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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2015. augusztus 1-jén lépett hatályba. A 
Törvény 16. § (8) bekezdése előírja, hogy családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. 
január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető.  
 
A települési önkormányzatnak 2015. október 31-éig felül kell vizsgálnia a családsegítés, 
illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e 
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzatnak 2015. 
november 30-áig kell döntenie a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról. 
A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását 2015. november 30-
áig kérelmezi.  
 
Az új szabályozás lényege, hogy  

- a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű 
minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása (közös önkormányzati 
hivatal esetén a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a közös hivatalhoz 
tartozó valamennyi településen) 

- a járásszékhely települési önkormányzatához kerülnek a hatósági feladatokhoz 
kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális 
szolgáltatások biztosítása (illetékessége kiterjed a járást alkotó települések 
lakosságára). 

 
A fentieknek megfelelőn a polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat és a 
közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól 
függetlenül gyermekjóléti szolgálatot, míg a járásszékhely település gyermekjóléti 
központot köteles működtetni. 
 
Továbbra is ellátható a feladat társulásos formában, és erre akkor is van lehetőség, ha 
valamelyik tagönkormányzat esetleg másik járás területén van (esetünkben pl. Hosszúhetény).  
Amennyiben társulásos formában kerül megszervezésre a család- és gyermekjóléti szolgálat 
és több önálló vagy közös hivatalt is lefed az ellátási terület, akkor állami támogatásra a 
társulás gesztora jogosult, azonban az állami támogatás mértékét úgy kell számolni, mintha 
külön alapegységek (önálló hivatal, illetve közös hivatal) után járó támogatást összegeznénk. 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási tanácsa a 2015. október 15-
én tartott ülésén fogadta el a 26/2015. (X. 15.) sz. Tct. határozatát, melynek értelmében a 
tagönkormányzatok kinyilvánították azon szándékukat, hogy a jövőben is társulásos formában 
kívánják megoldani a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását és 
vállalták, hogy a finanszírozást a megváltozott feladat- és felelősségi körhöz igazítják majd a 
vonatkozó jogszabályok ismeretében. 
 
Komló Város Önkormányzat is meg kell, hogy vizsgálja a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően 2015. október 31-ig a feladatellátás módját és szervezeti kereteit, bár a szükséges 
végrehajtási rendelet még nem jelent meg, és ennek hiányában a 2016. január 1-től történő 
feladatellátás konkrét tárgyi és személyi feltételei, részletszabályai egyelőre nem ismertek.  
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A fent írtak alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a Szociális és egészségügyi 
bizottság véleményének figyelembevételével támogassa a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok társulásos formában történő ellátását 2016. január 1-től a határozati 
javaslatban foglaltak szerint. 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Szociális és egészségügyi bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok ellátásának további biztosítása tárgyú koncepció elfogadása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Komló Város Önkormányzat továbbra is társulásos 
formában biztosítsa a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását azzal, 
hogy a társulást alkotó települési önkormányzatok a finanszírozást a megváltozott feladat- és 
felelősségi körhöz igazítják a vonatkozó jogszabályok ismeretében. 
 
 Felelős:           Polics József polgármester 

 Határidő:       értelem szerint 
 
 

K o m l ó, 2015. október 26. 
 

        Polics József 
        polgármester 


