
2019. december 12. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

 

8. napirendi pont – Döntés a család-és gyermekjóléti szolgálatról; 

Előadó: Ambrus Gellért polgármester 

Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2016. január 1-i hatállyal jelentős - a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás integrálását, a család- és gyermekjóléti szolgálatok, valamint család és 
gyermekjóléti központok kialakítását célzó – változtatást vezetett be. 

/a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)  
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.)/ 

Az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettségét differenciáltan állapította meg a jogalkotó. 

 Eszerint: 
1. az önálló polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, és a közös 

önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól 
függetlenül köteles család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni a közös hivatalhoz 
tartozó valamennyi település számára. 

2. a járásszékhely település önkormányzata (lakosságszámtól függetlenül) köteles család- és 
gyermekjóléti központot működtetni a járást alkotó valamennyi település lakossága 
számára. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a lakóhely szintű minimumszolgáltatások a Gyvt. 39-40. §-
ában meghatározott - szervezési, szolgáltatási és gondozási - gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatokat és a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti - szociális, életvezetési és 
mentálhigiénés tanácsadás, családgondozás, stb. - feladatait. 

Teendők az önkormányzatok számára: 
Döntenie kellett a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 
biztosítása módjáról, és kérelmezni kell a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést 
(működési engedély). 

  Az új szervezeti forma szerint kialakításra kerül a  Vámosszabadi Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat. ( Székhely: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.) 

 Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat 
(a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat 
ellátja a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés feladatait. 

A gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítési tevékenységi köréről röviden: 
I. Gyermekjóléti szolgálat 
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 



b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedést, 

c)az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós 
forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás 
célzott és ellenőrzött elosztásában, 

d) szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve 
működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
f) felkérésre környezettanulmányt készít, 
g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
i) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 
j) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, 
k)  nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 
 

 II. Családsegítés: 
A családsegítés szociális alapszolgáltatási forma, amely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a 
működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére. Célja: a  működési 
területén élő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az  életvezetési képesség  megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
Feladata: a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő 
jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, 
intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, 
az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó 
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 
 
Finanszírozás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló  2019. évi LXXI. 
törvény alapján 
 
Család- és gyermekjóléti szolgálat 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  3 780 000 forint/számított létszám/év 
 
A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szoctv., a Gyvt. 
és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően család- és 
gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi 
kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. 
 
A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt 
működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult.  
 
Számított alaplétszám meghatározása: (L: lakosságszám) 
− járásszékhely települési önkormányzatok esetében: L/8 000, 
− fővárosi kerületi önkormányzatok esetében: L/12 000, 
− egyéb önkormányzatok esetében: L/5 000, 
de minimum 1 fő 
 
 
         Ambrus Gellért polgármester sk. 

 

 



Határozati javaslat:  

Vámosszabadi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. létrehozza 2020. január 01. napjától a Vámosszabadi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot 

(székhely: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.), 1 fő teljes állású közalkalmazott 

foglakoztatásával; 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vámosszabadi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

létrehozásához szükséges dokumentumok aláírja. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ambrus Gellért polgármester 

 

Határozati javaslat: 

Családsegítői pályázat kiírásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet családsegítői 

munkakör betöltésére az alábbiak szerint: 

- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

- foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

-a munkavégzés helye: Vámosszabadi, Szabadi u. 57 

-a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 1/2000 SZCSM 

rendelet, illetve a 1997. évi XXXI tv, 1993 évi III. tv előírásai. 

-Pályázati feltételek: 

•         Főiskola, 15/1998 NM rendelet szerint munkakörhöz előírt végzettség, 

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség 

Elvárt kompetenciák: 

•         Kiváló szintű Jó kommunikációs képesség, tolerancia, önálló munkavégzés,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         szakmai önéletrajz, képesítést igazoló dokumentum másolata, erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja:2020. január 15. 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 5. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ambrus Gellért polgármester 

 


