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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta 

KÖTELEZŐ FELADAT ELLÁTÁSÁRA IRÁNYULÓ LÉTSZÁMBŐVÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. szeptember 28-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség  

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A köznevelési intézményekben folyó szociális támogató szolgáltatások bővítése, a gyermekek, 
tanulók veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 2018. szeptember 01. napjától óvodai és 
iskolai segítő tevékenység bevezetésére kerül sor valamennyi köznevelési intézményben. Ezt a 
tevékenységet a járási székhely önkormányzat által fenntartott család- és gyermekjóléti közpon-
toknak -speciális szolgáltatásaik keretében- kötelező jelleggel kell biztosítaniuk. A feladatot ellátó 
segítő szakemberek a család- és gyermekjóléti központ alkalmazásában kell, hogy álljanak. A 
szakmai létszám irányszámait a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete határozza 
meg, mely a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ esetében 2 fő. 

Az önkormányzatokat, az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatás-
ként nyújtott óvodai és iskolai segítő tevékenység ellátására támogatás illeti meg. A konkrét támo-
gatási összeget (három hónapra 2.230.831,- Ft) a fenntartó az „EBR 42” számú online felületen 
igényelheti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a Rétsági Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ számára előírt szakmai létszám betöltését engedélyezni szívesked-
jen. 
 
 
2018. szeptember 04. 
  

Kovácsné Gregor Márta 
    intézményvezető  
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

3. Jogszabályi háttér:  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A § (2) 
bekezdés ag) pontja: 

„A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. 
§ (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl 
ag) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet lát el.” 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rende-
let  

19. § alapján: 

„A család- és gyermekjóléti központ ellátja a Gyvt. 39. § (3a) bekezdése és 40/A. §-a szerinti fel-
adatokat.” 

25. § (1) bekezdés alapján: 

„Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó 
gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.” 

26. § (1) bekezdés alapján: 

„Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ 
együttműködési megállapodást köt a köznevelési intézménnyel.” 

1. számú melléklet: 

Óvodai és iskolai szociális segítő: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, 
család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem 
szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: 
nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(09.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ szakmai létszámának bővítése tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy az óvodai és iskolai segítő tevékenység ellátására 2 fő köte-
lezően alkalmazandó felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazott alkalmazásra kerüljön a 
Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központnál.  
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A létszámváltozást az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán, valamint a 2018. évi 
költségvetési rendeleten át kell vezetni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt, az új státuszokkal 
kapcsolatos munkáltatói feladatok elvégzésére. 
 
Határidő: 2018. 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta 
 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

dr. Varga Tibor 
        jegyző 


