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Jegyzőkönyv

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 16 - án
megtartott rendkívüli ülésről.

Határozat:
85-88/ 2016.(XI.16.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv:
Készült:
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 16-án
1300- órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.
Jelen vannak:

Vajmi Ferenc polgármester
Rácz József alpolgármester 13első
József képviselő Bíró Györgyné
képviselő Becze Árpád képviselő

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző Becze
Ferencné jegyzőkönyvvezető
Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és
munkatársát.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fo képviselő jelen van.

NAPIREND:
1. ) Család- és gyermekjóléti központ és szolgálat feladatainak 2017. január 1. napjától történő ellátására
döntések meghozatala.
2. ) Polgármesteri tájékoztató.
3. ) Interpelláció, kérdés
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.
) Család- és gyermekjóléti központ és szolgálat feladatainak 2017. január 1. napjától történő
ellátására döntések meghozatala.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
85/2016dXL16.)kt. határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Páka község önkormányzata,
mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2017. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti
szolgálat feladatait a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések közigazgatási területére
vonatkozóan ne a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében társult feladatellátás formájában
lássa el, így , a Lenti

Kistérség Többcélú Társulására átruházott ezen önkormányzati feladattal kapcsolatos hatáskörét
visszavonja.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Páka Község Önkormányzatát tájékoztassa.
Felelős: polgármester Határidő:
2016. november 17.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
86/2Q16.(XL16.1kt. határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyetért azzal, hogy Páka Község
Önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti települési önkormányzata a
család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017. január 1. napjától Lenti Város Önkormányzatával
(székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) kötött ellátási szerződés útján biztosítsa.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Páka Község Önkormányzatát tájékoztassa.
Felelős: polgármester Határidő:
2016. november 17.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
87/2016.tXI.16.)kt. határozat

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Páka Község Önkormányzata,
mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat támogatja a Lenti
Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár” Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4., törzskönyvi azonosítója: 560366, ágazati azonosítója:
S0298855) költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetését.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Páka Község Önkormányzatát tájékoztassa.
Felelős: polgármester Határidő:
2016. november 17.

2.
)Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megtörtént a szociális tűzifa pályázat elbírálása.
Az önkormányzat 20 m3 tűzifát igényelt, melyet meg is kapott. így az önkormányzat, m3-ként 14 000 Ft
plusz áfa, összeggel számolva 355 600 Ft pályázati támogatásban részesült, melyhez 1000 Ft plusz áfa
összeggel számolva önrészként a 20 m3 tűzifához 25 400 Ft-ot kell hozzátenni. Ehhez járul hozzá a fa
szállítási költsége. A polgármester hozzátette, hogy az elnyert támogatásból nem tudná az önkormányzat a
településen élő valamennyi szociálisan rászoruló részére a szükséges tűzifát biztosítani, ezért javasolta,
hogy a pályázati támogatáson kívül további 15 m3-ert vásároljon az önkormányzat, így a megvásárolandó
fa mennyisége 35 m3 lenne, melyből a rászorulók elegendő fához jutnak.

A képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
88/ 2016.1X1.9.) kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő állami támogatást elfogadja és jóváhagyja a Belügyminiszterrel a Támogatói Okiratot.
a. ) az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlásához kapott 355 600 Ft támogatásból, és az
önkormányzat által biztosított 25 400 Ft önerőből, összesen 381 000 Ft.- ból 20 m3 mennyiségű tűzifát
Ortaháza község Önkormányzata 15.000 +ÁFA Ft/m3 erdei rakodói áron a ZALAERDO Zrt. Nagykanizsa,
Múzeum tér 6. szám alatti erdőgazdálkodótól kívánja megvásárolni
b. ) az önkormányzat az a.) pontban meghatározottakon túl 15 m3 tűzifát vásárol a ZALAERDO Zrt.-löl
annak érdekében, hogy a településen élő valamennyi szociális rászorult részére a téli tüzelő biztosítva
legyen.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

3.

) Interpelláció, kérdés

Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
Az ülésen a képviselő-testület több napirendet nem tárgyalt. A
polgármester a rendkívüli ülést 13,40-órakor bezárta.

