SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
(kiegészülve a 24-25. kérdésekkel
frissítve: 2015. október 6.)
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti
szolgálatok, valamint család és gyermekjóléti központok kialakítása

2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy
szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és
gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.
Mindkét szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat marad.
Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekjóléti
szolgálat és központ feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza. A két törvény szakmai
végrehajtási rendelete 2015. év őszén jelenik meg.
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 irányába.
Tekintettel arra, hogy családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől
kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig szükséges az új
szabályok szerint feladatellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk
az új intézményeket, vagy a szükséges átalakításokat elvégezniük.

Az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya felé folyamatosan
érkeznek kérdések fentiekkel kapcsolatban, a közérdeklődésre tekintettel hoztuk létre a
GYIK felületet, mely folyamatos bővülésével segítséget jelenthet a szakmai számára.

1. Kérdés: Mely jogszabályokban találhatók meg a változások? Mikortól kell alkalmazni
az új előírásokat?
Válasz:
A változásokat az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló
2015. évi CXXXIII. törvény tartalmazza, a vonatkozó rendelkezések szakaszosan lépnek
hatályba: egy részük 2015. augusztus 1. napjával lépett, a továbbiak 2016. január 1. napján
lépnek hatályba.
2. Kérdés: Milyen módon változik az önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége?
Válasz:
A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati
feladatként jön létre.
Az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az
ellátandó terület nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal.
Általánosságban az új feladatmegosztás a következők szerint alakul:
 a
települési
önkormányzatok
feladatkörében
marad
a
lakóhely
szintű
minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati
hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös
hivatalhoz tartozó valamennyi településen;
 a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek,
valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési
önkormányzataihoz kerül. A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi
területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális
szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. A fővárosi
kerületeknek a jövőben is biztosítaniuk kell a gyermekjóléti szolgáltatásokat.
A családsegítés biztosításának Szt.-beli szabályai módosulnak 2016. január 1-jétől,
családsegítés biztosítására az a települési önkormányzat köteles, amely polgármesteri hivatalt
működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van.
Szt. 86. § (1) bekezdés a) pont:
„86. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani
a) a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal
székhelye a településen van,”
A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ biztosításának Gyvt.-beli szabályai
módosulnak 2016. január 1-jétől:
 polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat és a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles
gyermekjóléti szolgálatot működtetni.
 a járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú
város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni;
Gyvt. 94. § (2a), (4) bekezdés:
„94. §
(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.
…
(4) A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú
város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. A
járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára
terjed ki.”
3. Kérdés: Milyen feladatai vannak a települési önkormányzatnak az átalakítással
kapcsolatban?
Válasz:
Tekintettel arra, hogy családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől
kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig szükséges az új
szabályok szerint feladatellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az új
intézményeket, vagy a szükséges átalakításokat elvégezniük. Ennek érdekében a települési
önkormányzatoknak 2015. október 31-éig felül kell vizsgálniuk a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést.
Az ellátási szerződések vonatkozásában kiemelendő, hogy a Gyvt. 2016. január 1-jétől már
nem engedi a gyermekjóléti központ feladatainak egyházi fenntartóval és nem állami
fenntartóval kötött ellátási szerződés útján történő biztosítását, ezért erre a feladatellátás
megszervezésekor figyelemmel kell lenni. Ugyanakkor továbbra is lehetséges a más települési
önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy társulás útján történő feladatellátás mind a
szolgálat, mind a központ feladatai vonatkozásában. A szolgálat vonatkozásában társulásos
feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a közös hivatalok egységét
megbontani.
A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-áig kell dönteniük a feladatellátás új
rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. Ha a fenntartó a kérelmet
határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezett
adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.
A fenti feladatokon túl a járásközpont települési önkormányzatának, valamint a fővárosi
kerületi önkormányzatoknak a család- és gyermekjóléti központ keretében biztosítandó
feladatok ellátását megalapozandó fel kell mérni az illetékességi területen azt, hogy egyrészt a
hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenység, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása
milyen erőforrások biztosítását igényli és milyen módon szervezhető meg a közfeladat ellátás.
4. Kérdés: Lehet továbbra is társulásos formában megszervezni az ellátást?
Válasz:
A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai a jövőben is elláthatóak társulás keretében,
azonban figyelembe kell venni az ellátási területre vonatkozó törvényi szintű szabályokat.
5. Kérdés: A járásközpont települési önkormányzatának milyen módon kell ellátni a
család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központ feladatait?
Egy intézmény keretében, külön intézményt kell létrehozni?

