
 
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 
 

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 
Telefon: (28)-507-133   Fax: (28)-470-357 

 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 

felülvizsgálata 

 

 

 

Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 

 

 

 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: 

Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényt (a továbbiakban: Gyvt.) módosította az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény, amelynek rendelkezései 2016. 

január 1. napján lépnek hatályba. A törvénymódosítás alapján 2016. január 1-jétől a 

családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató (a család- és 

gyermekjóléti szolgálat) keretében működtethető, továbbá bevezeti a család- és 

gyermekjóléti központ fogalmát, amelyet a járásszékhely település lakosságszámtól 

függetlenül köteles működtetni, ellátási területe pedig a járás lakosságára terjed ki. 

 

A Gyvt. 40.§ (1) bekezdése értelmében: Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy 

szolgáltató – a 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 egységként, vagy 
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c) jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy 

foglalkoztatásával működtetheti. 

 

A család- és gyermekjóléti központ, a család és gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási 

feladatain túl a törvényben meghatározott többletfeladatokat lát el. Az integráltan létrejövő 

szolgáltatás települési szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az ellátandó terület nagysága 

(járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal. Az új feladatmegosztás a 

következők szerint alakul: 

- a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása; 

- a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló 

tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek 

települési önkormányzataihoz kerül. 

 

A települési önkormányzatok feladatkörében marad a családsegítés területén: 

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, 

- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése, 

- a családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítése, 

- a közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos 

készségfejlesztés, 

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 

szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve 

egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása, 

- a kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások. 

 

A települési önkormányzatok feladata a gyermekjóléti szolgáltatások területén: 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése érdekében 

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 

káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 

megszervezése, 

- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a 

családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának 

szervezése, 

- a szabadidős programok szervezése, 

- a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében 

- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 

valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
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- az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és 

intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 

- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 

gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 

lehetőségéről. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 

iskolai szociális munkát biztosíthat. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 

érdekében 

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek 

problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, 

- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 

gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

- kezdeményezni 

1. egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, 

2. szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 

3. egészségügyi ellátások igénybevételét, 

4. pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 

 

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-

oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. Tevékenysége körében  

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést, 

- szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, 

illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

- felkérésre környezettanulmányt készít, 

- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

- részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, 

- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

 

 

Az önkormányzat a Gyvt. 174.§ (5) bekezdése, valamint az Szt. 136.§ (9) bekezdése 

értelmében 2015. október 31-ig köteles felülvizsgálni a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatra kötött ellátási 

szerződést, november 30-ig pedig dönteni a feladatok 2016. január 1-jétől való biztosításának 

módjáról és kérelmezni a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 

 

Az önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási Központ a fenti feladatok ellátására a 

jogszabályban foglaltaknak megfelelően a továbbiakban is alkalmas, a családsegítést és a 

gyermekjóléti szolgáltatást eddig is egy intézményi kereten belül látták el.  
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2015. november 30-ig az intézmény dokumentumainak (Szervezeti és Működési Szabályzat, 

Szakmai Program, Házirend) módosítása szükséges.  

 

A Gyvt. és az Szt. végrehajtási rendeletének módosítása jelenleg még folyamatban van, 

azonban azon döntés meghozatalának, amelyet a jogszabály 2015. október 31. napjáig 

megkövetel, nincs akadálya. 

 

A fenti törvényi változásokkal kapcsolatban, valamint az azzal kapcsolatos feladatok 

ütemezése és végrehajtása a következők szerint alakul: 

 

1. 2016. január 1-jei hatályba lépéssel a házi segítségnyújtás két tevékenységi körre 

oszlik: szociális segítésre és személyes gondozásra. A változással kapcsolatos 

intézményi feladat: 

- A 2015. augusztus 1. napján ellátásban részesülők gondozása során megállapított 

pontszám és óraszám 2015. szeptember 30-ig rögzítésre került a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának 

ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartásban. 

- A házi segítségnyújtásban részesülők gondozási szükségletének felülvizsgálata a 

2016. évi állami támogatás igényléséig, de legkésőbb 2015. december 31-ig meg 

kell, hogy történjen, a 2016. január 1-jén hatályba lépő új szabályozás alapján 

felül kell vizsgálni a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási szükségletét, 

hogy az új kategóriák meghatározása szerint szociális segítésre vagy személyi 

gondozásra van szükségük. Az Szt. várhatóan ősszel megjelenő végrehajtási 

rendelete fogja tartalmazni a vizsgálathoz szükséges új szempontrendszert. 

2. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásával kapcsolatos intézményi 

feladat:  

A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Szakmai Program, a házirend, valamint a 

munkaköri leírások jogszabályi változásoknak való megfeleltetése. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálatát elvégezte és megállapította, hogy a 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 1. napjától is az 

Alapszolgáltatási Központ útján kívánja ellátni. 

A képviselő-testület felkéri az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, hogy a szükséges 

dokumentum módosításokat a jogszabályban meghatározott időpontig készítse el. 

Határidő: azonnal, illetve a dokumentum felülvizsgálatára 2015. november 30. 

Felelős: Solymosi Sándor polgármester, 

    Pálfi Kálmánné intézményvezető 

 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Kistarcsa, 2015. október 14. 

 

 

 Solymosi Sándor 

 polgármester 


