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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXXXIII. törvény értelmében a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással 
integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016. január 1-jétől: 
települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, a járási szinten a család- és 
gyermekjóléti központ keretében. Ennek alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve 
központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai 
hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jön létre.   
 
A családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait 
pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt) tartalmazza.  
 
A fentiek alapján a családsegítés Szt.-ben rögzített szabályai módosításra kerülnek, melyek 
közül kiemelendő, hogy  
 

- módosul a feladat-ellátási kötelezettség szabálya: a családsegítés biztosítása már 
nem lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben biztosítania kell az 
önkormányzatnak, ha polgármesteri hivatalt működtet. 

- az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező szolgáltatás 
lesz, az ellátandó terület nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási 
tartalommal. 

- a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű 
minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása.  

- a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló 
tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhely 
települési önkormányzatokhoz kerül. A járásszékhely településen működő 
szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, 
valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések 
lakosságára. 

- Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a 
szolgálatok és a központok között, valamint a központok részéről szakmai támogatás 
nyújtását írja elő a Gyvt. a szolgálatok részére. 

 
Szintén módosulnak a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ Gyvt-beli 
szabályai, melyek közül kiemelendő, hogy: 
 

- polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat lakosságszámtól 
függetlenül köteles család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni, 

- a járásszékhely település lakosságszámtól függetlenül köteles család és gyermekjóléti 
központot működtetni. 

 
A Gyvt. 40. § (3) bekezdése értelmében gyermekjóléti központnak minősül az az önálló 
intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként 
működő gyermekjóléti szolgálat, amely az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek 
családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos 
speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.  
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Tekintettel arra, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől 
kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig szükséges létrehozni az 
új intézményeket, vagy a szükséges átalakításokat elvégezni. 
 
Ennek érdekében az alábbi feladatokat szükséges elvégezni: 
 
2015. november 30-ig kell dönteni a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő 
biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezni kell a szolgáltatói nyilvántartásba 
bejegyzett adatok módosítását.  
 
Fenti feladatokon túl fel kell mérni az illetékességi területen azt, hogy, egyrészt a hatósági 
feladatokhoz kapcsolódó tevékenység, másrészt a speciális szolgáltatások biztosítása milyen 
erőforrások biztosítását igényli és milyen módon szervezhető meg a közfeladat ellátás.  
 
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa a hatósági tevékenységhez kapcsolódó/illetve 
egyéb speciális feladatai ellátása során megjelenik a járás illetékességi területéhez tartozó 
településeken, mely települések család- és gyermekjóléti szolgálatainak adott esetben helyet 
és infrastruktúrát kell biztosítania részére. A hely és infrastruktúra biztosításáról a 
járásközpontnak és az érintett települési önkormányzatnak kell megállapodást kötni. 
Ennek előkészítése érdekében egyeztetést kell folytatni a járáshoz tartozó települések 
önkormányzataival. 
A speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférést a járás településein jelentkező igényeknek 
megfelelően kell biztosítani. Ez nem azt jelenti, hogy fizikailag kizárólag járásközpontban 
lesz a feladatellátás, szükség szerint helybe kell vinni bizonyos szolgáltatásokat.  
Fel kell mérni, hogy az adott járásban milyen módon oldható meg a szakemberek és az 
igénybevevők közlekedtetése (szolgálati gépjármű, egyéb közösségi közlekedési megoldás, 
stb.).  
A járásközpont feladata, hogy áttekintse ezen módozatokat és kezdeményezzen esetleg 
változtatásokat, amennyiben a szükségletek ezt indokolják.  
 
A törvénymódosítás okán minden települési önkormányzatnak kell család- és gyermekjóléti 
szolgálatot működtetni 2016. január 1-től. A települési önkormányzat dönt a feladat ellátás 
módjáról mind a családsegítés, mind a gyermekjóléti szolgáltatás esetében. A jogszabály 
egyértelműen meghatározza a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó 
feladatokat, amelyeket el kell látni.  
 
A 2016. január 1. napjától hatályos Szt. 64. § (6) bekezdése a családsegítés a gyermekjóléti 
szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre. A család és gyermekjóléti szolgálat 
ellátja a családsegítés (4) bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.  
 
Az Szt. 64. §. (4) bekezdés értelmében a családsegítés keretében biztosítani kell  
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 
megoldásának elősegítését, 
d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést, 
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 
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pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 
f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat, 
g) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt településen és fővárosi 
kerületben működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a menedékjogról szóló törvényben 
meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését, 
h) a járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a család szociális 
helyzetének átfogó vizsgálata alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat 
meghatározó, a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra – a jogosultsági feltételek fennállása esetén 
– kötelező szociális diagnózis készítését azzal, hogy a feladat ellátásába bevonhatja a nem 
járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatót. 
 
