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I. Tartalmi összefoglaló:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évben csatlakozott Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulásához (továbbiakban MKTT). 
Kistokaj  Község  Önkormányzata  és  Sajóbábony  Község  Önkormányzata  Képviselő 
Testületei  2007.  májusában  arról  határoztak,  hogy  a  családsegítés  feladatai  mellett  a 
gyermekjóléti  feladatokat  is  a  többcélú  kistérségi  társulás  szervező  tevékenyének 
igénybevételével,  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  gesztorságával  működő 
„intézményfenntartó  társulás”  keretében  kívánják  ellátni,  elláttatni.  A  két  település 
polgármestere  megkereste  mind  a  Miskolc  Kistérség  Többcélú  Társulásának 
munkaszervezetét,  mind  pedig  Miskolc  Megyei  Jogú   Város  Polgármesterét,  hogy  a 
képviselő testületek döntéseinek eleget téve kezdeményezzék a gyermekjóléti szolgáltatás 
közös ellátását. 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa legutóbbi ülésén megtárgyalta a 
települések felől érkező javaslatot. A Társulási Tanács határozatában kezdeményezte a 
miskolci intézményfenntartó társulás módosítását, bővítését az eddig a feladatellátásban 
részt nem vevő 2 településsel. A Társulás munkaszervezete a határozatban foglaltakról 
tájékoztatta Miskolc Megyei Jogú Várost, mint az intézményfenntartó társulás gesztorát a 
szükséges fenntartói döntések meghozatala végett.

Miskolc Megyei Jogú Város, továbbá Bükkszentkereszt, Harsány, Répáshuta, Sajóecseg, 
Sajókeresztúr,  Sajósenye,  Sajóvámos  és  Szirmabesenyő  települések  önkormányzatai 
közösen  hozták  létre  a  Miskolc-környéki  gyermekjóléti  szolgálatot  működtető 
intézményfenntartó társulást a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására. 
A Szerződő Felek a közös feladat és hatáskör gyakorlásával megbízták Miskolc Megyei 
Jogú Város  Önkormányzatát,  mint  gesztor  önkormányzatot,  hogy az  általa  fenntartott 
Miskolc  Családsegítő  Szolgálat,  Regionális  Módszertani  Központ  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat  Megyei  Módszertani  Központ  intézmény  útján,  gondoskodjon  a  Miskolc-
környéki gyermekjóléti intézményfenntartó társulás feladatainak ellátásáról. 
A gyermekjóléti ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek a két községben biztosítottak. A 
személyi feltételek biztosítása érdekében a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális 
Módszertani  Központ  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Megyei  Módszertani  Központ 
létszámkeretét 2 fő családgondozói státussal bővíteni szükséges.

Fentiekre tekintettel  kérem a T. Közgyűléstől,  a határozati  javaslat mellékletét  képező 
gyermekjóléti  szolgáltatásra  irányuló  intézményfenntartói  társulási  szerződés 
módosításának a jóváhagyását,  illetve a feladat ellátásához szükséges egyéb fenntartói 
döntések  meghozatalát,  mely  érinti  a  Családsegítő  Szolgálat  által  foglalkoztatott 
létszámkeretet.  

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

A feladat ellátás illeszkedik az önkormányzat  stratégiájához,  a regionális  és kistérségi 
szerepének erősítését szolgálja valamint összhangban van Miskolc Megyei Jogú Város 
gyermekvédelmi fejlesztési koncepciójával. 
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III. Előzmények

2004.  évben  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  un.  „nagyvárosi  modell” 
formában  csatlakozott  a  Miskolci  Kistérség  Többcélú  Társulásához.  A  társulás 
megalakulásakor 39 település fogadta el a társulási megállapodást, majd Alsózsolca város 
2005.  évi  csatlakozásával  100  %-ban  lefedetté  vált  a  Miskolc  Kistérség  Többcélú 
Társulás  területe.  A  40  településen  közel  290.000  fő  él.  A  kisebb  települések 
önkormányzatainak túlzott terhet jelent a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, az 
önkormányzatok  összefogásával,  együttműködésével  hatékonyabb,  gazdaságosabban 
működtethető ellátórendszer alakítható ki.

