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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 39/2019. 
 
Tárgy: Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2018. évi 
tevékenységéről 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 

 
jegyző 

 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Solymár Nagyközség Önkormányzata 
feladat-ellátási szerződés alapján az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont és 
Gyermekjóléti Szolgálat útján látják el a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 
bekezdésének 8. és 8a. pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat, mint helyben biztosítandó közfeladatokat.  

Az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott 
feladatok kiterjednek a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatkörre. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2017. január 1. - 2019. december 31. 
napjáig hatályos feladat-ellátási szerződése szerint a feladatok ellátásért 15.342.000 
Ft működési célú támogatást fizet Solymár Nagyközség Önkormányzata számára. Az 
önkormányzatok a költségvetési zárszámadás elfogadását követően a tényleges 
költségek alapján a különbözetet egymással elszámolják. 
 
Nagykovácsiban a család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2018. évben egy teljes 
állású és két négy órában foglalkoztatott családsegítő, a házi segítségnyújtás 
területén 1 fő teljes és 1 fő négy órás gondozónő végezte a feladat ellátását. 
 
A feladatellátási szerződés 3.2 pontja tartalmazza, hogy április 30-ig a szakmai 
munkáról éves beszámoló készül. Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 
intézményvezetője, Szelicsánné Szajáni Piroska elkészítette a 2018. évre vonatkozó 
szakmai beszámolóját, amely az előterjesztés melléklete. Az intézmény pénzügyi 
beszámolóját előzetesen Solymár Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 
véleményezi, majd ezt követően kerül a zárszámadási rendelettel együtt Solymár 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elé. Intézményvezető asszony által 
átküldött táblák szerint a bevétel és kiadás elszámolási különbözet összege 
2.631.296,-Ft, amely várhatóan visszautalásra kerül Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 
tevékenységéről szóló szakmai beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 
 

   Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Tárgy: Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2018. évi 
tevékenységéről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2018. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 


