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Előterjesztés 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2015. november 4-i ülésére 

 

Tárgy: Élelmezési nyersanyagnorma meghatározása a Városi Gondozási Központban 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményeiben az élelmezési 

nyersanyagnormák mértékéről évente döntenek az intézmény székhely szerinti 

önkormányzatai. 2014. évtől a gyermekek, tanulók közétkeztetése kötelező önkormányzati 

feladat, ezért a Társulási Tanácsnak csak a szociális élelmezési nyersanyagnormáról kell 

döntenie. 

 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított, de a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás által fenntartott szociális intézményben, a Városi Gondozási 

Központban kizárólag a szentgotthárdi önkormányzat finanszírozza az étkeztetést, ezért 

kérem, hogy a szentgotthárdi képviselő-testület javaslatát a döntéshozatalnál figyelembe 

venni szíveskedjenek – a szentgotthárdi képviselő-testület a 240/2015. számú határozatával az 

élelmezési térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormák emelését egységesen 3%-ban 

javasolja meghatározni a fenntartó Társulási Tanács számára. 

 

A Vállalkozó kéri, hogy a Társulási Tanács az előterjesztéshez csatolt mellékletben foglalt 

nyersanyagnormát fogadja el. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában 

dönteni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi Gondozási 

Központ intézményben a 2016. január 01. és 2016. december 31. közötti élelmezési térítési díj 

alapját meghatározó nyersanyagnormák emelését 3%-ban VAGY a vállalkozó által 

javasoltak szerint, az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározottak alapján határozza 

meg. A rezsiköltséget mindkét esetben változatlanul 72%-ban fogadja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. november 2. 

         

                             Huszár Gábor 

                                  elnök 
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Előterjesztés 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2015. október 29-i ülésére 

 

Tárgy: A Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 2015. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

       

1. Bérkompenzáció 2015. évi   

SZEOB   

Kiadási előirányzat  1 461e/Ft 

ebből   

személyi kiadás 1 151 e/Ft  

munkav.terh.jár 310 e/Ft  

Játékvár Óvoda   

Kiadási előirányzat   

ebből   

személyi kiadás 527 e/Ft  

munkav.terh.jár 142 e/Ft  

Tótágas Bölcsőde   

Kiadási előirányzat   

ebből   

személyi kiadás 609 e/Ft  

munkav.terh.jár 164 e/Ft  

Csillagvirág Óvoda   

Kiadási előirányzat   

ebből   

személyi kiadás 15 e/Ft  

munkav.terh.jár 4 e/Ft  

Városi Gondozási Központ 

Kiadási előirányzat  945 e/Ft 

ebből   

személyi kiadás 744 e/Ft  

munkav.terh.jár 201 e/Ft  

Nappali ellátás 

személyi kiadás 182 e/Ft  

munkav.terh.jár 49 e/Ft  

Szociális étkeztetés 

személyi kiadás 72 e/Ft  

munkav.terh.jár 20 e/Ft  

Házi segítségnyújtás Sztg 

személyi kiadás 129 e/Ft  

munkav.terh.jár 34 e/Ft  

Házi segítségnyújtás Települések 

személyi kiadás 116 e/Ft  

munkav.terh.jár 32 e/Ft  
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

személyi kiadás 30 e/Ft  

munkav.terh.jár 8 e/Ft  

Támogató szolgálat 

személyi kiadás 168 e/Ft  

munkav.terh.jár 45 e/Ft  

Közösségi ellátás 

személyi kiadás 47 e/Ft  

munkav.terh.jár 13 e/Ft  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   

Kiadási előirányzat  514 e/Ft 

ebből   

személyi kiadás 405 e/Ft  

munkav.terh.jár 109 e/Ft  

fedezete   

Tám.ért.műk.bev. Sztg önk  e/Ft 

   

2. SZEOB Csillagvirág Óvoda    

IPR+támogatás   

Kiadási előirányzat  266 e/Ft 

ebből:   

személyi juttatás 45 e/Ft  

mu nkav.terh.jár 11 e/Ft  

dologi kiadás 210 e/Ft  

fedezete:   

Tám.ért műk.bev. fejezet  101 e/Ft 

Támértműkbev  165 e/Ft 

   

3. Városi Gondozási Központ   

Ágazati pótlék   

Kiadási előirányzat   

ebből   

személyi kiadás 699 e/Ft  

munkav.terh.jár 189 e/Ft  

Nappali ellátás   

személyi kiadás 205 e/Ft  

munkav.terh.jár 55 e/Ft  

Szociális étkeztetés   

személyi kiadás 56 e/Ft  

munkav.terh.jár 15 e/Ft  

Házi segítségnyújtás Sztg   

személyi kiadás 149 e/Ft  

munkav.terh.jár 40 e/Ft  

Házi segítségnyújtás Települések   

személyi kiadás 55 e/Ft  

munkav.terh.jár 15 e/Ft  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   

személyi kiadás 20 e/Ft  

munkav.terh.jár 6 e/Ft  

Támogató szolgálat   
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személyi kiadás 159 e/Ft  

munkav.terh.jár 43 e/Ft  

Közösségi ellátás   

személyi kiadás 55 e/Ft  

munkav.terh.jár 15 e/Ft  

Fedezete   

Tám.ért.műk.bev. önk   

   

4. SZEOB Tótágas Bölcsőde   

Ágazati pótlék   

Kiadási előirányzat  398 e/Ft 

ebből   

személyi juttatás 313 e/Ft  

munkv.terh.jár 85 e/Ft  

Fedezete   

Tám.ért.műk.bev.önk  398 e/Ft 

   

5. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   

Ágazati pótlék   

kiadási előirányzat  539 e/Ft 

ebből   

személyi juttatás 424 e/Ft  

munkav.terh.jár. 115 e/Ft  

fedezete   

Tám.ért.műk.bev   

   

6. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   

Nyári táboroztatás   

kiadási előirányzat  224 e/Ft 

ebből    

dologi kiadás 224 e/Ft  

fedezete   

Műk.c.bevétel  32 e/Ft  

Tám.ért.műk.bev önk. 192 e/Ft  

   

7. Társulás   

EFI pályázat   

Kiadási előirányzat  3 743 /Ft 

ebből   

személyi jutt. 221 e/Ft  

munkav.terh.jár 54 e/Ft  

dologi 5 570 e/Ft  

tartalék -2 102 e/Ft  

fedezete   

Támért.műk.bev.fej  3743 e/Ft 

   

8. Jelzőrendszeres visszafizetés   
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Városi Gondozási Kp finanszírozás  - 75 e/Ft 

Működési bevétel csökkenés  - 75 e/Ft 

   

9. Csörötnek önkormányzat   

Tám.ért. bev házi segítségnyújtásra  304 e/Ft 

Támért bev. Jelr.házi sny  90 e/Ft 

Támért. bev. Családs  307 e/Ft 

Tartalék  701 e/Ft 

   

11. Működési bevétel  1 000 e/Ft 

Tartalék  1 000 e/Ft 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2015. évi 

költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. számú határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

1. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 521 972 e/Ft-ban 

állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 

14 508 e/Ft-tal nőtt/. 

2. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 521 972 e/Ft-ban 

állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat 

14 508 e/Ft-tal nőtt./ 

3. A határozat egyebekben nem változik. 

4. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. október 21. 

 

                                          Huszár Gábor 

                                                                                                        elnök 
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1. számú melléklet 

 

Határozat 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2015. évi költségvetésének módosítása 

 

 

I. A határozat hatálya 

 

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a 

Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

521 972 e/Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

521 972 e/Ft 

 A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza 

Intézményi működési bevétel    47 635 e/Ft 

Támogatásértékű bevétel         404 564 e/Ft 

Pénzmaradvány                         69 773 e/Ft 

 

521 972 e/Ft 

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

1.2. és 3.sz. melléklet 

Személyi juttatások           282 080 e/Ft 

Munkaadót terhelő jár.        84 406 e/Ft 

Dologi kiadások                 115 735 e/Ft 

Támért műk kiad                    4 618 e/Ft 

Tartalék                                25 828 e/Ft 

 512 667e/Ft  

4. Felhalmozási kiadások összesen 

1. ,2. és 3/a. sz. melléklet 

9 305 e/Ft 

5. A határozat egyebekben változatlan 
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Előterjesztés 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2015. október 29-i ülésére 

 

Tárgy: Családsegítés-gyermekjóléti feladatellátás / Kondorfa csatlakozási szándéka 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

I. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT VÁLTOZÁSOK 

 

Az Országgyűlés 2015. július  6-i ülésén  elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII törvényt. A jogszabály értelmében a 

családsegítés csak gyermekjóléti  szolgáltatással integráltan - egy szervezeti és szakmai 

egységben – működhet 2016.  január 1-jétől:  települési  szinten  a  család- és 

gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében. 

Mindkettő szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat marad. Ennek alapján  a család-és 

gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

bázisán jön létre. Az integrációból fakadó feladatok ellátása rendszeren belüli erőforrás 

átcsoportosítással történhet. Az új rendelkezések hatályba  lépési időpontja 2016. január 

elseje. 

 

Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény , a gyermekjóléti szolgálat és  a központ 

feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény tartalmazza. Sajnos a két törvény szakmai végrehajtási rendelete még nem jelent meg. 

 

A jogszabályokból adódó változások: 

 

- A feladat-ellátási kötelezettség módosul: a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatás biztosítása már nem  lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben 

biztosítani kell az önkormányzatnak a szolgálatot, ha polgármesteri hivatalt 

működtet vagy ha a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van, 

akkor a közös hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában (Szt. 86.§ (1) a) pont 

és Gyvt.94.§ (2a) bekezdés).  

- A járásszékhely település szintén lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 

központot működtetni, amelynek ellátási területe a járás lakosságára terjed ki (Gyvt. 

94.§ (4) bekezdés) A járásközpont települési önkormányzatának önálló szakmai 

egységben kell a család-és gyermekjóléti szolgálat és a család-és gyermekjóléti 

központ feladatait biztosítani. A járásközpont  települési önkormányzatának egy 

működési engedélye lesz a két feladat ellátásra. 

- A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, 

valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhely települési 

önkormányzatokhoz kerül. A járásszékhely településen működő szolgáltató 

illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a 

speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó  települések  

lakosságára. 

- Tekintettel arra, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 

1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig 

szükséges az új  szabályok szerinti feladat-ellátási kötelezettséggel bíró 
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önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket, vagy  a szükséges  

átalakításokat elvégezniük. 

 

Ezek alapján a települési önkormányzat feladatai: 

 

- 2015. október 31-ig felül kell vizsgálni a családsegítés , illetve a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok 

biztosítására kötött ellátási szerződést, vagy szerződéseket. 2016. január elsejétől a 

családsegítés egy intézmény keretében , család-és gyermekjóléti szolgáltatásként kell 

működjön, így döntenie kell az önkormányzatoknak, hogy saját intézménye útján vagy 

ellátási szerződéssel biztosítja a jövőben a feladatellátást, de megosztani nem lehet 

ezeket a feladatokat!  

