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A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Megállapodás módosítása pszichológusi tevékenység ellátása és finanszírozása
tárgyában

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 25/2016. (III. 31.) határozatával hagyta
jóvá a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és Várpalota, Berhida, Ősi, Öskü, Tés és Jásd
települések  önkormányzatai  között  a  pszichológusi,  szupervízori  és  családkonzultációs
tevékenység 2016. évi ellátása és finanszírozása tárgyában kötött megállapodást.

A Térségi Népjóléti Gondozási Központ (a továbbiakban: TNGK) intézményvezetője írásban
jelezte,  hogy  a  2016.  év  első  öt  hónapjának  tapasztalatai  alapján  megnövekedtek  a
pszichológiai esetszámok családsegítés (alapellátás) és védelembe vétel tekintetében is. Az új
eseteknél sok a krízishelyzet, amely azonnali beavatkozást, illetve pszichológiai vizsgálatot is
igényel. A vizsgálatot sok esetben hosszabb ideig tartó terápia követi. Az első negyedévben
26 új védelembe vétel került felvételre, igen súlyos problémákkal, ahol nem csak a gyermeket
szükséges vizsgálni és kezelni, hanem a család többi tagja is terápiára szorul. Súlyos esetben a
pszichológus  a  megadott  órakereten  felül,  azonnal  látja  el  a  feladatot,  ami  az  első
negyedévben  már  25  plusz  órát  eredményezett.  Az  ellátás  zavartalansága  érdekében  és  a
megnövekedett  igények  függvényében,  szakmailag  alaposan  átgondolva,  a  TNGK
intézményvezetője  a  Várpalotán  megvalósuló  szolgáltatás  tekintetében  javasolta  a
pszichológusi óraszám jelenlegi 40 óráról 50 órára történő megemelését 2016. július 1-jétől.

A 2016. év első 5 hónapjának a tapasztalatai alapján indokolttá vált a 10 órás szupervízori és
családkonzultációs  órakeret  16  órára  történő  emelése  is  Várpalotán,  a  gyermekvédelmi
törvény 2016. január 1-jétől történő módosítása miatt jelentkező többletfeladatok okán, amely
óraszámemeléssel  lehetővé  válik  a  szupervízori  feladatkör  mellett  a  családkonzultáció  és
családterápia biztosítása.

Mindezek  Várpalota  Város  Önkormányzata  részére  havi  40.000,-,  illetve  24.000,-  Ft
többletköltséget jelentenek, amely 2016. július 1. és 2016. december 31. közötti  időszakra
összesen 240.000,-, illetve 144.000,- Ft többletköltség a korábbi óraszámhoz és költséghez
viszonyítva.

A  többletköltség  fedezetét  Önkormányzatunk  az  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetése
módosításaként,  a  TNGK  2015.  évi  pénzmaradványából  Várpalotát  megillető  teljes
pénzösszeg (18.666 eFt) intézmény részére történő visszaadása terhére biztosítja.

Az óraszám-emelések miatt, illetve azért, mert a megnövekedett pszichológusi feladatok miatt
Jásd,  valamint  Ősi  Önkormányzatainak Képviselő-testületei  is  annak megfinanszírozásával
egyidejűleg  a  települések lakosságának szakszerű ellátását  szolgáló pszichológusi  óraszám
emeléséről  döntöttek,  szükség  van  a  pszichológusi,  illetve  a  szupervízori,  családterápiás
tevékenységet biztosító megállapodás módosítására.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az előterjesztést  tárgyalja meg és fogadja el a
megállapodás módosítását!

Várpalota,  2016. június 14.

Talabér Márta



polgármester



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI Határozati javaslat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-683, fax: (88) 592-676

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2016.  június  23-i  ülésén  meghozta  a
következő határozatot:

.../2016. (VI. 23.) képviselő-testületi 
h a t á r o z a t :

1)  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Társulás és Várpalota,
Berhida,  Ősi,  Öskü,  Tés  és  Jásd  települések  önkormányzatai  között  a  pszichológusi,
szupervízori  és  családkonzultációs  tevékenység  2016.  évi  ellátása  és  finanszírozása
tárgyában  kötött  megállapodás  módosítását,  egyben  felhatalmazza  Katona  Csaba
alpolgármestert a megállapodás módosításának az aláírására.

2) A megállapodás módosítása jelen határozat mellékletét képezi.