MEGHÍVÓ

Az ülés helye:

Tisztelettel m e g h í v o m Önt ORTAHÁZA Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. november 16 -án,(szerda) 13,00- órakor,
tartandó rendkívüli ülésre.
Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.

NAPIREND

1. ) Család- és gyermekjóléti központ és szolgálat feladatainak 2017. január 1. napjától történő
ellátására döntések meghozatala.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
2. ) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
3. ) Interpelláció, kérdés

Páka, 2016. november 14.

JELENLÉTI IV

Vajmi Ferenc polgármester
Rácz József alpolgármester
Bíró György né képviselő
Becze Árpád képviselő
Belső József képviselő

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző Becze Ferencné
jegyzőkönyvvezető

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 16-án tartandó
rendkívüli ülésére.
Tárgy: Család- és gyermekjóléti központ és szolgálat feladatainak 2017. január 1. napjától történő ellátására
döntések meghozatala.
Tisztelt Képviselő-testület!
2004. évben Lenti Város Önkormányzata további 50 település mellett - önkormányzati társulást hozott létre,
amely 2005-ben átalakult a 2004. évi CVII. törvényben szabályozott többcélú kistérségi társulássá. Az
átalakulás előtti és utáni többcélú társulás között jogfolytonosság van. A többcélú kistérségi társulás jogi
személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
I. Előzmények
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát valamennyi társult települési önkormányzat a
Társuláson keresztül látta el 2015. december 31. napjáig, a Társulás által létrehozott „Napsugár”
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül.
2016. január 1. napjától a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálására került sor - jogszabályi
előírás miatt amelynek eredményeként család- és gyermekjóléti szolgálatok, illetve család- és gyermekjóléti
központok jöttek létre. A módosítás nyomán a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 1.
napjától egy intézmény keretében kell működtetni.
2016. január 1. napjától a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzatok (Csömödér,
Lovászi, Páka, Rédics, Zalabaksa) és Lenti Város Önkormányzata továbbra is a társulás keretén belül - a
„Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat által - látta el a család- és gyermekjóléti
szolgálattal kapcsolatos feladatokat, valamint Lenti Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kötött
Lenti Kistérség Többcélú Társulásával a gyermekjóléti központ feladatainak ellátására. A csesztregi közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti település a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait önállóan
látja el.
A Társulásban történő feladatellátásért járó állami támogatást a Társulás székhelyönkormányzata, azaz
Lenti Város Önkormányzata igényli le, és számol el vele.
A Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2016.
szeptember 29. napján érkezett Lenti Kistérség Többcélú Társulásához címzett levelében tájékoztatta a
Társulást, hogy a 2017. január 1. napjától hatályba lépő jogszabályi változások következtében a család- és
gyermekjóléti szolgáltatást érintően kezdeményeznie kell a fenntartónak az adatmódosításokat.
n. Jogszabályi háttér
A család- és gyermekjóléti szolgálat/központ kötelező önkormányzati feladatként jött létre, amely települési
szinten elérhető szolgáltatást tett lehetővé az ellátandó terület nagysága (település/járás) szerint eltérő
szolgáltatási tartalommal.
A család- és gyermekjóléti szolgálat által ellátásra kerülő feladatok:
úgynevezett alapellátási feladatok, amelyek:
családgondozás, információnyújtás,
adományozás, prevenció, területi jelzőrendszeri működtetés.
A család- és gyermekjóléti központ által ellátásra kerülő feladatok:
úgynevezett hatóság-közeli feladatok, amelyek a védelembe vételhez, nevelésbe vételhez,
ideiglenes elhelyezéshez, utógondozáshoz kapcsolódnak, idetartozik továbbá a családjából kikerült
gyermek szüleinek a gondozása, jelzőrendszeri működtetésben való részvétel, valamint további
speciális feladatok (kapcsolatügyelet, pszichológiai-, jogi segítségnyújtás, készenléti ügyelet, utcai
szociális munka) ellátása.
Az alapellátási feladatok ellátása valamennyi települési önkormányzat számára kötelező feladat, azzal, hogy
közös önkormányzati hivatalok esetén a feladat ellátásáról a közös önkormányzati hivatal
székhelyönkormányzata gondoskodik, amely jogosult az állami támogatás leigénylésére. Társulás esetében
a társulás székhelye szerinti önkormányzat gondoskodik az állami támogatás leigényléséről.