IV. Várható szakmai hatások

Miskolci  Családsegítő  Szolgálat,  Regionális  Módszertani  Központ  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat Megyei Módszertani Központ megfelelő szakmai tapasztalattal  rendelkezik a 
feladatok színvonalas ellátására. 
A gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ellátási rendszerének bővítése teljesebb körű, 
jobb színvonalú szolgáltatást  eredményez.  A két település belépésével a gyermekjóléti 
szolgáltatás kistérségi ellátásának rendszerében részt vevő települések száma 34-re bővül, 
ezen  belül  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  gesztorságával  működő  intézményfenntartó 
társulás tag önkormányzatainak száma 9- ről 11- re emelkedik, az ellátotti létszám pedig 
Kistokaj 408, illetve Sajóbábony 673 0-17 éves korú lakosával nő.

Az  intézményfenntartó  társulás  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatainak  ellátása 
érdekében 2 fővel szükséges növelni az intézmény által foglalkoztatott családgondozók 
létszámát.

V. Várható gazdasági hatások

A  kistérségi  feladatot  ellátó  intézményfenntartó  társulás  működéséhez  a  Miskolc 
Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa kötött felhasználású kiegészítő normatívát igényel a 
jogszabályi feltételek szerint.
A kistérségben a feladat ellátáshoz a 2007. évi költségvetési törvény 8. melléklete IV. 
része szerinti  központi  költségvetési  normatív  támogatás  igényelhető,  mely az ellátási 
terület  év  közbeni  bővülése  estén  a  feladatellátáshoz  csatlakozó  települések  után 
időarányos támogatást jelent. A feladatellátáshoz igényelhető normatív támogatás vetítési 
alapja  a  feladat  ellátásban  részt  vevő  települések  0-17  éves  korú  lakosságszáma,  a 
fajlagos összege pedig 1050 Ft / 0-17 éves korú lakos/ év,  amelynek felhasználásáról a 
Társulási  Tanács  jogosult  rendelkezni.  Az  egyes  feladat  ellátásokhoz  kapcsolódó 
kistérségi  támogatásokat  Miskolc  Kistérség  Többcélú  Társulás  –  a  Társulási  Tanács 
mindenkori  költségvetési  határozatában  foglaltak  szerint  –  a  gesztor  településekkel 
megkötött támogatási szerződés alapján utalja át.  

Az év  közbeni  normatív  pótigénylés  határideje  a  tárgyévben  július  31-e,  illetve  a 
tárgyévet  követő  évben  a  beszámoló  időpontja.  Az  előzőek  miatt  nem  célszerű  a 
gazdasági év közbeni feladat ellátás.  
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Az intézményfenntartó  társulás  keretében  történő  együttes  feladatellátáshoz  magasabb 
költségvetési  normatív  támogatás  társul,  melynek  eredményeként  lényegesen  jobb 
gazdasági  körülmények  között  valósulhat  meg  a  működtetés  a  csatlakozó  települések 
gyermekjóléti szolgáltatása tekintetében.

VI. Kapcsolódások

Jelen előterjesztés  az  önkormányzati  alapfeladatok  és  önként  vállalható  feladatok 
megvalósítását  biztosítja  a  társult  települések  számára.  A  feladat  ellátási  szerződés 
módosításához  kapcsolódik  az  érintett  települések  között  létrejött  intézményfenntartó 
társulási szerződés módosítása.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Az egyeztetések során vitás kérdés nem maradt.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása a Társuláson keresztül, illetve a két érintett település lakosságának 
tájékoztatása a helyben szokásos módon szükséges. 

Kérem a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni,  és  a  határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Miskolc, 2007. szeptember 18.

