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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Közlöny 2015. évi 102. számában jelent meg az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény, amely jelentős módosításokat tartalmaz a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), továbbá a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást szabályozó rendelkezései vonatkozásában.
Békés Város Önkormányzata a gyermekvédelmi- és szociális feladatokat a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó társulás által fenntartott Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban:
BVSZSZK) keretein belül látja el.
2016. január hó 1. napjától a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan, egy szervezeti és
szakmai egységben, egy szolgáltató keretében működtethető, települési szinten család- és gyermekjóléti
szolgálat, járásszékhelyen család- és gyermekjóléti központ keretében. Módosul a feladatmegosztás is, a
települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő
feladatok biztosítása, a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerül a hatósági feladatokhoz
kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása.
A feladatok újraosztása, átcsoportosítása komoly együttműködést igényel a szolgálatok és a központ között.
Az Szt. és a Gyvt. végrehajtására kiadandó, még meg nem jelent rendelet fogja szabályozni a két
szolgálat által nyújtott szolgáltatás tartalmát, valamint a feladatellátás személyi és tárgyi feltételeit.
Család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti
szolgálat minősül, amely
- önálló intézményként, vagy
- szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként
működik úgy, hogy a települési önkormányzat egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási
szerződést nem köthet.
Az Gyvt. 40. § (1) bekezdése szerinti működés keretében a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatot
- önálló intézményként, vagy
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egészségügyi, vagy nevelési- oktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységeként, vagy
- jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával
lehet működtetni akár állami (pl. társulás), akár egyházi, akár nem állami fenntartó által.
-

Békés, mint járásszékhely település Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony és Tarhos
települések tekintetében fogja ellátni a család- és gyermekjóléti központ feladatait.
A szabályozás továbbra is engedi a tárgyi feladatellátásra önkormányzatok közötti ellátási szerződés kötését,
vagy társulásban való részvételt, mind a szolgálat, mind a központ esetében. A szakmai létszámot az idén
ősszel megjelenő végrehajtási rendelet fogja szabályozni, amely a megváltozott feladatok
differenciáltságához fog igazodni.
Az előterjesztésben leírt feladatok részletes vizsgálata során megállapítottuk, hogy azok a legoptimálisabban
a BVSZSZK-ban önálló intézményegység kialakításával láthatók el, melyet az intézményi struktúra
szempontjából letisztult viszonyok és hatékonyabb humánerőforrás alkalmazása indokol (pl. nincs szükség
új intézményvezető kinevezésére, új infrastruktúra kialakítására), és amely mind önkormányzati, mind
intézményi költségvetési kiadás megtakarítását teszi lehetővé. A fentieket összefoglalva javasoljuk a
családsegítő- és gyermekjóléti központ Társulásba történő bevitelét, az intézmény alkalmazásában álló
szakemberekkel való működtetése – a végrehajtási rendelet szerinti szakmai létszámmal -, a hatályos
költségvetési törvényben írt számított létszám finanszírozás szerint.
Az Szt. 136. § (9) bekezdésében rögzítettek szerint „a települési önkormányzat 2015. október 31-éig
felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti
kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzat 2015. november
30-áig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől
hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatoknak a (8) bekezdésben foglaltak biztosításához szükséges módosítását 2015. november 30áig kérelmezi. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni,
mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.”
Amennyiben a 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. A
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény kimondja, hogy a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a közös hivatalt működtető önkormányzatok csak
azonos szolgáltatóhoz tartozhatnak, tehát társulási formában történő feladatellátás esetében figyelemmel kell
lenni arra, hogy nem lehet megbontani a közös hivatalok egységét.
Tárgyi ügyben 2015. október hó 20. napján egyeztetést tartottunk a békési járás valamennyi településével.
Ennek során tisztázódott, hogy Mezőberény és Köröstarcsa továbbra is önálló intézményével szeretné ellátni
a gyermekvédelmi és szociális feladatokat, Bélmegyer és Kamut a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás
által fenntartott Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretei között kíván
maradni.
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagja Tarhos község, amely a Muronyi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó település. Murony a szociális étkeztetést saját maga, a gyermekjóléti- és
szociális alapfeladatait a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás keretein belül látja el. Fekete Ferenc mint
a gesztortelepülés Murony község polgármestere az egyeztetés során legkésőbb 2015. október hó 28. napjára
ígért választ arra vonatkozóan, hogy Murony és Tarhos a gyermekjóléti alapellátás feladatellátását a Békési
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás vagy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás tagjaként fogják-e
ellátni.
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A döntésről a T. Képviselő-testületet írásos kiegészítés formájában tájékoztatni fogjuk.
Az előterjesztésben leírtak végrehajtásához szükséges a Társulásba bevitt intézmény alapító okiratának,
szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának módosítása, illetve a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosításának kezdeményezése. E tevékenységek során - kivéve az
alapító okirat módosítását - a Képviselő-testület nem döntési, hanem véleményezési jogkörében jár el, mert
döntési jogosultságát - az általa alapított szociális intézmény fenntartói jogának Társulásnak való
átadásával - a Társulásra ruházta, így a vonatkozó döntéseket a Társulási Tanács hozza meg.
A szolgáltatást végző BVSZSZK alapító okiratát 2016. január 1-jei hatállyal több ponton módosítanunk kell.
A 2015. évi C. törvény 2. melléklet III. pontja kiegészítő szabályai 5. nc) pontja értelmében a „támogatás
szempontjából kizárólag a „Család- és gyermekjóléti szolgáltatás”, „Család- és gyermekjóléti központ” …
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe…” A kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM
rendeletnek a 2016. évre hatályos módosítása azonban még nem történt meg, ezért a mostani alapító
okiratban még a korábbi gyermekjóléti szolgáltatások és családsegítés kormányzati funkciók szerepelnek,
egyedül az intézmény közfeladatára és ebből adódó működési területére vonatkozó módosításokat tudtuk
elvégezni, a működési engedélyek módosításához azonban ezt már most meg kell tennünk. A kormányzati
funkciók változásakor a módosítást újra el kell végezni.
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ fenntartója a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás,
az alapítói jogokat azonban Békés Város Önkormányzata megtartotta, így az alapító okirat módosításához a
tagtelepülés(ek) egyetértése nem szükséges, - a tájékoztatást természetesen megkapták.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
I.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés város közigazgatási területén
alapellátásként nyújtott családsegítés- és külön gyermekjóléti szolgálat feladatellátás
szervezetét összevonja „Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ” elnevezéssel, és 2016. január
1. napjával a feladatellátás módjaként az általa alapított, a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás fenntartásába adott Békés Városi Szociális Szolgáltató Központba
való integrálását mondja ki, szakmailag és szervezetileg önálló, a szociális intézményen belül
külön intézményegységként való működtetéssel, járási székhely településként eljárva.

