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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános, rendkívüli üléséről 
 
Az ülés helye: Szőci Művelődési Ház  
   Szőc, Kossuth L. u. 41. 
 
Az ülés időpontja: 2015. október 28. 1100 óra 
 
Az ülésre meghívottak: 
 

Németh Balázs polgármester 
Farkas István alpolgármester 
Nagy József képviselő 
Pósa Ferenc képviselő 
Török Endre képviselő 
 
Szabó Szabolcs a Szőci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület elnöke 
Kovács Tibor a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc,  
 Nyirád Csoportja vezetője 
 
Lovasi Erika jegyző 

 
Molnárné Farkas Rita Szociális Segítő Központ intézményvezető 
Szőc község lakossága 

 
A meghívottakból megjelent: 
 

1. Németh Balázs polgármester 
2. Farkas István alpolgármester 
3. Nagy József  képviselő 
4. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika  jegyző 

 
Molnárné Farkas Rita Szociális Segítő Központ intézményvezető 

 
A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma: 4 fő 
 
Az ülést vezeti:   Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Némethné Vratnik Irén igazgatási ügyintéző 
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Németh Balázs polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 5 tagjából 4 tag van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Pósa Ferenc képviselő elfoglaltsága miatt indokolt távolmaradását előre bejelentette. 
Külön köszöntöm Molnárné Farkas Ritát a nyirádi Szociális Segítő Központ vezetőjét. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
1. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 

felülvizsgálata 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

  
 
1. A CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 
ELLÁTÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 
 
Németh Balázs polgármester 
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak, melynek Szőc is tagja 2013 óta, 
volt egy megbeszélése október 26-án, melyen tájékoztatták a polgármestereket a 
jogszabályváltozásról. 
Az Országgyűlés 2015. július 6-i ülésén elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt. Az elfogadott törvény 
értelmében a családsegítés vonatkozásában csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan 
– egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016. január 1-jétől települési szinten 
a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ 
keretében. Ennek alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ kötelező 
önkormányzati feladatként jön létre. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
biztosítása már nem lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben biztosítania kell az 
önkormányzatnak. A települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű 
minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati 
hivatal esetén a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös 
hivatalhoz tartozó valamennyi településen. A települési önkormányzatoknak 2015. október 
31-éig felül kell vizsgálniuk a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási 
szerződéseket. Továbbra is lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási 
szerződés, vagy társulás útján történő feladatellátás, de a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatás társulási formában történő feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra, 
hogy nem lehet a közös hivatalok egységét megbontani. A települési önkormányzatoknak 
2015. november 30-ig kell dönteniük a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő 
biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba 
bejegyzett adatok módosítását. 
A fentiek értelmében Szőcnek Nyiráddal együtt kell biztosítania a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatást. Ezt tehetjük úgy, hogy csak Nyiráddal, vagy úgy, hogy Nyirád is Ajkához 
csatlakozik. Sarkadi-Nagy András Nyirád község polgármestere úgy nyilatkozott, hogy 
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Nyirád a továbbiakban is Ajkától függetlenül, önállóan kívánja a családsegítés és 
gyermekjóléti feladatokat ellátni. Mivel a közös önkormányzati hivatal székhelye Nyirád, és 
ő a család- és gyermekjóléti szolgáltatást ellátását vállalja, így a jogszabályváltozás 
értelmében Szőc számára is ő biztosítja a fenti feladat ellátását. 
Kupi Andrea a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője a jövő évi 
finanszírozásról úgy tájékoztatott, hogy hányados mutatót kell képezni a járáshoz tartozó 
összlakosság számot kell osztani nyolcezerrel. Ez 3,8 főt jelentene. Ha Nyirádhoz 
csatlakozunk, akkor Nyirád és Szőc lakosságszáma osztva nyolcezerrel 0,3, de viszont az 
1 főt mindenképpen meg kell adni. Az 1 fő foglalkoztatására 3 000 000 Ft támogatást ad 
az állam. Ajka tekintetében ez úgy nézne ki, hogy a finanszírozás csak a bérköltség 50 %-
át fedezné le, a másik felét illetve a dologi kiadásokat a társult önkormányzatoknak kell 
közösen fedezniük. Konkrét számokat még nem tudtak mondani. Dr. Horváth József a 
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás elnöke azt kérte a társulás tagjaitól, hogy 
sürgősen tárgyalják meg, hogy a továbbiakban hogyan kívánják a feladataikat ellátni, 
illetve a döntésről mielőbb értesítsék a társulást. Az 50/2013. (VI.12.) határozattal 
elfogadott társulási megállapodás, mely 2013. július 1. napjától hatályos, IX. pontja 
rendelkezik a társuláshoz történő csatlakozás, kiválás és kizárás feltételeiről. Ezen pont 5. 
alpontja kimondja, hogy a társulás tajga a kiválásról szóló határozati döntést legalább 6 
hónappal korábban köteles meghozni, és a társulás tagjaival, valamint a társulással 
közölni. Ennek a feltételnek jelen helyzetben nem tudunk megfelelni. Az intézményvezető 
asszonyt azért hívtam meg, hogy ő is mondjon pár gondolatot ezzel kapcsolatban, illetve, 
hogy képviselő társaim kérdéseket intézhessenek hozzá. A család- és gyermekjóléti 
szolgáltatás családgondozója Illés Olga helyi lakos lenne. Úgy gondolom, hogy a házi 
segítségnyújtásról, mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladatról is most kellene 
beszélnünk. Jelenleg ezt a szolgáltatást senki nem veszi igénybe Szőcön. De a 
rendelettervezetben ez az ellátás is szerepel, mivel a házi segítségnyújtás szolgáltatáson 
belül két tevékenységi kört alakítanak ki, a szociális segítést és a személyi gondozást. Azt 
el kell mondani, hogy ha most mi Nyirádhoz csatlakozunk, akkor ő köteles minket 
elfogadni, mert illetékességi területéhez tartozunk. Ha jól tudom, a jogszabályváltozás a 
szociális étkeztetést nem érinti, tehát arról most nem kell döntenünk? 
 