Válasz:
A járásközpont települési önkormányzatának önálló szakmai egységben kell a család- és
gyermekjóléti szolgálat és a család- és gyermekjóléti központ feladatait biztosítania. A
járásközpont települési önkormányzatának egy működési engedélye lesz a két feladat
ellátásra.
Az önálló szakmai egység biztosítása történhet önálló intézményben, illetve más intézmény
szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként. (ld. 6. kérdés). Fontos, hogy a
munkarend meghatározása a fenntartó és az intézményvezető feladata, amit a szakmai és
szervezeti szabályzat és a szakmai program rögzít.
6. Kérdés: A család- és gyermekjóléti szolgálat működhet-e más szociális
alapszolgáltatással, szakosított szociális ellátással, vagy gyermekjóléti alapellátással
integráltan egy intézmény keretében?
Válasz:
A szolgáltatás megszervezhető önálló, illetve integrált szervezeti formában.
Például a család és gyermekjóléti szolgálat önálló intézményként egy szakmai egységben egy
intézményvezetővel működhet egy vagy több telephelyen is, és működhet egy szakmai
egységként szakmai egység vezetőjével például egy integrált szociális intézményben, ahol a
többi szakmai egység más szociális-, gyermekjóléti-, egészségügyi-, köznevelési szolgáltatást
nyújt.
7. Kérdés: A család- és gyermekjóléti központ működhet-e más szociális
alapszolgáltatással, szakosított szociális ellátással, vagy gyermekjóléti alapellátással
integráltan egy intézmény keretében?
Válasz:
A szolgáltatás megszervezhető önálló, illetve integrált szervezeti formában.
8. Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha az önkormányzat nem állami, egyházi
fenntartóval kötött ellátási szerződés keretében biztosította a családsegítést, a
gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti központ feladatait?
Válasz:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
2016. január 1-jétől már nem engedi a gyermekjóléti központ feladatainak egyházi
fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján történő biztosítását,
ezért erre a feladatellátás megszervezésekor figyelemmel kell lenni. Ugyanakkor továbbra is
lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy társulás útján
történő feladatellátás mind a szolgálat, mind a központ feladatai vonatkozásában. A szolgálat
vonatkozásában társulásos feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet
a közös hivatalok egységét megbontani.
Az Szt. lehetőséget ad arra, hogy a családsegítés keretében nyújtott szolgáltatásokat részben
vagy egészben külső szervezet biztosítsa.(Szt. 122/A. – 122/C. § Az intézményi szolgáltatások
ellátása intézményen kívüli szervezet által).
A Gyvt. ezt a lehetőséget nem rögzíti, azonban nem is tiltja a gyermekjóléti szolgáltatás
vonatkozásában.

9. Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a családsegítés vagy a gyermekjóléti
szolgáltatás közül csak egy egyik szolgáltatást látta el saját intézménye útján az
önkormányzat, a másik szolgáltatást ellátási szerződéssel biztosította?
Válasz:
Mivel 2016. január 1-től a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás egy intézmény
keretében, család- és gyermekjóléti szolgálatként kell működjön, így döntenie kell az
önkormányzatoknak, hogy saját intézménye útján, vagy ellátási szerződéssel biztosítja a
jövőben a feladatellátást, de megosztani nem lehet.
10. Kérdés: Dönthet-e úgy egy közös hivatal, vagy önálló hivatal, aki eddig társulásos
formában biztosította a családsegítést, illetve a gyermekjóléti szolgáltatást, hogy a
jövőben önállóan, saját fenntartásában kívánja a szolgáltatásokat működtetni?
Válasz:
A közös hivatal, vagy az önálló hivatal, aki eddig társulásos formában biztosította a
családsegítést, illetve a gyermekjóléti szolgáltatást, dönthet úgy, hogy a változásokat követően
önállóan, saját fenntartásában látja el nevezett szolgáltatásokat.
Ebben az esetben azonban az Szt. és a Gyvt., valamint végrehajtási rendeleteik által
meghatározott, fenntartókra vonatkozó szabályokat be kell tartani, valamint a fenntartókra
vonatkozó kötelezettségeknek eleget kell tenni.
11. Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a család- és gyermekjóléti szolgálat
feladatainak ellátását társulásos formában kívánják az érintett önkormányzatok
megszervezni, azonban a társulást alkotó települések
a) közös hivatal határát átlépik
b) járás határát átlépik?
Válasz:
Amennyiben az érintett önkormányzatok a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak
ellátását önkormányzati társulás keretében kívánják megszervezni, arra oly módon is
lehetőség van, ha különböző járások illetékességi területén helyezkednek el.
Amennyiben család- és gyermekjóléti szolgálat társulásos formában kerül megszervezésre és
két járásban is fennáll illetékességi terület, akkor a jogszabályi kötelezettségeket és egyéb
együttműködésből fakadó kötelmeket mindkét járásközpont felé teljesíteni kell.
Amennyiben család- és gyermekjóléti szolgálat társulásos formában kerül megszervezésre és
több önálló vagy közös hivatalt is lefed az ellátási terület, akkor állami támogatásra a társulás
gesztora jogosult, azonban az állami támogatás mértékét úgy kell számolni, mintha külön
alapegységek (önálló hivatal,illetve közös hivatal) után járó támogatást összegeznénk.
2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi költségvetéséről 2. számú melléklet III.3.a)
pont:
„A támogatásra az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a
támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.
Támogatás nyújtható a fentiek szerint meghatározott települési önkormányzatoknak a Gyvt.
szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon jogszabályi
rendelkezést, hogy - közös hivatalhoz tartozó település esetén - a közös hivatalhoz tartozó

valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás
megállapítása az ellátott
önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és
közös hivatalonként
külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az
esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult.”
12. Kérdés: Hol kaphatok információt arról, hogy mely települések tartoznak egy járásba?
Válasz:
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a járási hivatalok
székhelyeit és illetékességi területét.
13. Kérdés: Hol kaphatok információt arról, hogy melyek a kedvezményezett járások?
Válasz:
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. és 3.
számú melléklete tartalmazza a kedvezményezett járások listáját.
14. Kérdés: Miért a család- és gyermekjóléti központ fogja 2018 január 1-től az iskolai és
óvodai szociális segítő tevékenységet végezni?
Válasz:
Az óvodai és iskolai szociális segítés (közismertebb nevén óvodai és iskolai szociális munka)
szakmai tartalma, mélysége, időtartama eltér a gyermekjóléti szolgálatok által jelenleg a
köznevelési intézményben végzett tevékenységtől, s e feladat ellátásszervezése járási szinten
tud hatékonyan megvalósulni.
15. Kérdés: Mi lesz a prevencióval? Ez hová kerül? Ki finanszírozza?
Válasz:
Az új feladatmegosztás azt jelenti, hogy a településeken dolgozó családgondozók
leterheltsége csökken a hatósági tevékenységhez kapcsolódó családgondozói feladatok
megszűnésével, így több idő jut családlátogatásra és a családok mindennapjaiban való segítő
jellegű jelenlétre: készségfejlesztésre, közösségfejlesztésre, csoportmunkára. A helyi
prevenciós feladatok ellátása a család- és gyermekjóléti szolgálatok feladata (2016.01.01.-től
hatályos Szt. 64. § (4) bekezdés d) pont, Gyvt. 39. § (2) bekezdés d) pont) továbbra is.
16. Kérdés: Hol fogja munkáját végezni a járási központ családgondozója? Kell-e részére
helyet, infrastruktúrát biztosítanunk?
Válasz:
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa a hatósági tevékenységhez kapcsolódó/illetve
egyéb speciális feladatai ellátása során jelenik meg 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 megállapodást kell kötni.

