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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXIII. törvény alapján 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. 

 

2016. január 1-jétől szükséges az új szabályok szerint feladat-ellátási kötelezettséggel bíró 

önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket, vagy a szükséges átalakításokat 

elvégezniük. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati 

feladatként jön létre. 

Az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az 

ellátandó terület nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal. 

Általánosságban az új feladatmegosztás a következők szerint alakul: 

 a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati 

hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös 

hivatalhoz tartozó valamennyi településen; 

 a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, 

valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési 

önkormányzataihoz kerül. A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi 

területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális 

szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. 

 

A családsegítés biztosításának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény szabályai 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. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ biztosításának a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénybeli szabályai 

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. 

 a járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei 

jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. 

 

A járásközpont települési önkormányzatának önálló szakmai egységben kell a család- és 

gyermekjóléti központ, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait biztosítania. A 

feladatokat ellátónak egy működési engedélye lesz a két feladat ellátásra. 

Az önálló szakmai egység biztosítása történhet önálló intézményben, illetve más intézmény 

szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként. 

 

A család- és gyermekjóléti központ, – járási szinten annak részeként a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, – működtethető önálló intézményként egy, vagy több telephelyen is, 



3 
 

és működhet például egy integrált szociális intézmény részeként, ahol a többi szakmai egység 

más szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési szolgáltatást nyújt. Működhet tehát 

integrált szervezeti keretben, összehangolt szakmai tartalommal. 

 

A család- és gyermekjóléti központ munkatársa a hatósági tevékenységhez kapcsolódó/illetve 

egyéb speciális feladatai ellátása során jelenik meg a járás illetékességi területéhez tartozó 

településeken, mely települések család- és gyermekjóléti szolgálatainak adott esetben helyet 

és infrastruktúrát kell biztosítania részére. A hely és infrastruktúra biztosításáról a 

járásközpontnak és az érintett települési önkormányzatnak megállapodást kell kötni. A 

speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférést a járás településein jelentkező igényeknek 

megfelelően kell biztosítani. Ez nem jelenti azt, hogy fizikailag kizárólag járásközpontban 

lesz a feladatellátás, szükség szerint helybe kell vinni bizonyos szolgáltatásokat. 

 

Továbbra is lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy 

társulás útján történő feladatellátás a szolgálat, illetve a központ egyes feladatai 

vonatkozásában. A szolgálat vonatkozásában társulásos feladatellátás esetében azonban 

figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a közös hivatalok egységét megbontani. 

 

Az, hogy a központ kötelező feladata a speciális szolgáltatások biztosítása, nem jelenti azt, 

hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat fenntartója speciális szolgáltatást önként vállalt 

feladatként nem nyújthat. Ugyanúgy, ahogy bármilyen önként vállalt feladatot nyújthat egy 

önkormányzat, ha ez az alapfeladatai ellátását nem veszélyezteti, ugyanúgy akár 

tanácsadásokat is biztosíthat a lakosság, a rászorulók és ezáltal a családsegítés, vagy a 

gyermekjóléti szolgáltatás ügyfélkörének is. 

 

Járási szinten Várpalota Kistérség Többcélú Társulása keretében eddig is együttműködésben, 

és a Területi Népjóléti Gondozási Központ szervezetén belül kerültek ellátásra 

Önkormányzatunk kötelező családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatásai, 2016. január 1-jétől 

azonban a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás szervezetileg ténylegesen is összevontan, 

illetve a jogszabályi feladatmegosztást betartva, a települési önkormányzati szolgáltatásokkal 

szorosabb együttműködésben kell, hogy működtessük. 

 

Berhida Város Önkormányzata Vilonya Község Önkormányzatával együtt jelenleg nem a 

kistérségi társulás keretében működteti a családsegítő-, illetve a gyermekjóléti szolgáltatásait. 

Mindezen feladatokat Önkormányzatunkhoz megküldött döntéseik szerint továbbra is önálló, 

saját fenntartású intézmény keretében szeretnék ellátni, a települések területén önként vállalt 

feladatként ellátási szerződéssel biztosítva a központ számára előírt szolgáltatásokat is. Ez 

utóbbira a jogszabályok nem adnak lehetőséget. Jásd, Öskü, Ősi és Tés Községek 

Önkormányzatai viszont a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás terén fennálló 

kötelező feladataiknak továbbra is Önkormányzatunkkal együttműködésben, a társulás keretei 

között szeretnének eleget tenni. 

 

A Térségi Népjóléti Gondozási Központon belüli átszervezésre mindenképpen szükség lesz. 

A Térségi Népjóléti Gondozási Központon belül a családsegítő, illetve a gyermekjóléti 

szolgálatot szakmailag önálló vezetővel egy intézményegységként működő Család- és 

Gyermekjóléti Központtá kell összevonni. A szolgálatok feladatait önálló szakmai egységként 

az intézményegységen belül elláthatja a központ, nyilván jól elhatároltan az egyes feladatok 

megbontásának a leszabályozása mellett. 
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Jól lehet, a módosításokat tartalmazó jogszabályt az Országgyűlés már a 2015. július 6-i 

ülésén jóváhagyta, viszont egyelőre nem ismertek azok a végrehajtási rendeletek, amelyek 

alapján az új szabályozás Önkormányzatunkra háruló következményeiről már jelen 

előterjesztés keretében számot tudnánk adni. 

 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXIII. törvény 16. §-a alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény egy új 136. §-al egészült ki, amely szerint  2015. november 30-áig dönteni kell 

a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-

jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról. 

 

Várpalota Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatások és a családsegítés területén 

kötelező feladatait társulásos formában, Várpalota Kistérség Többcélú Társulása által, a 

Térségi Népjóléti Gondozási Központ által látja el. A feladatellátó intézményt a kistérségi 

társulás tartja fenn, ezért, amennyiben a megváltozott formában és tartalommal a társulás 

keretei között történő feladatellátást fenntartjuk, úgy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 

adatok módosítását 2015. november 30-áig a társulásnak kell kérelmeznie. 

 

Javasolom, hogy Önkormányzatunk a családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatások 

vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényből, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényből 2016. január 1-jétől kötelező feladatait a szükséges szervezeti változtatások 

végrehajtásával továbbra is a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Térségi 

Népjóléti Gondozási Központon keresztül lássa el. 

 

Az előterjesztésben leírtaknak megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

megvitatását követően döntsön a határozati javaslat elfogadásáról! 

 

 

 

 

Várpalota,  2015. november 18. 

 

 

 

Talabér Márta 
polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

…/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat:  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. §-a alapján felülvizsgálta a családsegítés, illetve 

a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok Várpalota Város Önkormányzata általi ellátásának 

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

 

Várpalota Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvényből a családsegítés biztosítására vonatkozó, illetve a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből a gyermekjóléti szolgáltatás 

biztosítására vonatkozó kötelező feladatainak 2016. január 1-jétől továbbra is a Várpalotai 

Járáshoz tartozó településekkel együttműködésben, a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 

által fenntartott Térségi Népjóléti Gondozási Központon belül, annak önálló 

intézményegységeként létrehozott Családsegítő- és Gyermekjóléti Központon keresztül kíván 

eleget tenni. 

 

 

Határidő: 2016. január 1. 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

Ádám Szilvia a Térségi Népjóléti Gondozási Központ 

intézményvezetője 

 

 

Várpalota,  2015. november 26. 

 

 

 Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 
 polgármester jegyző 
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