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Segesd Község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

Tel.: 82/733-402 

E-mail: segesd@latsat.hu 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a képviselő-testület2016. február 25.-i ülésére  

 

 

Tárgy: A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásával család- és 

gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó megállapodás megkötése. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXXIII. törvény rendelkezései szerint 2016. január 1-től a családsegítés csak 

gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet. 

A polgármesteri hivatalt fenntartó települési önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal 

székhelye szerinti települési önkormányzat gyermekjóléti szolgálatot, a járásszékhely 

település önkormányzata gyermekjóléti központot köteles működtetni. 

 

A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-igkellett dönteniük a feladatellátás új 

rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kellett a 

szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 185/2015.(X. 20.) önkormányzati 

határozatával úgy döntött, hogy Segesd Község Önkormányzata, mint a Rinyamenti Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulásának tagja a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

feladatait 2016 január 1-től a Társulás feladat-ellátásában, fenntartásában lévő Rinyamenti 

Szociális Szolgáltató Központ keretében látja el. 

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsa 

25/2015.(X. 19.) számú határozatával vállalta, hogy a családsegítő és gyermekjóléti központ 

és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2016. január 1-től a feladatellátásra 

kötelezett települési önkormányzatok döntése alapján a Rinyamenti Szociális Szolgáltató 

Központ keretében ellátja. 

A feladattal érintett települések képviselő-testületei is döntöttek arról, hogy a családsegítő és 

gyermekjóléti feladatokat továbbiakban is a társulás keretében látják el. 

 

A feladatellátás lehetőségét és alapjait a Társulási Megállapodás családsegítés és a 

gyermekjóléti feladatokra vonatkozórendelkezéseinek módosításával a Társulási Tanács 

29/2015.(XI. 19) számú RKTÖT határozatával, Segesd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületea 213/2015. (XI. 20.) önkormányzati határozatával alakította ki, mely 

megállapodás módosítást a társulás többi tagjának képviselő-testületei is elfogadtak. 
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A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként működő Család- és 

Gyermekjóléti Központ (Nagyatád, Széchenyi tér 4.) ellátja Segesd Község Önkormányzata 

feladat-ellátási kötelezettségébe tartozó, lakóhely szintű családsegítő és gyermekjóléti 

szolgáltatásokat, a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások és speciális szolgáltatások 

vonatkozásában illetékességi területe kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat feladat-ellátásának részletszabályait és az ellátás 

finanszírozását Segesd Község Önkormányzata és a Rinyamenti Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulása között létrejött megállapodásban kell szabályozni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges döntés 

meghozatalára. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (II. 25.) önkormányzati 

határozata megállapodás elfogadásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a család- és gyermekjóléti 

szolgálat feladatának a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Család- és 

Gyermekjóléti Központ intézményegysége keretében való ellátására, a Rinyamenti 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásával az előterjesztés mellékletét képező 

megállapodást jóváhagyja. 

 

2./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2016. február 28. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Segesd, 2016. február 18. 

 

 

 

Péntek László 

  polgármester 

 

 

 

 

 

 


