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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020.07.01. naptól önkormányzati szakfeladatként látja el 

a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatokat. Az 53/2020.(V.21.) Kt. sz.    

határozatával elfogadta a Szociális alapellátás Szakmai programját, mely értelmében  

Házi segítségnyújtás keretei között 18 fő kerül ellátásra  

- 2 fő területi szakmai létszámmal, - 

- 1 fő helyettesítést és adminisztrációs feladatok ellátó dolgozóval. 

Étkeztetési feladatellátáson 140 fő részére biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkezést. 

- 1 fő adminisztrációs feladatokat ellátó 

 

- 1 fő a területen dolgozó gondozónők munkáját segíti, helyettesít és adminisztrációs 

kisegítési feladatokat lát el. 

 

Az eltelt egy éves feladatellátási tapasztalat alapján célszerű a Tisztelt Képviselő-testületnek a  

házi segítségnyújtás feladat ellátotti számát 18 főről 22 főre megemelni, mely a jelenlegi 3 fő 

területi gondozónővel ellátható. 

 

Az elöregedő lakosság indokolja a magasabb számú ellátási lehetőséget, igyekszünk minden 

felmerülő igénynek eleget tenni, továbbá a járványhelyzet idején az idősek ingyenes 

megsegítése (gyógyszer felíratás/kiváltás, kisebb bevásárlás, csekkek befizetése) is beleférhet 

így a gondozónők munkaköri feladataiba. 

A gyermekétkeztetés szakfeladat ügyintézőjének a Polgármesteri Hivatalba költözésével 

megoldható a szociális ellátás adminisztrációs segítése, továbbá az étkeztetés és 

gyermekétkeztetés számlázó programok is várhatóan egységesíthetőek. 

A szociális alapellátás szakfeladaton a helyettesítést és az adminisztrációt végző 1 fő 

gondozónő teljes munkaidőben területi ellátásra kerül ki. 

 

Az ellátotti létszám emelésével való működtetés megkezdéséhez az alábbi döntések 

meghozatala szükséges: 

- Szakmai Program módosítása  

- Működési engedély megkérése 

- az irányítás többletfeladatként a Polgármesteri Hivatalnál Általános szervezési és Humán 

Osztályánál jelentkezik, 

- pénzügyi, munkaügyi, könyvelési feladatok ellátása többletfeladatként a Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Osztályánál jelentkezik, 

- a helyi szociális ellátásokról szóló 17/2020.(X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Feladatellátás bővítésének előnyei: 

- nem kell létszámot bővíteni a feladat ellátásához, 

- a dolgozóknak a munkafeltételei biztosítottak, 

- a kiadások a 2021. évi költségvetésben biztosítottak 

 

Az ellátotti létszám emeléséhez szükséges Szakmai Program módosítása elkészítésre került, a 

változásokat az 1.sz melléklet tartalmazza, az egységes szerkezetű végleges szakmai 

programot a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

Főbb módosítások a Szakmai Programban: 

- adatváltozások átvezetése 

- a térítési díj előre fizetésére, mely helyi rendeletben való szabályozás esetén lehetséges 

 

A működési engedélyhez 50.000Ft keretösszeg biztosítása szükséges a szakmai program 

véleményezésére, azonban a Kormányhivatal 2021-ben sem tartott rá igényt. 

 



A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság és a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Tisztelt 

Képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 

Határozati javaslatok 

 

 

I. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Házi segítségnyújtás szociális alapellátás ellátotti 

létszámát a költséghatékonyság és a szakmai szempontok 

szem előtt tartása érdekében 18 főről 22 főre emeli meg 

2021. augusztus 1. napjától. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

 

II.   

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

módosítja és elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt a 

Jánoshalma Szociális Alapellátás Szakmai Programját a 

mellékletben foglaltak szerint. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

 

 

III.  

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

működési engedély iránti kérelmet nyújt be Jánoshalma 

közigazgatási területére a Jánoshalma Szociális 

Alapellátás önkormányzati szakfeladat Házi 

segítségnyújtás ellátásának biztosítása érdekében. 

A működési engedélyhez 50.000Ft keretösszeget biztosít a 

szakhatósági díjakra. 

Fedezet: 2021. évi költségvetés 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

Jánoshalma, 2021. június 18. 

 


