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Tisztelt Képviselő-testület!
A) Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a családés gyermekjóléti központi feladatok ellátási módjáról
Az Országgyűlés 2015. július 6-i ülésén elfogadta az egyes szociális és
gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII.
törvényt.
A törvény értelmében települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálat, járási
szinten család- és gyermekjóléti központ működhet 2016. január 1-jétől. Ettől az
időponttól kezdve a családsegítés csak a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan –
egy szervezeti és szakmai egységben – működhet.
Az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező szolgáltatás
lesz, az ellátandó terület nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási
tartalommal:
 a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű
minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös
önkormányzati hivatal esetén 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
járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerülnek. A járásszékhelyen
működő szolgáltató illetékességi területe kiterjed a járást alkotó települések
lakosságára a fenti feladatok vonatkozásában.
Fontos, hogy 2016. január 1-jétől módosulnak a feladat ellátási kötelezettség
szabályai:
 a polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat és a közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat
lakosságszámtól függetlenül köteles családsegítést biztosítani és gyermekjóléti
szolgálatot működtetni;
 a járásszékhely település, a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú
város lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti központot
működtetni.
Tekintettel arra, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig
szükséges az új szabályok szerint feladatellátási kötelezettséggel bíró

2

önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket, vagy a szükséges
átalakításokat elvégezniük.
Ennek érdekében a települési önkormányzatoknak az alábbi feladatokat szükséges
elvégezniük:
 2015. október 31-ig felül kellett vizsgálniuk a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és
az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést, vagy szerződéseket.
(Továbbra is lehetséges a társulás útján történő feladatellátás mind a
szolgálat, mind a központ feladatai vonatkozásában.)
 2015. november 30-ig dönteniük kell a feladatellátás új rendelkezéseknek
megfelelő biztosítási módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.
A képviselő-testület a 2015. október 28-i ülésén tájékoztatót hallgatott meg a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának, szervezeti
kereteinek felülvizsgálatáról.
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 2006. december 31-ig
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő „VMJV
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata” intézmény látta el. A törvényi
szabályozás lehetőséget biztosított és biztosít a fenti szolgáltatások társulás útján
történő ellátására. Ezzel a lehetőséggel élt Veszprém és további tíz település
önkormányzata, amikor 2007. január 1-jével társulási megállapodást kötöttek a
családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok közös ellátására. A jogi
személyiséggel nem rendelkező társulás neve: Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás, székhelye: Veszprém, Óváros tér 9.
A feladatellátó intézmény neve ekkor: VMJV Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata (Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.).
2013. július 1-jével a társulás jogi személyiségű társulássá alakult át.
2013. október 1-jétől az intézmény neve Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti
Központ és Családok Átmeneti Otthona.
A jogszabály továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy 2016. január 1-je után is
társulási formában lássák el a települések a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás
és a központ feladatait.
Az intézmény integrált intézményként működik jelenleg is és mind a családsegítés,
mind pedig a gyermekjóléti szolgáltatással összefüggő feladatokat ellátja.
Javaslom ezért a tisztelt képviselő-testületnek, döntsön arról, hogy a fenti
feladatokat, valamit a család- és gyermekjóléti központ járásra kiterjedő feladatait is
a társulás által fenntartott költségvetési szerv keretein belül biztosítsa. (A családok
átmeneti otthonát a jogszabályi változások nem érintik.)
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B) Döntés
a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
A család- és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a család- és gyermekjóléti központi
feladatok részben átalakulnak, kiegészülnek.
A társulási megállapodásban rendelkezni kell a költségvetési szerv nevéről is. A
költségvetési szerv elnevezése a megváltozott feladatellátást tükröző elnevezésre
változna. Ezeket a változásokat át kell vezetni a társulási megállapodáson is.
Ezen kívül teljes körűen megtörtént a társulási megállapodás szövegének az
áttekintése és:
a) annak aktualizálását javasoljuk azon rendelkezések esetében, ahol az idő
múlásával okafogyott tartalmi elemek, pl. évszám van,
b) a magasabb szintű jogszabályra tekintettel a rendelkezés szövegezését
pontosítani kell,
c) az egyszerűbb társulási tanácsi döntéshozatalra tekintettel a minősített
többséghez szükséges szavazatszám – a törvényi kereteken belül – 7
szavazatról 6 szavazatra csökkenne
d) a gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben” című, TIOP-3.4.1.
B-11/1-2012-0005 azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatos
rendelkezéseket törölni kell a társulási megállapodásból, mert a projekt egyes
elemeinek megváltoztatásához az irányító hatóság nem járult hozzá, így a
társulás a támogatási szerződést nem köthette meg.
e) a társult tagok lakosságszámát rögzítő melléklet aktualizálásra került.
C) Hozzájárulás a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona alapító okiratának módosításához
A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási megállapodásának 17. pontja a következőről rendelkezik:
„17. A 14. pont szerinti költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról szóló
társulási tanácsi határozat érvényességéhez a társulás tagjai képviselő-testületeinek
minősített többséggel hozott döntése szükséges, ha a módosítás a költségvetési
szerv székhelyére, közfeladatára, működési körére irányul.”
A társulási megállapodás módosításával párhuzamosan a társulás társulási
tanácsának – a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás változására
tekintettel – módosítania kell a költségvetési szerv alapító okiratát. A döntés
érvényességéhez a fenti rendelkezésnek megfelelően, mivel a költségvetési szerv
alapító okiratban megjelölt közfeladata változni fog, szükséges a társult
önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott határozata.
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A „C”jelű határozati javaslat szerint a képviselő-testület hozzájárulna a költségvetési
szerv alapító okiratának módosításához.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, egyúttal
tájékoztatom képviselő-társaimat arról, hogy az előterjesztés a törvénymódosítások
alapján készült, tekintettel arra, hogy a végrehajtási rendeletek még nem jelentek
meg.
Eplény, 2015. november 17.
Fiskál János
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A)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (XI. 25.) határozata
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a család- és
gyermekjóléti központi feladatok ellátásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a család- és gyermekjóléti
központi feladatok ellátási módjáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1-jétől a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a család- és
gyermekjóléti központi feladatok ellátását a Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési
szerv keretei között kívánja biztosítani.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről
tájékoztassa a Társulási Tanácsot, valamint a munkaszervezeti feladatokat
ellátó hivatal jegyzőjét.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 2015. november 30.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
Angyal Éva irodavezető
Eplény, 2015. november 25.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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B)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (XI. 25.) határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást
módosító megállapodás aláírására.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási
Tanácsának elnökét a testület döntéséről.
Felelős:

