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Előterjesztés címe és tárgya: 

a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

megszüntetése 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

- A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:    Huszárovics Antal polgármester 

Előterjesztést készítette:  Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 

 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2016. január 1. napjától megváltozik a szociális és gyermekjóléti ellátások vonatkozásában a 

jogszabályi környezet. A jogszabályi környezet megváltozása alapvetően érinti a Kapcsolat 

Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működését is. 

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,  

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.” 

Megállapítható, hogy a 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 társulásokból való kiválásról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 89. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik: 

„89. § (1) A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha 

törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik.  

(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább 

hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.” 

Az Mötv. 89. § (2) bekezdése alapján egy községnek a társulásból való kiválásról hat 

hónappal korábban, minősített többséggel kellett volna dönteni.  

Bicske városhoz, illetve a Társulási Tanácshoz nem érkezett egyik községtől semdöntés 2015. 

I. félévében, amely a kiválást kezdeményezte volna.Az előbbi oknál fogva jogszerűen Csabdi 

Község Önkormányzata, Alcsútdoboz Község Önkormányzata és Óbarok Község 

Önkormányzata a Kapcsolat Központból nem válhat le 2016. január 1. napján. 

Megjegyzendő, hogy a 2014. május 31. napjától hatályos társulási megállapodás nem 

tartalmaz rendelkezéseket a kiválásra, tehát alkalmazandó az Mötv. 89. § (2) bekezdése. 

Megoldást jelenthet a problémára, amennyiben a Kapcsolat Központ 2015. december 31. 

napjával megszüntetésre kerül. 

Az Mötv. 88. §-a rendelkezik a társulások megszüntetéséről: 

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


„88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozzák 

létre. A megállapodást a polgármester írja alá.  

(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 

megszüntetéséhez.” 

Amennyiben az Mötv. 88. § (2) bekezdése alapján a társulásban részt vevő önkormányzatok 

minősített többsége dönt a társulás megszüntetéséről, akkor a társulás megszüntethető. 

A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulásban részt vevő önkormányzatok jelenleg: 

1. Alcsútdoboz Község Önkormányzata, 

2. Bicske Város Önkormányzata, 

3. Csabdi Község Önkormányzata, 

4. Óbarok Község Önkormányzata. 

Kérem, hogy a Képviselő-testület a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. december 31-i megszüntetését fogadja el. 

Kérem az előterjesztésem megvitatását! 

Csabdi, 2015. október 19. 

Tisztelettel: 

Huszárovics Antal 

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.29.) számú határozata 

a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

megszüntetéséről 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kapcsolat Központ 

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megszűntetésére 

vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:  

I.  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselőtestülete: 

1. Bicske Város Képviselőtestületével, 

2. Alcsútdoboz Település 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. január 1-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 

- melynek székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. sz., továbbiakban: Társulás –  

 

2015. december 31. napján jogutód nélkül megszűnikazzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt 

tagi Önkormányzatok.  

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

Önkormányzatoknaka 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.  

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 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 2015. december 31. napjával nem tud 

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

2015. december 31.-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: 2015. november 30. 

Felelős: Polgármester 
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