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a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatellátásának felülvizsgálatáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. és 8a.
pontjai alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartoznak a gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások, valamint a szociális szolgáltatások és ellátások. Ez utóbbiak keretében települési
támogatás állapítható meg.
Az Országgyűlés elfogadta az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi CXXXXIII. törvényt, amely módosítja a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.), valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt
(továbbiakban: Gyvt.).
A vonatkozó törvények módosítása az önkormányzatoknak az alábbi feladatokat írja elő.
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató
keretében működtethető. Eddig az időpontig szükséges az új szabályok szerint feladatellátási
kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket, vagy a szükséges
átalakításokat elvégezniük. Ennek érdekében a 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.
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.
A Berettyó-Körös Többcélú Társulást alkotó önkormányzatok a hatályos társulási
megállapodásban foglaltak alapján a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátását társulási
formában oldják meg (Társulási Megállapodás 4.1.1.3.). Megalapították és a társulási
megállapodás 7.1 pontja alapján fenntartják a BKTT Szociális Szolgáltató Központot
(Székhely: 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 27.).
Az intézmény jelenlegi formájában megfelel annak a törvényi feltételnek, amely szerint a
gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás egy intézmény keretében kell, hogy ellátásra
kerüljön.
Mezőtúrnak, mint járásszékhelynek a Gyvt. 40/A.§ alapján család- és gyermekjóléti központot
kellene működtetnie (a továbbiakban: gyermekjóléti központ). Gyermekjóléti központnak az a
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló
intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként
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működik. Tekintettel arra, hogy a gyermekjóléti feladatokra Mezőtúr tekintetében a társulási
megállapodás alapján a Berettyó-Körös Többcélú Társulás rendelkezik hatáskörrel.
A társulás vagy új intézményt alapít a gyermekjóléti központ feladatainak ellátására, vagy a
meglevő intézményen belül hoz létre külön intézményegységet, szervezeti egységet. Ez
utóbbi a jelenlegi ismeretein alapján célszerűbbnek látszik.
A társulásnak a törvényi feltételek első határidejéhez kötött feladatok teljesítéséhez elégséges
arról határoznia, hogy a társulást fenn kívánják tartani. Erről a Berettyó-Körös Többcélú
Társulás határozatot hozott [59/2015.(X. 22.)].
A törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet a törvény szabályozását pontosítani fogja.
Lehetőleg ennek ismeretében kell döntést hozni a BKTT Szociális Szolgáltató Központtal
kapcsolatban (SZMSZ, alapító okirat, stb.).
A társulást alkotó önkormányzatoknak lehetősége van azonban arra is, hogy ne társulásban
lássák el a feladatokat. Ez esetben a társulási megállapodás 17.1 pontja alapján:
„A Társulás tagja az Mötv 89. (1)-(2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társulás
tagönkormányzatának képviselő-testülete –naptári év végével, legalább hat hónappal
korábban meghozott döntéssel - dönthet a Társulásból való kiválásról.” Tehát kiválni csak a
2016. év végével lehetséges, de az erről szóló döntést 2016. június 30. napjáig meg kell
hoznia az önkormányzat képviselő-testületének. Ez esetben a kötelező feladatellátás más
módjáról is dönteni szükséges.
A képviselő-testület a határozat elfogadásával a törvényi előírásnak megfelelően
felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
módját, szervezeti kereteit, valamint kéri a Berettyó-Körös Többcélú Társulási Tanácsot az
intézmény működési engedélyének módosítására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy - az előterjesztésben foglaltak megtárgyalása után
- a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.
______/2015.(XI.26.) képviselő-testületi h a t á r o z a t
a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatellátásának felülvizsgálatáról
Kétpó Község Képviselő-testülete –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (8) bek., valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 174. § (4) bek alapján az alábbi
határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátására, szervezeti kereteinek a felülvizsgálatára vonatkozóan úgy határoz, hogy a
gyermekjóléti szolgáltatásokat, mint önkormányzati kötelező feladatot továbbra is
Berettyó-Körös Többcélú Társulás keretében kívánja ellátni.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Határidő: 2015. november 30.
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Erről:
1.
2.
3.
4.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben
értesülnek.

Kétpó, 2015. november 25.
Kerezstes Péter Pál
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