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Tisztelt Képviselő-testület! 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 26-án tárgyalta a 

Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a 

továbbiakban: Társulás) 2015. december 31-i napjával történő megszüntetésével összefüggő 

előterjesztéseket, tekintettel arra, hogy 2016. január 1. napjától alapvetően megváltozik a 

szociális és gyermekjóléti ellátások vonatkozásában a jogszabályi környezet. 

Az októberi előterjesztés szerint 2016. január 1. napjától hatályos Szt. 86. § (1) bekezdése és 

Gyvt. 94. § (2a) bekezdése alapján a közös hivatalt működtető önkormányzatot terheli a 

családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat működtetésének feladata, így Alcsútdoboz, Csabdi, 

Óbarok községek, amelyek közös hivatalt tartanak fenn Felcsút Önkormányzatával, illetve 

Mány Önkormányzatával, nem vehetnek részt Bicske várossal családsegítő és gyermekjóléti 

intézményfenntartó társulásban. 

A fentiek szerint a Társulás döntött arról, hogy 2015. december 31-el megszűnik, valamint a 

tagönkormányzatok is döntöttek a megszűnésről, illetve a feladat-ellátási szerződések 

elfogadásáról. 

A Bicskei Polgármesteri Hivatal, mint a Társulás munkaszervezeti feladatokat ellátó szerve a 

Társulás megszüntetéshez és a fenntartóváltáshoz (az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ –Kapcsolat Központ intézmény (a továbbiakban: Intézmény) fenntartója a Társulás 

helyett Bicskei Város Önkormányzata lenne) a szükséges eljárásokat megindította. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat 

Központ működési engedélyének módosítása iránti eljárásban, amely eljárás a fenntartó 

váltás átjegyzésére irányult, jelezte, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

vonatkozásában nincs akadálya az intézmény finanszírozásának, azonban a többi funkció 

tekintetében kizárólag a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzett adatok alapján illeti 

meg a fenntartót az állami normatíva. 

Fenntartó váltás esetén az eljárás során csatolni kell  

 az alapdokumentumokat (fenntartói döntések, alapító okirat, szervezeti és működési 

szabályzat, szakmai program), valamint 

 a szakmai programot a 369/2013.(X.24.) Kormányrendelet 32.§ (2) bekezdés a) pontja 

alapján véleményeztetni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, melynek 

költsége 24.000.-Ft. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal álláspontja szerint nem lehetne lezárni idén a 

fenntartóváltással összefüggő szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzést, ezért amennyiben 

nem kerülne módosításra az ezirányú kérelem, abban az esetben – mivel az állami támogatás 

a működési engedély kiadásához kötött – nem lenne lehetséges 2016. január 1-tól 2016. 

június 30-ig az intézmény számára a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatáson kívül más 

feladatra normatívát lehívni. 

A fentiek miatt szükséges a Társulás megszüntetését 2016. június 30-ig elhalasztani, hogy a 

fenntartóváltással összefüggő eljárásokat le lehessen folytatni és a második féléves normatíva 

igényléséről rendelkezni lehessen. 

A Társulás fenntartása a tagönkormányzatoktól többletfinanszírozást nem igényel a hatályos 

társulási megállapodás alapján. 
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Az Intézmény további finanszírozása érdekében kérem, hogy a Társulás működésének 2016. 

június 30-ig történő meghosszabbításához kapcsolódó döntések meghozatalát, valamint a 

korábban meghozott döntések visszavonását támogassa. 

Alcsútdoboz, 2015. december 16. 

Tisztelettel: 

 Tóth Erika 

   Polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 1: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2015 (XII.17.) számú határozata 

a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás megszüntetésével összefüggő kérdésekről 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a Kapcsolat Központ 

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megszüntetése 

tárgyában hozott 115/2015. (X.26.) számú határozatát. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 2: 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2015 (XII.17.) számú határozata 

a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

megszüntetésével összefüggő kérdésekről 

 

I.  

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete: 

1. Csabdi Község Önkormányzat Képviselőtestületével,  

2. Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestületével, 

3. Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 

 

megállapodik abban, hogy a 2013. június 30. napján kelt  – két alkalommal módosított – 

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

CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás X/4.1. 

pontja alapján közös megegyezéssel 2016. június 30-i hatállyal megszűntetik.  

II.  

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

elfogadásával az önálló jogi személyiségű: 

 

Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

 

2016. június 30. napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt tagi 

Önkormányzatok.  
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1. A Társulás által ellátott feladatok teljesítésére 2016. július 1. napjától a tagi 

Önkormányzatoknak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvényben és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. A társulási tanács úgy határoz, 

hogy a társulás által fenntartott költségvetési szerv az Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ - Kapcsolat Központ alapítói, irányítói, fenntartói, jogosultságait 

2016. június 30-i hatállyal teljes egészében átadja Bicske Város Önkormányzata 

részére.  

2. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2016. június 30. 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 Bicskei Polgármesteri Hivatal készíti el.  

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a I. és II. pontban foglalt döntéseket 

tartalmazó a Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodás aláírására. 

III.  

A Képviselőtestület dönt arról, hogy amennyiben az I/1.-3. pontban felsorolt valamennyi 

Önkormányzat a Társulás közös megegyezéssel történő megszűntetésére nézve határozatát 

nem hozza meg, azaz a Társulás közös megegyezéssel 2016. június 30. napjával nem tud 

megszűnni, úgy az Mötv. 89. § (1) bekezdése s a Társulási Megállapodás 11.3. pontja alapján 

2016. június 30. napjával a Társulásból kiválik.  

IV.  

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy 

1. a Társulást a döntésről értesítse, 

2. tegyen meg minden szükséges intézkedést jelen határozatban foglaltak végrehajtására, 

3. az I. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületei döntését követően Ávr. 

167/C. §. (3) bekezdés b) pontja alapján a Társulás Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásából való törlése iránti kérelem benyújtására. 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Polgármester 
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