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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal : 
  119/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 
testülete úgy határoz, hogy elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező együttműködési megállapodást a 
gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés ellátási 
feladatairól. 

 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő:  folyamatos 

 
           

       Ránkli Ferenc s.k.                     dr. Csatlós László 
        polgármester                            jegyző megbízásából: 
                                                                                            Kosznáné Pule Ilona 
                                                                                           kirendeltség-vezető s.k. 
A kivonat hiteléül: 
 
………………………………………. 

   Szívós Henriette 
jegyzőkönyvhitelesítő  

 Telekgerendás, 2015. december 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tervezet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
a család- és gyermekjóléti szolgálat alakításáról és fenntartásáról  

Mely létrejött egyrészről 
Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  (5661 Újkígyós, Kossuth Lajos utca 41. képviseli: Szebellédi Zoltán polgármester), 
 
Másrészről 
Csabaszabadi  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  (5609 Csabaszabadi, Apácai út 6. képviseli: Szeverényi Attiláné polgármester) és 
 
Telekgerendás  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  (5675 Telekgerendás, Dózsa György utca 13. képviseli: Ránkli Ferenc polgármester)  
(a továbbiakban: Önkormányzatok) között. 
 
Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az egyes szociális és gyermekvédelmi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényben foglaltaknak 
megfelelően – az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti település – 
Újkígyós Város Önkormányzata biztosítja a család- és gyermekjóléti szolgáltatást 
Csabaszabadi és Telekgerendás településeken 2016. január 1. napjától.  
 
1. A szolgálat megnevezése:  

„Ezüstág Gondozási Központ” Család- és Gyermekjóléti Szolgálat A szolgálat székhelye:  
5661 Újkígyós, Arany János utca 45. A szolgálat telephelyei: 

 5609 Csabaszabadi, Apácai u. 6. 
 5675 Telekgerendás, Dózsa György u. 11. 
 2. A képviselő-testületek megállapodnak, hogy: 
2016. január 1. napjától Csabaszabadi községben az Apácai út 6. szám alatt 1 családgondozó 
heti 4 órában, míg 
 
Telekgerendáson a Dózsa György utca 11. szám alatt 1 családgondozó heti 20 órában végez 
családgondozói feladatot a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársa, akinek feladata a 
lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. 
 
3. Újkígyós Város Önkormányzata kijelenti, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat 
működtetéséhez szükséges személyi feltételekkel, a székhelyen történő munkavégzéshez a 
tárgyi feltételekkel is rendelkezik. 
 
4. Újkígyós Város Önkormányzata biztosítja a családgondozó személyi juttatásait és a 
munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá az újkígyósi székhelyen felmerülő működési 
és fenntartási kiadásokat. 
 
5. Csabaszabadi Község Önkormányzata és Telekgerendás Község Önkormányzata vállalja, 
hogy a családgondozói feladatellátáshoz szükséges irodahelyiséget, számítógépet, 
internetelérést, telefonhasználatot ingyenesen a családgondozó rendelkezésére bocsátja a 2. 
pontban meghatározott időtartam alatt. 
 



6. A családgondozó munkájának szakmai irányítását a munkáltatói jogkört gyakorló „Ezüstág 
Gondozási Központ” intézményvezetője látja el. 
 
7. A család- és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatosan a központi költségvetés által 
biztosított támogatást Újkígyós Város Önkormányzata igényli és számolja el. Az állami 
finanszírozás elsősorban a családgondozó személyi jellegű juttatásainak biztosítására nyújt 
forrást.  
 
8. Amennyiben az állami finanszírozás nem biztosítja a személyi jellegű kiadások 
finanszírozását, az azt nem fedező kiadások tekintetében az önkormányzatok lakosságszám 
arányosan vállalják azt. Telekgerendás a többletköltségek 21,9 %-át, Csabaszabadi 4,5 %-át, 
Újkígyós 73,6 %-át finanszírozza. 
 
9. Amennyiben a személyi kiadásokhoz képest az állami finanszírozás a személyi kiadásokat 
meghaladó mértékű, ebben az esetben a többlet állami finanszírozást a települések dologi 
kiadások tekintetében a lakosságszámnak megfelelő arányban kerül felosztásra és 
felhasználásra. 
 
10. Csabaszabadi településen végzett munkával kapcsolatban Csabaszabadi polgármestere, 
Telekgerendás településen végzett munkával kapcsolatban Telekgerendás polgármestere 
jelzéssel élhet a székhelytelepülés polgármesterének. A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles 
az észrevételt megvizsgálni, és az ezzel kapcsolatos intézkedésről az észrevételt tevő 
polgármestert értesíteni. 
 
11. A családgondozó köteles évente beszámolni a Képviselő-testületeknek a család- és 
gyermekjóléti munkáról. 
 
12. A megállapodást nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 
 
Felek az együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják és 
azt helybenhagyólag aláírják. 
 
Újkígyós, 2015. december … napján. Szebellédi Zoltán polgármester 

Újkígyós város polgármestere 
 
 

Csabaszabadi, 2015. december … napján. Szeverényi Attiláné polgármester  
Csabaszabadi község polgármestere 
 

 
Telekgerendás  2015. december … napján Ránkli Ferenc polgármester  

Telekgerendás község polgármestere 
 
 
Záradék: 
 
 az együttműködési megállapodást Újkígyós város önkormányzat képviselő testülete a 
……./2015.(XII….)  számú határozatával, 
 
az együttműködési megállapodást Csabaszabadi község önkormányzat  képviselő testülete a 
……./2015.(XII….)  számú határozatával, 
 



az együttműködési megállapodást Telekgerendás község önkormányzat  képviselő testülete a 
……./2015.(XII….)  számú határozatával, 
 
fogadta el. 
 
 
 
 
 


