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Előterjesztés címe és tárgya:  

Javaslat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó 

Társuláshoz való csatlakozásra feladatellátási szerződés megkötésével 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. 

- Társulási Megállapodás 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. 

A 2016. január 1. napjától hatályos a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (Szt.) 86. § (1) bekezdése a következőkben rendelkezik: 

„6. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani  

a) a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal 

székhelye a településen van,  

b) étkeztetést,  

c) házi segítségnyújtást,  

d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat,  

e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést.” 

A 2016. január 1. napjától hatályos a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § (2a) bekezdése a következőkben rendelkezik: 

„(2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati 

hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi 

önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 

szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési 

önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös 

önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki.” 

Fentiekre és a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás megszűnésére való tekintettel kérem, hogy a képviselő-testület 

döntsön arról, hogy Csabdi Község 2016. január 1. napjától csatlakozik az Esély Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társuláshoz feladatellátási megállapodás 

aláírásával.  

 

2. 

Minden önkormányzatnak meg kell hozni a döntését október 31-ig, hogy a feladatellátást 

településükön milyen formában kívánják biztosítani 2016. január 1. napjától. Fentiekre 

tekintettel javasolom, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen a 

Képviselő-testület meghozni döntését.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a határozati javaslat megvitatására, illetőleg elfogadására. 

 

Alcsútdoboz, 2015. október 20. 

 

Huszárovics Antal 

   polgármester 

 

Határozati javaslat 1: 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.29.) számú határozata 

az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társuláshoz 

feladatellátási szerződés megkötésével történő csatlakozásáról  

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/221785?listid=&tvalid=2016.1.1.#sid1030144
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/221785#sid1027584
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/221785?listid=&tvalid=2016.1.1.#sid1029120
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1. Csabdi Község Önkormányzata úgy nyilatkozik, hogy feladatellátási szerződés 

megkötésével csatlakozni kíván az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézmény Fenntartó Társuláshoz.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az Esély Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulással feladatellátási 

megállapodás aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 

megküldésével értesítse a Társulás Elnökét a Képviselő-testület döntéséről. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat 2: 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.29.) számú határozata 

a családsegítés, gyermekjólét, házi segítségnyújtás, valamit gyermekétkeztetés  

feladatellátásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a családsegítés, 

gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, valamit szociális étkeztetés feladatellátását 

2016. január 1. napjától az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 

Fenntartó Társulással kötendő feladatellátási megállapodással, a Társulás által fenntartott 

intézmény útján kívánja ellátni.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 
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