
  

               
        

               
                                      

               
 

 

               
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                                      
      

 

      
            
            

                                      
      

 

      
            
            
            
                                      
                                      
                                      

     Család és gyermekjóléti feladatellátás biztosítása  
                                      
                                      

     Bodorkós Ferenc polgármester  
                                      
                                      

     Dr. Görög István jegyző  
                                      
                                      
                                      
                                      

     az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános 
ülésen kell tárgyalni. 

 

                                      
                                      

     nyílt szavazás, a határozattervezet elfogadásához - figyelemmel az 
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára - a Képviselő-testület egyszerű 
többségű (a jelen lévő önkormányzati képviselők több mint felének) 
igen szavazata szükséges. 

 

                                      
                                      
                                      
 Gencsapáti, 2017. február 17.                       
                                      
                                      
                                      
                     (: Bodorkós Ferenc s.k. :)       
                       polgármester         
                                      
                                      
                                      

 



  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
módosítása következtében 2016. január 1-től – a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának 
megakadályozása érdekében – megvalósult a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes 
integrációja, új intézményi formaként jelenik meg a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a 
család- és gyermekjóléti központ. 
 

A települési önkormányzatoknak 2015. október 31-éig felül kellett vizsgálniuk a családsegítés, illetve 
a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok 
biztosítására kötött ellátási szerződést, majd 2015. november 30-áig dönteniük kellett a 
feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról.   
 

A polgármester – a feladatellátás folyamatos és megfelelő színvonalon történő ellátásának 
biztosítása érdekében – 2015. október 8-án megkereste Dr. Puskás Tivadart, Szombathely Megyei 
jogú Város polgármesterét, melyben kérte a támogatását a Pálos Károly Szociális Szolgáltató 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatban.  
 

Dr. Károlyi Ákos, Szombathely Megyei Jogú Város jegyzője 2015. október 15-én kelt levelében 
tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése nem zárkózik el 
a feladat-ellátási szerződés jóváhagyásától, egyben megküldte a fenntartó által meghatározott, a 
2016. március 31-ig érvényes szolgáltatási ellenértékeket.  
 
 
A Képviselő-testület a 2015. október 29-én megtartott testületi ülésén tárgyalt a családsegítés és 
gyermekjóléti feladatok ellátásáról, és 134/2015. (X.29.) számú képviselő-testületi határozatában 
úgy döntött, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 1. napjától a 
Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálattal kívánja ellátatni.  
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. december 11-ei közgyűlésén jóváhagyta a Pálos 
Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által kötendő feladat-ellátási 
szerződéseket. 
A Képviselő-testület felhatalmazása alapján 2016. március 23-án aláírta a feladat-ellátási szerződést, 
az aláírás során megállapodtak, hogy a következő évi központi költségvetési finanszírozás 
bizonytalansága miatt a feladat-ellátási szerződésben foglalt feltételeket 2016. februárjában 
újratárgyalják.  
 
 
Dr. Bencsics Enikő Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és 
Közszolgálati Osztály osztályvezetője 2017. február 15-én a család és gyermekjóléti feladatok, 
valamint a szociális alapszolgáltatási feladatok vonatkozásában megkötött feladat-ellátási 
megállapodás 2017. március 31. napjával történő módosítása érdekében kereste meg az 
Önkormányzatot.  
Ismertette, hogy a módosítás oka elsősorban a térítési díjak változása, valamint a negyedéves 
elszámolásokra vonatkozó határidő és a szolgáltatásokért fizetendő díj megtérítésének határideje. A 
térítési díjak változását a normatíva, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése 
indokolja. 
 
 
 



  

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a térítési 
díjak meghatározása 2017. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig az alábbiak szerint alakul: 
  

a) a család és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában a díj a 2017. évre a magyarországi 
központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú mellékletében meghatározott 
támogatás fajlagos összege – az előzetes számítások szerint – 30 család és gyermekjóléti 
szolgáltatásban részesülő család ellátását biztosítja. 

b) a házi segítségnyújtás vonatkozásában a jogszabály két részre bontja a szolgáltatást: 
o         házi segítségnyújtás személyi gondozás: 1382,- Ft/ gondozási óra 
o         házi segítségnyújtás szociális segítés: 1.752,- Ft/ gondozási óra 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában: 506,- Ft/ gondozási nap. 
  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Önkormányzatunk kizárólag a család és gyermekjóléti szolgáltatásra kötött feladat-ellátási 
szerződést Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a szociális alapfeladatokat saját, 
önálló intézménnyel látja el. 
 

Szombathely Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala által megküldött tájékoztató alapján a központi 
költségvetés által biztosított támogatás 30 család gondozását biztosítja, és a Pálos Károly Szociális 
Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei ellátott családok száma Gencsapátiban 
nem éri a 10 családot,  így többlet finanszírozási igény nem merül fel, a központi költségvetés által, e 
feladat-ellátásra biztosított támogatás maximálisan fedezi a feladat-ellátás költségét, míg a házi 
segítségnyújtás (személyi gondozás), házi segítségnyújtás (szociális segítés), valamint a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjtételeinek változása Gencsapátit nem érinti.   
 
Álláspontom szerint az Önkormányzat a továbbiakban is a Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával 2016. március 23-án megkötött feladat-ellátási szerződés folytatásában érdekelt.  
Fentiek ellenére az Önkormányzatnak át kell tekintenie és gondolkodnia kell egy települési szintű 
család- és gyermekjóléti szolgálat létrehozásában.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a csatolt határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

  

 

  

  

 

 

 

                              
                              

 1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat által biztosított szolgáltatással elégedett, a térítési 
díjak 2017. április 1. napjától történő módosulása 
Gencsapáti Község Önkormányzatát nem érintik, a család és 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok folyamatos és 
megfelelő színvonalú ellátása érdekében a Szombathely 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2016. március 23-án 
megkötött feladat-ellátási szerződés folytatásában érdekelt.  

   

 

 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi 
döntésről tájékoztassa Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát. 

   

                              
     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    
     Határidő: azonnal    
                              
                              

 


