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Tárgy: Csatlakozási szándék a Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központhoz a családsegítő 
és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 94.§. (2a) bekezdése 
szerint a települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül  köteles gyermekjóléti 
szolgálatot működtetni. A szociális törvény  86.§.(2) bekezdése a) pontja kimondja: Az a 
települési önkormányzat, amelyiknek területén kétezer főnél több állandó lakos él, 
családsegítést köteles biztosítani. Tehát mindkét szolgáltatást önkormányzatunk köteles 
működtetni. 
Jelenleg mindkét feladatot a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat végzi.  
A Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzést végzett a szolgálatnál 
és a határozatlan időre szóló működési engedély bevonása mellett 2013.január 15-től 2013. 
június 30-ig ideiglenes működési engedélyt adott ki. Ennek oka az volt, hogy a szolgálat nem 
a jogszabályi feltételeknek megfelelően működik. Egyrészt nem intézményi formában – 3 fő 
foglalkoztatás esetén már intézményként kell funkcionáljon, nem szakfeladaton – működik és 
emellett nem biztosított külön- külön a gyermekjóléti és családsegítő feladatellátás  személyi, 
tárgyi és  anyagi feltétele. 
Jelenlegi információnk szerint a társulás nem tudja biztosítani ezen feltételeket, elsősorban 
anyagi feltételek hiányában. Ennek következménye az lesz, hogy a társulás 2013. június 30. 
napjával megszűnik. Erre tekintettel s a feladatok ellátásának kötelezettsége miatt 
önkormányzatunknak más lehetőséget  kell találni. Az önkormányzat egyedül nem tudja 
vállalni mindkét feladat ellátását, így szükséges másik intézményhez csatlakozni.  
Előzetes tárgyalásokat folytattunk a Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központtal, melynek 
fenntartója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Ők fogadóképesek ugyan, de 
csatlakozásunk esetén a működési engedélyüket módosítani szükséges, ami hosszabb időt 
vesz igénybe. Ezért lenne sürgős dönteni az ügyben a mai testületi ülésen. 
 
Tengelic 2013. május 13. 
 
                                                                                                         Gáncs István 
                                                                                                          polgármester 

 
Határozati javaslat 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 
keretében családsegítő és gyermekjóléti   alapszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátására a 
Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási  Központhoz kíván csatlakozni 2013. július 1. napjával. 
 
2. felkéri a jegyzőt, hogy a határozat megküldésével a csatlakozási szándékról értesítse a 
Paksi Többcélú Kistérségi Társulást és a Kistérségi Alapszolgáltatási Központot.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 


