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J e g y z ő k ö n y v  

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21. napján 1800 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Távol van Murinainé Murár Emília, Buza 

Ernő és Puskás Imre képviselő. Mivel rendkívüli ülés, ezért a napirendről külön nem kell 

szavazni. Egyetlen napirend van és átadja a szót Dr. Molnár Csaba jegyző úrnak. 

 

Dr. Molnár Csaba jegyző előadja, hogy a napirend kiküldésre került. A Képviselő-testület a 

180/2015. (XI. 30.) számú ÖK. határozatában döntött, hogy a családsegítő és a gyermekjóléti 

kötelező feladatok ellátását 2016. január 1-től a „Kertváros” Önkormányzati Társuláson 

keresztül kívánja ellátni. A döntés meghozatalakor a végrehajtási rendelet még nem állt 

készen, időközben az 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelet hatályba lépett és azóta is többször 

módosult. Az elmúlt héten vált véglegessé és megállapításra kerülhetett, hogy Ócsa 

vonatkozásában 2,5 státusz áll rendelkezésre 2016. január 1-től. A szakma két személyt 

választott ki ennek betöltésére, aki Juhász Márta és Poós Ferenc. Ennek megfelelően Inczeffy 

Zsuzsa és Horváth Éva, akik ezeket a feladatokat korábban a településen ellátták, a jövőben 

nem teljesítenek szolgálatot. Az intézményvezető a megfelelő szakmai színvonal 

megtartásához támogatja plusz egy családsegítő státusz létrehozását. Amennyiben az 

Önkormányzat úgy dönt, hogy plusz státuszt kíván létrehozni, azt az Önkormányzatnak kell 

finanszíroznia. A státusz az intézmény keretén belül kerül létrehozásra. A Képviselő-

testületnek arról kell döntenie, hogy támogatja ennek a státusznak a létrehozását és vállalja 

ennek a finanszírozását.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő érdekesnek tartja, hogy dönteni kellett a Képviselő-testületnek, 

majd ezt követően változtatnak a feltételeken. Nincs ellene, természetesen támogatja, ha 

szükséges, csak furcsállja. 

 

Hantos Péter képviselő a szakmai vezető írt erről, hogy erre szükség van-e, vagy indokolt-e 

a státusz létrehozása? Készült erről esetleg szakvélemény?  

 

Bukodi Károly polgármester központi számítás mutatja azt, hogy amit eddig 4 fő látott el, 

arra a jövőben 2,5 főt biztosítanak. Radványi Judit intézményvezető ebben nem foglalt állást, 

neki ennyi fővel kell megoldani a feladatot. A Képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy 

támogatja, hogy egy fő státusz létrehozását támogatja-e vagy sem. 2016. januártól 2,5 státusz 

van, erről semmilyen szakmai vélemény nem készült.  
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Dr. Molnár Csaba jegyző Radványi Judit tájékoztatása szerint még a státuszok rendezése 

van folyamatban, azzal kapcsolatosan nem foglalt állást, hogy a feladat hány fővel látható el.  

 

Hantos Péter képviselő négy vagy nyolc órás státuszról van szó? 

 

Dr. Molnár Csaba jegyző az összeg szerint nyolc órás, úgy kalkulált, hogy mivel a rendszer 

még bizonytalan, a Képviselő-testület egész státusz létrehozásáról döntsön, hiszen 

pénzügyileg az megoldható, hogy támogatásként a fél státusznak megfelelő összeg kerüljön 

finanszírozásra. Nem akart abba a hibába esni, hogy fél státusz kerüljön csak megállapításra, 

hiszen az egyeztetéskor Radványi Judit sem volt ebben magabiztos. Ebből még visszavehető, 

ha valóban csak fél státusz támogatása lesz szükséges. 

 

Bukodi Károly polgármester múlt hét szerdán azt az információt kapták, hogy Ócsán 2 fő 

fog dolgozni, másik két fő pedig átkerül Gyálra a központba, ahol 6 esetmenedzser kerül 

foglalkoztatásra. Csütörtökre minden változott, Radványi Judit úgy döntött, hogy Ócsán 

Juhász Márta és Pós Ferenc lesz az a két személy, aki el fogja látni a feladatot. Ezzel egyik 

polgármester sem értett egyet, valamint minden település polgármesterét felkeresték a 

dolgozók is. Ezért került sor a múlt hét folyamán a rendkívüli kistérségi értekezletre, amikorra 

minden megváltozott és ott már arról tájékoztatták őket, hogy nem lesz szükség a 6 

esetmenedzserre, hanem ezeknek a dolgozóknak 2016. január 4-től megszűnik a 

munkaviszonyuk. 