- Az ellátási szerződések kapcsán fontos kiemelni, hogy az új jogszabály  2016. január 

1-jétől  már nem engedi a család – és gyermekjóléti központ feladatainak  egyházi 

fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján történő  

biztosítását! 

- Továbbra is lehetséges a társulás útján történő feladatellátás- mind a szolgálat, 

mind a központ tekintetében. A szolgálat vonatkozásában társulási formában  

történő feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a 

közös hivatalok egységét bontani.  

- A települési önkormányzatok 2015. november 30-ig  döntenek a feladatellátás  új 

rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen  időpontig kérelmezniük 

kell szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 

 

A szentgotthárdi kistérség településein már régóta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

látja el ezeket a feladatokat, 2015. óta pedig közvetlenül a Tárulás a fenntartója az 

intézménynek. A fentiek alapján a feladatellátás, ezzel együtt a fenntartás szerkezete / 

módja maradhat ugyanebben a formában azzal, hogy a továbbiakban „Központként” 

működhet az intézmény. Ami változna: 

 

 központként működik tovább az intézmény, és a szolgálat feladatait is ellátja majd, 

  az intézményen belül önálló szakmai egységben kell a család-és gyermekjóléti 

központ feladatait biztosítani. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden 

családsegítőnek a feladata ugyanaz, de nem zárja ki, hogy a vezető a szakemberek 

speciális tudásának, készségeinek megfelelően ettől eltérő feladatmegosztás mellett 

döntsön. Az intézménynek egy működési engedélye lesz a két feladat ellátásra, stb. 

(Több szakmai részlet is változni fog, de ezeket majd a megjelenő szakmai 

végrehajtási rendeletet szabályozza.) 

 ugyanezzel az intézményi alkalmazotti létszámmal ellátható a feladat, a fenntartási 

költségek várhatóan nem változnak emiatt, 

 Kondorfa település csatlakozása várható (lásd: lentebb), az intézmény a jelenlegi 

alkalmazotti létszámmal ellátja ezt a plusz telepelülést is, a finanszírozásban 

ugyanakkor Kondorfa lakosságszám-arányosan részt vesz, tehát a fenntartási 

költségek várhatóan csökkennek a többi település vonatkozásában, 

 mindezek tekintetében szükség lesz az intézmény alapító okiratának és működési 

engedélyének, továbbá az egyéb intézményi dokumentumok módosítására is. 

 

Szentgotthárd Város  Képviselő-testülete a 233/2015. sz. határozattal döntött arról, hogy a 

családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a továbbiakban is a Társulás 

által fenntartott intézmény keretében  kívánja biztosítani. 
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Az intézmény alapító okiratát is módosítani szükséges a jogszabályi előírások -  a szociális  

igazgatásról  és a szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 

védelméről  és a gyámügyi  igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv – alapján.. Továbbá a 

módosítást indokolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény  8/A (2) bek és 11. § 

( 7) bek.., valamint a 111. § (26) bek. is, miszerint az alapító, módosító és megszüntető 

okiratokat ezen jogszabályi előírások alapján kell elkészíteni . 

A módosító okiratot és a módosítással egybeszerkesztett alapító okiratot az előterjesztés 2. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

 

 

II. KONDORFA CSATLAKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSHOZ 

 

Az előbbi pontban már említettük, - a jogszabályváltozás következtében - a szolgálat 

vonatkozásában a társulási formában történő feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni 

arra, hogy nem lehet a közös hivatalok egységét bontani. Kondorfa Község Önkormányzata 

nem része a szentgotthárdi kistérség területének és eddig a szentgotthárdi önkormányzati 

társulásnak sem. A szentgotthárdi járásnak és a csörötneki székhelyű közös önkormányzati 

hivatalnak ugyanakkor igen. 

 

Kondorfa Község Önkormányzattal folytatott előzetes egyeztetések alapján várható, hogy 

Kondorfa a családsegítés- és gyermekjóléti feladatok ellátásával a szentgotthárdi 

társuláshoz szeretne csatlakozni, de az sem kizárt, hogy más feladatellátás 

vonatkozásában is kezdeményezik az együttműködést. A Társulási Tanács időpontjáig 

várhatóan a kondorfai képviselő-testület határoz a kérdésben és ennek ismeretében 

hozhatja meg a Társulási Tanács a döntését. 

 

Kondorfa várható csatlakozásával szükségessé válik nem csupán az érintett intézmény(ek) 

alapító okiratának és egyéb dokumentumainak módosítása a feladatellátás területe 

tekintetében, de az Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása is – 

amennyiben Kondorfa csatlakozási kérelmét a Társulás jóváhagyja. A Társulási Megállapodás 

módosítása kizárólag valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó 

határozata alapján történhet. Ehhez az előterjesztés 1. számú mellékleteként előkésztettük a 

Társulási Megállapodás módosító okiratát. Fontos, hogy amennyiben a Társulási Tanács 

jóváhagyja Kondorfa kérelmét és kezdeményezi a Társulási Megállapodás módosítását, 

azt valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének legkésőbb november végéig el 

kell fogadnia, mert csak így tudjuk a szükséges változások engedélyezéséről 

határidőben, azaz 2015. december 31-ig gondoskodni. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás a családsegítés, illetve a 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját felülvizsgálva a továbbiakban is a 

Társulás keretében fenntartott intézmény keretében kívánja biztosítani ezeket a feladatokat, 
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azzal, hogy 2016. január 01. időpontot követően a jogszabályi előírásoknak megfelelő, 

integrált család-és gyermekjóléti központ keretében működjön tovább az intézmény. 

