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K I V O N A T 

 

Készült: Budakalász Város Ö kor á yzat Képviselő-testületé ek . ove ber -

á  egtartott re des yilvá os ülésé  készült jegyzőkö yv ől 

Tárgy:  Javaslat a Du aka yari Családsegítő és Gyer ekjóléti Szolgálat 
I téz é yfe tartó Társulás társulási egállapodásá ak ódosítására  

 

Budakalász Város Ö kor á yzat Képviselő-testülete  egyha gú ige  szavazattal az 
alá i határozatot hozta: 

/ . XI. .  Kt. határozat: 
Budakalász Város Ö kor á yzat Képviselő-testülete a Du aka yari Család- és 
Gyer ekjóléti I téz é yfe tartó Társulási Ta á sá ak a / . XI. .  szá ú társulási 
ta á si határozatával elfogadott - a társulási egállapodás és alapító okirat ódosítására 
vo atkozó - ódosításokat a határozat elléklete szeri ti tartalo al jóváhagyja. A 
Képviselő-testület felkéri a Polgár estert a határozati javaslat ellékletét képező 
Társulási egállapodás aláírására. 
 

Határidő: . ove er . 
Felelős: Rogá  László polgár ester 

 

k. .f. 

 

Rogá  László sk.  
polgár ester 

dr. Udvarhelyi Istvá  sk.  
jegyző 

 

 

 

A kivo at hiteléül:  
 

Bar a Yvette 

  



 

 

 

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. 
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