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ELŐTERJESZTÉS
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és
szervezeti kereteinek felülvizsgálatára

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) módosítása és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) módosítása a
családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintően jelentős változásokról
rendelkezik.
Az Szt. és a Gyvt. változásait az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény tartalmazza, melyet az Országgyűlés
a 2015. július 6-i ülésén fogadott el. A módosítások csekély része 2015. augusztus 1.
napjától lépett hatályba, viszont a tárgyra vonatkozó rendelkezések túlnyomó többsége
2016. január 1. napjától, majd 2017. és 2018. január 1. napjától lesz hatályos.
Az elfogadott törvény értelmében a családsegítés vonatkozásában csak gyermekjóléti
szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016.
január 1-től: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten
a család- és gyermekjóléti központ keretében. Ennek alapján a család- és
gyermekjóléti szolgálat és központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás bázisán, kötelező önkormányzati feladatként jön létre.
Módosul a feladat-ellátási kötelezettség szabálya:
- polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat és közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles
család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni (közös önkormányzati hivatal
esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös
hivatalhoz tartozó valamennyi településen) (Szt. 86. § (1) bekezdés a) pont);
- járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei
jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti központot
működtetni.
Tekintettel arra, hogy Szerep a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település, így
Szerepen is Püspökladánynak kell biztosítania a családsegítést és a gyermekjóléti
szolgáltatást, valamint Püspökladány járásszékhely település, így ez azt is jelenti, hogy
Püspökladánynak családsegítő- és gyermekjóléti központot kell kialakítania.
A Gyvt. 40. § (1) bekezdése szerinti működés keretében a család- és gyermekjóléti
szolgálatot az (1a) bekezdés értelmében:
- önálló intézményként, vagy

-

egészségügyi, vagy nevelési- oktatási intézmény szervezeti és szakmai
tekintetben önálló intézményegységeként, vagy
- jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy
foglalkoztatásával
működteti.
A feladat-ellátási kötelezettséggel bíró 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.
Továbbra is lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés,
vagy társulás útján történő feladat-ellátás 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.
Szerep Községi Önkormányzat a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat társulás útján látja el. Megítélésem szerint a jól kiépített feladat-ellátás
módján nem célszerű a jövőre nézve változtatni.
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.
Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell
tekinteni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a
szolgáltatói nyilvántartásba.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (8)-(9) bekezdésében,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 174. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Szerepen
a család- és gyermekjóléti szolgáltatást továbbra is a Segítő Kezek Szociális
Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
tagjaként kívánja nyújtani a Társulás fenntartásában működő Segítő Kezek
Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által.
Határidő:

2015. november 30. és folyamatos

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester

Szerep, 2015. november 3.
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