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Megszűnik a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás. A tagok 

közül Szedres Szekszárdhoz, a többi település Pakshoz csatlakozna 

 

A családsegítés terén elválnak a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti 

Társulás tagönkormányzatainak – Szedres, mint gesztor, valamint Tengelic, Kölesd, 

Medina és Kistormás – útjai. A 2005-ben létrehozott társulás működési engedélye ez év 

június 30-án lejár, a gesztor önkormányzat viszont nem tudja biztosítani a jogszabályok 

által előírt működési feltételeket, a megyei kormányhivatal pedig a jelenlegi 

feltételeket mellett nem engedélyezi a további működést. Mint arról ez év elején írtunk, 

fentiekkel összefüggésben Szedres polgármestere levélben fordult az Emberi 

Erőforrások Minisztériumához, kezdeményezve a szociális és a gyámügyi törvény 

módosítását. Ennek előzménye az volt, hogy a megyei kormányhivatal gyámhivatala a 

társulás működésének felülvizsgálata során megállapította: a jogszabályok szerint a 

családsegítést és a gyermekjóléti ellátást nem végezheti ugyanaz a munkatárs, a két 

feladatkört szét kell választani. 

 

A szedresi központú társulásban viszont mindegyik családgondozó családsegítői és 

gyermekjóléti feladatokat is végez. (A három munkatárs közül 1-1 dolgozik Szedresen és 

Tengelicen, illetve egy látja el Kölesdet, Kistormást és Medinát.) 

A jogszabályoknak való megfeleléshez tehát a munkatársak létszámát is duplázni kellett 

volna, amit az érintett önkormányzatok nem tudtak volna finanszírozni. Ugyancsak 

problémát jelent, hogy az új jogszabályok szerint a társulásoknak jogi 

személyiségűeknek kell lenniük, a Sió-Sárvíz menti pedig nem az. 

A gyermekjóléti és családsegítői feladatok különválasztása egyébként a társulás szerint 

szakmailag sem lett volna indokolt, a való életben ugyanis nagyon nehéz elkülöníteni a két 

szolgálat tevékenységét, mivel többnyire olyan családokkal foglalkoznak, ahol gyermek is 

van. Az önkormányzatok véleménye szerint eddigi formájában is jól működött a 

feladatellátás, már évek óta. 

A törvénymódosítási kezdeményezés azonban nem járt sikerrel. Kovács János 

érdeklődésünkre elmondta: elgondolkodtatónak tartja, hogy még csak válaszra sem 

méltatták a levelét. 

Mindenesetre a társulás megszűnésével a tagoknak új partnert kell keresniük. Szedres a 

szekszárdi központú társuláshoz kíván csatlakozni, tekintettel arra, hogy számos más 

területen is jó az együttműködés a megyeszékhely és a község között.   

Tengelic, amely a szekszárdi kistérségből a paksi járásba került, a paksi központú 

társuláshoz kérte csatlakozását. 

Kölesd és Kistormás a napokban úgy döntött, hogy ők is a paksi társuláshoz szeretnének 

tartozni. Berényi István, Kölesd polgármestere azt mondta: azért Paksot választották, 

mert egyrészt az anyagilag kedvezőbb lenne számukra. Az állami normatívából 

megoldható a feladat ellátása, azaz az önkormányzatoknak nem kell plusz pénzzel 

hozzájárulniuk a költségekhez. Az is nyomott a latban, hogy a házi segítségnyújtást, a 

szociális étkeztetést, az idősek napközbeni ellátását a két önkormányzat már korábban 

szintén paksi központú társulásban látja el, és pozitívak a tapasztalataik. Medinán 

hétfőn dönt a testület arról, hogy melyik társuláshoz kíván csatlakozni a falu, de 

várható, hogy Medina is Paks mellett dönt. 



 

Nem könnyű befogadást nyerni a finanszírozási rendszerbe 

 

A szociális törvény alapján 2012. január 1-jétől az újonnan csatlakozni szándékozó 

önkormányzatok csak akkor lesznek jogosultak állami normatívára, ha befogadják őket a 

finanszírozási rendszerbe – tájékoztatott dr. Baranyai Eszter, kölesdi jegyző. A 

befogadás azonban korántsem biztos, tekintettel arra, hogy a 2000 fő alatti 

településeken nem kötelező feladat a családsegítés. 

Elutasítás esetén lehetőség van méltányossági elbírálást kérni, hiszen a szolgáltatás 

eddig is működött a településeken, csak a fenntartó változik. A másik eshetőség, hogy 

megszüntetik a családsegítést, mivel állami normatíva nélkül, saját erőből a rendszert 

nem tudják fenntartani. 
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