Felkéri a Társulás munkaszervezetét és az intézményt, hogy a szükséges dokumentumok 

(alapító okirat módosítás, működési engedély módosítás, intézményi dokumentumok) 

előkészítéséről gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Uhor Anita intézményvezető 

 

2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd Alapító Okiratát módosító okiratot és az 

egységes Alapító Okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  elnök 

               törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

        Uhor Anita   intézményvezető 

 

3. A Társulási Tanács támogatja Kondorfa Község Önkormányzata csatlakozási kérelmét a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társuláshoz az alábbi feladatellátások 

vonatkozásában azzal, hogy Kondorfa Község Önkormányzata is lakosságszám-arányos 

módon vegyen részt a szolgáltatások és az éves tagdíj finanszírozásában: 

- családsegítés, 

- gyermekvédelmi ellátás, 

- belső ellenőrzés, 

- közművelődés, 

- területfejlesztési feladatok, 

- környezet- és természetvédelem, 

- turizmusfejlesztés, idegenforgalom, 

- közmunkaprogram megvalósítása, 

- valamint az önkormányzati társulás ügyintézésének fejlesztéséből adódó feladatok, 

A Társulási Tanács ezzel párhuzamosan valamennyi tagönkormányzatnál kezdeményezi a 

Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerint. 

Határidő: a Társulási Megállapodás módosításának hatálybalépésre: 2016. január 01. 

a képviselő-testületi határozatok meghozatalára: 2015. november 27. 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

                polgármesterek 

 

Szentgotthárd, 2015. október 20. 

 

 

                                                                                                        Huszár Gábor 

   elnök 
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1.sz. Melléklet 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

A SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA 

 

1.) A Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3.)  A Társulás 

tagjai és 4.) pontjának megszövegezése 2016. január 01. időponttól a következőkre 

változik: 

 

„3. A Társulás tagjai: 

 

TÁRSULÁS TAGJA SZÉKHELYE LAKOSSÁGSZÁ
M 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 11.) 

8685 fő 

Alsószölnök Község 
Önkormányzata 

(9983 Alsószölnök, Fő út 24.) 379 fő 

Apátistvánfalva Község 
Önkormányzata 

(9982 Apátistvánfalva, Fő út 143.) 407 fő 

Csörötnek Község 
Önkormányzata 

(9962 Csörötnek, Vasút út 5.)    895 fő 

Felsőszölnök Község 
Önkormányzata 

(9985 Felsőszölnök, Fő út 409.) 574 fő 

Gasztony Község 
Önkormányzata 

(9952 Gasztony, Fő út 39.) 449 fő 

Kétvölgy Község 
Önkormányzata 

(9982 Kétvölgy, Fő út 2.) 128 fő 

Magyarlak Község 
Önkormányzata 

(9963 Magyarlak, Kossuth u. 173.) 758 fő 

Nemesmedves Község 
Önkormányzata 

(9953 Nemesmedves, Fő út 13/a.) 24 fő 

Orfalu Község Önkormányzata (9982 Orfalu, Fő út 51.) 70 fő 
Rábagyarmat Község 
Önkormányzata 

(9961 Rábagyarmat, Új út 1.) 774 fő 

Rátót Község Önkormányzata (9951 Rátót, Fő út 49.) 277 fő 
Rönök Község Önkormányzata (9954 Rönök, Alkotmány út 63.) 436 fő 
Szakonyfalu Község 
Önkormányzata 

(9983 Szakonyfalu, Fő út 20.) 379 fő 

Vasszentmihály Község 
Önkormányzata 

(9953 Vasszentmihály, Fő út 66.) 354 fő 

Kondorfa Község 
Önkormányzata 

(9943 Kondorfa Alvég út 1.) 514 fő 

 

4. A Társulás lakosságszáma: 15103 fő” 

 

 

2.) A Társulási Megállapodás II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA, 2-10. 

pontjának megszövegezése 2016. január 01. időponttól a következőkre változik:  
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„2.) szociális ellátási, azon belül: 

a.) családsegítés, 

b.) házi segítségnyújtás, 

c.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

d.) támogató szolgálat, 

e.) közösségi pszichiátria 

 

3.) gyermekvédelmi ellátás, 

4.) belső ellenőrzés, 

5.) közművelődés, 

6.) területfejlesztési feladatok, 

7.) környezet- és természetvédelem, 

8.) turizmusfejlesztés, idegenforgalom, 

9.) közmunkaprogram megvalósítása, 

10.) valamint az önkormányzati társulás ügyintézésének fejlesztéséből adódó feladatok, 

 

A fentebb felsorolt feladatok ellátásában valamennyi Társulásban tag önkormányzat 

részt vállal kivéve: 

- a 2. b.) házi segítségnyújtás vonatkozásában Apátistvánfalva Község 

Önkormányzata, Kétvölgy Község Önkormányzata, Orfalu Község 

Önkormányzata, Kondorfa Község Önkormányzata. 

- a 2.c.) – 2.e.) pont (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, 

közösségi pszichiátria) vonatkozásában Kondorfa Község Önkormányzata.” 

 

1.) A Társulási Megállapodás VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE, A tagok 

szavazatainak száma 1. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

„1. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Adott 

tagönkormányzat azonban kizárólag azon feladatellátást érintő kérdésben rendelkezik 

szavazati joggal, amellyel részt vesz a Társulás feladatellátásában.” 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Jelen módosító okiratot az alábbi Képviselő–testületek az alábbi minősített többséggel 

meghozott határozatukkal hagyták jóvá, és felhatalmazták a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata …./2015. 

Alsószölnök Község Önkormányzata …/2015. 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata …./2015. 

Csörötnek Község Önkormányzata …/2015. 

Felsőszölnök Község Önkormányzata …/2015. 

