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Ózd, 2015. október 29.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2015. július 6-ai ülésén fogadta el az egyes szociális gyermekvédelmi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt.
Az elfogadott törvény értelmében a családsegítés csak a gyermekjóléti szolgáltatással
integráltan –egy szervezeti és szakmai egységben- működhet 2016. január 1-jétől. Települési
szinten család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten család- és gyermekjóléti központ
keretein belül.
A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ szabályai módosításra kerülnek,
melyek közül kiemelendő, hogy módosul a feladat ellátási kötelezettség szabálya:
-

-

polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat és a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles család- és
gyermekjóléti szolgálatot,
járásszékhely település lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti
központot működtetni.

A jövőben is lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy
társulás útján történő feladatellátás mind a szolgálat, mind a központ feladatai
vonatkozásában.
Az önkormányzatoknak 2015. október 31-éig felül kell vizsgálniuk a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásnak módját, szervezeti kereteit és az e feladatok
biztosítására kötött ellátási szerződést, vagy szerződéseket.
A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-ig kell dönteniük a feladatellátás új
rendelkezéseknek megfelelő biztosítási módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.
Ózd Város Önkormányzata jelenleg a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az Ózd
Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény keretein belül működő Családsegítő Szolgálat és a
Gyermekjóléti Központ által biztosítja.
Az ÓTSZEGYII ezen intézményi egységei a járás csaknem összes településén ellátták
feladataikat.
Az ÓTSZEGYII vezetőjének tájékoztatása szerint 2016. január 1-jétől Család- és
Gyermekjóléti Központot kívánnak működtetni, amely a jövőben vállalja a járás
településeinek vonatkozásában a törvényben előírt feladatok ellátását.
Fentieket figyelembe véve javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Ózd város
Önkormányzata a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatait 2016. január 1-jétől

társulás útján történő feladatellátással, az ÓTSZEGYII intézményi egységeként létrehozandó
Család- és Gyermekjóléti Központon keresztül lássa el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (X.29.) határozata
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
2016. január 1-jétől történő ellátási formájáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Ózd Város Önkormányzata felülvizsgálta a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásnak módját, szervezeti kereteit és az e feladatok
biztosítására kötött megállapodásokat.
2. Ózd Város Önkormányzata a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatait 2016. január 1-jétől társulás útján történő feladatellátással, az
ÓTSZEGYII intézményi egységeként létrehozandó Család- és Gyermekjóléti
Központon keresztül kívánja ellátni.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Ózd Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott Társulási Megállapodást terjessze a
Képviselő-testület elé.
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