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Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
Társulási Tanácsa 

 
I/288-3/2015. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás Társulási Tanácsa 

2015. november 2-án 9:00 órakor Dunaszeg község önkormányzati hivatalában tartott 
nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 

Babos Attila elnök, Dunaszeg 
Lendvai Ivánné tanácstag, Kunsziget 
Csontos Attila tanácstag, Dunaszentpál 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: 
dr. Szigethy Balázs jegyző, Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
Babos Attila elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a Társulási Tanács 3 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére a 
következők szerint: 
 
 
Napirendi javaslat 

 

1.) Egyeztetés a gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátásáról, valamint annak 
szervezeti keretéről 

 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, a 
Társulási Tanács 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás Társulási Tanácsának 
7/2015. (XI. 2.) határozata 

 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás Társulási Tanácsa a 2015. 
november 2-i ülésének napirendjét elfogadja. 

 
 
Babos Attila elnök megnyitotta a napirendi pontok tárgyalását. 
 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) 
 
Egyeztetés a gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátásáról, valamint annak 
szervezeti keretéről 

 
Babos Attila elnök ismerteti a rendelkezésre álló iratok tartalmát. Elmondja, hogy a gyermekjóléti 
és családsegítő szolgáltatás teljes átalakítás előtt áll. Felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy 
ismertesse a változás lényegi elemeit és a kapcsolódó határidőket. 
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dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy 2016. január 1-től a járásszékhely települések 
önkormányzatai kötelesek integrált ellátás keretében a gyermekjóléti és családsegítő központok 
működtetésére. A helyben maradó feladatokat szintén integrált rendszerben kell ellátni, a pontos 
szakmai háttér még nem ismert, azonban egyértelműen látszik, hogy a feladatok jelentős 
mértékben csökkennek, leginkább a helyi gondozási szükséglet kielégítésére koncentrálódnak. Az 
új szervezeti keretet 2015. november 30-ig kell meghatározni és a szükséges engedélyezési 
eljárásokat megindítani. Ami jelenleg is ismert, hogy a feladatellátásra a közös önkormányzati 
hivatal székhelytelepülésének önkormányzata köteles a közös önkormányzati hivatal összes 
tagtelepülése tekintetében is. Ismert továbbá, hogy a jövő évi központi költségvetés 5000 
lakosonként 1 fő családgondozó finanszírozását teszi lehetővé évi 3.000.000 Ft összegben, 
beleértve a személyi és a dologi kiadásokat is. Közel egy hónappal ezelőtt levélben kerestük meg 
az illetékes gyámhatóságot és államkincstári irodát, az előbbi azt a választ adta, hogy az ágazati 
jogszabályok hiányában álláspontjuk szerint felelős döntés szervezeti és személyi kérdésben nem 
hozható, az utóbbi pedig eddig nem válaszolt a megkeresésre. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma ugyanakkor kibocsátott egy gyakori kérdések és válaszok iratanyagot, amely szerint 
a szükséges döntéseket határidőben meg kell hozni, ahhoz minden információ rendelkezésre áll. 
 
Babos Attila elnök javasolja, hogy a Társulást létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei 
határozzanak a Társulás jogutód nélküli megszüntetéséről, tekintettel arra, hogy a feladatellátási 
kötelezettséget jogszabály határozza meg, méghozzá ugyanazt a kört felölelően, amit a társulási 
megállapodás is tartalmaz, így a Társulás további fenntartása csak felesleges adminisztratív terhet 
jelent a munkaszervezeti feladatokat ellátó közös önkormányzati hivatal számára. 
 
Csontos Attila tanácstag támogatja a javaslatot. 
 
Lendvai Ivánné tanácstag álláspontja szerint nem szükséges a Társulást megszüntetni, így is 
ellátható a továbbiakban a feladat. 
 
Babos Attila elnök elmondja, hogy a Társulással kapcsolatos adminisztratív terhek éppen az 
egyébként is jelentősen leterhelt pénzügyi-gazdálkodási előadókat érintik legjobban. 
 
Lendvai Ivánné tanácstag elmondja, hogy nagyon kevés információ áll rendelkezésre, véleménye 
szerint nem kellene elhamarkodottan megszüntetni a jól működő Társulást, azonban az 
adminisztrációs teher csökkentése érdekében hozzá tud járulni. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az ágazati jogszabályokat még csak most fogják 
társadalmi vitára bocsátani, így december előtt nem várható azok kihirdetése, az engedélyeztetést 
pedig november végéig le kell folytatni. 
 
Babos Attila elnök javasolja, hogy a Társulási Tanács fogadja el a gyermekjóléti és családsegítési 
feladatok átalakulásával kapcsolatos beszámolót, terjessze a Társulást létrehozó önkormányzatok 
képviselő-testületei elé a Társulás jogutód nélküli megszüntetésről szóló javaslatát, továbbá 
hatalmazza fel a Társulási Tanács elnökét a Társulás megszüntetéséhez kapcsolódó munkáltatói 
intézkedések meghozatalára. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban 
résztvevők száma 3 fő, a Társulási Tanács 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás Társulási Tanácsának 
8/2015. (XI. 2.) határozata 

 
1. Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás Társulási Tanácsa 

elfogadja a gyermekjóléti és családsegítési feladatok megváltozásával, 
valamint a feladatellátáshoz szükséges szervezeti keret és az állami 
finanszírozás átalakulásával kapcsolatos tájékoztatást. 
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