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Javaslat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 
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- Társulási Megállapodás 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

megszüntetését a Társulási Tanácsa informális ülésén tárgyalta a társulás megszüntetésére 

vonatkozó elképzeléseket. A Társulási Tanácsot alkotó polgármesterek kérték, hogy a 

megszüntetésről szóló döntési javaslathoz szükséges önkormányzati döntések akként 

kerüljenek elfogadásra, hogy a tagok mindegyike a közös megegyezéssel történő 

megszüntetést határozza el, illetőleg adjon felhatalmazást arra, hogy ezt a döntést a 

polgármesterek a Társulási Tanács ülésén képviseljék. Ugyancsak itt került megfogalmazásra 

az a javaslat, hogy a feladatok más módon – például feladatellátási szerződés útján – történő 

biztosítására indikatív ajánlat kerüljön a képviselő-testületek elé. 

 

Ennek alapján javasolom, hogy a határozati javaslatban foglaltakat tárgyaljuk meg és hozzuk 

meg érdemi döntésünket a Társulás megszüntetéséről azzal, hogy az előttünk álló fél év 

elegendő időt biztosít arra, hogy a Társulást alkotó valamennyi önkormányzat dönthessen a 

feladatok 2016. január elsejétől való ellátásának módjáról.  

 

A határozatok teljes körű elfogadását követően a Társulás közös megegyezéssel történő 

megszüntetését a Társulási Tanács ki tudja mondani, illetőleg a vonatkozó megállapodás a 

Polgármesterek részéről aláírhatóvá válik. 

 

A Társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését a Társulási Tanács elnöke erre 

irányuló kérelemmel a tagi önkormányzatok Képviselő-testületei fentiek szerint megküldött 

határozat kivonatait birtokában kérheti.  

 

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

 

Alcsútdoboz, 2015. június 18. 

 

 

 

     Tóth Erika 

   polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (VI.22.) számú határozata 

az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

megszüntetéséről 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Esély Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás megszüntetésére vonatkozó 

előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:  

 

I.  

 

Alcsútdoboz Teleülés Önkormányzat Képviselő-testülete: 
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1. Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületével, 

2. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületével, 

3. Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testületével, 

4. Szár Községi Önkormányzata Képviselő-testületével, 

5. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületével  

6. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

7. Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

 

megállapodik abban, hogy a 2012. november 1-én kelt  – és kettő ízben módosított – Társulási 

Megállapodást a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás XVI/1.1. pontja 

alapján közös megegyezéssel 2015. december 31-i hatállyal megszüntetik.  

 

II.  

 

Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselő-testülete általi 

elfogadásával az önálló jogi személyiségű: 

 

Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

melynek székhelye: 8086 Felcsút, Fő u 75., továbbiakban: Társulás –  

 

2015. december 31-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt 

tagi Önkormányzatok.  

 

1. A Társulás által ellátott feladatok teljesítésére 2016. január 1-napjától a tagi 

Önkormányzatok önállóan, illetőleg általuk létrehozott társulás útján kötelesek.  

 

2. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2015. december 31. 

napjáig vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  

 

3. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 

4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval 

kapcsolatos feladatokat a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal készíti el.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a fenti álláspontot a Társulási 

Tanács ülésén képviselje, valamint az I. és II. pontban foglalt döntéseket tartalmazó a 

Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodást, vagyonfelosztási szerződést aláírja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Tanácsát, és a Társulási Tanács elnökét valamennyi 

a fentiekben foglaltak végrehajtását szolgáló intézkedés megtételére és az I. pontban felsorolt 

Önkormányzatok Képviselő-testületeinek döntését követően Ávr. 167/C. §. (3) bekezdés b) 

pontja alapján a Társulás Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásából való törlése 

iránti kérelem benyújtására. 

 

Felelős:   Tóth Erika polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 