Gyvt. 39. §: (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 
Család- és gyermekjóléti szolgálat 
40. § (1) A települési önkormányzat a 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatait önálló intézményként, illetve családsegítő szolgálat, vagy a 96. § (4)–(5) bekezdései 
szerinti egészségügyi vagy nevelési-oktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben 
önálló intézményegységként, illetve a külön jogszabályban meghatározott képesítési 
előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja (a továbbiakban együtt: 
gyermekjóléti szolgálat).A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése 
szerinti feladatait. 
 (2) A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. 
 
A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 
64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl 
a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és 
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít 
aa) utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát, 
ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. § és 
a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást, 
ac) – ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát, 
ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 
ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 
af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát; 
b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében 
ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén 
a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 
bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a 
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leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző 
pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére, 
bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a 
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző 
pártfogását, 
bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez – az 
otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel 
együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a 
szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 
be) utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő 
visszailleszkedéséhez, 
bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozást 
végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő 
nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) 
készít; 
c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 
számára. 
 
 
 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás működésének jelenlegi módja, szervezeti 
keretei: 
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat a Pásztói Gondozási Központ keretében működik, 
mely az intézmény önálló szervezeti, szakmai egysége.  
A szolgálat ellátási területe: Pásztó területe. 
Pásztó területén a családgondozási feladatokat 2 fő családgondozó látja el. 
A gyermekjóléti szolgálat feladatait 2 fő családgondozó végzi. 
 
Tekintettel arra, hogy 2016. január 1-jétől a család-és gyermekjóléti központ illetékességi 
területe kiterjed a járáshoz tartozó települések területére is, így megnövekedett esetszámmal 
kell számolni a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenység, valamint a speciális 
szolgáltatások biztosítása vonatkozásában. 
 
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat jelenleg is szociális intézményünk, a Pásztói 
Gondozási Központ önálló szakmai egységeként működik. Javaslom, hogy 2016. január 1-
jétől ez a szakmai egység alakuljon át, és a törvényi szabályozásnak megfelelően 
működjön a Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti egységeként.  
 
A család- és gyermekjóléti szolgálat és a család- és gyermekjóléti központ finanszírozási 
szabályait a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. 
számú melléklete tartalmazza. A központi költségvetés a számított szakmai létszám 
alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot, illeve központot 
működtető települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos 
költségei figyelembevételével.  
 
A végrehajtási rendelet tervezete szerint a szakmai létszám Pásztó esetében a 
következőképpen alakulhat:  
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Család- és Gyermekjóléti Központ: 
 
A szakmai jogszabály alapján előírt létszám 
Intézményvezető: 1 fő (esetünkben intézményegység vezető) 
Családgondozó: 2,3 fő 
Esetmenedzser/tanácsadó: 4,6 fő 
 
Összesen: 7,9 fő ≈ 8 fő 
 
A költségvetési törvény szerint számított és finanszírozott létszám:  
család- és gyermekjóléti szolgálat ellátására: 1,2 fő 
család- és gyermekjóléti központ további feladatainak ellátására: 4,5 fő + 1 fő kiegészítő 
létszám. 
 
Összesen: 6,7 fő 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és Gyermekjóléti Központ 
kialakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (9) bekezdése alapján felülvizsgálta a 
családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti 
kereteit. 

 
1. A Pásztói Gondozási Központ önálló szakmai egységeként létrehozza a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat bázisán a Család- és Gyermekjóléti Központot a következő 
szakmai létszámmal:  

Intézményegység-vezető: 1 fő 
Családgondozó: 2,5 fő 
Esetmenedzser/tanácsadó: 4,5 fő 
 

2. Az új szakmai egység szolgáltatói nyilvántartásba vételét 2015. november 30-ig 
kezdeményezni kell. 
 

3. A Képviselő-testület 2015. decemberi ülésére a döntésnek megfelelően kell 
beterjeszteni a Pásztói Gondozási Központ alapító okiratának módosítását. 
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a járáshoz tartozó települések 
önkormányzataival a család- és gyermekjóléti központ működésével összefüggő 
feladatok ellátásához szükséges együttműködés kialakítása érdekében. 

 
Határidő: szöveg szerint    
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 
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5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pásztói Gondozási 
Központ vezetőjét, hogy az intézményegység-vezetői és a szakmai létszám betöltésére 
e határozatban foglaltak és a törvényi előírások szerint intézkedjen. 

 
Határidő: 2016. január 1.    
Felelős: Borbélyné Válóczi Marianna PGK intézményvezetője 
 
Pásztó, 2015. november 18. 
 

Bartus László 
osztályvezető 

 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Sándor Balázs  
         jegyző 
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