A hatóság-közeli feladatok ellátása a járásszékhely Önkormányzat feladata, amelynek illetékessége kiteljed
valamennyi, az adott járáshoz tartozó településre. Lenti város esetében ez azt jelenti, hogy mintegy 48
települési önkormányzat területén kell ellátnia az előbbiekben részletezett ún. hatóságközeli feladatokat.
A gyermekjóléti központ kizárólag a járásszékhely település önkormányzatának a fenntartásában működhet.
A gyermekjóléti központon belül a szolgálat és a központ önálló szakmai egységet alkotnak.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi HL törvény (a továbbiakban: Szoctv.)
2017. január 1. napjától továbbra is hatályos rendelkezései szerint a családsegítés a gyermekjóléti
szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A
család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés feladatait, valamint a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat. - (Szoctv. 64. § (6) bekezdés)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 2017. január 1. napjától továbbra is hatályos rendelkezései szerint gyermekjóléti szolgáltatás a
családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat
(a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés feladatait. - (Gyvt. 40.§ (1) bekezdés).
A Gyvt. 40. § (la) bekezdése a feladatellátás kapcsán az alábbiak szerint rendelkezik:
„A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más
intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti. ”
Gyvt. 96. f (4) és (5) bekezdése szerint:
„(4) A közös igazgatású gyermekjóléti és/vagy gyermekvédelmi intézmény szervezeti és szakmai tekintetben
önálló intézményegységek keretében különböző típusú intézményekfeladatát látja el.
(5) A (4) bekezdés szerinti intézményben a gyermek ellátásához és neveléséhez kapcsolódó nem
gyermekjóléti és nem gyermekvédelmi tevékenységet ellátó intézményegység is működhet, különösen
családvédelmi szolgálat, védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, továbbá óvodai vagy általános
iskolai nevelést, oktatást, kollégiumi ellátást, nevelési tanácsadást végző intézményegység. ”
A Gyvt. a család- és gyermekjóléti központ tekintetében a következő rendelkezést tartalmazza:
„40/A. § (1) Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. ”
A Szoctv. 86. § (1) bekezdés a) pontja szerint:
„86. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani
a) a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal
székhelye a településen van, ”
A Gyvt. 94. § (2a) és (4) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek:
„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. Amennyiben a gyermekjóléti szolgádat fenntartója
társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt székhelye kizárólag az e bekezdés szerint
feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet.
(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. ”
1

