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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a képviselőtestület 2015. november 19-i ülésére  
 a szociális és gyermekjóléti alapellátások feladat ellátásának módjáról, valamint a 

gyermekjóléti központ fenntartásáról  
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A családsegítés biztosításának szabályai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény alapján módosulnak 2016. január 1-jétől. Családsegítés 
biztosítására az a települési önkormányzat köteles, amely 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 gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ biztosításának szabályai a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján szintén 
módosulnak 2016. január 1-jétől:  
• polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal 
székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 
szolgálatot működtetni. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti 
település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen. 
 • a Gyvt. 40/A § (1) bekezdése alapján a járásszékhely településen működő gyermekjóléti 
szolgálat Család- és gyermekjóléti központnak minősül, melynek ellátási területe a járás 
közigazgatási területére terjed ki. 
 
2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy 
szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti 
szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Mindkét szolgáltatás 
továbbra is önkormányzati feladat marad.  
Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekjóléti 
szolgálat és központ feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza. A két törvény szakmai 
végrehajtási rendelete a mai napig nem jelent meg. 
 
A jogszabályok alapján 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. 
 
A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi Központ 
által ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgálat jelenleg is a 2016. január 1-től hatályos 
jogszabályoknak megfelelően integráltan egy szervezeti és szakmai egységben működik. Az 
ellátási terület esetében azonban két településen (Kelevíz, Nagyszakácsi) nyújtott szolgáltatás 
nem felel meg a hatályba lépő rendelkezéseknek, emiatt a SZESZK alapító okiratában az 
ellátási terület felülvizsgálata volt indokolt. A települési önkormányzatok véleményének 
kikérése, valamint a hatályba lépő jogszabály változások alapján a Marcali Kistérségi 
Többcélú Társulás, mint a feladatot ellátó fenntartó a családsegítés, továbbá a gyermekjóléti 
szolgáltatás alapján az ellátási terület módosítását kezdeményezte a következők szerint:  
 

szolgáltatás 
megnevezése 

jelenleg a 
feladatellátásra társult 
települések 

2016. január 1-től a 
feladatellátásra társult 
települések 

családsegítés, 
gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Csákány, Kelevíz, Marcali, 
Nagyszakácsi, Nemesvid, 
Sávoly, Somogysámson, 
Somogysimonyi, 
Somogyzsitfa, 
Szőkedencs 

Csákány, Marcali, 
Nagyszakácsi, Nemesdéd, 
Nemesvid, Sávoly, 
Somogysámson, 
Somogysimonyi, 
Somogyzsitfa, 
Szőkedencs, Varászló, 
Vése 

 
Az alapellátást biztosító szolgálatok, valamin a járás valamennyi települése számára 
szolgáltatást nyújtó gyermekjóléti központ közötti feladatmegosztás fokozott együttműködés 
kialakítását követeli meg a szolgálatok és a központok között, valamint a központok részéről 
szakmai támogatás nyújtását írja elő a Gyvt. a szolgálatok irányába. 
 
A járásban kialakult személyes és intézményes kapcsolatoknak megfelelően, valamint számos 
szociális szolgáltatás közös ellátását figyelembe véve a gyermekjóléti központ társulási szintű 
fenntartása javasolt. A gyermekjóléti központ az intézmény keretén belül létrehozható, így 
nincs szükség új intézmény alakítására. Ennek megfelelően javaslom, hogy a SZESZK alapító 
okirata, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása a 
gyermekjóléti központ feladat ellátásával egészüljön ki. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. § alapján a 
községnek, városnak, járásszékhely városnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek, 
de a hatáskör telepítésével egyidejűleg a jogszabálynak meg kell határoznia a feladat és 
hatáskör ellátásához szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket. 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény meghatározza a 
szolgáltatások fenntartásához igénybe vehető költségvetési forrásokat, azonban a Gyvt., 
valamint az Szt. végrehajtási rendeletei, melyek a szakmai, személyi és tárgyi feltételekről 
rendelkeznek még nem jelentek meg.  
 
A jogszabályok alapján a települési önkormányzatoknak 2015. november 30-áig kell 
dönteniük a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen 
időpontig kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 
 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális és gyermekjóléti 
alapellátások feladat ellátásának módjáról, valamint a gyermekjóléti központ fenntartásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestület a szociális és gyermekjóléti 
alapellátások feladatellátását felülvizsgálta. Kifejezi azon szándékát, hogy a 
családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást továbbra is a Marcali Kistérségi Többcélú 
Társulás tagjaként a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon keresztül 
kívánja biztosítani.  

 
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2) a Gyvt. 40/A § (1) bekezdése alapján a család- és gyermekjóléti központnak minősülő 

gyermekjóléti szolgálat feladatait a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás tagjaként a 
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon keresztül kívánja biztosítani.  

 
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Marcali, 2015. november 13. 
 

Dr. Sütő László s.k. 
polgármester 


	HATÁROZATI JAVASLAT