17. Kérdés: Egységes intézmény (gyermekjólét, családsegítés) esetén az eddig két
szervezeti egységben dolgozó munkatársak (családsegítés családgondozója, illetve
gyermekjóléti szolgáltatás családgondozója) feladatai változni fognak?
Válasz:
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás korábban külön szervezeti, illetve szakmai
egységben működött, azonban 2016. január 1-től egy közös intézményben kell a
fenntartóknak továbbműködtetniük a két szolgáltatást. A gyakorlatban ez valóban azt jelenti,
hogy minden családgondozó feladata ugyanaz, de nem zárja ki, hogy a munkáltató/vezető a
szakemberek speciális tudásának, készségeinek megfelelően, a magasabb fokú hatékonyság
érdekében ettől eltérő feladatelosztás mellett döntsön.
18. Kérdés: Változik-e a dokumentáció, vagy az eddigieket is lehet használni? Terveznek-e
egységes nyomtatványokat kiadni?
Válasz:
A megújuló szolgáltatás kapcsán várhatóan egységesítésre, illetve egyszerűsítésre kerül a
dokumentáció, melyek a végrehajtási rendelet mellékletét fogják képezni.
19. Kérdés: Terveznek-e változtatást a jelzőrendszer működésével kapcsolatban?
Válasz:
Az Szt. és a Gyvt. módosítása alapján 2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás integrált szervezeti keretben, összehangolt szakmai tartalommal – család és
gyermekjóléti szolgálat (települési szint) – valamint, kiterjesztett feladat ellátással és erősebb
kompetenciákkal – család és gyermekjóléti központ (járási szint) működik. Mindebből a
jelzőrendszeri munka összehangolása és megerősítése is következik, ill. elengedhetetlen.
20. Kérdés: Jelenleg 5 fő családgondozó látja el a családsegítést és gyermekjóléti
szolgáltatást az eddigi előírásoknak megfelelően. A tervezett átalakítások után
szolgálatunknál 2 fő családgondozó maradhat. Hogyan valósulnak meg a kötelezően
előírt feladatok, mint például: prevenció, közösségfejlesztés, csoportfoglalkozások,
klubozás, táboroztatás, mert az adminisztrációs feladatok eddig is sok időt vettek
igénybe?
Válasz:
A pontos szakmai létszám az őszi végrehajtási rendeletekben kerül szabályozásra. A
Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben a finanszírozás
szempontjából számított létszám szerepel, amely nem keverendő össze a szakmai létszámmal.
A hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok járásközponthoz történő delegálása
következtében a települési szinten dolgozó családgondozók leterheltsége csökken, így több
idő marad prevencióra, közösségfejlesztésre és egyéb feladatokra.
21. Kérdés: Azokon a településeken, ahol eddig családsegítésnek nem kellett működnie,
viszont egy főállásban dolgozó gyermekjóléti szolgálat feladatait ellátó családgondozó
van, milyen módon lesz megszervezve a családsegítés?
Válasz:
A törvénymódosítás okán minden települési önkormányzatnak kell család és gyermekjóléti
szolgálatot működtetni 2016. január 01-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.
Így valóban elképzelhető, hogy a családsegítést az a személy fogja végezni, aki eddig a
gyermekjóléti szolgáltatást is végezte.
22. Kérdés: A feladat- és hatáskörváltozások miatt, a gyermekjóléti szolgálat ügyfelei
számára erőteljes ellátáscsökkenés várható - a helyben, közvetlenül igénybe vehető
szolgáltatások (pszichológus, jogász, felügyelt kapcsolattartás stb.) csak a járási
székhelyen lesznek elérhetőek?
Válasz:
A speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférést a járás településein jelentkező igényeknek
megfelelően kell biztosítani. Ez nem jelenti azt, hogy fizikailag kizárólag járásközpontban
lesz a feladatellátás, szükség szerint helybe kell vinni bizonyos szolgáltatásokat.
Fel kell mérni azt, hogy adott járásban milyen módon oldható meg a szakemberek és az
igénybevevők közlekedtetése (falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, szolgálati gépjármű, egyéb
közösségi közlekedési megoldás, stb.). Számos közlekedési kapacitás jelenleg is
rendelkezésre áll, azonban összehangolásuk nem történt meg. A járásközpont feladata, hogy
áttekintse ezen módozatokat és kezdeményezzen esetleg változtatásokat, amennyiben a
szükségletek ezt indokolják.
Az, hogy a központ kötelező feladata a speciális szolgáltatások biztosítása, nem jelenti azt,
hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat fenntartója ezt önként vállalt feladatként nem
nyújthatja. Ugyanúgy, ahogy bármilyen önként vállalt feladatot nyújthat egy önkormányzat,
ha ez az alapfeladatai ellátását nem veszélyezteti, ugyanúgy akár tanácsadásokat is biztosíthat
a lakosság, a rászorulók és ezáltal a családsegítés, vagy a gyermekjóléti szolgáltatás
ügyfélkörének is.
23. Kérdés: Szakmailag megkérdőjelezhető, hogy a családot közvetlenül nem ismerő
szakember, hogyan tud majd hiteles szociális diagnózist készíteni.
Válasz:
A törvényi szintű szabályozáson túl a végrehajtási rendeletek fognak további pontosító
rendelkezéseket és részletszabályokat tartalmazni.
Az Szt. 64. § (4) bekezdés új, 2016. január 1-jétől hatályos h) pontja a következőkről
rendelkezik:
„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.”
Ennek tekintetében a szociális diagnózis készítése egységes protokoll alapján végzett,
többdimenziós állapot és helyzetfeltárást jelent, amelyet ahogy a jogszabály szó szerint írja,
nem feltétlen a járási központ önállóan végez, hanem bevonhatja a nem járásszékhely
településen működő szolgálatot.
Egyrészt a szakmai végrehajtási rendeletek, másrészt módszertani útmutató fogja pontosan
tisztázni a kötelező, továbbá az ajánlott eljárásrendet, amelyet a járási központok és a
szolgálatok közti együttműködési megállapodásban egyedi helyzetnek megfelelően lehet
tovább alakítani.

