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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
Tárgyalja: Képviselő-testület 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2011. január 21-i ülésére 

 
 JAVASLAT A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKFELADAT 

ÁTADÁSÁRA  
 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ 
BEMUTATÁSA: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2011. január 21.-i ülésére készült, „Az önkormányzat 2011. évi 
költségvetést előkészítő döntéseiről” szóló előterjesztésben szerepel egy felvetés, mely 
szerint: „A házi szociális gondozás feladataink közül kiszervezhető lenne. Ebben az 
esetben a kistérség látná el a feladatot.” A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
ülésén jeleztem, hogy ennek meg kellene nézni a feltételeit. Felvettem a kapcsolatot 
Szabó Ágnessel, aki az erre a célra létrehozott kistérségi intézmény vezetője. Ők 
örömmel fogadnák Rétság város ilyen irányú feladatainak ellátását, közalkalmazotti 
jogviszonyba átvennék és tovább foglalkoztatnák a mi gondozónőnket, sőt módjukban 
állna ezt az ellátást kibővíteni, és ez újabb rétsági rászorultak bevonását 
eredményezhetné a gondozásba. Növelni tudnák az ellátottak létszámán felül a 
gondozónői létszámot is, mert a jelenlegi előírások alapján egy gondozónő maximum 
9 fő gondozottat láthat el, náluk ezt a számot 8 főben határozták meg, viszont 
Rétságon biztos, hogy ennél többen igényelnék ezt a szolgáltatást, így egy másik 
gondozónő munkába állítása is biztosnak tűnik. A gondozásért a gondozottaknak nem 
kell térítési díjat fizetniük. Az intézményvezető szerint ahhoz, hogy a feladat átadása 
megtörténhessen, első lépésben az szükséges, hogy az önkormányzat hozzon egy 
határozatot, mely szerint a szakfeladatot át kívánja adni a kistérségnek. Amennyiben a 
Rétság Kistérség Többcélú Társulás közgyűlése ezzel egyetért, Ők megkérik a 
működési engedélyt Rétság város ellátására, ennek átfutási ideje kb. 2 hónap. A 
Társulásnak 2011. január 31-én lesz a közgyűlése, ezen már dönteni is tudnának, ezért 
célszerű lenne a kért határozatot a mai ülésen meghozni. 
 
 

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI 
TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA: 
----- 
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3. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2011.(I.23.) KT. HATÁROZATA 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti előterjesztést és 
úgy dönt, hogy a Házi segítségnyújtás szakfeladatát 2011. május 1-től Rétság 
Kistérség Többcélú Társulásnak adja át. Felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert az 
átadással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 
  
Határidő: 2011. január 28. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

Rétság, 2011. január 20. 
 
 

Előterjesztő: 
 
 

Dr. Szájbely Ernő sk. 
PVB elnök 

 
 
Záradék: 
Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem 
tartalmaz. 

 
 
                                          Fejes Zsolt 
                                             jegyző 
 