A jogszabályi változások alapján 2017. január 1. napjától család- és gyermekjóléti központ csak
járásszékhely települési önkormányzat fenntartásában működhet. A Zala Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya szakmai tájékoztatása alapján a
jelenleg társulási fenntartásban működő család- és gyermekjóléti központok át kell alakuljanak oly
módon, hogy a család- és gyermekjóléti központok fenntartása a kötelezett (járásszékhely település)
települési önkormányzat fenntartásába kerüljön. A tájékoztatás alapján:
„Az átalakuláshoz kapcsolódóan két megoldási lehetőség áll a járásszékhely települési
önkormányzatok rendelkezésére:
a család és gyermekjóléti központ (amely egyben ellátja a szolgálathoz kapcsolódó feladatokat is)
feladata kiválik a társulásból és a feladatra kötelezett települési Önkormányzat maga látja el új
intézménye, vagy egy már meglévő intézményhez integrálva a központ feladatait (beleértve a
szolgálatot is);
a család- és gyermekjóléti központ (amely egyben ellátja a szolgálathoz kapcsolódó feladatokat is)
feladata kiválik a társulásból és a feladatra kötelezett települési önkormányzat maga látja el új
intézménye által, vagy egy már meglévő intézménye keretében a központhoz kapcsolódó
feladatokat, a szolgálathoz kapcsolódó feladatokra pedig feladatellátási megállapodást köt másik
önkormányzattal, társulással, egyházi vagy nem állami fenntartóval.”
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és a Magyar Államkincstár
tájékoztatása alapján a szolgálat tekintetében lényeges, hogy társult feladatellátás csak abban az esetben
támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett
önkormányzat. Ez alapján Lenti Város Önkormányzata a Fenti Kistérség Többcélú Társulása tekintetében
2017. január 1-iétől nem igényelheti le az állami normatívát a szolgálat feladatellátására, mivel ezt a
feladatot nem láthatja el társulás keretében társult feladatellátás formájában.
A Magyar Államkincstár szóbeli tájékoztatása alapján amennyiben Lenti Város Önkormányzata társulás
keretében társult feladatellátás formájában látja el a szolgálati feladatot, állami normatíva e feladat
vonatkozásában nem igényelhető. Lenti Város Önkormányzata tekintettel arra, hogy Ixnti járásszékhely
település, társult feladatellátásban nem gondoskodhat e kötelező szolgálati feladatról. kizárólag feladatellátási szerződés keretében. Feladat-ellátási szerződésre önkormányzat nem igényelhet le normatívát. Lenti
Város Önkormányzata amennyiben e szolgálati feladatra feladatellátási szerződést köt, abban az esetben
nem lesz jogosult állami normatíva leigénylésére a többi település részére sem, ezért merül fel lehetőségként
a társulás székhelyének megváltoztatása.
Fontos szabály az állami normatíva igénylésének feltételénél, hogy az igénylő önkormányzat társult feladat
ellátási formában gondoskodjon az adott feladat ellátásáról.
Összefoglalva az alábbiak állapíthatóak meg:
1. A Lenti Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő „Napsugár” Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. december 31, napjáig a Társulást alkotó 51 település illetékességi
területén látott el alapellátási feladatokat. 2016. január 1. napjától az ún, alapellátási feladatok
tekintetében a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a szolgálati
feladatokat 38 település illetékességi területén látta el.
2. Lenti Város Önkormányzata, mint járásközpont, a járáshoz tartozó 48 település illetékességi
területén látja el az ún. hatóság-közeli feladatokat (központ) a Társulással kötött feladatellátási
szerződéssel 2016. január l. napjától 2016. december 31. napjáig.
3. 2017. január 1. napjától a jogszabályi változások következtében a gyermekjóléti központ kizárólag
a járásszékhely település önkormányzatának a fenntartásában működhet. A központ feladatait
illetően az önkormányzat csak olyan önkormányzattal társulhat, amely szintén
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járásszékhely település (pl. Zalaegerszeg), és a központot illetően feladat-ellátási kötelezettsége
van.
4. 2017. január 1. napjától a járásszékhely települések a szolgálat feladatait vagy a központ keretein
belül önálló szakmai egységként, vagy feladat-ellátási szerződéssel más önkormányzattal,
társulással, egyházi vagy nem állami fenntartóval láthatják el.
5. 2017. január 1. napjától Lenti Város Önkormányzata a társulás tekintetében a szolgálat feladataira
nem igényelhet állami normatívát.
Hl. Feladat ellátási lehetőségek
Lenti Város Önkormányzata a család- és gyermekjóléti központ tekintetében a feladat ellátásáról
gondoskodhat:
önálló új intézmény létrehozásával,
szakmailag és szervezetileg önálló intézményegység létrehozásával Lenti Város Önkormányzata
által fenntartott egy már meglévő egészségügyi, nevelési-oktatási vagy gyermekjóléti intézményen
belül.
Lenti Város Önkormányzata a család- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében a feladat ellátásáról
gondoskodhat:
a központ jövőbeni keretein belül,
feladat-ellátási szerződéssel másik önkormányzattal, társulással, egyházi vagy nem állami
fenntartóval.
A Magyar Államkincstár szóbeli tájékoztatása alapján társult feladatellátás formájában Lenti Város
Önkormányzata a szolgálat feladatait nem láthatja el.
Fentiek figyelembe vételével Lenti Város Önkormányzata a család- és gyermekjóléti központ tekintetében,
mind a központ, mind a szolgálat feladatellátásának vonatkozásában egy új költségvetési szervet hoz létre.
A Társulásnak felül kell vizsgálnia a szolgálat feladatellátásának jelenlegi módját, és a 2017. január 1.
napjától történő feladatellátás lehetőségeit.
