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133/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. november 26-ai rendes ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának módosítására 

 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Villám Zsuzsanna referens - a dr. Mérész Katalin jogtanácsostól (Szentendre Város 

Önkormányzat) kapott dokumentumok alapján 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalja:  Pénzügyi, Vagyonhasznosítási Bizottság  

 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Társulás összefoglalója:  

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 

(továbbiakban: Társulás) tanácsának tagjai a tag önkormányzatok polgármesterei. 2016. 

január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályi keretei jelentősen 

megváltoznak. Erre tekintettel a társulási megállapodás, valamint az alapító okirat 

módosításáról a Társulási Tanács meghozta a 6/2015.(XI.02.) sz. társulási tanácsi 

határozatát, amelyhez a tagok Képviselő-testületeinek jóváhagyó határozata szükséges.  

 

Jogszabály alapján a települési önkormányzat 2015. október 31-éig felülvizsgálja a 

családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti 

kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzat 

2015. november 30-áig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 

ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról.  

Hasonló több jogszabályi változás történt, melynek tükrében Bognár Judit, az intézmény 

vezetője elkészítette a 2016. évre vonatkozó költségvetési számításait, amely intézmény - 

feladatait tekintve - változatlan formában történő fenntartása esetén az alábbiak szerint alakul 

a Szentendrei járás 11 társult településének Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központjának 

normatív támogatása: 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 39 000 000 Ft 

Család- és Gyermekjóléti Központ  31 500 000 Ft 

Összesen  70 500 000 Ft 

2015 tartalék előreláthatóan 16-18 M Ft 16 000 000 Ft 

Mindösszesen 86 500 000 Ft 

 

A településeket 2016. évben többletbefizetés nem terheli. A társulás és az általa fenntartott 

intézmény 2016. január 1. napjától 2016.május 31. napjáig tartó időszak szerinti működéséről, 

pénzügyi helyzetének alakulásáról 2016. június 15-ig beszámol tagjainak. Ennek, valamint a 

jogszabályi környezet letisztulásának tükrében mérlegelendő a működési struktúra fenntartása 

vagy módosítása a következő évekre. 

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2015. 

november 2-i társulási tanácsülésén az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti határozatot 

hozta és a Társulási Megállapodását módosította. A Társulás neve Dunakanyari Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásról Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
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Intézményfenntartó Társulásra, míg az intézmény neve Dunakanyari Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatról Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményre változott. 

A jövőben is egy intézményként, azonban annak önálló szakmai egységeiként látja el a Szt. 

64.§ (4) bekezdésében és a 86. §-ában, valamint a Gyvt. 39-40.§-ban, 40/A.§ -ban, valamint 94. 

§-ában meghatározott kötelező önkormányzati szociális alapszolgáltatási feladatokat, a 

családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a család-és gyermekjóléti központ 

feladatait. 

 

Az intézmény ellátási/működési területe: 

- Család- és Gyermekjóléti Központ: Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, 

Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, 

Tahitótfalu, Visegrád. 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, 

Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, 

Visegrád. 

A társulási megállapodásban rögzítésre kerülnek az intézmény nyitva álló egyéb helyiségei, 

valamint az intézmény telephelye is. Ennek megfelelően került módosításra az alapító okirat is.  

 

A határozati javaslatnak költségvetési kihatása: nincs. 

Melléklet: 

 
1.sz. melléklet:  6/2015.(XI.02.)sz. társulási tanácsi határozata 
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Társulás 2015. 
november 2-án elfogadott határozatát hagyja jóvá.  
 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulási Tanácsának a 6/2015.(XI.02.) számú társulási tanácsi 

határozatával elfogadott - a társulási megállapodás és alapító okirat módosítására vonatkozó - 

módosításokat a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület 

felkéri a Polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező Társulási megállapodás 

aláírására. 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Rogán László polgármester 

 

Budakalász, 2015. november 16. 

Rogán László 

polgármester 
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1.sz.melléklet 

 

6/2015. (XI.02.) sz. társulási tanácsi határozat 

 

 

A Társulási Tanács elfogadja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. 
törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő módosításainak végrehajtását az 
alábbiak szerint: 

1./ A Társulás elnevezése 2016. január 01. napjától: 

     Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, míg az intézmény 
elnevezése Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 

2./ Az intézményi átszervezés következtében a Társulás működési körében ellátja az 1997. évi 
XXXI. törvény 40/A. § szerinti Család- és Gyermekjóléti Központ valamint a 1997. évi XXXI. 
törvény 39-40. § szerinti Család-és Gyermekjóléti Szolgálat működtetését is. 

3./ A Társulás fentiek szerinti működésének költségvetési fedezetét 2016. december 31. napjáig a 
határozat 1. sz. melléklete szerint (1. variáció) biztosítják. 

4./A Társulás és az általa fenntartott intézmény 2016. január 01. napjától 2016. május 31. napjáig 
tartó időszak szerinti működéséről, pénzügyi helyzetének alakulásáról 2016. június 15-ig 
beszámol tagjainak, mely beszámoló tartalmazza a szolgálat és a központ működési 
költségeit elkülönítetten és mely beszámoló társulási tanácsi határozattal kerül elfogadásra. 

5./A társult önkormányzatokat a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak alapján, önrész befizetés 
2016. évben nem terheli.  

6./ A Társulás a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően intézkedik az Alapító Okirat, a 
Módosító Okirat és a Társulási Megállapodás módosításáról a határozat melléklete szerinti 
tartalommal, valamint a működési engedély kérelem határidőben történő benyújtásáról. 

 