Lovasi Erika jegyző 
A szociális étkeztetésnél nem lesz változás. 
 
Molnárné Farkas Rita a Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
A szociális ellátó rendszer körülbelül egy fél éve nagy bizonytalanságban van, 
átszervezések alatt áll. Ez Szőcöt első sorban két ellátás tekintetében érinti. Az egyik a 
gyermekjóléti szolgáltatás, a másik a családsegítés. A gyermekjóléti szolgáltatás 
foglalkozik a gyermekes családokkal, önként illetve együttműködési kötelezettség alapján. 
A családsegítő szolgáltatás pedig egyéb minden más, mint például tanácsadás, 
segítségnyújtás stb. 2016. január 1-jétől ebből a két szolgáltatásból egy lesz, minimum 
szolgáltatásként jelenik meg család- és gyermekjóléti szolgáltatás néven. Ennek ellátása 
továbbra is kötelező. A jövő évtől az állam a közös önkormányzati hivatalhoz tartozókat 
összeköti és lakosságszámtól függetlenül 3 000 000 Ft támogatást ad, ami egy főállású 
családgondozónak több, mint a bére. Jelenleg Nyirádon a Szociális Segítő Központ 5 
főállású munkavállalóval működik. Amennyiben Nyirád továbbra is fenntartja az 
intézményét, Szőc lakosságának ezt az egy minimumszolgáltatást 2016. január 1-től mi 
biztosítjuk. Az intézmény belső átszervezésének következtében 1 dolgozó marad, aki a 
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család- és gyermekjóléti szolgáltatást ellátja mindkét településen. Erre a 
minimumszolgáltatásra vonatkozóan, amiről most beszélünk, Nyirádnak van érvényes 
működési engedélye, így a megszavazott, hatályos jogszabály alapján, amiben foglaltak 
lehetőséget adnak arra, hogy ebben az egy szolgáltatásban, attól függetlenül, hogy éppen 
ki milyen társulásnak a tagja, biztos, hogy lesz a szolgáltatásnak 2016. január elsejével is 
érvényes működési engedélye és normatívája. A házi segítségnyújtással kapcsolatban 
erre jogszabály nem ad garanciát. A házi segítségnyújtás szolgáltatás kapcsán az elmúlt 
időszakban több jogszabályváltozás történt, valamint további változások várhatóak. 
Pontosan még nem tudunk semmit, ezért a működési engedélyeztetésnek is az a 
véleménye, hogy a társulási jogszabályt figyelmen kívül hagyva sem tudna mi alapján 
működési engedélyt kiadni. Én jelen pillanatban azt tartom kivitelezhetőnek, hogy család- 
és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában Nyirád Község Önkormányzata működési 
engedély bővítési kérelmet ad be, amit ha féléves társulási szabályozás is van, meg kell, 
hogy adjanak a jogszabály alapján. A házi segítségnyújtás szolgáltatás közös biztosítását 
– a társulási előírások, a szociális jogszabályváltozások, az idő rövidsége és a működési 
engedélyeztetés túlterheltsége miatt - egy következő lépcsőfokban megvalósítható 
lehetőségként látom. 
 