Határidő: a megállapodás módosításának aláírására: azonnal
Felelős: Katona Csaba alpolgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota,  2016. június 23.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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Melléklet a Képviselő-testület 
 …/2016. (VI. 23.) határozatához

MEGÁLLAPODÁS
1. számú módosítása

PSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA ÉS
FINANSZÍROZÁSA TÁRGYÁBAN

amely létrejött egyrészről:

Várpalota  Város  Önkormányzata (8100  Várpalota,  Gárdonyi  Géza  u.  39.,)  képviseli:
Katona Csaba alpolgármester, és
Berhida Város Önkormányzata (8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.) képviseli: Pergő Margit
polgármester, és
Ősi Község Önkormányzata  (8161 Ősi, Kossuth Lajos utca 40.) képviseli:  Kotzó László
polgármester, és
Öskü Község  Önkormányzata  (8191 Öskü,  Szabadság tér  1.)  képviseli:  Ángyán  Tamás
polgármester, és
Tés Község Önkormányzata  (8109 Tés,  Szabadság tér  1.)  képviseli:  Fodor-Bödös István
polgármester, és
Jásd Község Önkormányzata  (8424 Jásd, Dózsa György utca 1.) képviseli: Győry Tünde
polgármester

– a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok

másrészről:

Várpalota  Kistérség  Többcélú  Társulása (székhely:  Várpalota,  Gárdonyi  Géza  u.  39.,)
képviseli: Talabér Márta a Társulási Tanács elnöke – a továbbiakban: Társulás

a továbbiakban együttesen: Felek

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Előzmény
Felek között a Várpalotai Kistérség Többcélú Társulását alkotó Önkormányzatok tekintetében
a  család-,  gyermek-,  és  ifjúságvédelmi  feladatainak  ellátása  és  szervezése  keretében  a
rászorulók  részére  pszichológusi  szolgáltatás,  ehhez  kapcsolódóan  szupervízió  és
családkonzultáció  biztosítására  2016.  március  31-én  Megállapodás  jött  létre.  A
jogszabályváltozások alapján megnövekedett feladatok miatt szükségessé vált a szolgáltatások
óraszámainak 2016. második félévére történő megemelése.

1.) A Megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:

Felek rögzítik, hogy a feladatok ellátásának költségei 2016. július 1-jétől az alábbiak szerint
alakulnak:



a.) Pszichológiai tevékenység – biztosítja: Kárpáti Ágnes pszichológus 

A külön  megállapodás  szerint  az  öt  településen,  mindösszesen  havi  78 órában  biztosított
pszichológiai tevékenység költsége 4.000,- Ft-os óradíjjal 2016. július 1. – 2016. december
31. között fél évre 1.872.000,- Ft, az alábbi bontásban:

Ősi 10 óra/hó                60 óra/6 hó   240.000,- Ft/6 hó

Öskü 12 óra/hó                72 óra/6 hó   288.000,- Ft/6 hó

Tés   2 óra/hó                12 óra/6 hó     48.000,- Ft/6 hó

Jásd   4 óra/hó                24 óra/6 hó     96.000,- Ft/6 hó

Várpalota 50 óra/hó              300 óra/6 hó 1.200.000,- Ft/6 hó

Összesen: 78 óra/hó              468 óra/6 hó 1.872.000,- Ft/6 hó

b.) Szupervízió, családkonzultáció – biztosítja: Nemesné Somlai Gitta szupervízor 

A külön megállapodás  szerint  Várpalotán,  2016.  július  1-jétől havi  16 órában  biztosított
szupervíziós tevékenység költsége 4.000,- Ft-os óradíjjal  2016. július 1. – 2016. december
31.  között  fél  évre  384.000,-  Ft,  Berhidán  a  Berhidai  Családsegítő  Szolgálatban  havi  8
órában biztosított  szupervíziós tevékenység költsége 4.000,- Ft-os óradíjjal 2016. július 1. –
2016. december 31. között fél évre 192.000,- Ft.

2.)  Jelen  megállapodás  érvényességének  feltétele  Felek  jóváhagyó  határozatának
meghozatala.  A jóváhagyó  határozatok  felsorolása  jelen  megállapodás  Mellékletét  képezi.
Jelen megállapodás az utolsó elfogadó határozat meghozatala napján lép hatályba, és 2016.
december 31. napján hatályát veszti.
Hatálybalépés: 2016. ………………..................

Jelen  megállapodást  a  Felek  átolvasás  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal  mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Várpalota,  2016. június ....



Melléklet a pszichológusi tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában kötött
megállapodás 1. számú módosításához:

Felek jóváhagyó határozatainak felsorolása

Várpalota Város Önkormányzata …./2016. (VI. 23.)
Képviselő-testülete

Berhida Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Öskü Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Ősi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Tés Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete

Jásd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete



Várpalota Város Önkormányzata
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Katona Csaba dr. Ignácz Anita Éva
alpolgármester jegyző

Berhida Város Önkormányzata
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Pergő Margit       dr. Cseh Tamás
polgármester    jegyző

Ősi Község Önkormányzata 
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Kotzó László Andrásiné Marton Mónika
polgármester jegyző

Öskü Község Önkormányzata 
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Ángyán Tamás Borteleki Istvánné
polgármester jegyző

Tés Község Önkormányzata 
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző

Fodor-Bödös István Borteleki Istvánné
polgármester jegyző 

Jásd Község Önkormányzata 
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Győry Tünde Borteleki Istvánné
polgármester                                            jegyző

Várpalota Kistérség Többcélú 
Társulása képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:

        Talabér Márta                      Sándor Tamás
a Társulási Tanács elnöke                     aljegyző


