Besenyszög Város Jegyzője
Besenyszög

Előterjesztés
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
felülvizsgálatára

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 136. §-a augusztus 1-jén lépett hatályba.
Ennek (8) és (9) bekezdése tartalmazza azt, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. Ezért az önkormányzat
2015. október 31.-ig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatás
ellátásának módját, szervezeti kereteit, és az e feladatok biztosítására kötött ellátási
szerződést. Az önkormányzat 2015. november 30.-ig dönt a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek
megfelelő biztosítása módjáról.
A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a módosítását 2015. november
30.-ig kérelmezi.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért Felelős Államtitkára egy
tájékoztató anyagot adott ki a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról.
Kiemeli, hogy a családsegítés csak a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti
és szakmai egységben - működhet 2016. január 1-jétől: települési szinten a család- és
gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Ennek
alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat a jelenlegi családsegítés bázisán, annak
erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jön létre.
Az integrációból fakadó feladatok ellátása rendszeren belüli erőforrás átcsoportosítással
történhet. A szakmai végrehajtási rendelet 2015. őszén jelenik meg.
A fentiek alapján a családsegítés szoc. törvényben rögzített szabályai módosításra kerülnek,
melyek közül kiemelendő, hogy módosul a feladatellátási kötelezettség szabálya: a
családsegítést minden esetben biztosítania kell az önkormányzatnak, ha közös önkormányzati
hivatal székhelye a településen van.
Az új feladatmegosztás a következők szerint alakul:
- a
települési
önkormányzatok
feladatkörében
marad
a
lakóhelyszintű
minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati
hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a
közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen.
- A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek,
valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhely települési
önkormányzatokhoz kerül.

Továbbra is lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy
társulás útján történő feladatellátás. A szolgálat vonatkozásában társulási formában történő
feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a közös hivatalok
egységét bontani.
A nem járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat a járásszékhely
gyermekjóléti központnak 2016. január 10.-ig a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe
tartozó hatósági intézkedések folyamatban lévő iratanyagait, 2016. január 31.-ig a lezárt
iratanyagait át kell adnia.
A család- és gyermekjóléti szolgálat finanszírozási szabályait a Magyarország 2016. évi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete tartalmazza. E szerint 3
millió Ft/év a költségvetési támogatás, de ez magába foglalja a szászbereki feladatellátást
is!
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