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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1.  

2015. júniusában a képviselő-testület döntött az Esély Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) megszüntetéséről.  

A Társulás tagjai közül egyik önkormányzat sem vállalja a feladatellátást saját intézmény 

fenntartása keretében a társulás jogutódjaként. A négy feladat ellátása (családsegítés, 

gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) feladatellátási szerződéssel 

lenne a legolcsóbb az önkormányzatok számára, azonban a korábban megbízni kívánt 

PÖTTÖM-2003. Szociális és Szolgáltató Betéti Társaság utánajárt a költségeknek és azt a 

tájékoztatást kapta, hogy a társulásban igényelhető állami támogatás mindössze 30 %-át 

jogosult ebben a formában megkapni. Amennyiben viszont alapítvánnyal és az alapítvány 

által fenntartott intézménnyel szerződik a közös hivatalok székhely-önkormányzata, úgy a 

teljes állami támogatás lehívható részükről, és alkalmazhatók mindazon foglalkoztatási, 

jogutódlási és adminisztratív előnyök, melyek a kiszervezett feladatellátásnál jelentkeznek. 

Mivel a feladatellátás módjáról minden önkormányzatnak meg kell hozni a döntését október 

31-ig, ezért azzal a javaslattal élek, hogy a Társulás ideiglenes fenntartása mellett foglaljunk 

állást. Álláspontunk szerint – amennyiben a fenti átalakítás megvalósul – közös 

megegyezéssel 2016. június 30. napjával kerülhet megszüntetésre a Társulás. A Társulás 

ideiglenes fennmaradása esetén a feladatellátás jelenlegi módját tehát nem kell 

megváltoztatnunk, csak a megszüntetés szándékát rögzítő döntéseket kell visszavonnunk. 

 

2.  

A Társulási Megállapodás jelenleg hatályos rendelkezései a Társulás összetételének 

módosítását ebben az évben már nem teszik lehetővé, és Csabdi – mint a Felcsúti Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz tartozó, és így Felcsút által ellátandó önkormányzat – területén 

történő szolgáltatás sem biztosítható az ellátási igény felmerülését megelőző négy hónappal 

megelőző jelzési kötelezettség miatt. Ennek megfelelően Csabdi kötelező feladat-ellátási 

szerződéssel való ellátása érdekében javasoljuk a Társulási megállapodás XI/1. pontjának 

módosításának jóváhagyását akként, hogy az előzetes igénybejelentési kötelezettséget négy 

hónapról kettő hónapra változtassa meg a Társulás Tanácsa. 

Jelen előterjesztés mellékletét képező Társulási Szerződés módosítását kérem, hogy a 

Képviselő-testület elfogadni szíveskedjen. 

 

3. 

A további működés érdekében a tagoknak dönteniük kell arról, hogy milyen formában 

kívánják a feladatellátást településükön biztosítani 2016. január 1. napjától. Fentiekre 

tekintettel jelenleg a Társulás tagjaként célszerű a feladatellátást folytatunk, ezért javasolom, 

hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen a Képviselő-testület meghozni 

döntését.  

 

4. 

A 2016. január 1. napjától hatályos a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (Szt.) 86. § (1) bekezdése a következőkben rendelkezik: 

„6. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani  

a) a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal 

székhelye a településen van,  

b) étkeztetést,  

c) házi segítségnyújtást,  
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d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat,  

e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést.” 

A 2016. január 1. napjától hatályos a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § (2a) bekezdése a következőkben rendelkezik: 

„(2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati 

hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi 

önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 

szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési 

önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös 

önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki.” 

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy hozzájárul Csabdi 

Község csatlakozásáról az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 

Fenntartó Társulás feladatellátásához 2016. január 1. napjától.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a határozati javaslat megvitatására, illetőleg elfogadására. 

 

Alcsútdoboz, 2015. október 19. 

 

 

 

     Tóth Erika 

   polgármester 

 

Határozati javaslat 1: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.26.) számú határozata 

az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

megszüntetéséről 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint határoz: 

A Képviselő-testült visszavonja a 74/2015. (VI.22.) számú, az Esély Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás megszüntetéséről szóló határozatát.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

Határozati javaslat 2: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.26.) számú határozata 

az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás  

Társulási Megállapodás módosításáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/221785?listid=&tvalid=2016.1.1.#sid1030144
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/221785#sid1027584
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/221785?listid=&tvalid=2016.1.1.#sid1029120
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Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Esély Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodása módosítására” 

vonatkozó előterjesztést, mely alapján az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban részletezett 

tartalommal módosítja, amely a IV. számú módosítás:  

 

I. 

 

A Megállapodás XI/1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 

„A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi egyes közös 

feladatellátásokhoz az abban részt venni kívánó nem tagi Önkormányzat jelen Megállapodás 

VIII. Fejezetében foglalt azonos szabályok, és feltételek mellett csatlakozhat, melyre 

vonatkozó határozatát 2 hónappal korábban kell meghozni, s a Társult Képviselő-testületek 

részére megküldeni.” 

 

II. 
 

1. A képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással 

egységes szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az Esély Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, 

hogy a határozat megküldésével értesítse a Társulás Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat 3: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.26.) számú határozata 

a családsegítés, gyermekjólét, házi segítségnyújtás, valamit gyermekétkeztetés  

feladatellátásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a családsegítés, 

gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, valamit szociális étkeztetés feladatellátását 

2016. január 1. napjától továbbiakban is az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézmény Fenntartó Társulás tagjaként, a Társulás által fenntartott intézmény útján kívánja 

ellátni.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 
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Határozati javaslat 4: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.26.) számú határozata 

Csabdi Község az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó 

Társuláshoz feladatellátási szerződés megkötésével történő csatlakozásáról  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Csabdi 

Község Önkormányzata feladatellátási szerződés megkötésével csatlakozzon az Esély 

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társuláshoz.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 
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