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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Onkormányzat törvényi kötelezettsége a Család- és Gyermekjóléti szolgálat fenntartása.

A két meghatározó törvény, amire figyelemmel kell lennünk a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv. ), valamint a

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a

továbbiakban: Gyvt.).

A Gyvt. 40. § (1) bekezdése kimondja, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel

egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti

szolgálat) - keretében működtethetö. A ennek'óléti szol álat ellát'a a 39. és a 2

bekezdés szerinti ermek'óléti szol áltatási feladatokat valamint a családse ítés Szt. 64.

4 bekezdése szerinti feladatait. Továbbá az (la) bekezdése rögzíti, hogy a telq^ülési

önkonnányzat a gyemiekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más

intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti.

A Gyvt. késöbbi szakaszában, a 94. § (2a) bekezdése szerint olvasható, hogy a Pol ármesteri

hivatalt működtetö tele ülési önkormán zat, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti

települési önkormányzat, a fövárosban a fövárosi kerületi önkormányzat, illetve a fövárosi

önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat

lakossá számtól fíi etlenül köteles ermek'óléti szol álatot működtetni.

Az ehnúlt éveben Család- és Gyermekjóléti szolgálat fenntartását, működésének biztosítását a

Polgánnesteri Hivatal - 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. - szervezeti rendszerébe ágyazottan

valósította meg. A nyitva álló helyiség, ahol az ügyfeleket fogadta a Család- és Gyennekjóléti

Szolgálat a régi helyszínén maradt, az Iskola utca 2. szám alatt.

A Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálata az elmúlt évben a 2097

Pilisborosjenő, Iskola utca 2. szám alatt kezdte tehát meg, régi-új működését a Polgánnesteri

Hivatal keretein belül. A helyiséget a Római Katolikus Egyháztól Együttműködési

Megállapodás keretében bérelte az Onkormányzat, amely egyfajta fílggöségi viszonyt

teremtett. Idén télen eh-omlott az épűlet kazánja, amelynek a megjavíttatását az Egyház

önköltségen, sürgősséggel nem vállalta és így felmerült a nyitva álló helyiségként, Iskola utca



2. szám alatt működö Család- és Gyeniiekjóléti Szolgálat átköltöztetésének igénye a

Polgánnesteri Hivatal épületébe.

Ez számos előnnyel fog jámi, úgyis mint, a közüzemi költségek csökkentése, a Polgármesteri

Hivatal épületének teljeskörűbb és jobb kihasználtsága. Az intézkedéstöl várható majd a

Hivatalt érintő rezsiköltségek és egyéb kiadások csökkenése.

Az átköltöztetés az alapító okirat és egyéb működést biztosító dokumenhmiok módosításával,

valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 1052 Budapest,

Városház utca 7. (a továbbiakban: Konnányhivatal) engedélyezésével jár. A Kormányhivatal

szakmai véleményét az átköltöztetést tekintve kikértük, és ennek fényében kezdödtek meg a

Polgánnesteri Hivatal épületének átalakítási mmikálatai. Az átalakítás költsége az idei

költségvetés terhére biztosítható.

A fentiek figyelembevételével, az előterjesztésben bemutatott indokok mentén kérem, a

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgánnesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti

Szolgálatának átköltöztetése ügyében a szükséges döntést meghozni s

Pilisborosjenő, 2022. május 02.
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Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testűlete
1. A Polgármesteri Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálatának a 2097 Pilisborosjenö,

Iskola utca 2. szám alatt üzemeltetett a nyitva álló helyiségét - a Hivatal épületének
átalakítását követően - átköltözteti a 2097 Pilisborosjenő Fő út 16. szám alatti
székhely szerinti címre.

2. Felkéri a Jegyzöt a szükséges változások átvezetésére, a működést biztosító
dokumentumok elökészítésére, a Polgármestert Család- és Gyennekjóléti Szolgálat
nyifrva álló helyiségének átköltözését keletkeztető, valamint szükséges aláírások
teljesítésre.

3. Tudomásul veszi a Polgánnesteri Hivatal 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. szám alatti
épületének, jelen döntéssel járó br: 4,3 MFt összegű átalaldtási munkálatainak
költségét, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés módosítása során
gondoskodjon az átalakítás fedezetésről.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2022. május 18. napját követöen a döntés teljesítése szermt folyamatos


