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ELŐTERJESZTÉS 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2016. október 26-i ülésére a 

a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ átszervezéséről 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 40/A § (3) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől a gyermekjóléti 

központ kizárólag járásszékhely települési önkormányzat fenntartásában működhet.  

Ez azt jelenti, hogy a jelenleg a Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ által ellátott feladatok közül legalább a gyermekjóléti központ feladat 

ellátását ki kell szervezni egy Marcali Város Önkormányzata által fenntartott új, vagy 

meglévő intézményhez.  

Az intézmény által ellátott egyes feladatok finanszírozásához 2017. évben is kiegészítő állami 

támogatás vehető igénybe, amennyiben azt a települések társulás keretében látják el: 

 házi segítségnyújtás (személyi gondozás) 

 idősek nappali ellátása 

 szociális étkeztetés 

Az intézmény által ellátott alábbi szociális ellátások a Társulás valamennyi tagja számára 

elérhetőek jelenleg, és kiegészítő állami támogatás a társult feladat ellátás után nem jár: 

 bölcsőde 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 támogató szolgálat 

 pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

 szociális és gyermekjóléti központ 

Az intézmény által ellátott alábbi szociális ellátások a Társulás 12 tagja számára elérhetőek 

jelenleg, és kiegészítő állami támogatás a társult feladat ellátás után nem jár 

 család és gyermekjóléti szolgálat 

Az intézmény által csak Marcaliban nyújtott ellátások: 

 védőnői szolgálat 

 tanyagondnoki szolgálat 

 idősek bentlakásos ellátása 

 

Amennyiben az egyes szociális alapellátások a Társulás fenntartásából kikerülnek, az egyes 

települések feladat ellátási szerződés megkötésével csatlakozhatnak az ellátáshoz. 

 

A családsegítés biztosításának Szt.-beli szabályai alapján 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 településnek kell biztosítania a szolgáltatást a 



közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen, ez történhet társulás, feladat ellátási 

szerződés megkötésével, vagy önállóan. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás esetén a 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 településnek kell biztosítania a 

szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen, ez történhet társulás, feladat 

ellátási szerződés megkötésével, vagy önállóan. 

 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában figyelemmel kell lenni arra, hogy 

nem lehet a közös hivatalok egységét megbontani. 

 

A feladatok ellátását végző intézmény fenntartásának átalakítása során figyelembe kell venni 

a feladatok ellátását végző humán infrastruktúrát. 

 

 

Határozati javaslat 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Marcali Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központ átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatokat hozza: 

 

1. Felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a Marcali Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ által ellátott feladatok 2017. január 1-ét követő ellátására tegyen 

javaslatot.  

 

Felelős: Dr. Sütő László társulás elnöke 

Határidő: 2016. november 30. 

 

 

Marcali, 2016. október 24. 

 

 

 

                                                                                           Dr. Sütő László s.k. 

                                                                                              Társulás elnöke 

  