2. pont tekintetében Fiskál János polgármester,
3. pont tekintetében dr. Mohos Gábor jegyző

Határidő:

2. pontot érintően: 2015. december 5.
3. pontot érintően: azonnal

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
Eplény, 2015. november 25.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.
(XI. 25.) határozatához
1. A Társulási Megállapodás 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Barnag Község Önkormányzata 8291 Barnag, Fő u.33., Kulin Miklós György
polgármester,
Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi u. 64., Fiskál János
polgármester,
Hidegkút Község Önkormányzata 8247 Hidegkút, Fő u.67., Dr. Kriszt András
polgármester,
Mencshely Község Önkormányzata 8271 Mencshely, Fő u.21., Rauch Csaba
polgármester,
Nagyvázsony Község Önkormányzata 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96., Fábry
Szabolcs János polgármester,
Nemesvámos Község Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek u.7.,
Sövényházi Balázs polgármester,
Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fő u.32., Szenger István Bálint
polgármester,
Tótvázsony Község Önkormányzata 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101., Sipos
Ferenc polgármester,
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9.,
Porga Gyula polgármester,
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 8248 Veszprémfajsz, Fő u.57., Fertig
József polgármester,
Vöröstó Község Önkormányzata 8291 Vöröstó, Fő u.58., Rákos Margit
polgármester. ”
2. A Társulási Megállapodás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A Társulás alaptevékenységét a kormányzati funkciók szerint a
megállapodás 2. melléklete tartalmazza:”
3. A Társulási Megállapodás 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A Társulás biztosítja a fenntartásában működő Veszprémi Családsegítő és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény által:
a) a családsegítést valamennyi társult tag önkormányzat közigazgatási
területén,
b) a gyermekjóléti szolgáltatást valamennyi társult tag önkormányzat
közigazgatási területén,
c) a családok átmeneti otthona szolgáltatás valamennyi társult tag
önkormányzat közigazgatási területén,
d) a gyermekjóléti központ szolgáltatásait Veszprémi járás területén.
e) az adósságkezelési tanácsadást Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és Nemesvámos Község Önkormányzata közigazgatási
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területén – a bejelentett lakóhellyel, vagy életvitelszerűen a településen
tartózkodása esetén a bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező –,
adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy részére.”
4. A Társulási Megállapodás 9.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.4. A Társulási Tanács elnökét, és elnökhelyettesét a Társulási Tanács saját
tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg.”
5. A Társulási Megállapodás 12.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.2. A minősített többséget igénylő döntés meghozatalához, Veszprémmel
együtt, legalább hat tag szavazata szükséges.”
6. A Társulási Megállapodás 13. a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) azokban az esetekben, amikor Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény szerint a képviselő-testület döntését minősített többséggel
hozza meg,”
7. A Társulási Megállapodás 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A Társulás által fenntartott költségvetési szerv neve: Veszprémi
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény”
8. A Társulási Megállapodás 18.1. alpontja törlésre kerül.
9. A Társulási Megállapodás 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. A társulási fenntartású költségvetési szerv által nyújtott közszolgáltatást
igénybe venni, ha a társult tag korábban arra nem tartott igényt, csak
akkor lehet, ha a működési engedély, szolgáltatói nyilvántartás
módosításával összefüggő személyi, tárgyi feltételek megteremtése a
feladatellátásban már résztvevő tagok részére többletkötelezettséggel sem
az egyszeri, sem a rendszeres kiadásokat érintően nem jár, vagy a
feladatellátást igénylő tag a többletköltségek finanszírozást átvállalja.”
10. A Társulási Megállapodás 35-37. pontjai elhagyásra kerülnek.
11. A Társulási Megállapodás 1. melléklete helyébe a megállapodás 1. melléklete
lép.
12. A Társulási Megállapodás 3. melléklete helyébe a megállapodás 2. melléklete
lép.
Barnag, 2015 ………………
Eplény, 2015. ………………
Hidegkút, 2015. ………………
Mencshely, 2015. ………………
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Nagyvázsony, 2015. ………………
Nemesvámos, 2015. ………………
Pula, 2015. ………………
Tótvázsony, 2015. ………………
Veszprém, 2015. ………………
Veszprémfajsz , 2015. ………………
Vöröstó, 2015. ………………….
Záradék
A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselőtestületei, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzési hatállyal, fentiek szerinti
testületi ülésükön, az alábbi számú határozatukkal hagyták jóvá.
Önkormányzat neve

