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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) módosítása tárgyában megalkotott 2015. évi CXXXIII. törvény a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás rendszerét jelentősen átalakította.  

2016. január 1. napjától a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat csak egy szervezeti és
szakmai egységben működhet. A közös önkormányzati hivatalok székhely települése 
feladatkörébe utalja a törvény, hogy lakosságszámtól függetlenül köteles biztosítani a
családsegítést, és gyermekjóléti szolgálatot működtetni.  

A jogszabály alapján az egy közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok csak azonos szervezeti
keretek között biztosíthatják a fenti feladatok ellátását, így Tapolca, Gyulakeszi és Raposka
jelenleg a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás által fenntartott Szociális
és Egészségügyi Alapellátási Intézet útján gondoskodnak a feladatellátásról.

A másik jelentős változás volt, hogy a járásszékhely települések részére a törvény kötelezően 
előírta a járás településeire kiterjedő feladat- és hatáskörrel a gyermekjóléti központ 
létrehozását. A család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálat
általános feladatain túl a Gyvt-ben meghatározott speciális szolgáltatásokat nyújt pl.
pszichológiai segítségnyújtás, jogi tanácsadás, utcai szociális munka, ellátja továbbá a
hatósági tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat, melyek a gyámhivatal hatósági
tevékenységéhez kapcsolódnak. Ez a szervezeti egység a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási
Intézményi Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretein
belül létrejött és működik. 



A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII.
törvény 50. § alapján módosításra került a Gyvt., és ennek értelmében 2017. január 1-jétől 
család- és gyermekjóléti központ csak járásszékhely települési önkormányzat fenntartásában
működhet. 

Fentiek alapján a jelzett határidőig a jelenleg társulási fenntartásban működő család- és 
gyermekjóléti központoknak át kell alakulni olyan módon, hogy a család- és gyermekjóléti
központok a kötelezett települési önkormányzat fenntartásába kerüljenek.

Figyelemmel arra, hogy a társulásban ellátott szociális feladatok után magasabb normatíva
igényelhető (ez közel 12 millió Ft többletfinanszírozást jelent), a teljes Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási Intézet nem hozható át önkormányzati fenntartásba, csak a család-
és gyermekjóléti központ és szolgáltatás feladatait lehet különválasztani.

A kivált feladatokra, mivel az egyik meglévő önkormányzati intézménybe sem integrálható, 
önálló intézményt kell alapítani, mely részére a feladatellátáshoz szükséges vagyont
(eszközöket) át kell adni.

Ez azt jelenti, hogy a Tapolcai Család- és Gyermekjóléti Központ néven létrejövő 
intézménybe átkerül az a 8 munkatárs, akik jelenleg is ezt a feladatot látják el. A költségvetés
szempontjából többletköltségként az új vezető vezetői pótlékának összegével kell számolni 
és tervezni. A feladatok ellátási helye nem változik, az intézmény székhelye Hősök tere 15. 
sz. alatti udvari épület lesz.

Az intézményvezetői állásra pályázatot kell kiírni, melyet az előterjesztés 2. számú melléklete 
tartalmaz. A beérkező pályázatokat a képviselő-testület a decemberi ülésén tudja elbírálni, 
így nem lesz akadálya annak, hogy 2017. január 1. napjával a Központ megkezdje a munkát.

Indokolt továbbá egy fő szociális asszisztensi álláshellyel bővíteni a Központ létszámát 
tekintettel arra, hogy kikerülnek Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet központi
irodájából, mely a humán és egyéb iratkezelési feladataikat ellátta. A 73 fős Intézetnél 
jelenleg 1 fő gazdasági és 1 fő humán ügyekkel foglalkozó munkatárs dolgozik, ők egymást 
helyettesítik.

Az előterjesztés melléklete az új intézmény alapító okirata. A törzskönyvi bejegyzést 
követően meg kell indítani a működési engedély megszerzésére irányuló folyamatot, el kell 
fogadni az intézmény szakmai programját és szervezeti és működési szabályzatát. 