Gasztony Község Önkormányzata …/2015. 

Kétvölgy Község Önkormányzata …/2015. 

Magyarlak Község Önkormányzata …/2015. 

Nemesmedves Község Önkormányzata …../2015. 

Orfalu Község Önkormányzata …../2015. 

Rábagyarmat Község Önkormányzata …../2015. 
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Rátót Község Önkormányzata …../2015. 

Rönök Község Önkormányzata …/2015. 

Szakonyfalu Község Önkormányzata …../2015. 

Vasszentmihály Község Önkormányzata …../2015. 

 

Szentgotthárd, 2015. ……………. 

 

 

                ................................                                          ................................ 

              Huszár Gábor polgármester                                 Monek Zsolt polgármester 

      Szentgotthárd Város Önkormányzata                 Alsószölnök Község Önkormányzata 

 

 

 

           ...................................                            .................................... 

      Császár-Bartakovics Csaba polgármester                        Kocsis Zsolt polgármester 

      Apátistvánfalva Község Önkormányzata       Csörötnek Község Önkormányzata 

 

 

 

        ...................................               .................................... 

                Ropos Gábor polgármester                               Nagy Szabolcs 

       Felsőszölnök Község Önkormányzata      Gasztony Község Önkormányzata 

 

 

 

        .....................................                           ..................................... 

              Doncsecz András polgármester            Monek Gyula polgármester 

            Kétvölgy Község Önkormányzata                 Magyarlak Község Önkormányzata 

 

 

 

        ....................................                  ................................... 

                Mesics Ferenc polgármester              Goda Ilona polgármester 

       Nemesmedves Község Önkormányzata                   Orfalu Község Önkormányzata 

 

 

 

      ...................................                 .................................. 

    Háklár Gyula polgármester                     

       Rábagyarmat Község Önkormányzata                     Rátót Község Önkormányzata 

 

 

 

      ...................................                  ................................... 

               Pékó Tamás polgármester                        Rogán Valéria polgármester 

            Rönök Község Önkormányzata      Szakonyfalu Község Önkormányzata 
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     ........................................ 

                                                       Császár István polgármester 

                                             Vasszentmihály Község Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.számú melléklet 
Okirat száma: 1677-3/2015. 

Módosító okirat 
 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 25.  napján kiadott, 1677/2015. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A§ alapján – a  
szociális  igazgatásról  és a szociális ellátásokról szóló   1993. évi III.  törvény,  a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, valamint  
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának …./2015. 
számú határozatára figyelemmel  - a következők szerint módosítom . 
 
1. Az Alapító Okirat 1.1.1. pontja helyébe a  „Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd” szöveg lép. 
 
2. Az Alapító Okirat 2.2.1. pontja az alábbira módosul: 

 
2.2.1. megnevezése: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

 

 

3.Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 2.3. ponttal:   

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének   

 

  megnevezése székhelye 

1 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 

11. 
 
4.Az Alapító Okirat  4.5  a.) és b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

a.) a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás esetében a Szentgotthárdi járás 
közigazgatási területe – Szentgotthárd, Gasztony,Vasszentmihály, Nemesmedves, 
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Rönök, Rábagyarmat , Rátót, Csörötnek, Magyarlak, Alsószölnök, Felsőszölnök, 
Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, Kondorfa települések. 

b.) a nem foglalkozatott személyek beilleszkedésének elősegítése szolgáltatás 
tekintetében a Szentgotthárdi járás közigazgatási területe Szentgotthárd, 
Gasztony,Vasszentmihály, Nemesmedves, Rönök, Rábagyarmat , Rátót, Csörötnek, 
Magyarlak, Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, 
Kondorfa települések. 

 
Jelen módosító okiratot 2016. 01.01. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Szentgotthárd, 2015. december …… 
 

P.H. 
                                                                                                                                 Huszár Gábor elnök 
 

Okirat száma1677-2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a  Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ  Szentgotthárd 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9970 Szentgotthárd , Kossuth Lajos  út 7. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.04.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
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2.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének   

 

  megnevezése székhelye 

1 Család  és Gyermekjóléti Szolgálat 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér  11. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:  Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa 

3.1.2. székhelye:   9970  Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.  

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának: 

3.2.1.  megnevezése:  Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

3.2.2. székhelye:  9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladat 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 

nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának elősegítése, segítségnyújtás szociális 
problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak.  A 
gyermek testi, lelki egészségének , családban történő nevelésének segítése; a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése ; a veszélyeztetettséget  észlelő és jelző 
hatékony információs rendszer működtetése. Helyettes  szülői hálózat működtetésével 
biztosítja  a családban élő gyermek átmeneti gondozását , nevelését. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
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2 041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

5 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

6 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

7 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

8 106020 Lakásfenntartással, lakhatással  összefüggő ellátások 

9 107054 Családsegítés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
c.)  a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás esetében a Szentgotthárdi járás 

közigazgatási területe – Szentgotthárd, Gasztony,Vasszentmihály, Nemesmedves, 
Rönök, Rábagyarmat , Rátót, Csörötnek, Magyarlak, Alsószölnök, Felsőszölnök, 
Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, Kondorfa települések. 

d.) a nem foglalkozatott személyek beilleszkedésének elősegítése szolgáltatás 
tekintetében a Szentgotthárdi járás közigazgatási területe Szentgotthárd, 
Gasztony,Vasszentmihály, Nemesmedves, Rönök, Rábagyarmat , Rátót, Csörötnek, 
Magyarlak, Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, 
Kondorfa települések. 

e.) az a.) és b.) pontokhoz nem tartozó szolgáltatások tekintetében kizárólag 
Szentgotthárd Város közigazgatási területe  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
           Az intézmény vezetőjét a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati  Társulás  
           Társulási Tanácsa nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke  
           gyakorolja. 