Radványi Judit nem indokolta a döntését és nem foglalt állást, hogy ellátható-e a feladat 2 

fővel. Ő Inczeffy Zsuzsát kérdezte, - aki részleteket nem ismeri, valamint arról sem tud, hogy 

neki megszűnik a munkája, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem vállalja a fél státusz 

létrehozását – aki azt a tájékoztatást adta, hogy Ócsán 3 fővel látható el a feladat. 

 

Hantos Péter képviselő tulajdonképpen mekkora költségről van szó akkor ebben az esetben? 

 

Bukodi Károly polgármester bruttó 120.767 Ft+ járulékai, de ez egy teljes státusz költsége, 

de ennek a felét kell majd vállalni. Azért került a döntésbe a teljes státusz, ha idő közben 

mégis úgy döntene a jogalkotó, hogy csak a kettőt finanszírozza a normatívából, akkor ne 

kelljen ismételten dönteni az ügyben, ha pedig minden marad úgy, mint most, akkor pedig 

csak ennek az összegnek a felét kell kifizetni. 

 

Hantos Péter képviselő a gazdasági iroda tájékoztatása szerint erre van fedezet? 

 

Bukodi Károly polgármester a végleges költségvetés csak jövő februárban kerül 

elfogadásra, ezért a Képviselő-testület feladata, hogy megtalálja, hogyan tudja ezt 

beleilleszteni és finanszírozni. Azért kell meghozni most a döntést, mert ennek megfelelően 

kell indulni 2016. január 4-től. 

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő azért nehéz a döntés, mert nem tudhatják, hogy azt a feladatot, 

amit eddig 4 fő látott el a jövőben 2 fő is el tudja-e látni vagy sem. 

 

Bukodi Károly polgármester ez nem igazán mérhető hitelesen, hogy kitölti-e a munkaórát. 

A megmaradó két fő nem töltött be korábban családsegítő feladatot, nekik ezt a jövőben kell 

betanulniuk (ez mindenhol így lesz, nem csak Ócsán). Olyan személyeket veszítenek el ezzel 

a döntéssel, akik már ismerik az ócsai családokat, hiszen eddig ők tartották velük a 

kapcsolatot. Pós Ferenc pedig ez idáig Alsónémedin látott el ilyen jellegű feladatot. 
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Az előadottakat követően szavazást kér a következőkre: 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által 

meghatározott család- és gyermekjóléti szolgálat keretében végzett lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, valamint általános segítő kötelező feladatok (családsegítő feladatok) 

ellátása  céljából 2016. január 1. napjától - az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete 

által meghatározott 2 főn túl - plusz 1 fő családsegítő státusz létesítését támogatja és ennek 

finanszírozását havi szinten biztosítja a "Kertváros" Önkormányzati Társulás részére, 

amelynek összege havi bruttó 120.767 Ft+járulékai.  

2.) az 1.) pont szerint létrehozott státusz betöltésére - a több mint tízéves szakmai tapasztalata 

alapján - Inczeffy Zsuzsa (sz.: Márton Zsuzsa, Cluj Napoca 1961. 07. 16., an.: Len Ilona, 

lakcím: 2364 Ócsa, Viola utca 9/B.) személyét jelöli meg.  

3.) felhatalmazza a polgármestert az 1.)-2.) ponttal kapcsolatban felmerülő adminisztrációs 

feladatok ellátására.  

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

241/2015. (XII.21.) számú ÖK. határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által 

meghatározott család- és gyermekjóléti szolgálat keretében végzett lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, valamint általános segítő kötelező feladatok (családsegítő feladatok) 

ellátása  céljából 2016. január 1. napjától - az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete 

által meghatározott 2 főn túl - plusz 1 fő családsegítő státusz létesítését támogatja és ennek 

finanszírozását havi szinten biztosítja a "Kertváros" Önkormányzati Társulás részére, 

amelynek összege havi bruttó 120.767 Ft+járulékai.  

2.) az 1.) pont szerint létrehozott státusz betöltésére - a több mint tízéves szakmai tapasztalata 

alapján - Inczeffy Zsuzsa (sz.: Márton Zsuzsa, Cluj Napoca 1961. 07. 16., an.: Len Ilona, 

lakcím: 2364 Ócsa, Viola utca 9/B.) személyét jelöli meg.  

3.) felhatalmazza a polgármestert az 1.)-2.) ponttal kapcsolatban felmerülő adminisztrációs 

feladatok ellátására.  

 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és 2015. december 31. 

Felelős: 1.)---, 2.)-3.) polgármester 
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A napirend megtárgyalása utána a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly  Dr. Molnár Csaba 

 polgármester  jegyző 


