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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
 
Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás rendszerének megváltozása 

 
 

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. napjától: települési szinten a 
család-és gyermekjóléti szolgálat, 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. 
 
Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait 
pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 
tartalmazza. A két törvény végrehajtási rendelete ez idáig nem jelent meg. 
 
A családsegítés a Szociális törvényben rögzített szabályai módosításra kerülnek. Módosul a 
feladat-ellátási kötelezettség szabálya: családsegítés biztosítása már nem lakosságszámhoz 
kötött, hanem minden esetben biztosítania kell az önkormányzatnak, ha polgármesteri hivatalt 
működtet vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van. Az integráltan 
létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az ellátandó terület 
nagysága 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 fővárosi kerületeknek a jövőben is biztosítaniuk kell a gyermekjóléti szolgáltatásokat. 
 
A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú város 
lakosságszámától függetlenül köteles család és gyermekjóléti központot működtetni. 
 
A települési önkormányzatoknak 2015. október 31. napjáig felül kellett vizsgálniuk a 
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti 
kereteit. 
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A települési önkormányzatoknak 2015. november 30. napjáig 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. 
 
2016. január 1. napjától a Család- és Gyermekjóléti Központ Újpest Önkormányzatának 
Szociális Intézménye tagintézményeként önálló intézményegységként működik, amelyen belül 
önálló szakmai egységet képeznek a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ellátó 
alapellátási munkacsoport, valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatait ellátó hatósági 
tevékenységhez kapcsolódó és speciális szolgáltatásokat ellátó munkacsoport. 
 
Az új központ szakmai programja a törvény értelmében elkészült. A végrehajtási rendelet 
ismeretében a későbbiekben további kiegészítésre kerül a program és akkor lehet a létszámi 
feltételeket is meghatározni.  
Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítása is megtörtént. 
 
Határozati javaslat: 
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete …../2015 (XI …..) 
határozatával úgy dönt, hogy 2016. január 1. napjától Újpest Önkormányzatának Szociális 
Intézménye tagintézményeként önálló intézményegységként Család-és Gyermekjóléti Központ 
útján látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 64. §-
ában meghatározott és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 39. §-ában és 40. §-ában meghatározott feladatát. 
Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2016. január 1. 
 
2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2015. (XI. …) 
számú határozatával jóváhagyja Újpesti Önkormányzat Szociális Intézménye alapító okirat 
módosító okiratát, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2015. (XI ……) 
határozatával jóváhagyja Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye módosított szervezeti 
és működési szabályzatát és szakmai programját. 
Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2016. január 1. 
 
 
 
 
Budapest, 2015. november 18. 
 
 

Nagy István  
 
 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 
 


