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Tisztelt Képviselő-testületek! 

 

Balatonederics, Hegymagas, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Szigliget, és Uzsa települési önkormányzatok 

Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot. A feladatok 

ellátására részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervet alapítottak a társulásban résztvevő önkormányzatok.  

A feladatellátás így saját intézmény útján történik,  2009. január 1-től valamennyi településen 

 

A szolgálat 2010. évi költségvetési koncepcióját szöveges és számszaki formában is bemutatjuk. Az 1. számú melléklet a 

bevételeket, a 2.-3-4. számú mellékletek a kiadásokat tartalmazzák. A bevételeket és kiadásokat településenként és feladatonként 

részleteztük 

 

Bevételek: 

 

A szolgálat bevételeinek az alapját az állami támogatás képezi. A normatív támogatások a Magyar Köztársaság 2010. évi 

Költségvetésről szóló törvénytervezet alapján kerültek megtervezésre. 

A költségvetés tervezéséhez a szükséges adatokat – az előző évek tapasztalatának figyelembevételével – a társult önkormányzatok 

hivatalai szolgáltatták. 

További bevételi forrás az étkezési térítési díjból származik. A társulásban résztvevő önkormányzatok a házigondozásért térítési 

díjat nem állapítottak meg. A bevételek között jelenik meg az a megtakarítás, esetenként többletköltség, ami az elmúlt évek során 

keletkezett az egyes települések elszámolása során. 

A pontos adatokat a 2010. évi zárszámadás keretében terjesztjük elő, amikor a maradvány és többletköltség  sorsáról a társulásnak 

döntenie kell..  

  

Kiadások:  

 

Létszám és bérgazdálkodás 

 

A szolgálat 4 feladat ellátását biztosítja: 

 

Szociális étkeztetés – az ellátás keretében napi egyszeri meleg étkezés, melyet  a társulás működési területén elsősorban a 

településen rendelkezésre álló főzőkonyhák közreműködésével biztosítjuk. Településenként eltérő formában – házigondozás 

keretében, vagy konyháról az igénylők által elszállított formában. Szükség esetén mindenütt biztosítani tudjuk a házhoz szállítást. 

 

Házi segítségnyújtás, melynek  keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló 

életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási 

feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 

közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

 

Családsegítés  a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok 

számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából nyújtott szolgáltatás. 

 



Gyermekjóléti szolgálat:  a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 

amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban 

történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

 

A felsorolt feladatok ellátását  -  a következő létszámmal biztosítja a társulás:  

 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat              2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott  közalkalmazott  

                 1 fő részmunakidős közalkalmazott (4 órás) 

 

Házigondozás          5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 

2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott (1 fő 4 órás, 1 fő  6 órás) 

 

Szociális étkeztetés  2 fő  rész munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott  (2 fő 4 órás) 

  

A szolgálat alkalmazottai  közalkalmazotti jogviszony keretében látják el feladataikat.    

 

Az előterjesztett költségvetési koncepció január 1-i hatállyal közalkalmazotti jogviszony  figyelembevételével tartalmazza a 

bérelőirányzatot.   

A társulás által fenntartott költségvetési szerv a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, így 

alkalmazottainak besorolásánál a törvény előírásait alkalmazni kell. A társulás törvényes működtetése érdekében a szolgálat 

alkalmazottainak besorolását 2009. január 1-i hatállyal a törvény előírásainak megfelelően  módosítottuk.  A koncepció ennek 

megfelelően tartalmazza az illetményadatokat. 

 

Az egyes településeken a felmerülő ellátási igényeknek megfelelően alakítottuk ki a létszámot: 

A gyermekjóléti és családsegítési teendőket egy-egy teljemunkaidős alkalmazott látja el a társulás  valamennyi településén., 

továbbá egy fő gépkocsivezető aki munkaidejének egyik felében az intézmény használatába adott gépkocsival a közös feladatokat 

látja el. 

A házigondozás és szociális étkeztetés biztosítására   Lesencetomajon  1 fő, Lesenceistvándon 1 fő, Balatonedericsen 1 fő, 

Szigligeten 1 fő, Uzsán 1 fő,  az egy fő gépkocsi vezető, aki munkaidejének másik felében  a Lesencetomaj-i  ebédek kiszállítását 

végzi, továbbá 1 fő  részmunkaidős dolgozó, aki  a szociális étkeztetés feladaton van foglalkoztatva Lesencetomajon. 

Részmunkaidős alkalmazott útján biztosítja a társulás a házi segítségnyújtást Lesencefalu, és Nemesvita községekben.  

 

A  gyermekjóléti szolgálat vezetője jelenleg megbízott vezetőként  látja el a vezetői teendőket. A családsegítés feladatra  új dolgozót 

kellett alkalmazni a Gyesen lévő alkalmazott helyett. 

A koncepció a két fő főfoglalkozású közalkalmazott illetményét és járulékait tartalmazza.  

 

A munkaadókat  terhelő  járulék kiadások a munkabérekhez kapcsolódóan alakulnak, lényeges változás a jelenlegi ismereteink 

alapján nem várható. 

 

Dologi kiadások 

 

A dologi kiadások legjelentősebb tétele az élelmiszer vásárlása a szociális étkeztetés céljára. Erre településenként eltérő formában 

kerül sor: önkormányzati fenntartású főzőkonyhák, illetve vállalkozástól vásárolt étkezés formájában. 

A szolgálat a működéséhez szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik.  Az egyéb kiadások az előző év tapasztalatai alapján kerültek 

meghatározásra, figyelembe véve inflációs hatásokat is. 

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú társulása a szolgálat rendelkezésére bocsátott egy gépkocsit, amit étel szállításra és 

személyszállításra egyaránt használ a társulás.  Személyszállítási feladtok egyrészt a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

teendőiben való közreműködés, az alkalmazottak és a gondozottak esetenkénti szállítása, közlekedése.  

 

Az elmúlt évek tapasztalata és a rendelkezésünkre álló adatok alapján várhatóan 2010-ben sem kell az önkormányzatoknak a 

feladatellátáshoz további  forrást biztosítani. 

  

Az előterjesztett  koncepció az  anyagi- tárgyi feltételeket biztosítja, így kérem, hogy az előterjesztett határozati javaslatot  a csatolt 

mellékletekkel elfogadni szíveskedjenek. 

 

Lesenceistvánd, 2009. november  4. 

 

         Tóth Csaba  

         polgármester  



Határozati javaslat 

 

……………………..Település Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt egymásért” családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 

mint részben önálló intézmény 2010. évi költségvetési koncepció  bevételi és kiadási főösszegét 55.731.000.-Ft-ban állapítja meg az 

alábbiak szerint: 

 

Bevételek     ezer forintban 

 

Megnevezés eredeti előirányzat 

Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 33.635 

Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9.803 

Intézményi saját bevétel 12.293 

Előző évi pénzmaradvány 0 

Összesen 55.731 

 

Kiadások     ezer forintban 

 

Megnevezés eredeti előirányzat 

Felhalmozási kiadás 0 

Rendszeres és nem rendszeres 

személyi juttatások 

13.446 

Átadott pe  

Munkaadókat terelő járulékok  3.859 

Készletbeszerzések 100 

Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési 

kiadások) 

25.846 

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, 

reprezentáció) 

7.032 

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516 

Költségvetési tartalék 4.932 

Kiadások összesen: 55.731 

 

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg. 

 

Teljes munkaidős létszám    7  fő  

   Részidős létszám     5 fő 

 

 

 

  Határidő: 2009. november 30. 

  Felelős: …………………… polgármester 

   …………………… körjegyző 