II.

Békés Város Önkormányzata Képviselő testülete alapítói jogkörében eljárva a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát az 1. melléklet szerint módosítja, egységes
szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint adja ki.

III.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására.

Békés, 2015. október 21.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
3

Okirat száma:__________ 1./2015.

Módosító okirat
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a Békés Város Önkormányzata Képviselőtestülete által 2013. május 30. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének ________/2015. (X.YY.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint
módosítom:

1. Az alapító okirat 1.A/ sorszámozása pontja az új alapító okiratban 2.1. és 2.2.
pontra módosul.
2. Az alapító okirat 2.A/ pontjának sorszámozása az új alapító okiratban 1.1.1.
pontra módosul.
3. Az alapító okirat 2.B/ pontjának sorszámozása az új alapító okiratban 1.2.1.
pontra módosul.
4. Az alapító okirat 2.H/ pontja helyébe, mely az új alapító okirat 1.2.2. pontja, a
következő rendelkezés lép:
„1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

IV. Idősek Klubja

5630 Békés, Dózsa Gy. u. 36/1.

2

II. Idősek Klubja

5630 Békés, Szarvasi u. 4061.

3

Derűs Ház

5630 Békés, Kossuth u. 11.

4

Férfi hajléktalan szállás

5630 Békés, Csallóközi u. 1/2.

5

III. Idősek Klubja

5630 Békés, Csallóközi u. 40.

6

Hajléktalanok átmeneti szállása

5630 Békés, Csallóközi u. 34.

7

Női hajléktalan szállás

5630 Békés, Farkas Gy. u. 5.

8

Hajléktalanok nappali ellátása

5630 Békés, Farkas Gy. u. 3.

9

Hajléktalan szállás

5630 Békés, Farkas Gy. u. 4.

10

Idősek nappali ellátása

5641 Tarhos, Petőfi u. 1.”

5. Az új alapító okirat a következő 2. ponttal egészül ki:
„2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.
2.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. július 1.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2.2.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2.

