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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. évtől állami feladattá vált. Ettől az időponttól 
évente szerződést kötöttünk az állami fenntartóval, aki a szerződés keretében biztosított 
finanszírozást a szolgáltatás ellentételezéseként. 
A finanszírozás fedezetet nyújtott a házi-gondozók, gépkocsivezetők és egyéb dologi 
költségekre, ugyanakkor a diszpécserszolgálatot is biztosító 4 fő portás bérköltsége jelentős 
teherként mutatkozik az intézmény költségvetésében. Az idősotthon, - mint nem kötelező 
önkormányzati feladat – szakmai jogszabályban előírt létszámkerete nem határoz meg ilyen 
munkakört, mindössze 1 fő gondnok foglalkoztatását írja elő.  
 
A korábbi években azért nem tettünk javaslatot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
megszüntetésére, mert az állami fenntartó úgy nyilatkozott, hogy a szolgáltatás megszüntetése 
esetén nem tudja átvenni a feladatot. Semmiképpen nem szerettük volna, ha ez az egyébként 
nagyon hasznos szolgáltatást az idősek nem tudnák igénybe venni. 
 
Ez év januárjában viszont, - miután még 2015. decemberében ismét jeleztük, hogy a 
finanszírozás nem elégséges a feladat ellátásához és ezért nem tudjuk a jogszabályi előírások 
szerint üzemeltetni -, úgy nyilatkoztak, hogy megvizsgálják az átvétel lehetőségét. Február 
közepén jelezték, hogy valószínűleg április 1-jétől át tudják venni a feladatot, február 27-én 
pedig telefonon értesítettek, hogy március 1-jével átveszik a feladatot. 
Így arra tudok javaslatot tenni. hogy a fent leírtakat vegyük tudomásul.  
Az mindenképpen pozitív, hogy a jelenleg üzemeltetett rendszert egy lényegesen modernebb, 
hatékonyabb rendszerre cserélik, így a szolgáltatás minősége javul és az önkormányzat terhei 
csökkennek. 
 
Fentiek alapján, illetve a költségvetés egyensúlyának javítása érdekében dönteni kell a Pásztói 
Gondozási Központnál történő létszámcsökkentésről. A felmentési idők és végkielégítések 
egy részét pályázat útján igényelhetjük a központi költségvetésből. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás üzemeltetésének megszűnésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 
javaslatot és az alábbiak szerint dönt: 
 
1. A Képviselő-testület 2016. március 1-jétől megszűnteti a Pásztói Gondozási Központ 

keretében működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Köszönettel tudomásul veszi, 
hogy az állami fenntartó a feladatot átveszi. 
 

2. Ettől az időponttól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerül a Pásztói Gondozási 
Központ feladatköréből. Az alapító okirat módosítását a Képviselő-testület 2016. márciusi 
rendes ülésére be kell terjeszteni. 
 

3. A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszüntetése miatt, továbbá 
a költségvetési hiány csökkentése érdekében a Pásztói Gondozási Központ 
létszámkeretének csökkentését határozza el az alábbiak szerint: 

 



Pásztói Gondozási Központ fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2016. 01.01. eredeti előirányzata szerint: 58 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2016. szeptember 1-től 4 

A létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök   
 portás    4 
      

Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után  54 
 
4. Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések 

egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig nem állíthatók 
vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
5. Pásztó Városi Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 

 álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
 álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
 önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók- 
 munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 
 foglalkoztatására nincs lehetőség. 

  
6. Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása 

érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy 
részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére 
pályázatot nyújt be. 
 

7. Pásztó Város Polgármestere kijelenti, hogy az önkormányzat pályázatában olyan 
korengedményes nyugdíjazáshoz nem igényel támogatást, aki után a Magyar Köztársaság 
2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
cím 2. Különféle kifizetések alcím előirányzat, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím, a 3. mellékletben szereplő 
I. pont 2. alpont szerinti Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatása jogcímen megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe. 

 
8. A képviselő-testület utasítja polgármesterét és az intézmény vezetőjét, hogy a 

létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és 
– a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi benyújtási határidőben, az 
önkormányzat nevében a polgármester nyújtsa be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 

 
Pásztó, 2016. március 4. 
 
 

Dömsödi Gábor 
             polgármester 

A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

Dr. Gajdics Gábor     
jegyző   
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