A Társulás a felülvizsgálat eredményeként a kővetkezők szerint dönthet:
a) A Lenti Kistérség Többcélú Társulás székhelyének megváltoztatásáról, figyelemmel arra, hogy
Lenti Város Önkormányzata a társulás tekintetében nem igényelhet állami normatívát a szolgálat
feladatellátására, mivel ezt a feladatot nem láthatja el társulás keretében társult feladatellátás
formájában. Amennyiben a társulás arról dönt, hogy a Társulás székhelye megváltozik, csak olyan
közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti Önkormányzat lehet a társulás székhelye, amely a
szolgálat feladat ellátására kötelezett, valamint társult a feladat ellátására. (Csesztreg nem lehet,
mert nem társult a feladat ellátására).
A székhely fentiek szerinti megváltozása esetén a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat tovább működhet akként, hogy a központ feladatai kiválnak az intézményből
jogszabályi előírásra tekintettel, és az intézmény ezt követően csak a szolgálat feladatait látja el.
Lenti Város Önkormányzata a Lenti Kistérség Többcélú Társulása székhelyének megváltoztatását
nem támogatja.
b) A „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat megszüntetéséről,
figyelemmel arra, hogy Lenti Város Önkormányzata a társulás tekintetében nem igényelhet állami
normatívát a szolgálat feladatellátására, mivel ezt a feladatot nem láthatja el társulás keretében
társult feladatellátás formájában, és a jövőben Lenti Város Önkormányzata mint járásszékhely
település köteles fenntartóként a központ feladatainak ellátására.
Az intézmény jogutódlással történő megszüntetésére különböző fenntartók esetében nincs
lehetőség (a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat fenntartója Lenti
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Kistérség Többcélú Társulása, amely nem azonos a Lenti Város Önkormányzata által létrehozni
kívánt új intézmény fenntartójával).
A „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat jogutód nélküli
megszüntetése esetén a foglalkoztatottak jogviszonya megszűnik.
Az intézmény megszűnése esetén a szolgálathoz kapcsolódó feladatok ellátásáról a közös
önkormányzati hivatal székhelyönkormányzatai gondoskodhatnak: erre a feladatra létrehozott új
társulás keretén belül, önállóan,
feladat-ellátási szerződéssel.
A közös önkormányzati hivatal székhelyönkormányzatai, akik ezt igénylik, a szolgálat feladatellátásának folyamatos biztosítása érdekében, Lenti Város Önkormányzatával 2017. január 1.
napjától kezdődő hatállyal feladat-ellátási szerződést köthetnek.
A „Napsugár ” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat megszüntetése esetén számolni
kell a dolgozók jogviszonyának megszűntetésével Abban az esetben, ha a jelenleg
foglalkoztatottakat áthelyezéssel átveszik az önkormányzatok, akkor figyelemmel kell lenni arra,
hogy az áthelyezés előbb történjen meg, mint az intézmény megszűnése. A „Napsugár ”
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat jelenlegi foglalkoztatotti létszáma 14,5 fő,
mely az alábbiak szerint került megosztásra a szolgálat és a központ szakmai egységei között:
- a központ esetében 1 fő vezető, 3 fő esetmenedzser, 1 fő családsegítő (jelenleg CSED-en van), 1
fő szociális asszisztens,
- a szolgálat esetében 1 fő esetmenedzser (jelenleg GYED-en van), 7,5 fő családsegítő (ebből 1 fő
szakmai vezető részmunkaidős 4 órában, 1 fő CSED-en van), minden közös önkormányzati hivatal
ellátási területén (kivétel Csesztreg, mert nem a társulás keretében látja el a feladatot) lfő,
Lentiben 2 fő lát el feladatokat.
Lenti Város Önkormányzata a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetését támogatja.
A Társulási Tanács döntését követően valamennyi a társulásban részt vevő települési önkormányzat
képviselő-testületének mihamarabb döntést kell hoznia a feladatellátás módját illetően, azaz a jelenlegi
feladatellátást felül kell vizsgálniuk. A döntést követően a döntés végrehajtása érdekében kezdeményezni
kell a szolgáltatói nyilvántartásban az adatváltozások bejegyzését, esetlegesen a Társulás intézményének
megszüntetését. Ezen túlmenően azonban a szervezeti és személyzeti átalakítással összefüggésben még
számos döntés meghozatala szükséges, mind személyzeti, mind intézményi vonalon. Ezek a döntések
kihatással lesznek a Társulás működésére is, az általa ellátott feladatok mennyiségére is.
Amennyiben a családsegítés- és a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása nem marad társulásos tonnában, teljes
szervezeti átalakítással kell számolni, amely nemcsak a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat működését, megszűnését, hanem a jelenlegi önkormányzati intézményrendszert is
megváltoztathatja.
Szakmai indokok azt támasztják alá, hogy célszerű lenne, ha valamennyi települési önkormányzat Lenti
Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződést kötne a szolgálat feladatainak ellátására. A technikai
háttér, tartós távoliét és szabadság ideje alatt a helyettesítés rugalmas megoldása jelen intézményi keretek
között könnyebben megoldható.
Egy jövőbeni esetleges jogszabály módosításhoz is könnyebben igazodik ezen intézményi szervezeti forma.
Lenti Város Önkormányzata igény esetén vállalja a szolgálat feladatának ellátását az igénylő települések
részére.
IV. Munkajogi áttekintés
A „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat jogutód nélküli megszűntetése esetén
elsődleges cél kell hogy legyen a dolgozók továbbfoglalkoztatása. Az alábbi táblázat bemutatja a jelenlegi
dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának kezdetét és az esetleges végkielégítés mértékét.
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1
Ssz.

