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E L İ T E R J E S Z T É S 
 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. október 28-án tartandó soros 
nyilvános ülésére a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások ellátásának felülvizsgálatáról 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
2016. január 1-jétıl a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti 
és szakmai egységben – mőködhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási 
szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.  
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 védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza. A két törvény szakmai végrehajtási 
rendeletében kerül szabályozásra a részletes szolgáltatástartalom, valamint a feladatellátás tárgyi 
és személyi feltételei, mely jogszabály várhatóan 2015. év ıszén jelenik meg.  
 
A családsegítés biztosítása már nem lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben biztosítani 
kell annak az önkormányzatnak, mely polgármesteri hivatalt mőködtet, 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 Gyvt.-beli szabályai is 
módosulnak 2016. január 1-jétıl, a szabály ugyanaz: polgármesteri hivatalt mőködtetı települési 
önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat 
lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot mőködtetni. Közös önkormányzati 
hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz 
tartozó valamennyi településen. 
A járásszékhely település, a fıvárosban a fıvárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú város 
lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot mőködtetni.  
 
Az integráltan létrejövı szolgáltatás település szintén elérthetı kötelezı szolgáltatás lesz, az 
ellátandó terület nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal. 
Az új feladatmegosztás a következık szerint alakul: 
•  a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintő minimumszolgáltatások, 

általános segítı feladatok biztosítása. 
•  a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a 

speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerül. 
  A járásszékhely településen mőködı szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz       
  kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást    
  alkotó települések lakosságára. 
 
 
 



A jogszabályok alapján továbbra is lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási 
szerzıdés, vagy társulás útján történı 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 jogszabályok alapján a polgármesteri hivatalt mőködtetı és a közös önkormányzati hivatal 
székhelye szerinti települési önkormányzatoknak, a feladat kötelezettjeként, 2015. október 31-éig  
felül kell vizsgálniuk a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának  
módját, szervezeti kereteit. 2015. november 30-áig dönteniük kell a feladatellátás új rendelkezéseknek 
megfelelı biztosítása módjáról, és ezen idıpontig kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba 
bejegyzett adatok módosítását. 
 
A Kéthely és Környéke Szociális Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ által 
ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgálat jelenleg is - a 2016. január 1-tıl hatályos 
jogszabályoknak megfelelıen - integráltan egy szervezeti és szakmai egységben mőködik, a 
feladatellátást Balatonújlak, Kéthely, Libickozma, Pusztakovácsi, Somogyszentpál és Táska 
községek ellátási területen nyújtva ezen szolgáltatásokat.  
A társulás által fenntartott intézmény feladatellátása két közös önkormányzati hivatal mőködését 
fedi le (Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal – Kéthely és Balatonújlak, míg a Pusztakovácsi 
Közös Önkormányzati Hivatal – Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyszentpál és Táska 
Önkormányzatokét). 
 
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a feladatellátást továbbra is társulás útján biztosítsa. 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıé-testülte megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások ellátásának felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést, és az alábbi határozatokat hozza: 
 

1. A képviselı-testület egyetért, hogy a községi önkormányzat a szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások ellátását továbbra is társulás útján biztosítsa. 

 
2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésének és a vonatkozó végrehajtási 

rendeleteknek megfelelıen gondoskodjon a Társulási Megállapodás módosításáról s a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás elfogadásra képviselı-testület 
elé terjesztésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Molnár Balázs polgármester  
Határidı: 2015. november 30. 
 
 

Kéthely, 2015. október 20. 
 
 

Molnár Balázs 
polgármester 

 


