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Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 29-i rendkívüli ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: 

Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás társulási 

megállapodásának V. számú módosítása 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – Szoc. tv. 

- Társulási Megállapodás 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

     

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás további 

működtetését meghatározó jogszabályi változások, valamint a Fejér Megyei 

Kormányhivatalhoz benyújtott adatmódosítási kérelemre érkezett hiánypótlási felhívás 

alapján előkészítették a Társulási Megállapodás V. számú módosítását.  

A Társulási Megállapodás jelenlegi változása elsősorban a Társulás működési területének 

Csabdi önkormányzatával való bővülését, és ez ehhez kapcsolódó járulékos változásokat 

rögzíti. Ezen túl, további fontos változás a családsegítés és a gyermekjóléti feladatok 

székhely-települések általi ellátási kötelezettségével összefüggő pontosítása, és ezzel 

kapcsolatban a szavazati jogok gyakorlásának kérdésköre.  

Technikai pontosítások szintén átvezetésre kerültek a Társulási megállapodáson, melyek 

többek között a kormányzati funkciók megváltozásából, a jogszabályi környezettel való 

összhangba hozási kötelezettségből adódtak. 

Előterjesztésem mellékleteként megküldöm a Társulási ülésre készült előterjesztést, valamint 

annak mellékleteként a Társulási döntésre készített határozati javaslatot. 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a fentiek megvitatására, illetőleg a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Alcsútdoboz, 2016. február 22. 

 

Tisztelettel: 

 Tóth Erika 

 polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (II. 29.) számú határozata  

az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselőtestülete 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 Megállapodás módosítását az I. pontban részletezett 

tartalommal jóváhagyja, amely a V. számú módosítás:  

 

I.  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete az Esély Szociális, Családsegítő 

és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodás – továbbiakban: 

Megállapodás - 2016. március 1-jei hatállyal történő módosítását jóváhagyja, mely a V. 

számú módosítás: 

  

I.1. A Megállapodás I.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



„3.  Működési területe:  Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Tabajd, Mány, Szár, 

Újbarok, Vértesacsa, Óbarok Községek teljes 

közigazgatási területe. „ 

I.2. A Megállapodás III.1.3. pontja hatályát veszti. 

 

I.3. A Megállapodás III.1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1.4. család- és gyermekjóléti szolgálat biztosítása a Gyvt. 40. §-a alapján.” 

 

I.4. A Megállapodás III.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. Az I/2. pontban felsorolt valamennyi társult település közigazgatási, ellátási területén a 

Szoctv. 63.§-ban meghatározottak alapján a házi segítségnyújtás az alábbi feladatok 

ellátására terjed ki:  

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 

ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell 

nyújtani. 

Szociális segítés keretében biztosítani kell 

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

c) a szociális segítés keretében biztosított feladatokat.” 

 

I.5. A Megállapodás III.4. pontja hatályát veszti. 

 

I.6. A Megállapodás III.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. Az I/2. pontban felsorolt valamennyi társult település közigazgatási, ellátási területén 

valamint Csabdi Község Önkormányzat közigazgatási, ellátási területén a család és 

gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 40. §-ában meghatározottak alapján történik.” 

I.7. A Megállapodás III.7. pontja kiegészül az alábbi h) alponttal: 

„h) Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Csabdi 

Telephelye,  

2064 Csabdi, Szabadság u. 44.” 

 

I.8. A Megállapodás III.9.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„9.1. Az Intézmény szakágazati besorolása: 

  889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.”  

 

I.9. A Megállapodás III.9.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„9.2.  Kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 

9.2.1. 104042 család és gyermekjóléti szolgáltatások 



9.2.2. 107052 házi segítségnyújtás, 

9.2.3. 107051 szociális étkeztetés.” 

 

 

I.10. A Megállapodás III.10.1. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az Intézmény vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására 

vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az Intézmény gazdasági és 

gazdálkodási - pénzügyi feladatait a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal látja 

el, külön munkamegosztási megállapodás alapján, melynek jóváhagyására a 

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve: Felcsút Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.” 

 

1.11. A Megállapodás III.11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„11. A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulás által Csabdi Község 

Önkormányzat közigazgatási területére nézve a feladatellátás azon időponttól kezdődően 

valósul meg, mely időponttal a feladatellátásra vonatkozó jogerős működési engedély 

rendelkezésre áll, azon tényre figyelemmel, hogy annak hiányában az állami költségvetési 

támogatás nem igényelhető.” 

1.12. A Megállapodás IV.3. pontja kiegészül az alábbi 3.1 alponttal: 

„3.1. A III.1.4. pontban meghatározott család- és gyermekjóléti szolgálat biztosítását 

érintő döntések esetében kizárólag a társulásban részt vevő közös önkormányzati 

hivatalokat alkotó önkormányzatok székhely-települései rendelkeznek egy-egy szavazattal 

azzal, hogy a minősített többséget igénylő kérdésekben a közös önkormányzati hivatalokat 

alkotó önkormányzatok együttes lakosságszámát kell figyelembe venni a székhely-

település szavazásakor.” 

 

I.13. A Megállapodás V.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 „4. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente minimum hatszor,, a Társulási 

Tanács által meghatározott időpontban tartja.” 

 

I.14. A Megállapodás V.12. pontja kiegészül az alábbi 12.1 alponttal: 

 

„12.1. A III.1.4. pontban meghatározott család- és gyermekjóléti szolgálat biztosítását 

érintő döntések esetében a javaslat elfogadásához a jelen lévő közös önkormányzati 

hivatalokat alkotó önkormányzatok székhely-települései szavazatainak több, mint felét 

meghaladó „igen” szavazata szükséges.”  

 

I.15. A Megállapodás V.13. pontja kiegészül az alábbi 13.1 alponttal: 

 

„13.1. A III.1.4. pontban meghatározott család- és gyermekjóléti szolgálat biztosítását 

érintő döntések esetében a minősített többséggel elfogadandó javaslat elfogadásához a 

jelen lévő közös önkormányzati hivatalokat alkotó önkormányzatok székhely-települései 

szavazatainak több, mint felét meghaladó „igen” szavazata szükséges azzal, hogy az 

„igen” szavazattal képviselt székhely-településekhez tartozó tagönkormányzatok együttes 

lakosságszáma meghaladja a Társulás lakosságszámának felét.” 

 

I.16. A Megállapodás VIII.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



„8. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei az alábbiak, melynek Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által vezetett törzskönyvi nyilvántartási 

bejelentéséről – s annak esetleges kormányzati funkció változása miatti módosításáról – a 

Társulási Tanács jogosult, egyben köteles gondoskodni:” 

 

 

kormányzati 

funkció 

száma 

kormányzati funkció megnevezése 

8.1. 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

8.2. 107051 Szociális étkeztetés 

8.3. 107052 Házi segítségnyújtás 

 

II. 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.  

 

 

III. 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Esély Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa Elnökét, hogy 

az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 

küldje meg.  

 

Határidő: döntést követő 8 nap 

Felelős:  polgármester 

 

 

 