határozata

polgármester neve, aláírása
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„ 1. melléklet a Társulási Megállapodást módosító megállapodáshoz

Sorszám

A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA

Tag neve, székhelye:

1.

Barnag Község Önkormányzata
8291 Barnag, Fő u.33.
2. Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi u. 64.
3. Hidegkút Község Önkormányzata
8247 Hidegkút, Fő u.67.
4. Mencshely Község
Önkormányzata
8271 Mencshely, Fő u.21.
5. Nagyvázsony Község
Önkormányzata
8291 Nagyvázsony,
Kinizsi u. 96.
6. Nemesvámos Község
Önkormányzata
8248 Nemesvámos, Fészek u.7.
7. Pula Község Önkormányzata
8291 Pula, Fő u.32.
8. Tótvázsony Község
Önkormányzata
8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.
9. Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
10. Veszprémfajsz Község
Önkormányzata
8248 Veszprémfajsz, Fő u.57.
11. Vöröstó Község Önkormányzata
8291 Vöröstó, Fő u.58.
Társulás összlakosságszáma:

lakosságszáma*

Belépés
időpontja

A Társulási
Tanácsban
képviseli
(polgármester)

152

2007. 01. 01.

Kulin Miklós György

529

2013. 01. 01.

Fiskál János

457

2007. 01. 01.

Dr. Kriszt András

255

2007. 01. 01.

Rauch Csaba

1 788

2007. 01. 01.

Fábry Szabolcs János

2 808

2007. 01. 01.

Sövényházi Balázs

207

2007. 01. 01.

Szenger István Bálint

1 383

2007. 01. 01.

Sipos Ferenc

57 689

2007. 01. 01.

Porga Gyula

259

2007. 01. 01.

Fertig József

90

2007. 01. 01.

Rákos Margit

65 617

* A lakosságszám 2015. január 1-jén.”
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„ 2. melléklet a Társulási Megállapodást módosító megállapodáshoz
Költségek és a költségviselés módja
1. A ténylegesen felmerülő kiadásokat a ténylegesen felmerült és teljesített
költségek és az alábbiak szerint figyelembe vehető – teljesült – bevételek
különbözeteként kell megállapítani.
2. A Társulás fenntartásában működő Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény, mint költségvetési szerv működtetésének, üzemeltetésének,
az általa ellátott közfeladatok biztosításának forrása:
a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott
állami támogatás,
b) az ellátottak által fizetett térítési díj,
c) egyéb intézményi bevételek,
d) intézményi támogatás.
3. Az intézményi támogatás meghatározása:
Amennyiben a fentiekben meghatározott bevételek (az intézményi támogatás
nélkül) nem fedezik a kiadásokat, a társult önkormányzatok lakosságszám
alapján fizetnek a feladatellátó Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulásnak az alábbiak szerint:

ténylegeskiadás - bevétel
x a társult önkormányzat lakosságszáma
társulás tagjainakösszlakosságszáma
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C)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (XI. 25.) határozata
a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti
Otthona alapító okiratának módosításához történő hozzájárulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona
alapító okiratának módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő Szolgálat,
Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona alapító okiratának 2016.
január 1-i hatállyal történő módosításához a költségvetési szerv közfeladatát
érintően – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben meghatározottak szerint – hozzájárul.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási
Tanácsának elnökét a testület döntéséről.
Felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: azonnal
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
Eplény, 2015. november 25.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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