Közalkalmazotti
jogviszony
kezdete

Határozott
vége

idő Végkielégítés
mérteke

Megjegyzés

Központ -104043
1.

2.
3.
4.
5.
6.
Szolgálat -104042

2016.02.01
2005.04.01
2003.01.01
2014.04.01

-

2016.02.01

2016.12.31 -

2015.08.24

2020.08.23

4 havi
5 havi
-

2016.10.11-2017.03.27 CSED-en van

1.

2016.09.01

2.
3.
4.
5.
6.
7.

2013.07.01
2013.06.17
2014.01.01
2014.09.01
2004.01.01
2013.02.18

2018.06.30 1 havi
1 havi
2019.12.31 -

8.
9.

2016.02.01
2016.02.01

2016.12.31. 2016.12.31.

-

-

2016.08.26-2017.02.09. CSED
2015.11.01-2017.05.30 GYED

4 havi
2018.02.18 1 havi

A táblázat alapján, amennyiben a dolgozók jogviszonya megszűnne, akkor
a központ esetében a végkielégítés összege járulékkal együtt megközelítőleg 3 millió Ft lenne,
viszont ezen személyeket célszerű lenne áthelyezéssel továbbfoglalkoztatnia Lentinek, így nem
jelentkezne ezen költség.
- a szolgálat esetében 4 fő lenne jogosult végkielégítésre jogviszony megszűnése esetén, melynek
hozzávetőleges összege közel 2 millió Ft lenne. Ez az összeg abban az esetben csökkenthető, ha a
dolgozókat áthelyezéssel lehetne továbbfoglalkoztatni az önkormányzatok részéről.
Jogutód nélküli megszűnés esetén minden foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonya 2016. december 31.
napjával megszűnik.
A dolgozók foglalkoztatása megoldott lehet azáltal, hogy vagy önkormányzat által fenntartott intézményben
vagy a közös hivatalok székhelyönkormányzatai által kerülnek foglalkoztatásra.
V. Pénzügyi háttér
A feladatellátás átalakításával kapcsolatos pénzügyi háttér, az állami támogatások módja, mértéke, az
államilag finanszírozott létszámok a 2016. évi XC. törvény 2. melléklet 113-3. a) és b) pontja alapján az
alábbiak szerint alakulnak:
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Családsegítő-és gyermekjóléti feladatok számított létszáma
Település(ek)/
Közös Önkormányzati Hivatalok

számított
alap

Lenti

Szolgálat
számított
korrekciós
kiegészítő
szorzó

számított
alap

Központ
számított
korrekciós
kiegészítő
szorzó

1

0

0

4

0,6

0

1

0,5

0

0

0

0

Lovászi 6
(Dobri,Kerkatcskánd,
Szécs isziget,Tomiaí3 lde,T omy is zentmikl
ősi

1

0,5

0

0

0

0

Páka 5
(Kányavár,Nova,Ortaháza,Pördefo Ide)

1

0,5

0

0

0

0

Rédics 12
(Baglad,Belsösárd,Bödeháza,Gáborjánhá
za,Gosztola,
Kü lső s árd.Len d vadedes .Len d va iakab fa.