  5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  

törvény 

2 

közfoglalkoztatotti jogviszony  a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013.08.15. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ  Szentgotthárd 2015. december…  napján kelt, 
2016.01.01. napjától alkalmazandó 1677-3/2015. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: Szombathely, 2015. december …. 

                                                                                P.H. 

 

Magyar Államkincstár 
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Előterjesztés 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2015. október 29-i ülésére 

 

Tárgy: Családsegítés-gyermekjóléti feladatellátás / Kondorfa csatlakozási szándéka 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

III. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT VÁLTOZÁSOK 

 

Az Országgyűlés 2015. július  6-i ülésén  elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII törvényt. A jogszabály értelmében a 

családsegítés csak gyermekjóléti  szolgáltatással integráltan - egy szervezeti és szakmai 

egységben – működhet 2016.  január 1-jétől:  települési  szinten  a  család- és 

gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében. 

Mindkettő szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat marad. Ennek alapján  a család-és 

gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

bázisán jön létre. Az integrációból fakadó feladatok ellátása rendszeren belüli erőforrás 

átcsoportosítással történhet. Az új rendelkezések hatályba  lépési időpontja 2016. január 

elseje. 

 

Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény , a gyermekjóléti szolgálat és  a központ 

feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény tartalmazza. Sajnos a két törvény szakmai végrehajtási rendelete még nem jelent meg. 

 

A jogszabályokból adódó változások: 

 

- A feladat-ellátási kötelezettség módosul: a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatás biztosítása már nem  lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben 

biztosítani kell az önkormányzatnak a szolgálatot, ha polgármesteri hivatalt 

működtet vagy ha a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van, 

akkor a közös hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában (Szt. 86.§ (1) a) pont 

és Gyvt.94.§ (2a) bekezdés).  

- A járásszékhely település szintén lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 

központot működtetni, amelynek ellátási területe a járás lakosságára terjed ki (Gyvt. 

94.§ (4) bekezdés) A járásközpont települési önkormányzatának önálló szakmai 

egységben kell a család-és gyermekjóléti szolgálat és a család-és gyermekjóléti 

központ feladatait biztosítani. A járásközpont  települési önkormányzatának egy 

működési engedélye lesz a két feladat ellátásra. 

- A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, 

valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhely települési 

önkormányzatokhoz kerül. A járásszékhely településen működő szolgáltató 

illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a 

speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó  települések  

lakosságára. 

- Tekintettel arra, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 

1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig 

szükséges az új  szabályok szerinti feladat-ellátási kötelezettséggel bíró 
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önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket, vagy  a szükséges  

átalakításokat elvégezniük. 

 

Ezek alapján a települési önkormányzat feladatai: 

 

- 2015. október 31-ig felül kell vizsgálni a családsegítés , illetve a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok 

biztosítására kötött ellátási szerződést, vagy szerződéseket. 2016. január elsejétől a 

családsegítés egy intézmény keretében , család-és gyermekjóléti szolgáltatásként kell 

működjön, így döntenie kell az önkormányzatoknak, hogy saját intézménye útján vagy 

ellátási szerződéssel biztosítja a jövőben a feladatellátást, de megosztani nem lehet 

ezeket a feladatokat!  

- Az ellátási szerződések kapcsán fontos kiemelni, hogy az új jogszabály  2016. január 

1-jétől  már nem engedi a család – és gyermekjóléti központ feladatainak  egyházi 

fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján történő  

biztosítását! 

- Továbbra is lehetséges a társulás útján történő feladatellátás- mind a szolgálat, 

mind a központ tekintetében. A szolgálat vonatkozásában társulási formában  

történő feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a 

közös hivatalok egységét bontani.  

- A települési önkormányzatok 2015. november 30-ig  döntenek a feladatellátás  új 

rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen  időpontig kérelmezniük 

kell szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 

 

A szentgotthárdi kistérség településein már régóta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

látja el ezeket a feladatokat, 2015. óta pedig közvetlenül a Tárulás a fenntartója az 

intézménynek. A fentiek alapján a feladatellátás, ezzel együtt a fenntartás szerkezete / 

módja maradhat ugyanebben a formában azzal, hogy a továbbiakban „Központként” 

működhet az intézmény. Ami változna: 

 

 központként működik tovább az intézmény, és a szolgálat feladatait is ellátja majd, 

  az intézményen belül önálló szakmai egységben kell a család-és gyermekjóléti 

központ feladatait biztosítani. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden 

családsegítőnek a feladata ugyanaz, de nem zárja ki, hogy a vezető a szakemberek 

speciális tudásának, készségeinek megfelelően ettől eltérő feladatmegosztás mellett 

döntsön. Az intézménynek egy működési engedélye lesz a két feladat ellátásra, stb. 

(Több szakmai részlet is változni fog, de ezeket majd a megjelenő szakmai 

végrehajtási rendeletet szabályozza.) 

 ugyanezzel az intézményi alkalmazotti létszámmal ellátható a feladat, a fenntartási 

költségek várhatóan nem változnak emiatt, 

 Kondorfa település csatlakozása várható (lásd: lentebb), az intézmény a jelenlegi 

alkalmazotti létszámmal ellátja ezt a plusz telepelülést is, a finanszírozásban 

ugyanakkor Kondorfa lakosságszám-arányosan részt vesz, tehát a fenntartási 

költségek várhatóan csökkennek a többi település vonatkozásában, 

 mindezek tekintetében szükség lesz az intézmény alapító okiratának és működési 

engedélyének, továbbá az egyéb intézményi dokumentumok módosítására is. 

