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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján települési 

önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az 

általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a 

közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és 

az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Ezek a kötelező (obligatórius) feladatok, 

melyek a feladatoknak azt a minimális körét jelentik, amelyek elengedhetetlenül szükségesek 

a helyi közösség alapfokú ellátásához, a település üzemeléséhez. Az önkormányzati törvény 

nem határozza meg e közszolgáltatások fogalmát és az egyes feladatkörök tartalmát, 

mélységét. Azokat más törvényekből ismerhetjük meg. 

A Képviselő-testület a 2020. október 05. napján tartott ülésen döntött, hogy kezdeményezi a 

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szob intézményével kötött ellátási szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetését 2020. november 01. napjától.  

 

Testület határozathozatala során nem döntött az új Szolgáltató személyéről, ezáltal a 

szolgáltatás folytonossága 2020. november 01. napjától nem biztosítható. 

 

Mindezekre tekintettel javaslom az alábbi döntési javaslat elfogadását: 

 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT (Képviselő-testület) 

 

Határozati javaslat  

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (...) sz. határozata az Ellátási 

szerződés megkötésére vonatkozóan: 

 

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális alapszolgáltatások 
(házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) biztosítása érdekében a Váci Egyházmegye 
Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó által létesített Szent 
Lőrinc Szociális Szolgáltatóval ellátási szerződést köt 2020. november 01. napjától. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2020. november 01. 
 
Kismaros, 2020. október 12. 
 
 Neubauer Rudolf 
 polgármester 
 


