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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Tárgy:  Javaslat két település csatlakozási szándék kérelmének elfogadására 
 
Tisztelt Képviselő- testület!  
 
Az alábbiakban csatolom Csobánka polgármesterének, Winkler Sándor 
Józsefnének a Képviselő- testülethez intézett levelét, és előterjesztését, és kérem 
a testületet tárgyalja meg.  
„Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A DPÖTKT megszűnését követően Csobánka település a családsegítés és a gyermekjóléti 
feladatok ellátása érdekében a továbbiakban is  Pomáz- Csobánka – Pilisszentkereszt 
települések által működtetetett úgynevezett mikro társulás tagja maradt. Többek között e két 
kötelező önkormányzati feladat ellátására a 2013. évi állami költségvetés a normatíva 
megítéléshez több kötelezettséget is előírt, amelyeket e kisebb társulás nem tud biztosítani. 
A szóbeli egyeztetéseket követően Csobánka és Pilisszentkereszt település önkormányzati 
vezetése arra az elhatározásra jutott, hogy a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz csatlakozna. Természetesen a csatlakozási 
kérelem tudomásul vételéhez, elfogadásához az Önök képviselő-testületének döntése is 
szükséges. Az állami normatíva, amely a két csatlakozni kívánó település után kapható, 
nagy valószínűség szerint fedezi a ránk eső költségeket. E csatlakozásról Csobánka Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete folyó év május 30-án tartott ülésén már tárgyalt, de 
csatlakozási szándéknyilatkozatáról június 27-ei ülésén hozza meg döntését. Az 
előterjesztésünk anyagát mellékelten megküldöm, és egyben felkérem arra T. Polgármester 
Társamat, amennyiben lehetőség van rá még a nyári szabadságolások előtt szíveskedjék 
beterjeszteni és megtárgyalni testületi ülésen a csatlakozási szándékunk elfogadását.  
Megértést és a támogatást előre is köszönöm.  
Kívánok jó pihenést, kellemes kikapcsolódást a nyári szabadság idejére.  
Üdvözlettel: Winkler Sándor Józsefné „ 
 

 
Csobánkai testületi előterjesztés :  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének k) pontja deklarálja, hogy az egyes települési 
önkormányzatok szabadon társulhatnak más helyi önkormányzattal 
„k) szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget hozhat létre, feladat-
és hatáskörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet nemzetközi 
önkormányzati szervezetnek.”. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezet (a továbbiakban: 
Mötv.) tartalmazza az önkormányzatok társulási szabályait, rendelkezései 2013. január 1-től hatályok. 
Ez az új szabályozás hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi 
CXXXV. törvényt, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. 
évi CVII. törvényt.  Ezen törvények alapján működött a többcélú kistérségi társulás, valamint Pomáz – 
Csobánka – Pilisszentkereszt Önkormányzatai általi úgynevezett mikro társulás. A múlt évben 
Csobánka Önkormányzata is úgy döntött, mint a DPÖTKT többi tagjai, vagyis a 166/2012. (XI.15.) KT- 
határozatával elfogadta, hogy a kistérségi társulás jogutód nélkül megszűnik 2012. december 31. 
napjával. Ezen testületi határozattal azt is kifejezte a képviselő-testület, hogy a családsegítés és 
gyermekjóléti feladatok ellátásra Szentendre székhellyel létrejövő társuláshoz nem kíván csatlakozni.  
 



A mikro társulásoknak a továbbiakban is tagja maradtunk, viszont a 2013. évi állami költségvetési 
törvény családsegítésre és a gyermekjóléti feladatok ellátására finanszírozott normatíva szabályai 
megváltoztak. Ezért önkormányzatunk képviselő-testülete előtt a mai testületi ülésen napirendi 
pontként szerepel a két feladat ellátásra vonatkozó előterjesztés, melynek határozati javaslata alapján 
szűnjön meg a mikro társulás, és önállóan kötne megállapodást - a Dunakanyari Társuláshoz való 
csatlakozás időpontjáig - az előzőekben említett feladatok ellátásra. 
Az önkormányzat számára mind a családsegítés, mind pedig a gyermekjóléti feladatellátása kötelező, 
de a jelenleg érvényes szabályozás szerint, csak az alapnormatívára jogosult, és a kiegészítő 
normatívában nem részesülhetünk. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 86. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kétezer fő feletti lakosú település esetében kötelező a 
családsegítés, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § 
(2) bekezdése alapján kötelező a gyermekjóléti feladatok ellátása.  
Önálló intézménnyel az előbbi kötelező feladatokat ellátni nem tudjuk, ezért a társulásban való 
feladatellátás a célszerű. 
Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú melléklete 
rendelkezik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról, ez 
erről szóló törvényi rendelkezést a 2. számú melléklete mutatja.  
Valamennyi feladat ellátása során látható a kiegészítő támogatások a társulásokat illeti meg, illetőleg 
a feladatellátást ellátó intézmény fenntartója intézményfenntartó társulás. 
A volt DPÖTKT többi tag önkormányzat 2013. január 1-vel a családsegítésre és a gyermekjóléti 
feladatokra társulást hozott létre. E társulás is felülvizsgálta működésükre vonatkozó 
dokumentumokat, továbbá az állami költségvetési törvény szerinti normatív finanszírozás lehetőségeit. 
Ennek megfelelően az előterjesztéshez mellékelem a jelenleg folyamatban lévő társulási 
megállapodást – 1. sz. melléklet -, amely a már csatlakozott önkormányzatok képviselő-testületei előtt 
elfogadás előtt van. 
 

A Mötv. 89. § (1) bekezdése „A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó 
napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik.” 

A törvényi előírásoknak megfelelően most a társuláshoz való csatlakozás szándékáról kell a 
Képviselő-testületnek nyilatkoznia, ezt követően a társulás valamennyi tagja megtárgyalja a Csobánka 
település csatlakozási szándékát, majd pedig a társulási tanács döntése szükséges. Kérem T. 
Képviselő-testület fogadják el a szándéknyilatkozatot a társuláshoz való csatlakozásról.  

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Csobánka 
és Pilisszentkereszt községek Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Intézményfenntartó társuláshoz történő csatlakozási szándékát 
elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
         Rogán László 
         polgármester 