 

Szentgotthárd Város  Képviselő-testülete a 233/2015. sz. határozattal döntött arról, hogy a 

családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a továbbiakban is a Társulás 

által fenntartott intézmény keretében  kívánja biztosítani. 
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Az intézmény alapító okiratát is módosítani szükséges a jogszabályi előírások -  a szociális  

igazgatásról  és a szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 

védelméről  és a gyámügyi  igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv – alapján.. Továbbá a 

módosítást indokolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény  8/A (2) bek és 11. § 

( 7) bek.., valamint a 111. § (26) bek. is, miszerint az alapító, módosító és megszüntető 

okiratokat ezen jogszabályi előírások alapján kell elkészíteni . 

A módosító okiratot és a módosítással egybeszerkesztett alapító okiratot az előterjesztés 2. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

 

 

IV. KONDORFA CSATLAKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSHOZ 

 

Az előbbi pontban már említettük, - a jogszabályváltozás következtében - a szolgálat 

vonatkozásában a társulási formában történő feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni 

arra, hogy nem lehet a közös hivatalok egységét bontani. Kondorfa Község Önkormányzata 

nem része a szentgotthárdi kistérség területének és eddig a szentgotthárdi önkormányzati 

társulásnak sem. A szentgotthárdi járásnak és a csörötneki székhelyű közös önkormányzati 

hivatalnak ugyanakkor igen. 

 

Kondorfa Község Önkormányzattal folytatott előzetes egyeztetések alapján várható, hogy 

Kondorfa a családsegítés- és gyermekjóléti feladatok ellátásával a szentgotthárdi 

társuláshoz szeretne csatlakozni, de az sem kizárt, hogy más feladatellátás 

vonatkozásában is kezdeményezik az együttműködést. A Társulási Tanács időpontjáig 

várhatóan a kondorfai képviselő-testület határoz a kérdésben és ennek ismeretében 

hozhatja meg a Társulási Tanács a döntését. 

 

Kondorfa várható csatlakozásával szükségessé válik nem csupán az érintett intézmény(ek) 

alapító okiratának és egyéb dokumentumainak módosítása a feladatellátás területe 

tekintetében, de az Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása is – 

amennyiben Kondorfa csatlakozási kérelmét a Társulás jóváhagyja. A Társulási Megállapodás 

módosítása kizárólag valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó 

határozata alapján történhet. Ehhez az előterjesztés 1. számú mellékleteként előkésztettük a 

Társulási Megállapodás módosító okiratát. Fontos, hogy amennyiben a Társulási Tanács 

jóváhagyja Kondorfa kérelmét és kezdeményezi a Társulási Megállapodás módosítását, 

azt valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének legkésőbb november végéig el 

kell fogadnia, mert csak így tudjuk a szükséges változások engedélyezéséről 

határidőben, azaz 2015. december 31-ig gondoskodni. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

4. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás a családsegítés, illetve a 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját felülvizsgálva a továbbiakban is a 

Társulás keretében fenntartott intézmény keretében kívánja biztosítani ezeket a feladatokat, 
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azzal, hogy 2016. január 01. időpontot követően a jogszabályi előírásoknak megfelelő, 

integrált család-és gyermekjóléti központ keretében működjön tovább az intézmény. 

Felkéri a Társulás munkaszervezetét és az intézményt, hogy a szükséges dokumentumok 

(alapító okirat módosítás, működési engedély módosítás, intézményi dokumentumok) 

előkészítéséről gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Uhor Anita intézményvezető 

 

5. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd Alapító Okiratát módosító okiratot és az 

egységes Alapító Okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  elnök 

               törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

        Uhor Anita   intézményvezető 

 

6. A Társulási Tanács támogatja Kondorfa Község Önkormányzata csatlakozási kérelmét a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társuláshoz az alábbi feladatellátások 

vonatkozásában azzal, hogy Kondorfa Község Önkormányzata is lakosságszám-arányos 

módon vegyen részt a szolgáltatások és az éves tagdíj finanszírozásában: 

- családsegítés, 

- gyermekvédelmi ellátás, 

- belső ellenőrzés, 

- közművelődés, 

- területfejlesztési feladatok, 

- környezet- és természetvédelem, 

- turizmusfejlesztés, idegenforgalom, 

- közmunkaprogram megvalósítása, 

- valamint az önkormányzati társulás ügyintézésének fejlesztéséből adódó feladatok, 

A Társulási Tanács ezzel párhuzamosan valamennyi tagönkormányzatnál kezdeményezi a 

Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerint. 

Határidő: a Társulási Megállapodás módosításának hatálybalépésre: 2016. január 01. 

a képviselő-testületi határozatok meghozatalára: 2015. november 27. 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

                polgármesterek 

 

Szentgotthárd, 2015. október 20. 

 

 

                                                                                                        Huszár Gábor 

   elnök 

 

 

 

 

 

 

 



 
23 

1. számú melléklet 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

A SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA 

 

1.) A Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3.)  A Társulás 

tagjai és 4.) pontjának megszövegezése 2016. január 01. időponttól a következőkre 

változik: 

 

„3. A Társulás tagjai: 

 

TÁRSULÁS TAGJA SZÉKHELYE LAKOSSÁGSZÁ
M 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 11.) 

