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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban Szt.) módosítása értelmében a települési önkormányzatnak 2015. 
október 31-éig felül kell vizsgálnia a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött 
ellátási szerződést. A 136. § (8) bekezdése alapján a családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás 2016. január 1-étől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. 
2015. november 30-áig dönteni kell a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatok ellátásának a 2016. január 1-étől hatályos rendelkezések megfelelő 
biztosításáról. 
 
 Az Szt 86. §-a alapján a települési önkormányzat köteles biztosítani  

• Családsegítést, 
• Étkeztetést 
• Házi segítségnyújtást, 
• Idősek nappali ellátását, 
valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, a közösségi ellátáshoz, a 
támogató szolgáltatáshoz és az utcai szociális munkához való hozzáférést. 

 
 
Az önkormányzat az ellátási kötelezettségének, szociális szolgáltatást nyújtó: 

• Szolgáltató, intézmény fenntartásával 
• Szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő 

részvétellel, vagy 
• Szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött, a szociális 

szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő 
átvállalásáról szóló ellátási szerződés megkötésével (az állam fenntartói 
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, illetve társulás 
más helyi önkormányzattal, vagy társulással kötött megállapodás útján) 

tehet eleget. 
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A települési önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt.) foglaltak szerint, biztosítja a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekjóléti 
szolgáltatás), valamint, ha nem köteles az ellátás biztosítására (gyermekek napközbeni 
ellátása, gyermekek átmeneti gondozása), szervezi és közvetíti a máshol igénybe 
vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
 
A Gyvt. 94. § (2a) bekezdése alapján a polgármesteri hivatalt működtető települési 
önkormányzat köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. 
 
Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátást más szervvel, személlyel kötött ellátási 
szerződés útján, illetve társulásban is biztosíthatja. 
 
Önkormányzatunk 2008. január1-től csatlakozott a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjához, így társulás útján 
biztosítjuk településünkön az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a 
gyermekjóléti szolgáltatást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az idősek klubját 
és a szenvedélybetegek közösségi ellátását. 
 
2016. január 1. napjától a Fő út 22. szám alatti telephelyen kívánja továbbra is 
biztosítani az ellátásokat az alábbiak szerint. A gyermekgondozási segélyről visszatérő 
telephelyvezető a telephelyvezetői feladatok ellátása mellett az idősek klubjának a 
vezetői feladatait is ellátja, akinek munkáját továbbra is egy fő szociális gondozó 
segíti. A családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást egy szolgáltató keretében egy 
fő szakképzett dolgozó látja el. A változás a házi segítségnyújtást nem érinti, ott 
továbbra is 5 fő főállású szociális gondozó látja el a feladatokat, akik munkáját 2 fő 
tiszteletdíjas ebédhordó segíti. 
 
A szolgáltatások biztosítása az elmúlt években magas szakmai színvonalon 
megfelelően működött ezért javaslom, hogy továbbra is a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjával társulás útján biztosítsuk 
az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a gyermekjóléti 
szolgáltatást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az idősek klubját és a 
szenvedélybetegek közösségi ellátását. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Szajol, 2015. október 15. 
 
 
 Szöllősi József 
  polgármester 
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Határozati javaslat 

 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
……./2015.(X. 22.) határozati javaslata 

 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának felülvizsgálatáról,  

valamint biztosításának módjáról 
 
 

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 
módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést és 
az alábbi döntést hozza: 
 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1. napjától a 
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátását egy szolgáltató keretében a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi 
Központjával kötött társulási megállapodás útján kívánja biztosítani. 
 
 
Határidő: 2015. december 31. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 1./ Képviselő testület tagjai  Helyben 
 2./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
  5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
 3./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
  Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 
  5071 Besenyszög, Szabadság tér 3. 
 4./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
  Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 
  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
  5081 Szajol, Fő út 22. 
 5./ Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja 
 6./ Szajoli Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportja 
 7./ Irattár. 
 
 


