
                                                    E l ő t e r j e s z t é s                    7. napirendi pont 

Nőtincs Község Önkormányzat képviselő-testületének 

2015. november 20-i rendes ülésére 

 

Tárgy: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat   2016. évi működése 

Tisztelt képviselő-testület ! 

Az Országgyűlés 2015. július 6-i ülésén elfogadta az egységes szociális 

gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 

törvényt. 2016. január 01. napjától  települési szinten a család- és gyermekjóléti 

szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében 

működhet. Önkormányzatunk a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgáltatási Társulás keretében látta el ezen kötelező önkormányzati feladatát. 

2016. január 01. napjától továbbra is lehetőség van   társulási formában 

történő feladatellátásra. A települési önkormányzatnak  2015. november 30-ig 

kell dönteniük a feladatellátás új rendelkezésének megfelelő biztosítása 

módjáról. 

A fentiek alapján a képviselő-testületnek két döntést kell meghozni. 

1.)  Továbbra is társulás formájában látja el ezt a kötelező önkormányzati 

feladatát, és úgy határoz, hogy a Társulás neve Nyugat-Nógrád 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulásról Nyugat-Nógrád 

Családsegítő és gyermekjóléti Szolgáltatási Társulássá módosul. 

 

2.) 2016. január 01. napjától  a Nyugat-Nógrád Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás keretén belül Nőtincs Község 

Önkormányzat közigazgatási területén a társulással megkötött szerződés 

alapján  az „ Együtt a gyermekekért „ Nonprofit Közhasznú Gyermekjóléti 

Szolgálat látja el ezen feladatot. 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Nőtincs, 2015. november 13. 

                                                                                                        Acsay Ákos s.k. 

                                                                                                        polgármester 



                                                Határozati  javaslat 

 

                Nőtincs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

                                      ………./2015.(XI.20.) határozata 

 

Nőtincs Község Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésével a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és családsegítő Szolgáltatási 

Társulás neve Nyugat-Nógrád Családsegítő és Gyermekjóléti társulás névre 

módosul egyet ért, azt elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a társulási 

megállapodás módosításának elírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

                                                   Határozati  javaslat 

                Nőtincs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

                                         …../2015.(XI.20.)határozata 

 

Nőtincs Község Önkormányzat képviselő-testülete az „ Együtt a Gyermekekért „ 

Nonprofit Közhasznú Gyermekjóléti Szolgálat ellátási szerződését felülvizsgálta 

és úgy döntött, hogy 2016. január 01. napjától a Nyugat-Nógrád Családsegítő és 

Gyermekjóléti társulás biza meg a Szolgálatot Nőtincs Község Önkormányzat 

közigazgatási területén a Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásával.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 