Németh Balázs polgármester 
Kupi Andrea intézményvezetővel a tegnapi nap folyamán még egyeztettem, és bár elvileg 
kivitelezhető, hogy Szőc a minimumszolgáltatások tekintetében Nyirádhoz csatlakozna, a 
házi segítségnyújtás tekintetében pedig maradna Ajkánál, az intézményvezető asszony 
véleménye mégis az, hogy célszerűbb lenne, ha mindkét ellátást Nyirád biztosítaná. Azt 
kérdezném meg, hogy jelenleg Nyirádon mennyi az engedélyezett létszám? 
 
Molnárné Farkas Rita a Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
18 fő. 
 
Németh Balázs polgármester 
Akkor ez azt jelenti, hogy 18 fő + 10%-kal lehet ettől eltérni 3 hónapig, mondja az 
igazgatónő ez ügyben. Mennyi az ellátottak száma? 
 
Molnárné Farkas Rita a Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
Ez így van. A megállapodással rendelkező ellátottaink száma kb. 26 – 30 fő. Ha most 
működési engedélyt kérünk, akkor felül kell vizsgálni az új szabályozás szerint a házi 
segítségnyújtást igénybevevőket. Jelenleg 2 főállású szakképzett szociális gondozónk 
van. A jogszabálytervezet szerint a házi gondozottakat még két csoportra kell bontani a 
személyi gondozást, illetve a szociális segítést igénylőkre. 2016. január 1-jétől 1 főállású 
szakképzett szociális gondozó 5 fő személyes gondozást igénylőt láthat el, valamint a 
kizárólag szociális segítésben részesülő ellátottak száma nem haladhatja meg az összes 
ellátott 50%-át. Továbbá házi segítségnyújtás keretében csak szociális segítés 
tevékenység nem nyújtható. Amit még tudni kell, hogy 2016. december 31-ig a házi 
segítségnyújtás esetében az igénylők, megállapodással rendelkezők számához kell hozzá 
igazítani a dolgozók létszámát. 
 
Farkas István alpolgármester 
Ki számít szakképzett dolgozónak? 
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Molnárné Farkas Rita a Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
A szociális ápoló- és gondozó OKJ-s végzettséggel rendelkezők. A szociális képzés is 
átalakulóban van. Én azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy most csak a 
minimumszolgáltatás tekintetében válassza Nyirádot, és a házi segítségnyújtást továbbra 
is Ajkával közösen biztosítsa. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Mit mondott a 6 hónapos felmondási időről Kupi Andrea? 
 
Németh Balázs polgármester 
Kupi Andrea és Horváth József is azt mondta, hogy a 6 hónapos felmondási időtől 
eltekintenek, mivel az idő rövidsége miatt úgy sem lehet tartani. 
 
Nagy József képviselő 
Az említett 3 000 000 Ft az Illés Olga bérét fedezi. Mi lesz a többiekkel? 
 
Molnárné Farkas Rita a Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
Az intézmény fenntartása összességében Nyirád Község Önkormányzatának feladata 
maradna. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a működési engedélyt úgy 
módosítanák, hogy az ellátási terület kibővül Szőc község közigazgatási területével. Ezt a 
feladatot látná el Illés Olga családgondozó. A házi segítségnyújtást továbbra is 2 főállású 
szociális gondozó látná el. Az idősek klubját és a szociális étkeztetést 1 fő látná el 
megosztva. Én pedig, aki eddig családsegítős családgondozó voltam az átszervezés után 
nappali ellátást vezető lennék, illetve az, aki a szolgáltatások ellátásáért felel. 
 
Nagy József képviselő 
Ez az átszervezés nem jelent majd többletkiadást Nyirádnak? 
 
Lovasi Erika jegyző 
A Szociális Segítő Központ működéséhez és fenntartásához az önkormányzatnak minden 
évben hozzá kellett járulnia, hisz csak az állami hozzájárulásokból, illetve normatívákból 
nem lehetett eddig sem fenntartani az intézményt.  
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a további kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk arról, hogy Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi 
szándékát, hogy 2016. január 1. napjától megállapodást köt a családsegítés, a 
gyermekjóléti szolgáltatás, és a házi segítésnyújtás feladatainak közös ellátására Nyirád 
Község Önkormányzatával, valamint kifejezi azon szándékát is, hogy 2015. december 31. 
napjával a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása érdekében létrehozott Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból kiválik! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 28-i nyilvános, rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 

6

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
61/2015. (X.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy 
2016. január 1. napjától megállapodást köt a családsegítés, a 
gyermekjóléti szolgáltatás, és a házi segítésnyújtás feladatainak közös 
ellátására Nyirád Község Önkormányzatával. 
 
Valamint kifejezi azon szándékát is, hogy 2015. december 31. napjával a 
szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása érdekében létrehozott Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból (8400 Ajka, Szabadság tér 12.) 
kiválik. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. december 31. 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1200 órakor 
bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 

 
  
  

 