24. Kérdés: A költségvetési törvényben a család- és gyermekjóléti szolgálat
feladatellátására településenként meg van határozva a normatíva, valamint, hogy 5000
lakosságszámhoz min. 1 fő családgondozó alkalmazása szükséges. Amennyiben a
feladatellátást társulás keretében látják el a települések, a lakosságszám összeadódása
miatt a létszámmal rosszabbul járnak a települések társulásban, mint önállóan?
Válasz:

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény II. melléklet
III.3. a) pontja alapján:
Támogatás nyújtható a fentiek szerint meghatározott települési önkormányzatoknak a Gyvt.
szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon jogszabályi
rendelkezést, hogy - közös hivatalhoz tartozó település esetén - a közös hivatalhoz tartozó
valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás
megállapítása az ellátott
− önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és
− közös hivatalonként
külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az
esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult.
Mindezek alapján, amennyiben társulási formában kerül ellátásra a családi és gyermekjóléti
szolgálat, abban az esetben a társult önálló polgármesteri hivatallal rendelkező
önkormányzatok, illetve közös hivatalokhoz tartozó lakosságszámok nem kerülnek
összevonásra, hanem a finanszírozott létszám megállapítása külön-külön történik, tehát
semmilyen hátrány nem jelentkezik társult feladatellátás esetében.
Példa:
„A” település: 2.500 fő lakosságszám
„B” település: 2.500 fő lakosságszám
Amennyiben „A” és „B” települések külön-külön látják el a szolgálathoz kapcsolódó
feladatokat, akkor 2.500/5000=0,5 fő, azonban nem lehet kevesebb, mint egy fő, ezért 1-1 fő
kerül finanszírozásra. Amennyiben társulnak, akkor nem adódik össze a lakosságszám
(5.000/5.000 = 1 fő), tehát ugyan úgy 2 fő kerül finanszírozásra, mintha önállóan látnák el a
feladatot.
A mutatószám-felmérés keretében a rendszer kezeli a társulások esetében a megfelelő
számítást.

25. Kérdés: Mikor jelenik meg a végrehajtási rendelet, mert a fenntartók addig nem
tudnak tervezni a feladatellátással kapcsolatosan?
Válasz:
A települési önkormányzatoknak 2015. október 31-éig a családsegítés, illetve a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására
kötött ellátási szerződést kell felülvizsgálniuk. A gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény meghatározza 2016. január 1-től az új intézmények
által ellátandó család- és a gyermekjóléti szolgálat és család- és gyermekjóléti központ
feladatait, a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény pedig
meghatározza a feladatellátáshoz rendelt normatívákat.
A végrehajtási rendelet a feladatellátás szakmai irányelveit határozza meg, a szervezeti
kérdéseket nem érinti, így annak kihirdetése nem befolyásolja az október 31-ig szükséges
döntések meghozatalát.
A végrehajtási rendelet a tervek szerint 2-3 héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhetnek.