K á l i   Sándor
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Határozati javaslat

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta a  „Javaslat  Sajóbábony  és 
Kistokaj Községeknek a Miskolc-környéki gyermekjóléti szolgálatot működtető 
intézményfenntartó  társuláshoz  való  csatlakozásra  és  az  intézményfenntartói 
társulási  megállapodás módosítására”  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.  A  Közgyűlés  jóváhagyja  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  valamint 
Bükkszentkereszt, Harsány, Répáshuta, Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajósenye, Sajóvámos, 
és Szirmabesenyő Önkormányzatai között - 2006. január 1-től határozatlan időtartamra 
szóló  -,  kistérségi  gyermekjóléti  szolgáltatás,  illetve  gyermekjóléti  központ  részleges 
feladatainak ellátására vonatkozó intézményfenntartó társulási  szerződés módosítását  a 
határozati javaslat 1. számú mellékletében foglaltak szerint. 

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
                                        Főosztály

Kistérségi munkacsoport

2.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy az  intézményfenntartói  társulási 
szerződés  módosításával  valamint a  Miskolc  Kistérség  Többcélú  Társulás  Tanácsa  és 
Miskolc  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  között  létrejött feladat-átadási  szerződés 
módosításával kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
                                        Főosztály

Kistérségi munkacsoport

3.  A közgyűlés  hozzájárul  a Miskolci  Családsegítő  Szolgálat,  Regionális  Módszertani 
Központ  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Megyei  Módszertani  Központ  létszámának  2  fő 
családgondozói státussal történő bővítéséhez 2008. január 1 napjától. 

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
                                        Főosztály

Kistérségi munkacsoport

4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges 
egyéb intézkedés foganatosítására.

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
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                                        Főosztály
5. A  Közgyűlés  jóváhagyja  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  valamint 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulás  között  a  Miskolci Kistérségi Többcélú Társulás 
Társulási  Megállapodásában  meghatározott  kistérségi jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és családsegítés, szociális alapellátási feladatok és 
a  kistérségi  gyermekjóléti  szolgáltatás  végrehajtása  érdekében  létrejött megállapodás 
módosítását a határozati javaslat 2. számú mellékletében foglaltak szerint. 
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1. sz. melléklet

A gyermekjóléti szolgálat közös működtetésére létrejött 
intézményfenntartói társulási megállapodás módosítása 

amely létrejött  a Miskolci Többcélú Kistérségi Társuláshoz (a továbbiakban: Társulás) 
tartozó települések önkormányzatai közül 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata (3525  Miskolc  Városház  tér  8.  sz) 
képviselője: Káli Sándor polgármester,

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata  (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24. ) 
képviselője: Halász Rezső polgármester, 

Harsány Község Önkormányzata  (3555 Harsány, Kossuth Lajos út 67.sz) képviselője: 
Papp Dezső polgármester

Répáshuta  Község  Önkormányzata (3559  Répáshuta,  Kossuth  út  2.sz)  képviselője: 
Mátrai Károly polgármester,

Sajóecseg Község Önkormányzata  (3793 Sajóecseg, Széchenyi út 27.sz.) képviselője: 
Rabi József polgármester, 

Sajókeresztúr  Község  Önkormányzata (3791  Sajókeresztúr,  Rákóczi  út  40.  sz.) 
képviselője: Mátó István polgármester,

Sajósenye  Község  Önkormányzata (3712  Sajósenye,  Petőfi  út)  képviselője:  Takács 
István polgármester, 

Sajóvámos Község Önkormányzata (3712 Sajóvámos, Munkácsy út 2. sz) képviselője: 
Komjáthy Lajosné polgármester 

Szirmabesenyő  Község  Önkormányzata  (3711  Szirmabesenyő,  Kossuth  út  5.sz.) 
képviselője: Fedor Vince polgármester,

szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett az általuk a 
gyermekjóléti  szolgálat  közös  működtetésére  létrejött  intézményfenntartói  társulási 
megállapodás módosítása tárgyában.

1./ A megállapodás 1./ pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Kistokaj Község Önkormányzata (3553 Kistokaj, Széchenyi utca 43.) képviselője: Bajor  
Józsefné polgármester” 

„Sajóbábony Község Önkormányzata (3792 Sajóbábony, Bocskai u. 2)képviselője: Nagy 
Imre
polgármester”
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2. A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályosak
maradnak.

Miskolc, 2007.  év …………… hó ….. napján. 

