogatás részükre történő 

folyósítását 2015. augusztus 6. napján azonnali hatállyal felfüggesztette határozatlan időre. 

Fentiek miatt arra kényszerültek, hogy az ellátottakkal kötött szerződést 15 napos felmondási 

idővel felmondták.  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) 

bekezdése szerint a települési önkormányzat köteles biztosítani a házi segítségnyújtást, illetve 

az idősek nappali ellátását. A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás (a továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő Felsőzsolcai Családgondozó 

X - 



Központ Felsőzsolcán és Sajópálfala településeken biztosítja többek között a házi 

segítségnyújtási feladatokat.  

 

A működési engedélyben a házi segítségnyújtás engedélyezett ellátotti létszáma 54 fő, 

jelenleg az intézmény 40 fő részére biztosítja a házi segítségnyújtást.   

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerint 9 ellátottra 

vetítve 1 fő szociális gondozó alkalmazása szükséges. A szakfeladaton engedélyezett létszám 

3 fő. 2015. június 30-ig társadalmi gondozók alkalmazása is lehetséges volt, ettől az 

időponttól már csak szakképzett főállású dolgozók láthatják el a feladatot.  

 

A Baptista Szeretetszolgálat 85 fő részére biztosította a házi segítségnyújtást, működésének 

felfüggesztése miatt várhatóan emelkedni fog a Felsőzsolcai Családgondozó Központ ellátotti 

létszáma. Az intézmény jelzése alapján már többen aláírták az ellátás igénybevételére 

vonatkozó szándéknyilatkozatot, illetve már több kérelmet is benyújtottak.  

 

Fentiek alapján ahhoz, hogy az intézmény a működési engedélyben meghatározott maximum 

54 főt el tudja látni, 6 fő szociális gondozó szükséges a jelenlegi 3 fő helyett. A létszám 

emelését a fenntartó Társulás Társulási Tanácsának kell engedélyeznie. A Társulási Tanácsnál 

kezdeményeztem a 3 fő szociális gondozói létszám emelését azzal, hogy amennyiben 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja az alkalmazotti 

létszámbővítéshez szükséges anyagi forrásokat, az ellátotti létszám emelkedésének 

függvényében kerülnek betöltésre az álláshelyek. A Társulási Tanács várhatóan a napokban 

pozitív döntést hoz erről és engedélyezi a létszámbővítést.  

 

A létszámbővítéshez szükséges anyagi forrással az intézmény nem rendelkezik, így azt 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának kell biztosítania, hiszen az intézményt fenntartó 

Társulás csak a normatív támogatásból és a társult önkormányzatok által nyújtott 

hozzájárulásból gazdálkodik, így erre forrást ő sem tud biztosítani. 

A 3 fő szociális gondozó három havi alkalmazásának költsége: 

1 fő szociális gondozó alapilletménye: 122 E Ft + járulék: 33 E Ft; összesen:  155 E Ft 

3 fő szociális gondozó illetménye 2 hónapra:    930 E Ft 

3 fő szociális gondozó illetménye 0,5 hónapra:   233 E Ft 

3 fő szociális gondozó dologi kiadása 3,5 hónapra vetítve:  175 E Ft 

Összes kiadás:               1.338 E Ft 

    

Ez a kiadás 2015. szeptember 15-től történő alkalmazásokra vonatkozóan tartalmazza a 

szükséges anyagi hozzájárulás összegét, amennyiben később történik a szociális gondozó(k) 

felvétele a kiadás csökken. 

A házi segítségnyújtási feladatok állami normatív támogatása 188.500 Ft/fő/év összeg, az 

ellátotti létszám után járó normatív támogatást csak utófinanszírozás keretében 2016-ban 

kaphat Felsőzsolca Város Önkormányzata.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 

Felsőzsolca, 2015. szeptember 1. 

 

 

            Dr. Tóth Lajos  

        polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: A házi segítségnyújtási feladatok ellátásához szükséges alkalmazotti 

létszámbővítéséhez forrás biztosítása  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtási feladatok 

ellátására – amennyiben az ellátotti létszám emelkedése ezt indokolja – a 3 fő szociális 

gondozó alkalmazásához szükséges anyagi forrást biztosítja. 

Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, egyben a Felsőzsolcai Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnökét, hogy Gladics 

Jánosnéval, a Felsőzsolcai Családgondozó Központ igazgatójával az ellátotti létszámról, 

valamint a szociális gondozói létszám betöltéséről folyamatosan egyeztessen.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 