2.3.
1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

székhelye

Békés Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

5630 Békés, Jantyik u. 1.

2

Békés Városi Területi Gondozási Szolgálat

5630 Békés, Jantyik u. 1.”

3. Az alapító okirat 1.B/ pontja elhagyásra kerül.
4. Az alapító okirat 1.C/ pontja helyébe, mely az új alapító okirat 3.1. pontja, a következő
rendelkezés lép:
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2.”
5. Az alapító okirat 2.C/ pontja közfeladata, mely az új alapító okirat 4.1. pontja, helyébe
a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény alapján: család és gyermekjóléti központ, szociális alap és szakosított
szolgáltatások
6. Az alapító okirat 2.C/ pontja alaptevékenysége helyébe, mely az új alapító okirat 4.3.
pontja, a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: végzi a járásszékhely és a települési
önkormányzat számára kötelező feladatként megjelölt család- és gyermekvédelmi
szolgáltatásokat, törvényi kötelezettség alapján szociális alapszolgáltatásokat nyújt
telephelyein és az igénybevevők lakhelyén, önkormányzati önként vállalt feladatként
szakosított szociális szolgáltatásokat végez. Gazdálkodik a használatába adott
önkormányzati vagyonnal
7. Az alapító okirat 2.D/ pontja elhagyásra kerül.
8. Az alapító okirat 2.E/ pontja helyébe, mely az új alapító okirat 4.2. pontja, a következő
rendelkezés lép:
„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889900

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül”

9. Az alapító okirat 2. F/ pontja elhagyásra kerül.
10. Az alapító okirat 2.G/ pontja helyébe, mely az új alapító okirat 4.5. pontja, a következő
rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A család- és gyermekvédelmi
központ feladatok ellátása tekintetében a Békési járás teljes közigazgatási területe, az egyéb
feladatok tekintetében a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinek
közigazgatási területe.”
11. Az alapító 3.A/ pontja helyébe, mely az új alapító okirat 4.4. pontja, a következő
rendelkezés lép:
„4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2

2

101143

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

3

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

4

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

5

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása

6

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

7

104042

Gyermekjóléti szolgáltatás

8

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

9

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

10

107030

Szociális foglalkoztatás

11

107051

Szociális étkeztetés

12

107052

Házi segítségnyújtás

13

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

14

107054

Családsegítés

12. Az alapító okirat 3.B/ pontja elhagyásra kerül.
13. Az alapító okirat 4. pontja helyébe, mely az új alapító okirat 5. pontja, a következő
rendelkezés lép:
"5. A költségvetési szerv szervezete és működése

1
2

5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót a Békési
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki pályázat
útján 5 év határozott időre.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

3

14. Az alapító okirat záradéka helyébe, mely az új alapító okirat 6. pontja, a következő
rendelékezés lép :
„6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv 2013. május 31. napján kelt alapító okiratát visszavonom.
Kelt: Békés, 2015. október 29.

P.H.
Izsó Gábor polgármester”
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Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Békés, 2015. október 29.

P.H.

Izsó Gábor polgármester

4

Okirat száma: _____ 2./2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5630 Békés, Jantyik u. 1.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

IV. Idősek Klubja

5630 Békés, Dózsa Gy. u. 36/1.

2

II. Idősek Klubja

5630 Békés, Szarvasi u. 4061.

3

Derűs Ház

5630 Békés, Kossuth u. 11.

4

Férfi hajléktalan szállás

5630 Békés, Csallóközi u. 1/2.

5

III. Idősek Klubja

5630 Békés, Csallóközi u. 40.

6

Hajléktalanok átmeneti szállása

5630 Békés, Csallóközi u. 34.

7

Női hajléktalan szállás

5630 Békés, Farkas Gy. u. 5.

8

Hajléktalanok nappali ellátása

5630 Békés, Farkas Gy. u. 3.

9

Hajléktalan szállás

5630 Békés, Farkas Gy. u. 4.

10

Idősek nappali ellátása

5641 Tarhos, Petőfi u. 1.”

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. július 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2.2.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2.
2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Békés Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

5630 Békés, Jantyik u. 1.

2

Békés Városi Területi Gondozási Szolgálat

5630 Békés, Jantyik u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény alapján, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény alapján: család és gyermekjóléti központ, szociális alap és szakosított
szolgáltatások

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889900

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: végzi a járásszékhely és a települési
önkormányzat számára kötelező feladatként megjelölt család- és gyermekvédelmi
szolgáltatásokat, törvényi kötelezettség alapján szociális alapszolgáltatásokat nyújt
telephelyein és az igénybevevők lakhelyén, önkormányzati önként vállalt feladatként
szakosított szociális szolgáltatásokat végez. Gazdálkodik a használatába adott
önkormányzati vagyonnal

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2

101143

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

3

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

4

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

5

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása

6

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

7

104042

Gyermekjóléti szolgáltatás

1

2

8

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

9

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

10

107030

Szociális foglalkoztatás

11

107051

Szociális étkeztetés

12

107052

Házi segítségnyújtás

13

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

14

107054

Családsegítés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A család- és gyermekvédelmi
központ feladatok ellátása tekintetében a Békési járás teljes közigazgatási területe, az
egyéb feladatok tekintetében a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
tagtelepüléseinek közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének
megbízási rendje: Az igazgatót a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

3

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv 2013. május 31. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Békés, 2015. október 29.
P.H.

Izsó Gábor polgármester
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