A fenti változásoknak megfelelően a társulási megállapodást az ellátott feladatok 
vonatkozásában (és Gyulakeszi település csatlakozása miatt is) módosítani kell.

A társulási megállapodás módosítását követően a Társulásnak a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet alapító okiratát is módosítania kell, hiszen a változásokat azon is át kell
vezetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.



HATÁROZATI JAVASLAT
I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gyermekjóléti ellátások biztosítására 9 fő létszámmal 
Tapolcai Család- és Gyermekjóléti Központ néven
intézményt hoz létre. A Tapolcai Család- és Gyermekjóléti
Központ alapító okiratát az előterjesztés 1. melléklete 
szerinti formában elfogadja.

Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, 
hogy nyilvántartásba vétel céljából az Alapító Okiratot a
MÁK Törzskönyvi nyilvántartása részére küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Tapolcai Család- és 
Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak 
ellátására az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint 
pályázatot ír ki.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2016. október 18.

Dobó Zoltán
polgármester



1. sz. melléklet
Okirat száma: 1/ /2016.

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tapolcai Család- és
Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tapolcai Család- és Gyermekjóléti Központ

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. 01. 01.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

megnevezése székhelye

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata

 3.2.2. székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások; gyermekjóléti ellátások biztosítása a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39. §, 40. § és 40/A. §-
ában foglaltak alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: család- és gyermekjóléti központ, család- és
gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti szolgáltatás

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 841215 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül



4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

2 104043 Család és gyermekjóléti központ

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Tapolca város, Gyulakeszi és Raposka község közigazgatási területe
Család- és gyermekjóléti központ

Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics,
Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Kapolcs,
Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Köveskál, Kővágóörs, Lesencefalu, 
Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Monostorapáti,
Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla,
Szigliget, Taliándörögd, Tapolca, Uzsa, Vigántpetend, Zalahaláp

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. 
(XII. 31.) Korm. rendelet, és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.  
Az intézményvezetőt pályázat alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete határozott időre bíz meg/nevez ki. Az intézményvezető felett a munkáltatói 
jogokat a képviselő-testület gyakorolja. Az intézményvezető az intézmény dolgozói felett 
munkáltatói joggal rendelkezik.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, 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

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Tapolca, 2016. október 28.

P.H.
Dobó Zoltán

elnök



2. sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET 
Tapolcai Család- és Gyermekjóléti Központ

 intézményvezetői beosztásának betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
2017.01.01 – 2021.12.31. (5 év)

A munkavégzés helye:
Tapolcai Család- és Gyermekjóléti Központ 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, 
munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti (család- és gyermekjóléti központ és
szolgálat) feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény, illetve a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 Főiskola, felsőfokú képesítés a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. 
pontja szerinti képesítés,

 Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

 Büntetlen előélet 

 Cselekvőképesség 

 Magyar állampolgárság

 Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást
követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint
személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 3. § (4) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Vezetői (szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szerzett) tapasztalat – 
Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat 

 B kategóriás vezetői engedély 

 Helyismeret



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Szakmai önéletrajz

 Az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség meglétét igazoló 
okmány/okmányok másolata

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló postai
feladószelvény

 Szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális
szakvizsga megszerzését két éven belül vállalja

 Nyilatkozat,  amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem
áll fenn

 Az intézmény vezetésére vonatkozó program

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

 Szakmai tapasztalat igazolása

A munkakör betölthetőségének az időpontja: 
2017. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. december 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ughy Jenőné jegyző nyújt, a 87/510-
126-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tapolca Város Önkormányzata címére (8300 Tapolca, Hősök 
tere 15.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: ……………………….. , valamint a munkakör megnevezését: Család- 
és Gyermekjóléti Központ intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje.
A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt szakértő, továbbá a Kjt. szociális, 
valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdés c) pontjában megjelölt tagokkal
bővített szakmai bizottság véleményezi. 
A kinevezésről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot 
arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.tapolca.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 2.