8685 fő 

Alsószölnök Község 
Önkormányzata 

(9983 Alsószölnök, Fő út 24.) 379 fő 

Apátistvánfalva Község 
Önkormányzata 

(9982 Apátistvánfalva, Fő út 143.) 407 fő 

Csörötnek Község 
Önkormányzata 

(9962 Csörötnek, Vasút út 5.)    895 fő 

Felsőszölnök Község 
Önkormányzata 

(9985 Felsőszölnök, Fő út 409.) 574 fő 

Gasztony Község 
Önkormányzata 

(9952 Gasztony, Fő út 39.) 449 fő 

Kétvölgy Község 
Önkormányzata 

(9982 Kétvölgy, Fő út 2.) 128 fő 

Magyarlak Község 
Önkormányzata 

(9963 Magyarlak, Kossuth u. 173.) 758 fő 

Nemesmedves Község 
Önkormányzata 

(9953 Nemesmedves, Fő út 13/a.) 24 fő 

Orfalu Község Önkormányzata (9982 Orfalu, Fő út 51.) 70 fő 
Rábagyarmat Község 
Önkormányzata 

(9961 Rábagyarmat, Új út 1.) 774 fő 

Rátót Község Önkormányzata (9951 Rátót, Fő út 49.) 277 fő 
Rönök Község Önkormányzata (9954 Rönök, Alkotmány út 63.) 436 fő 
Szakonyfalu Község 
Önkormányzata 

(9983 Szakonyfalu, Fő út 20.) 379 fő 

Vasszentmihály Község 
Önkormányzata 

(9953 Vasszentmihály, Fő út 66.) 354 fő 

Kondorfa Község 
Önkormányzata 

(9943 Kondorfa Alvég út 1.) 514 fő 

 

4. A Társulás lakosságszáma: 15103 fő” 

 

 

3.) A Társulási Megállapodás II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA, 2-10. 

pontjának megszövegezése 2016. január 01. időponttól a következőkre változik:  
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„2.) szociális ellátási, azon belül: 

a.) családsegítés, 

b.) házi segítségnyújtás, 

c.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

d.) támogató szolgálat, 

e.) közösségi pszichiátria 

 

3.) gyermekvédelmi ellátás, 

4.) belső ellenőrzés, 

5.) közművelődés, 

6.) területfejlesztési feladatok, 

7.) környezet- és természetvédelem, 

8.) turizmusfejlesztés, idegenforgalom, 

9.) közmunkaprogram megvalósítása, 

10.) valamint az önkormányzati társulás ügyintézésének fejlesztéséből adódó feladatok, 

 

A fentebb felsorolt feladatok ellátásában valamennyi Társulásban tag önkormányzat 

részt vállal kivéve: 

- a 2. b.) házi segítségnyújtás vonatkozásában Apátistvánfalva Község 

Önkormányzata, Kétvölgy Község Önkormányzata, Orfalu Község 

Önkormányzata, Kondorfa Község Önkormányzata. 

- a 2.c.) – 2.e.) pont (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, 

közösségi pszichiátria) vonatkozásában Kondorfa Község Önkormányzata.” 

 

2.) A Társulási Megállapodás VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE, A tagok 

szavazatainak száma 1. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

„1. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Adott 

tagönkormányzat azonban kizárólag azon feladatellátást érintő kérdésben rendelkezik 

szavazati joggal, amellyel részt vesz a Társulás feladatellátásában.” 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Jelen módosító okiratot az alábbi Képviselő–testületek az alábbi minősített többséggel 

meghozott határozatukkal hagyták jóvá, és felhatalmazták a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata …./2015. 

Alsószölnök Község Önkormányzata …/2015. 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata …./2015. 

Csörötnek Község Önkormányzata …/2015. 

Felsőszölnök Község Önkormányzata …/2015. 

Gasztony Község Önkormányzata …/2015. 

Kétvölgy Község Önkormányzata …/2015. 

Magyarlak Község Önkormányzata …/2015. 

Nemesmedves Község Önkormányzata …../2015. 

Orfalu Község Önkormányzata …../2015. 

Rábagyarmat Község Önkormányzata …../2015. 
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Rátót Község Önkormányzata …../2015. 

Rönök Község Önkormányzata …/2015. 

Szakonyfalu Község Önkormányzata …../2015. 

Vasszentmihály Község Önkormányzata …../2015. 

 

Szentgotthárd, 2015. ……………. 

 

 

                ................................                                          ................................ 

              Huszár Gábor polgármester                                 Monek Zsolt polgármester 

      Szentgotthárd Város Önkormányzata                 Alsószölnök Község Önkormányzata 

 

 

 

           ...................................                            .................................... 

      Császár-Bartakovics Csaba polgármester                        Kocsis Zsolt polgármester 

      Apátistvánfalva Község Önkormányzata       Csörötnek Község Önkormányzata 

 

 

 

        ...................................               .................................... 

                Ropos Gábor polgármester                               Nagy Szabolcs 

       Felsőszölnök Község Önkormányzata      Gasztony Község Önkormányzata 

 

 

 

        .....................................                           ..................................... 

              Doncsecz András polgármester            Monek Gyula polgármester 

            Kétvölgy Község Önkormányzata                 Magyarlak Község Önkormányzata 

 

 

 

        ....................................                  ................................... 

                Mesics Ferenc polgármester              Goda Ilona polgármester 

       Nemesmedves Község Önkormányzata                   Orfalu Község Önkormányzata 

 

 

 

      ...................................                 .................................. 

    Háklár Gyula polgármester                     

       Rábagyarmat Község Önkormányzata                     Rátót Község Önkormányzata 

 

 

 

      ...................................                  ................................... 

               Pékó Tamás polgármester                        Rogán Valéria polgármester 

            Rönök Község Önkormányzata      Szakonyfalu Község Önkormányzata 
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     ........................................ 

                                                       Császár István polgármester 

                                             Vasszentmihály Község Önkormányzata 
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