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Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő  

2012. évi munkájáról 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Önkormányzatunk a szociális igazgatásról és szolciális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 86. § 

(1) bekezdés e) pontja szerinti feladatát – a családsegítő szolgálathoz történő hozzáférés 

biztosítását, - valamint a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv. 94. § (2) bekezdésében feladatául szabott gyermekjóléti szolgáltatást társulás útján, 

a lövői székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével látja el.   

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 

a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 

felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

 

A Szolgálat alapvetően e két törvény rendelkezései szerint végzi tevékenységét, melyről 

évente beszámol a társulásban részt vevő önkormányzatoknak. Jelen előterjesztés mellékletei 

a  beszámolókat tartalmazzák. A Szolgálat tevékenységét szakszerűen, rendszeresen végzi, 

évente beszámol települési értekezleteten a legfontosabb feladatokról, eredményekről, illetv 

szükség szerint segíti munkánkat.  

 

A tavalyi évben sor került a társulási megállapodás és az alapító okirat felülvizsgálatára, 

melyet az idei évben szintén meg kell tennünk, mivel a társulás nem jogi személyiségű 

társulás, ezért a társulási megállapodás ismételt módosítása válik szükségessé 2013. június 30-

ai hatállyal. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy szándéknyilatkozatban fejezzük ki, hogy 

a jogi személyiségű társulásnak is tagjai kívánunk maradni.  
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Határozati javaslat: 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Lövő társulási intézmény 2012. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót 

jóváhagyólag elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Szolgálat 

vezetőjét tájékoztassa. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. június 15. 

 

 

A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség elegendő 

 

 

 

Határozati javaslat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. július 1-jétől továbbra 

is fenn kívánja tartani a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulást, mint jogi 

személyiségű társulást. 

 

A képviselő-testület támogatja Lövő község gesztor szerepét az érintett (társulásban részt 

vevő) önkormányzatok többségi egyetértése mellett. 

 

Amennyiben az érdekelt önkormányzatok, vagy az önkormányzatok egy része a társulás 

megszűnése mellett dönt, a döntést ismételten felül kell vizsgálni. 

 

 

A határozathozatalhoz minősített szótöbbség elegendő 

 

 

 

Nagycenk, 2013. május 22. 

               

 

         Percze Szilvia 

       jegyző 

 

 

 


