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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 15. számú módosítása 

(továbbiakban: TM 15. módosítása) 2016. június 27-én lépett hatályba.  

 

Az előterjesztést képező javaslatok alapján 1 témakörben szükséges a Társulási Megállapodás 

Módosítását elvégezni: 
 

I. Család és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciókód és tevékenység törlése 
 

Az Országgyűlés elfogadta az 2016. évi LXVII. Magyarország 2017. évi központi 

költségvetésének megalapozásáról szóló törvényt. Ezen törvény több helyütt módosítja a 

gyermekjóléti központ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényt.  

Az 50. §-a a Gyvt. 94.§ (4) bekezdését módosítja, mely szerint a gyermekjóléti központ 

kizárólag a járásszékhely szerinti települési önkormányzat fenntartásában működhet.  

Ilyen módon a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményen 

belül működő Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. január 1-től kizárólag Mezőtúr Város 

Önkormányzata fenntartásában működhet. 

 

A gyermekjóléti központ  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi 

XXXI. törvény 40/A. § (1) bekezdése szerint a következő: 

„Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a 

járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló 

intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként 

működik.” 

 

A fentiek alapján járásszékhely önkormányzat gyermekjóléti szolgálata a gyermekjóléti 

központ. 

 

Kérdéses, hogy a központi és a szolgálati feladatok elválaszthatók egymástól. Az Jász-

Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 

munkatársaitól azt a választ kaptuk, hogy egy minisztériumi iránymutatás alapján lehetséges, 

a jogszabályi szöveg nyelvtani értelmezése alapján nem. Tanácsuk alapján az előterjesztés 

arra tesz javaslatot, hogy válasszuk szét a feladatot. 

Ezen kérdés vonatkozásában várjuk a minisztérium BKTT vonatkozásában tett nyilatkozatát. 

 



Fentiekre tekintettel a feladat a következőképp oldható meg: 

 

Törölni a megállapodásból a gyermekjóléti központra vonatkozó pontokat az alábbiak szerint: 

 

A megállapodás 4.2.3.” Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása” 

pontjai közül törölni kell az alábbi kormányzati funkció kódot: 
 

4.2.3.” Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása”: 

104043    Család és gyermekjóléti központ 

 

A Társulási Megállapodás 15. módosítása során a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján a 

Társulási Megállapodás 4.4.5.” Szociális feladatok (Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és 

ellátások)” pontja tartalmi kiegészítése megtörtént a fent szereplő kormányzati funkciókód 

miatt. Ebben az esetben ezeket a kiegészítéseket is módosítani, illetve törölni kell. 

 

Módosítandó kiegészítések: 

4.4.5.” Szociális feladatok (Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások)”: 

 4.4.5.5 A Család és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Család és Gyermekjóléti 

Központ, a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményen 

belül működő szakmai egységek.  

 

Helyes kiegészítés: 

4.4.5.5 A Család és Gyermekjóléti Szolgálat a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ intézményen belül működő szakmai egységek.  

 

Törlendő kiegészítések: 

4.4.5.” Szociális feladatok (Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások)”: 

4.4.5.7. Család és gyermekjóléti központ tartalmi meghatározása: A Gyvt.-ben a család- és 

gyermekjóléti központ alcím alatt meghatározott, a Gyvt. és Szt. szerinti általános 

szolgáltatási feladatokon túlmenő, a járás egészére vonatkozó feladatok ellátása.  

 

4.4.5.9. A Család és Gyermekjóléti Központ feladat ellátási területe Jász-Nagykun Szolnok 

megye Mezőtúri Járás illetékességi területe, azaz Kétpó, Mezőhék, Mezőtúr, Mesterszállás, 

Túrkeve települések és azok közigazgatási területe.  
 

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mindezek alapján támogassa az 

előterjesztés 1. számú mellékletben szereplő Társulási Megállapodás 16. módosítását és a 2. 

számú mellékletben szereplő egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 16. módosítását.  

 

 

 

 

Kétpó, 2016. október 19. 

 

 

Keresztes Péter Pál 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

Kétpó Község Önkormányzata 

........... /2016. (…….) képviselő - testületi határozata 

 
 

Döntés A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 16. számú 

módosításáról 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (3) bekezdése alapján – figyelemmel - 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. 

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

előírásaira-  az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat  1. számú 

mellékletben szereplő Társulási Megállapodás 16. számú módosítását, és annak a határozat 2. 

számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt változatát. 
 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 
 

Határidő: 2016. október 27. 
 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége  

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

3. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

4. Illetékes irodák, intézmények 

5. Társulási Tanács tagjai, Helyben 

6. Tagönkormányzatok jegyzői, 

7. BKTT Szociális Szolgáltató Központ intézmény, 

8. Képviselő-testület tagjai, Helyben  
 

 

Kétpó, 2016. október 20. 

 

  Keresztes Péter Pál 

      polgármester 


