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E l ő t e r j e s z t é s  

 

kötelező önkormányzati feladat átadására a  

Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak  

(Képviselő-testület 2016. január 20-i nyílt ülésére) 
 

 

A szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény ( továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény ( továbbiakban: Gyvt.)  

jelentős mértékben módosul 2016. január 1. napjától. A családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgálat egy közös szervezetbe integrálódik. 
 

A jogszabályi változások következtében minden települési önkormányzatnak kötelező feladata 

a család és gyermekjóléti szolgálat, továbbá a járás székhely településnek a család és 

gyermekjóléti központ működtetése. További változás, hogy közös önkormányzati hivatal 

esetén a székhely település önkormányzata a feladat ellátás kötelezettje.  

 

Kunfehértó Község Önkormányzata mind a családsegítés, mind a gyermekjóléti feladatait a 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulással kötött, az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok 

ellátása átadás-átvételi megállapodás útján látja el, melyet továbbra is a Társulással kíván 

ellátni. 

 

A fentiek értelmében módosítani szükséges az Önkormányzat és a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás között fennálló Feladat-ellátási szerződést. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

által meghatározott család és gyermekjóléti szolgálat, illetve család és 

gyermekjóléti központ kötelezően ellátandó feladatát a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás útján kívánja ellátni. 

 

2.) Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunfehértó 

Község Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

között az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása átadás-

átvételi megállapodás 1. és 4. pontját 2016. január 1. napjától az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

 „1. A Felek megállapodnak abban, hogy Kunfehértó Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szoctv.) 

meghatározott: 

- házi segítségnyújtás (63. §),  

- család- és gyermekjóléti szolgálat (Szoctv. 136. § (8); Gyvt. 

(174. § (4)), 

- idősek nappali ellátása/idősek klubja (65/F (1) bek.)  

szociális alapszolgáltatás feladatát,  



 

- idősek otthona (68. § (1) bek.)  

szakosított ellátás feladatát,  

 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) meghatározott: 

- család- és gyermekjóléti szolgálat (Szoctv. 136. § (8); Gyvt. 

(174. § (4)), 

- családok átmeneti otthona (51. §)  

gyermekjóléti alapellátás feladatát 

 

a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata(i) alapján teljes 

körűen átadja határozatlan időre a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulásnak.” 

 

„4. A felek megállapodnak abban, hogy az intézmény működtetéséhez 

a Társulás vagy a hatályos jogszabályok alapján az állami 

támogatás igénylésére jogosult szervezet állami támogatást 

igényel a mindenkori hatályos költségvetéséről szóló tv. alapján.” 

 

 

3.) Kunfehértó Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a 2.) 

pontban meghatározott szerződés, valamint a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat és központ 2016. január 1. napjától történő 

működéséhez szükséges dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: 2016. január 21. 

Felelős:    polgármester 

 

 

Kunfehértó, 2015. december 15. 

 

 

 

 
(: Huszár Zoltán :) 

polgármester 


