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Tárgy: Beszámoló a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséről 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek (a továbbiakban: Szt.), valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek (a továbbiakban: Gyvt.) az 
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvénnyel elfogadott, 
2016. január 1-jétől hatályos módosításaihoz kapcsolódó, miniszteri rendelet jelentős változásokat eredményezett a 

családsegítés és gyermekjóléti ellátások, valamint a házi segítségnyújtás terén.  
A strukturális változás lényegi eleme, hogy 2016. január 1-től a családsegítés, ill. a gyermekjóléti szolgáltatás 
integráltan – kizárólag egy szolgáltató keretében – működtethető. 
A Gyvt. 40/A. § (1) bekezdése értelmében család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő 
gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló 
intézményegységként működik.   
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa a hatósági tevékenységhez kapcsolódó, illetve egyéb speciális 
feladatai ellátása során jelenik meg a járás illetékességi területéhez tartozó településeken, mely települések család- és 
gyermekjóléti szolgálatainak adott esetben helyet és infrastruktúrát kell biztosítania részére.  
 

A HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ feladatait tehát járási szinten látja el. A HÍD részeként működik a 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egysége, mely Remeteszőlősön látja el a vonatkozó feladatokat 2016. 
január 1. óta. 
 

A HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ elkészítette a 2021. évre vonatkozó beszámolóját, 
melyet megküldött Önkormányzatunknak. A beszámolót csatolom jelen előterjesztéshez. 

 

Az elkészült beszámoló részletes, alapos, hű képet ad a Szolgálat és Központ működéséről, jelenéről és a 
közeljövőben várható esetleges változásokról. Javaslom a beszámoló elfogadását. 
 

 

Határozati javaslat: 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Mötv. 93. § 14. pontja alapján a HÍD 
Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2021. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal     

Felelős: polgármester 

 

 

Remeteszőlős, 2022. április 21. 

 

 

 Szathmáry Gergely 

 polgármester 
 

 














































































































































