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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. október 26-ai rendes ülésére  

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, család-és 

gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.)  136. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 174. § 

(4) bekezdése értelmében 2016. január 1. napjától a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatás kizárólag integráltan, egy szolgáltató keretében – egy szervezeti és 

szakmai egységben - működtethető. Települési szinten a család- és gyermekjóléti 

szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.  

 

Az Szt. 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése 

alapján, mindkét szolgáltatás továbbra is kötelező önkormányzati feladat marad. 

 

Fentiek alapján 2016. január 1. napjáig szükséges az új szabályok szerint feladat-

ellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket 

vagy a szükséges átalakításokat elvégezniük. Ennek érdekében az Szt. 136. § (9) 

bekezdése alapján a települési önkormányzatoknak 2015. október 31-éig felül kell 

vizsgálniuk a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 

módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. 

 

Az ellátási szerződések vonatkozásában kiemelendő, hogy továbbra is lehetséges a 

más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy társulás útján történő 

feladatellátás mind a szolgálat, mind a központ feladatai vonatkozásában. 

 

A két hivatkozott törvény szakmai végrehajtási rendeletében kerül szabályozásra a 

részletes szolgáltatástartalom, valamint a feladatellátás tárgyi és személyi feltételei. 

 

Tekintettel arra, hogy a végrehajtási rendelet a mai napig nem jelent meg, 

javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a felülvizsgálatról szóló döntését a 

végrehajtási rendelet ismeretében, a későbbiekben hozza meg. 

 

Fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 

következő határozati javaslatot. 
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Határozati javaslat 

…/2015. (X. 26.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés, illetve a 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módja, szervezeti keretei és az e 

feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés vonatkozásában a felülvizsgálatáról 

szóló döntését, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény szakmai végrehajtási rendeletének ismeretében hozza meg. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Tokod, 2015. október 20. 
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