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6 .  N a p i r e n d  

 
E LŐT E R J E S Z T É S  

Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal kapcsolatos döntések 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzata tagja a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgáltatási Társulásnak, melynek intézménye (jelenlegi nevén a Nyugat-Nógrád 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat) a településen ellátja az önkormányzat kötelező 
feladatát képező család- és gyermekjóléti alapfeladatokat. 
 
1. Az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXIII. törvény meghatározta, hogy a szolgáltatásoknak milyen nevet kell viselniük, 
ezért szükséges a szolgálat névmódosítása, melyről a Társulási Tanács 2015. szeptember 
29-én megtartott ülésén döntött. A döntés értelmében a 2016. január 1-jétől életbe lépő 
névmódosítás alapján a szolgálat neve: Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat. A névmódosítás érvényességéhez a névmódosításról a tag önkormányzatok 
képviselő-testületeinek is döntést kell hozni. 

 
2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136.§ (9) 

bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza:  
„A települési önkormányzat 2015. október 31-éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e 
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzat 2015. 
november 30-áig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása 
módjáról. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (8) 
bekezdésben foglaltak biztosításához szükséges módosítását 2015. november 30-áig 
kérelmezi. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy 
kell tekinteni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a 
szolgáltatói nyilvántartásba.” 
Ezen rendelkezés alapján szükséges, hogy a települési önkormányzat 2015. november 30-
ig döntést hozzon a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának 2016. január 1-jétől hatályos módjáról. 
 

A döntések miatt szükségessé váló egyéb módosításokra (alapító okirat módosítása, egyéb 
szakmai iratok módosítása) a későbbiekben kerül sor. 
 
Kérem a határozati javaslatok elfogadását! 
 
 
Tolmács, 2015. november 19. 
  
 Tisztelettel: 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
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1. 
 
… /2015. (XI…) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján, a Nyugat-
Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulási Tanács 2015. szeptember 29-én a 
névmódosítás ügyében hozott döntésével összhangban, a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat névmódosítását a következők szerint elfogadja:  
A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat neve 2016. január 1-jétől Nyugat-Nógrád 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat-ra módosul. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezen névmódosítással kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidő:  2015. november 30. 
Felelős:    polgármester 
 
 
 
2. 
 
… /2015. (XI…) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136.§ (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 
családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jétől történő 
ellátásának módjára vonatkozóan a következő szándéknyilatkozatot hozza: 
Tolmács Község Önkormányzata az önkormányzat területén kötelezően ellátandó család- és 
gyermekjóléti alapfeladatokat 2016. január 1-jétől továbbra is a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgáltatási Társulásban (2645 Nagyoroszi, Fő út 1.), annak intézményével, a Nyugat-
Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, illetve a 2016. január 1-jétől érvényes új nevén, a 
Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal (2645 Nagyoroszi, Ady E. út 17.) kívánja 
ellátni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erről szóló szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Határidő:  2015. november 30. 
Felelős:    polgármester 
 


