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Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes szociális és gyermekvédelmi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény alapján 2016. január 1-jétől
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
rendszere jelentősen átalakul. A
törvénymódosítás alapján 2016. január 1-jétől
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
kizárólag egy szolgáltató keretében (család és
gyermekjóléti szolgálat elnevezéssel)
működtethető, továbbá bevezeti a család – és
gyermekjóléti központ fogalmát, amelyet a
járásszékhely település lakosságszámtól
függetlenül köteles működtetni, ellátási
területe pedig a járás lakosságára terjed ki.
A család- és gyermekjóléti
szolgálatot az önálló polgármesteri hivatallal
rendelkező települések mellett a közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti
települési önkormányzat lakosságszámtól
függetlenül köteles biztosítani, amely önálló
intézményként vagy egészségügyi, nevelésioktatási intézmény szervezeti és szakmai
szempontból önálló intézményegységeként
vagy jogszabályban meghatározott képesítési
előírásoknak megfelelő személy
foglalkoztatásával történik.
A család- és gyermekjóléti központot
önálló intézményként vagy szervezeti és
szakmai szempontból önálló
intézményegységként kell létrehozni és
működtetni.
Továbbra is lehetséges azonban a más
települési önkormányzattal kötött ellátási
szerződés vagy társulás útján történő
feladatellátás, viszont figyelemmel kell lenni a
szolgálat vonatkozásában arra, hogy társulási
formában történő feladatellátás esetében nem
lehet a közös hivatalok egységét megbontani.
Az önkormányzatok a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 174. § (5) bekezdése, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 136 § (9) bekezdése értelmében:
• 2015. október 31-ig kötelesek
felülvizsgálni a családsegítés és a

•

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásának módját, szervezeti kereteit,
az e feladatokra kötött ellátási
szerződéseket,
2015. november 30-ig dönteni kell a
feladatellátás új rendelkezéseknek
megfelelő biztosítási módjáról és ezen
időpontig kérelmezniük kell a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett
adatok módosítását.

A gyermekjóléti központ, a család- és
gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási
feladatain túl ellátja majd a hatósági
intézkedéshez kapcsolódó, gyermekek
védelmére irányuló tevékenységet, valamint a
gyermek igényeinek és szükségleteinek
megfelelő speciális szolgáltatásokat is biztosít,
mint kapcsolattartási ügyelet, utcai, kórházi
szociális munka, mediáció, készenléti szolgálat
stb.
A 2016. évi központi költségvetésről szóló
2015. évi C. törvény (a továbbiakban: ktgv. tv.)
2. számú melléklete tartalmazza a család- és
gyermekjóléti szolgálat és a család- és
gyermekjóléti központ finanszírozási
szabályait, amely jelentősen alacsonyabb
összegű a korábbi évekhez képest, valamint
nem biztosít kiegészítő támogatást sem, és
kizárólag csak személyi és dologi jellegű
kiadások fedezésére szolgál. A törvényben
meghatározásra került a feladatok ellátásához
az a számított létszám, ahány főre 2016. évben
a támogatást biztosítják.
A szakmai létszámot (amely nem azonos a
számított létszámmal) végrehajtási rendelet
fogja szabályozni, amely azonban még nem
jelent meg.
A ktgv. tv. számított létszámai az alábbiak
szerint alakulnak a társulás településein:
Család- és gyermekjóléti szolgálat
• Kőszegi Közös Önkormányzati
hivatal: 1, 5 fő
• Lukácsházi Közös Önkormányzati
hivatal: 1 fő
• Horvátzsidányi Közös Önkormányzati
hivatal: 1 fő

Család- és gyermekjóléti központ
• 3 fő
A számított létszámok - így a finanszírozás is bármely feladat ellátási mód esetén ugyanazok,
valamint fontos, hogy csak betöltött létszám
esetén jár a támogatás.
A fentieket összefoglalva javaslom a család- és
gyermekjóléti szolgálat tevékenységet
továbbra is a Társulás fenntartásában álló
Szociális Gondozási Központ keretein belül
ellátni.
A család- és gyermekjóléti központ
létrehozását a Szociális Gondozási Központ
szervezeti és szakmai szempontból önálló
intézményegységként javaslom létrehozni,
mert az eddig rendelkezésre álló szakmai és
költségvetési információk alapján ez tűnik a
legcélszerűbbnek. A hatályos jogszabály úgy
rendelkezik, hogy az intézmény nevének

egyedi jelleggel is rendelkeznie kell, ezért
javasoljuk a Szociális Gondozási Központ
nevét Kőszegi Szociális Gondozási Központra
változtatni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Kőszeg, 2015. október 9.
A polgármester nevében:
Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző

Határozati javaslat
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (5) bekezdése és a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (9) bekezdése alapján felülvizsgálta a
családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit, és
az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai - egy szolgáltató
keretében - a Kőszeg Város és Térsége Társulási Tanácsa által fenntartott Szociális Gondozási
Központ útján biztosított.
.
Felelős: Szél Józsefné polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: 2015. november 30.

