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Tisztelt Képviselő-testület!
2016. január 1-jétől jelentősen átalakult a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
intézményrendszere. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosításával az önálló polgármesteri
hivatalt működtető és a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési
önkormányzat kötelező feladata lett a család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése,
továbbá a járásszékhely település kötelező feladatát képezi a járás lakosságára
kiterjedő ellátási területen a család- és gyermekjóléti központ fenntartása.
Dombóvár Város Önkormányzata 2015-ben úgy döntött, hogy a család- és
gyermekjóléti központot – ami a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó
településeken (Dombóvár, Szakcs, Várong és Lápafő) ellátja a család- és
gyermekjóléti szolgáltatást is – 2016. január 1-jétől a Dombóvári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Dombóvári
Egyesített Humán Szolgáltató Intézményen belül szervezeti és szakmai tekintetben
önálló intézményegységként működteti. A család- és gyermekjóléti központ, illetve a
család- és gyermekjóléti szolgálat jelenleg a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
telephelyen működik a Dombóvár, Kinizsi u. 37. alatti épületegyüttesben.
Idén nyáron a Magyarország 2017. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016.
évi LXVII. törvény akként módosította a Gyvt.-nek a család- és gyermekjóléti központ
működtetésére vonatkozó rendelkezését, hogy 2017. január 1-jétől a család- és
gyermekjóléti központ kizárólag a járásszékhely települési önkormányzat
fenntartásában működhet önálló intézményként vagy integrált intézmény keretében
szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, de társulás nem láthatja
el a feladatot, továbbá egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási
szerződés nem köthető.
Mivel a család- és gyermekjóléti központot az önkormányzat a Dombóvári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel, annak intézménye
útján működteti, a Gyvt. 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezésének való megfelelés
érdekében ismét át kell szervezni a család- és gyermekjóléti központ feladatait ellátó
intézményt. A jogszabályváltozás miatt szükséges intézményátszervezéssel
indokoltnak tartom a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményben nyújtott
valamennyi gyermekjóléti alapellátást (helyettes szülői ellátás, családok átmeneti
otthona, Biztos Kezdet Gyerekház) és a tanyagondnoki szolgáltatást a gyermekjóléti
szolgálattal és a gyermekjóléti központtal egy intézménybe integrálni, tekintettel arra,
hogy azokat kizárólag Dombóvár részére nyújtja a Dombóvári ESZI, illetve azok
ellátási területe – a családok átmeneti otthona kivételével – is csak Dombóvárra terjed
ki. Az elképzelés szerint 2017. január 1-jétől a Dombóvári Egyesített Humán
Szolgáltató Intézmény kizárólag szociális alapszolgáltatásokat és szakosított szociális
ellátást biztosítana. A fentieket a Dombóvári ESZI vezetősége szakmailag indokolt
tartja, annál is inkább, mivel ezzel a szervezet tevékenysége jobban letisztulna,
átláthatóbb lenne. A tanyagondnoki szolgáltatás átadása azért merült fel, mert nagyon
szorosan kötődik a családsegítési tevékenységhez.
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Az új intézményt a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény
átalakításával, a tanyagondnoki ellátást, a gyermekjóléti szolgáltatást, a családok
átmeneti otthona és a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást nyújtó
intézményegységek kiválásával, az államháztartásról szóló törvény szerinti
jogutódlással javaslom létrehozni 2017. január 1-jével Dombóvári Kapocs
Alapszolgáltató Központ elnevezéssel.
Az intézmény létrehozásával egyúttal a költségvetési szerv vezetőjének megbízásáról
is gondoskodni kell. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) alapján a magasabb vezetői megbízásra pályázatot kell kiírni. A Kjt. szerint
magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5
évig terjedő határozott időre szól. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
értelmében a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat intézményvezető
esetén a fenntartó önkormányzat jegyzője, mint a pályázat előkészítője látja el.

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat
esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja
meg, A végrehajtási kormányrendelet értelmében a véleményező bizottság tagjai
között kell lennie a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület
képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. Szakmai
egyesületek szokták vállalni ezt a feladatot némi megbízási díj ellenében, mely a
szakértő felmerülő – főként utazási – költségeit fedezi.
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény átszervezése kapcsán a
szükséges döntéseket a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa hozza meg, amely az október 19-i ülésén előzetesen
hozzájárult az átalakításhoz. Az átszervezéshez a jogszabályokban előírtak szerinti
véleményeket kell kikérni.
A fentiek alapján a határozati javaslat az új intézmény megalakításának elhatározására
és az intézményvezető kiválasztására irányuló eljárás megindítására irányul. A további
döntések (benyújtott pályázatok elbírálása, alapító okirat elfogadása, társulási
megállapodás módosítása) meghozatalára a decemberi rendes ülésen kerülne sor.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
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Határozati javaslat
a család- és gyermekjóléti központ, illetve egyes további szociális és gyermekjóléti
alapellátások biztosítására önkormányzati fenntartású intézmény létrehozásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2017. január
1-jétől hatályos 40/A. § (3) bekezdésére tekintettel – 2017. január 1-jével
Dombóvári Kapocs Alapszolgáltató Központ elnevezéssel a Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató Intézmény tanyagondnoki szolgáltatást és gyermekjóléti
alapellátásokat nyújtó intézményegységeinek kiválásával új költségvetési szervet
kíván alapítani, amely ellátja a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a család- és
gyermekjóléti központ, a gyermekek átmeneti gondozása körében a helyettes szülői
ellátás és a családok átmeneti otthona, a Biztos Kezdet Gyerekház, valamint a
tanyagondnoki szolgáltatás feladatokat. A Képviselő-testület 2017. január 1-jétől
az új költségvetési szerv részére biztosítja a Dombóvári Egyesített Humán
Szolgáltató Intézmény által a Dombóvár, Kinizsi u. 37. és a Szabadság u. 8. alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanban igénybe vett ingatlanrészek, illetve ingóságok
használatát.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári Kapocs Alapszolgáltató Központ
intézményvezetői beosztásának 2017. január 1. napjától 5 évre való betöltésére a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint pályázatot ír
ki, a pályázati felhívást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és megbízza a
polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.
A Képviselő-testület a pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű
bizottságot hozza létre. A bizottság tagja
a) a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője vagy a
megbízottja, mint a pályázat előkészítője,
b) a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének
vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagja,
c) Kiss Béla alpolgármester,
d) Molnár Tünde, a Humán Bizottság elnöke.
A Képviselő-testület a pályáztatással kapcsolatos költségeket a 2016. évi
költségvetése terhére biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
kötelezettségvállalások megtételére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselőt, hogy
kezdeményezze és támogassa a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény 1. pont szerinti átszervezésével összefüggő döntések meghozatalát.
4. A Képviselő-testület felkéri Kiss Béla alpolgármestert, hogy Dombóvári Kapocs
Alapszolgáltató Központ megalapításával és a Dombóvári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának
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módosításával kapcsolatos további döntési javaslatokat terjessze elő a Képviselőtestület decemberi ülésére a szükséges egyeztetések lefolytatása után.
Határidő:

2016. november 10. – pályázati felhívás jóváhagyására és kiírására
2016. december 15. – további döntési javaslatok képviselő-testület elé
terjesztésére
Felelős: Polgármester, Kiss Béla alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

Kiss Béla
alpolgármester
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