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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
Az óvodai és iskolai szociális munka célja a gyermek veszélyeztetettségének, hátrányos 
helyzetének időben történő felismerése, megelőzése és megszüntetése, továbbá, hogy olyan 
gyermekek kerüljenek ki az iskola falai közül, akik maguk is képesek saját és környezetük 
szociális problémáinak megoldására. Cél továbbá, hogy formálja a szülők gondolkodását, 
szemléletét, az iskolával kapcsolatos elvárásait. Az iskolai, óvodai szociális munka segítséget  
nyújthat a családok felmerülő életvezetési, szociális problémáinak megoldásához. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 94. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a járásszékhely település 
lakosságszámától függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni.  
 
A Gyvt. 40/A. § (2) bekezdése, mely a gyermekjóléti központok kötelezően ellátandó 
feladatait határozza meg, 2018. szeptember 1-jei hatállyal egy ag) ponttal egészült ki, mely 
szerint ezen határidőtől a gyermekjóléti központoknak óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenységet is kell végezniük. 
 
Intézményünknek tehát új feladatot kell ellátnia a Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően. A 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámát az új feladat ellátásához legalább egy 
fővel bővíteni szükséges. Az intézményvezetővel történt egyeztetés szerint az új kolléga 
feladata elsődlegesen a járás területén működő intézményekben az új szolgáltatás iránti igény 
felmérése. 
 
Az igényfelmérés eredményeként a következő lépés annak meghatározása lesz, hogy a 
feladatot ellátó munkatárs vagy munkatársak mely intézményben milyen időtartamban 
legyenek jelen. 
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Amennyiben az új szolgáltatás iránti igények indokolják, lehetséges, hogy jövőre ismét 
bővíteni kell az Alapellátási Intézet létszámát. 
 
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék. 
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Tapolca, 2018. október 22. 
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