Az intézményfenntartói társulási megállapodás módosítást ellenjegyezte:
        

…………………………………………..
                                              Dr. Mészáros Miklós
                                   Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője
             Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetének vezetője

A szerződő felek képviselőinek aláírása és bélyegző lenyomata:

……………………………………………..       
                       Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

                          

………………………………………………    ………………………………………….
Bükkszentkereszt Község Polgármestere    Harsány Község Polgármestere

      

……………………………………..    …………………………………………
Répáshuta Község Polgármestere    Sajóecseg Község Polgármestere

                       

……………………………………………… ……………………………………….
Sajókeresztúr Község Polgármestere Sajósenye Község Polgármestere

            

………………………………………..……..   ……………………………………… 
Sajóvámos Község Polgármestere                     Szirmabesenyő Község Polgármestere

          
…................................................................ …..................................................

Kistokaj Község Polgármestere   Sajóbábony Község Polgármestere 

2.sz. melléklet 
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Feladat-ellátási szerződés módosítás 

amely létrejött egyrészről

Miskolc Kistérség Többcélú Társulás (székhelye: 3525 Miskolc Városház tér 8. szám, 
Törzsszáma: 585565000, adószáma: 15585565-1-05, számlaszáma: 11734004-15585565- 
00000000,  képviseli:  Fehér  Attila  a  Társulási  Tanács  elnökhelyettese  mint   megbízó 
(továbbiakban: Megbízó)

másrészről Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat (székhelye:  3525  Miskolc 
Városház  tér  8.  sz.  törzsszáma:  472009,  adószáma:  15472009-2-05,  képviseli:  Káli 
Sándor  polgármester)  mint  megbízott  (továbbiakban:  Megbízott)  között   az  alulírott 
helyen  és időben az alábbi  feltételek mellett  a  Miskolci  Kistérségi  Többcélú Társulás 
Társulási  Megállapodásában  meghatározott  kistérségi jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás,  támogató  szolgáltatás  és  családsegítés,  kötelezően  vállalt  szociális 
alapellátási  feladatok és a kistérségi gyermekjóléti  szolgáltatás végrehajtása érdekében 
létrejött  feladat ellátási szerződés módosítására.

1./ A megállapodás 2./d. pontja az alábbiakkal szerint módosul:

„d.) Megbízó kijelenti, hogy 2006. január 01-től határozatlan időtartamra a Miskolc, 
Bükkszentkereszt, Harsány, Répáshuta, Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajósenye, Sajóvámos 
és Szírmabesenyő települések Miskolc-környéki gyermekjóléti szolgálatot működtető 
intézményfenntartó társulás működtetésével kapcsolatos feladatokat Megbízott - gesztor 
önkormányzat fenntartásában működő Miskolc Családsegítő Szolgálat, Regionális 
Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ 
elnevezésű 3529 Miskolc Budai J. utca 4. sz. alatti székhelyű intézmény útján kívánja 
ellátni az intézményfenntartó társulási megállapodásban meghatározott feltételek szerint, 
amely 2008. január 1. napjától határozatlan időtartamra kiegészül Kistokaj és a 
Sajóbábony településekkel.”

2./ A megállapodás 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:

4./”(…)A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó kistérségi intézményfenntartó társulás 
bővítését Kistokaj és Sajóbábony Községekkel 2008. január 01-től határozatlan 
időtartamra javasolja létrehozni a Megbízó.”  

3./ A megállapodás 5 a.. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.a.) Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a kistérségi jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást, illetve támogató szolgáltatást, családsegítő szolgáltatást és 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményfenntartó társulás költségvetési normatíva 
igénylésére a gesztor önkormányzat jogosult az adott intézményfenntartó társulási 
szerződésben részletezettek szerint.” 
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4./  A  megállapodás  jelen  módosítással  nem  érintett  részei  változatlan  formában 
hatályosak maradnak.

Miskolc, 2007.  év …………… hó ….. napján. 

       Megbízó képviseletében:    Megbízott képviseletében:

………………………………. ……………………………….
Fehér Attila elnökhelyettes              Káli Sándor polgármester

Ellenjegyezte: Ellenjegyezte:

………………………………… ……………………….
     Turóczi Bertalan Dr. Mészáros Miklós

Kistérségi munkacsoport vezetője                Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője
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