1

1

0

0

0

0

Zalabaksa 7
(Kálócfa,Kerkabarabás ,Kozmado
szombat, Pusztaapáti,Szilvágy)

1

0,5

0

0

0

0

6

3

0

4

0,6

0

Csöntödéi' 7
(Barlahida,Hemyék,lklódbördöce,KÍsszig
Mikekarácsonyfa,Zebecke)

ÖSSZESEN

et,

mbja,Pór

Az állami támogatás összege mind a szolgálat, mind a központ esetén:
fajlagos összeg 3 000 000 forint/számftott létszám/év
Az állami támogatás mértékét nem befolyásolja a társulásban történő feladatellátás, azonban a 3 000 000
forint az egyes közös önkormányzati hivataloknak mindösszesen jár, arányosítva a számított szakmai
létszámmal. Például a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnak 2 fő a számított létszáma, az állami
támogatás mértéke 6 000 000 forint, amelyet a közös önkormányzati hivatal székhelytelepülése, azaz
Rédics Község Önkormányzata 12 településre vesz igénybe.
A központ esetében, változatlan lakosságszámot feltételezve az állami támogatás összege 2017. évben
13.680.000,- Ft lesz, mellyel szemben a központ költségvetése nagyságrendileg 18 millió Ft. Tehát látszik,
hogy a központ esetében nem elégséges az állami támogatás Összege, több, mint 4 millió Ft-tal ki kell
egészíteni. A Szolgálat esetében, ha külön nézzük Lentit, a finanszírozott létszám 1 fő, azaz 3 millió Ft
állami támogatással jár, ennek ellenére 2 főt kell alkalmazni a szakmai előírások alapján, akiknek a bérét
nem fedezi az állami támogatás, így a jövőben kb. 2 millió Ft- tál ki kell egészíteni az állami támogatást
Lenti Város Önkormányzatának, amennyiben Lenti Város Önkormányzata saját maga látja el ezt a
feladatot.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a család- és gyermekjóléti központ,
valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak 2017. január 1. napjától történő ellátását illetően
állást foglalni szíveskedjék.
Javaslom, hogy az önkormányzat hatalmazza fel Páka Község Önkormányzatát, mint a Pákái Közös
Önkormányzati Hivatal székhelyét az alábbiakra:
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- 2017. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a közös önkormányzati hivatalhoz
tartozó alábbi települések közigazgatási területére vonatkozóan vonja vissza a Lenti Kistérség Többcélú
Társulásától,
- a feladatellátásra kössön szerződést Lenti Város Önkormányzatával, és
- támogassa a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár” Családsegítő- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat költségvetési szervjogutód nélküli megszüntetését.
Páka, 2016. november 16.

./2016.(XI.16.)kt.
határozati javaslat
...............
Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Páka község
önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2017. január 1. napjától a család- és
gyermekjóléti, szolgálat feladatait a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések közigazgatási
területére vonatkozóan ne a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében társult feladatellátás
formájában lássa el, így , a Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott ezen önkormányzati
feladattal kapcsolatos hatáskörét visszavonja.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Páka Község Önkormányzatát tájékoztassa.
Felelős: polgármester

Határidő: 2016. november 17.

.../2Ű16.(XI.16.1kt. határozat
............... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyetért azzal, hogy Páka Község
Önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti települési
önkormányzata a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017. január 1. napjától Lenti Város
Önkormányzatával (székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) kötött ellátási szerződés útján
biztosítsa.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Páka Község Önkormányzatát tájékoztassa.
Felelős: polgármester Határidő:
2016. november 17.
.../20l6.íXT.16.)kt. határozat
.......................... Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Páka Község
Önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat
támogatja a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár” Családsegítő- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4., törzskönyvi azonosítója: 560366, ágazati
azonosítója: S0298855) költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetését.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Páka Község Önkormányzatát tájékoztassa.
Felelős: polgármester Határidő:
2016. november 17.
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