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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. október 29-én tartandó ülésére.  
Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1. napjától történő 

ellátásáról 
 

 
Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Közlönyben 2015. július 13-án jelent meg az egyes szociális és gyermekvédelmi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény, amely a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatást jelentősen átalakítja. A törvénymódosítás alapján 2016. január 1-
jétől a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató (a család – és 
gyermekjóléti szolgálat) keretében 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt)., valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 2016. január 1. napján hatályba lépő rendelkezései 
szerint, család- és gyermekjóléti szolgálatot az önkormányzatnak minden esetben – 
lakosságszámtól függetlenül – biztosítani kell, ha polgármesteri hivatalt működtet, vagy a 
közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van. Közös önkormányzati hivatal 
esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz 
tartozó valamennyi településen. A települési önkormányzatok feladatkörében marad a 
lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. 
 
Az önkormányzat, a Gyvt. 174. § (5) bekezdése, valamint a Szoctv. 136. § (9) bekezdése 
értelmében 2015. október 31-ig köteles felülvizsgálni a családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatra kötött ellátási 
szerződést, november 30-ig pedig köteles dönteni a feladatok 2016.január 1-jétől való 
biztosításának módjáról és kérelmezni a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok 
módosítását. 
 
A család- és gyermekjóléti központ, és a család és a gyermekjóléti szolgálat, általános 
szolgáltatási feladatain túl a törvényben meghatározott többletfeladatokat lát el (pl: szociális 
diagnózis készítése, közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos 
készségfejlesztés). Az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező 
szolgáltatás lesz, az ellátandó terület nagysága (járás/település) szerint differenciált 
szolgáltatási tartalommal.  
 
Az új feladatmegosztás a következők szerint alakul: 
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- a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű 
minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. 
- a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, 
valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési 
önkormányzataihoz kerül. 
 
Tekintettel arra, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől 
kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, 2015. november 30-ig szükséges az új 
szabályok szerint a feladat-ellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az 
új intézményeket, illetve a szükséges átalakításokat elvégezni. 
Az ellátási szerződések vonatkozásában változás, hogy a Gyvt. 2016. január 1-jétől már nem 
engedi a gyermekjóléti központ feladatainak egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval 
kötött ellátási szerződés útján történő biztosítását, ugyanakkor továbbra is lehetséges a más 
települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy társulás útján történő 
feladatellátás mind a szolgálat, mind a központ feladatai vonatkozásában. A szolgálat 
vonatkozásában társulásos feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet 
a közös hivatalok egységét megbontani. 
 
Az előbbiekben foglaltak figyelembevételével Füzesgyarmaton a Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. 
telephelyeként, a Füzesgyarmat, Bethlen u. 9 sz. alatt működő Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a feladatok ellátására a jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően a továbbiakban is alkalmas, tehát 2015. október 31-ig erre vonatkozóan 
szükséges döntést hozni. 
 
A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-áig kell dönteniük a feladatellátás új 
rendelkezéseknek megfelelő biztosítás módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a 
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 
A döntést követően tehát mind az intézmény dokumentumainak (Szervezeti és Működési 
Szabályzat, Házirend … stb.) mind a fenntartó által kezelt dokumentumoknak (társulási 
megállapodás, bejegyzés módosítás MÁK-nál, működési engedély ) a módosíttatása 
szükséges, és ennek előkészítését a képviselő-testület döntésének megfelelően szükséges 
elvégezni. 
 
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet arról, hogy a Szoctv. valamint a Gyvt. 
módosításai 2016-tól 2018-ig további változásokat is jelentenek, amelyek az alábbiak: 
 
- a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül 2016. január 1-jei hatálybalépéssel két 
tevékenységi kör kerül kialakításra: 

• a szociális segítés, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség 
nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak, és 
• a személyi gondozás, amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási 
tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a 
megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában. A személyi gondozás 
mellett a szociális gondozó a szociális segítés körébe tartozó tevékenységeket is elvégezheti. 
A személyi gondozás és a szociális segítés együttesen legfeljebb napi 4 órában nyújtható. 

 
- 2017. január 1-jei hatálybalépéssel a nagy létszámú intézmények átalakítását követően 
támogatott lakhatást igénybe vevők után követését biztosító esetmenedzseri feladatok. 
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- Az új intézményként felálló család és gyermekjóléti központok feladata lesz 2018. január 1-
jei hatályba lépéssel az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. 
 
A Gyvt. és a Szoctv. végrehajtási rendeletének módosítása jelenleg még folyamatban van, a 
jogszabályok által 2015. évre megkövetelt döntések meghozatalának viszont nincs akadálya.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
Határozati javaslat: 
……/2015.(X.29) önkormányzati határozat 

 
1. Füzesgyarmat, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás módját, szervezeti kereteit, a feladatra kötött 
ellátási szerződést felülvizsgálta és 2016. január 1. napjától továbbra is a Szeghalom 
Kistérségi Társulás által fenntartott Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény 5525. Füzesgyarmat, Bethlen u. 9 sz. alatti telephelye útján 
kívánja a feladatot ellátni. 

 
2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Szeghalom 

Kistérségi Társulás elnökét, hogy jelen határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 
működéshez szükséges dokumentummódosításokat a jogszabályban meghatározott 
időpontig készíttesse el. 

 
Felelős:   dr. Makai Sándor címzetes főjegyző 
Határidő:   Azonnal 

 
Füzesgyarmat, 2015. október 5. 
 
 
 
 

Bere Károly 
polgármester 
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