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Tisztelt Képviselő testület !
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015.évi CXXXIII
törvény egyes rendelkezései 2016. január 1. napjával lépnek hatályba. A törvény az
önkormányzatok kötelező feladatai körébe tartozó szociális feladatok ellátásának szervezeti kereteit
jelentősen át fogja alakítani.
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 a közös hivatalokhoz tartozó településekre kiterjedően is. ( 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.”
Természetesen az Mötv. rendelkezései alapján létrehozott társulás keretében is el lehet látni a
feladatokat azzal , hogy közös önkormányzati hivatalok egységét nem lehet megbontani.
A gyakorlatban ez azt jelenti , hogy az egy közös hivatalhoz tartozó települések csak azonos
szervezeti keretek között láthatják el a családsegítést és a gyermekjóléti szolgálat működtetésére
vonatkozó feladataikat.
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tag önkormányzatai közül a Szigligeti és a
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában áll fenn az a
helyzet , hogy a közös hivatalt alkotó önkormányzatok nem ugyanazon Társulás kertében látják el a
családsegítést és a gyermekjóléti szolgálatot. A Szigliget KÖH települései közül Szigliget és
Hegymagas községek a „ Lesencéktől a Balatonig” Szociális Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás
keretében , míg Badacsonytördemic , Nemesgulács, Káptalantóti és Kisapáti községek a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás keretében látják el a feladatot.
A Lesenceistvándi KÖH esetében Lesenceistvánd és Uzsa a lesencei társulás , míg Zalahaláp a
tapolcai társulás keretében látja el a családgondozói és gyermekjóléti szolgálat fenntartásával ,
működtetésével kapcsolatos feladatait.
A változtatás lehetősége természetesen valamennyi önkormányzat tekintetében fennáll azzal a
korlátozással , hogy közös hivatalok egysége nem bonható meg. ! Figyelemmel arra , hogy a
családsegítési feladatok ellátása 2016. január 1. napjától nem lakosság számhoz kötött , a törvény a
feladat ellátási kötelezettséget a közös hivatal székhely önkormányzatnak feladat ellátási
kötelezettségébe utalja. Ebből következik , hogy a közös hivatalhoz tartozó települések csak
ugyanazon szervezeti keretek között láthatják el ezt a feladatot , mivel a közös hivatalból a választási
ciklus időszaka alatt nem lehet kilépni !
Zalahaláp Község jelenleg a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmény közreműködésével biztosítja. A törvényi
rendelkezések értelmében mint a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó egyik
önkormányzat – egyezően a székhely önkormányzat döntésével - 2016. január 1. napjától ezeket a
feladatokat kizárólag a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Társulás tagjaként , az általa fenntartott intézmény közreműködésével láthatja el. Ennek a társulásnak
is Lesenceistvánd Község Önkormányzat a ”gesztora” , és a Társulás székhelye is ott van. A
szolgáltatás színvonalát a változás nem érinti , többlet finanszírozási igény várhatóan nem lesz , a
szükséges szakmai személyzet rendelkezésre áll.
A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetési szakfeladatok továbbra is a jelenlegi felállásban és
szervezeti keretek között ( tapolcai társulás) kerülnek ellátásra.
A döntési eljárás törvényben meghatározott folyamata:
1) 2015.október 31.-éig valamennyi önkormányzatnak felül kell vizsgálni a családsegítés és a
gyermekjóléti feladatok ellátásának módját , szervezeti kereteit és az e feladatok ellátására vonatkozó
ellátási szerződéseket.
2) 2015. november 30.-áig kell dönteniük a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztosítása
módjáról , és ezen időpontig kell kérelmezniük a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok
módosítását.
Álláspontunk szerint a döntési folyamat „leegyszerűsíthető” azáltal , hogy az október 31.-ei
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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. A döntések alapján
megkezdődhet az előkészítési munka !
A döntéseknek a – lehetőség szerint október 31. napjáig történő – meghozatalára azért van szükség ,
mert a Társulások társulási megállapodásait , a feladatot ellátó intézmények alapító okiratait, szakmai
programját – a fentebb ismertetett okok miatt – mindenképpen módosítani kell . A módosítási
folyamat részeként valamennyi képviselő-testületnek ülést kell tartani a társulási megállapodások
szükséges módosításai miatt , ami az eddigi tapasztalatok szerint legalább 3 hetes folyamat.
Amennyiben a döntési eljárás nem rövidíthető le , akkor azt lehetőséget kockáztatjuk , hogy
november 30.-áig nem tudjuk benyújtani módosított okiratokat . Ez azzal járhat , hogy a
későbbi időpontban történő benyújtás esetén a szervezet nem minősül „jogerősen bejegyzett”nek a szolgáltatói nyilvántartásba. Ebben az esetben mindaddig nem jogosult állami
finanszírozásra , amíg a bejegyzés jogerősen nem történik meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést vitassa meg , és a határozati javaslatot
szíveskedjen elfogadni !

HATÁROZATI JAVASLAT
1. Zalahaláp község Önkormányzat 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 .
2. 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 „ Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Társulás által fenntartott „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat , 8318
Lesencetomaj , Kossuth .u 91.) keretében az önkormányzat és a társulás között létrejött ellátási
szerződés alapján , társulás keretében kívánja ellátni.
3. Felkéri a polgármestert , hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester
Határidő: 2015. október 25.
Zalahaláp , 2015. október 14.

Bedő Lajos Sándor
polgármester
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