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Tisztelt Képviselő-testület ! 

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

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt 

módosította a 2015.évi CXXXIII törvény, melynek  rendelkezései 2016. január 1. napjával 

lépnek hatályba.  

 

Az egyik legfontosabb  változás a családsegítés és a gyermekjólét integrálása. Ez azt 

jelenti , hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1. napjától csak  egy 

szervezeti és szakmai  egységben működhet.( Szt. 64.§ (6) bekezdés) A közös önkormányzati 

hivatalok székhely települései  feladatkörébe utalja a törvény , hogy lakosságszámtól 

függetlenül köteles biztosítani a családsegítést , és gyermekjóléti szolgálatot 

működtetni.( Gyvt. 94.§ (2a) bekezdés). A Gyvt. 40.§ (1) bekezdése értelmében: 

 

  „Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – család és gyermekjóléti 

szolgálat( a továbbiakban : gyermekjóléti szolgálat) – keretében működtethető”.  

A Gyvt. 40.§ (1a) bekezdése szerint : 

„ A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot 

a) önálló intézményként 

b) a 96.§(4) és (5) bekezdése szerint egészségügyi vagy nevelési-oktatási intézmény 

szervezeti és szakmai tekintetben önálló szervezeti egységeként , vagy  

c)jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglakoztatásával 

működteti.” 
 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések a feladatot a Tapolca 

Környéki Önkormányzati Társulás keretében a társulás által fenntartott Balaton-felvidéki 

Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat  látja  el. A Mötv. rendelkezései 

alapján továbbra is el lehet látni a feladatot társulás keretében  azzal a kikötéssel,  hogy közös 

önkormányzati  hivatalok egységét nem lehet megbontani. Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések létszáma 2940 fő,  gyermekjóléti 

feladatellátáshoz 0,8 fő, családsegítési feladatokhoz 0,6 fő minimum létszám alkalmazása 

szükséges, feladatellátás költségét a 2016. évi költségvetés biztosítja.  

2015.október 31.-éig az  önkormányzatnak felül kell vizsgálni a családsegítés és a 

gyermekjóléti feladatok ellátásának módját , szervezeti kereteit és az e feladatok ellátására 

vonatkozó ellátási szerződéseket. 

 2015. november 30.-éig kell dönteni a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő 

biztosítása módjáról , és ezen időpontig kell kérelmezni  a szolgáltatói nyilvántartásba 

bejegyzett adatok módosítását.  

A döntési folyamat „leegyszerűsíthető” azáltal , hogy az október 31.-ei felülvizsgálat 

eredményeként a képviselő-testület akár  dönthet is arról ,hogy 2016. január 1. napjától 

milyen szervezeti keretek között látja el a családsegítést és a gyermekjóléti szolgálat 

biztosításával kapcsolatos feladatokat , és döntésről értesítheti a Társulás elnökét.  

 

Javaslom, az ’”A” pont elfogadását,  2016. január 1-től a családsegítés és gyermekjóléti 

feladatokat továbbra is a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás keretében lássuk el, 

figyelembe véve a finanszírozást, valamint a szakmai hátteret.  

 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

Kapolcs , 2015. szeptember 28.      Göntér Gyula  

 polgármester  



 

 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 
                                                     ( TERVEZET)   
   
Kapolcs  község  Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel az egyes szociális és 

gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII törvénnyel 

módosított , a szociális igazgatásról szóló 1993 évi III. törvény 136.§ (8) és (9) bekezdéseiben 

foglaltakra – felülvizsgálta az önkormányzat kötelezően ellátandó családsegítés és  

gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásának módját , szervezeti kereteit , és az e 

feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket. A felülvizsgálat eredményeként az 

alábbiak szerint dönt . 

 

„A”  Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló , a 2015.évi 

CXXXIII. törvénnyel módosított 1997.évi XXXI törvény 40.§ (1) és (1a) bekezdés a) 

foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó családsegítés és 

gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás kertében, a társulás által  fenntartott Balaton-felvidéki Szociális , 

Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat , 8300 Tapolca , Nyárfa u.3.) keretében  az 

önkormányzat és a társulás között létrejött ellátási szerződés alapján ,  társulás keretében   

kívánja ellátni. 

 

„B”   Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló , a 2015.évi 

CXXXIII. törvénnyel módosított 1997.évi XXXI törvény 40.§ (1) és (1a) bekezdés a) 

pontjában foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó családsegítés és 

gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait 

a ..........................................................nevű önkormányzati intézmény keretében kívánja 

ellátni. 

 

„C” Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló , a 2015.évi 

CXXXIII. törvénnyel módosított 1997.évi XXXI törvény 40.§ (1) és (1a) bekezdés b) 

pontjában  foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó családsegítés és 

gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait az általa 

fenntartott ..........................................nevű oktatási/nevelési intézmény szervezeti és 

szakmai tekintetben önálló intézményegységének keretében kívánja ellátni. 

 

„D” Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló , a 2015.évi 

CXXXIII. törvénnyel módosított 1997.évi XXXI törvény 40.§ (1) és (1a) bekezdés c) 

pontjában  foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó családsegítés és 

gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait jogszabályban 

meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával  kívánja 

ellátni. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a társulás elnökét 

tájékoztassa.  
 

Felelős:  Göntér Gyula  polgármester 

 

Határidő: 2015. október 20.        



 


