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(hatásvizsgálati lap, indokolás)
1-1 pld. Ferencszállás és Klárafalva Községi
Önkormányzat Képviselő-testületeinek határozatai
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2015. július 6-i ülésén elfogadta az egyes szociális és gyermekvédelmi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt (a továbbiakban:
Törvény).
Az elfogadott Törvény értelmében a családsegítés vonatkozásában csak gyermekjóléti
szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016.
január 1-jétől: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a családés gyermekjóléti központ keretében.
A települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások,
általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal
székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi
településen. A szolgálat vonatkozásában társulási formában történő feladatellátás esetében
figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a közös hivatalok egységét bontani.
Mivel a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy
szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig szükséges az új szabályok szerint
feladat-ellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket,
vagy a szükséges átalakításokat elvégezniük.
A Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulásban (a
továbbiakban: Társulás) társult települések, Ferencszállás és Klárafalva közös önkormányzati
hivatalhoz tartoznak, amelynek székhelye Kübekháza és ide tartozik még Tiszasziget is, ezen
közös hivatalhoz tartozó települések a szegedi járás részét képezik.

Fentiekre tekintettel a jövő évtől a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat nem lehet a Társulás keretei között ellátni, így a Társulási megállapodás
vonatkozó részeit módosítani kellett 2016. január 1-jei hatállyal, amelyet a Képviselő-testület
163/2015.(IX. 29.) KNÖT határozatával megtett.
Ezen módosítás alapján a Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 2016. január 1-jétől az
alábbiak:
a) az Szt. 62. §-ában meghatározott étkeztetés,
b) az Szt. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás,
c) az Szt. 65/F. §-ában meghatározott idősek nappali ellátása,
d) a Gyvt. 42-42/A. §-aiban meghatározott bölcsődei ellátás,
e) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ában meghatározott
óvodai ellátás.
A 2015. október 27. napján megtartott ülésén a Képviselő-testület a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos felülvizsgálat tárgyú
határozatával a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 174. § (5) bekezdésének megfelelően felülvizsgálta a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját és szervezeti kereteit és akként
határozott, hogy ezen feladatokat Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2016. január 1.
napjától intézményi keretek nélkül (kormányzati funkción) ellátott önkormányzati
feladatellátás útján – jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő
személyek foglalkoztatásával – kívánja ellátni, amennyiben a tárgykört érintően
jogszabályváltozás nem történik.
Jogszabályváltozásról a tárgykört érintően jelen előterjesztés elkészítésekor nincs
tudomásunk, azonban a társult települések képviselő-testületei november 6. és 9. napján
megtartott üléseiken akként határoztak, hogy a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátásán túl az étkeztetési és házi segítségnyújtási feladatokat is a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása keretében kívánják ellátni 2016. január 1-jétől, illetve
Társulásunk keretein belül az idősek nappali ellátását sem látják el a továbbiakban.
A hivatkozott határozatok jelen előterjesztés mellékletét képezik.
Személyes egyeztetésünk során kialakult az az álláspont, hogy ez esetben a bölcsődei ellátást
is célszerű kivenni a társulási feladatok közül, azonban az ellátási terület ebben az esetben
kiterjedhet Ferencszállás és Klárafalva településekre is, ha azt a szükséges dokumentumokban
szerepeltetjük.
Tekintettel arra, hogy a Társulási megállapodás módosításával a Kiszombor Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: KSZGYI) keretében ellátott szociális és
gyermekvédelmi feladatok már nem érintik a társult településeket, ezért szükséges az, hogy a
KSZGYI fenntartója ismét kizárólag Kiszombor Nagyközség Önkormányzata legyen, a
fenntartói jogokat visszavegye a Társulástól.
Ezt követően a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat – az októberi
döntéssel ellentétben - nem kormányzati funkción, hanem intézményi keretek között (a
KSZGYI-n belül) célszerű ellátni, erre az esetre a Törvény önálló intézményegység
keretében történő feladatellátást ír elő.
Fent kifejtettekre tekintettel szükséges módosítani:
- a Társulási megállapodást,
- a KSZGYI alapító okiratát,
- az Önkormányzat SzMSz-ét, valamint

- a KSZGYI-t érintően az alapítói/fenntartói jogok tekintetében átadási megállapodást kell
kötni a Társulás és Önkormányzatunk között.
Az ezzel kapcsolatos dokumentumok az előterjesztés mellékleteit képezik.
A Társulási megállapodás módosításával jövő évtől csupán az óvodai ellátás marad a társulási
feladatellátási körben, az óvodai ellátást jelenleg az Önkormányzatunk által fenntartott
Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda intézménye útján látja el a
Társulás tagjai részére. Ezen ellátás társulási feladatkörből történő kivonásának és a Társulás
ezzel egyidejűleg történő megszüntetésének jelenleg akadálya a Köznevelési törvény 84. § (3)
bekezdés a) pontjának azon rendelkezése, mely szerint a fenntartó tanítási évben, továbbá – a
július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben óvodát nem szervezhet át, nem
szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át.
A jövő nyárra vonatkozóan tervbe vettük az óvodai tagintézményeink „visszaadását” a társult
önkormányzatoknak, valamint ezzel egyidejűleg – közös feladatellátás hiányában - a Társulás
teljes megszüntetését, amellyel kapcsolatban egyeztettünk a társult önkormányzatok
képviselőivel.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megtárgyalni, és a tárgykört érintően a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjen a
rendelettervezet, valamint a határozati javaslatok alapján

Kiszombor, 2015. november 19.
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