
 

Gáborjánháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 76/2015.(XI.27.) 

határozata Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lenti Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Pantó László polgármester 

 

 

 

Tárgy: Lenti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2015. november 24. napján megtartott ülésén Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Tanácsa módosította Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását (a 

továbbiakban: Társulási Megállapodás). 

A Társulási Megállapodás módosítására a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladata 

ellátásának 2016. január 1. napjától történő változása miatt van szükség.  

A Társulási Megállapodás az alábbi pontokon módosul: 

 

1) A Társulási Megállapodás II. Általános rendelkezések című fejezetének 1. pontja 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1.  Az I. mellékletben felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel 

rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre. A társulás határozatlan időre jön 

létre.” 

2) A Társulási Megállapodás III. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök, 

általánostól eltérő feladatellátás című fejezet 1. és 2. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak 

megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban 

rögzített eljárásban és módon szervezik meg, továbbá hangolják össze a települési 

önkormányzatoknak a Társulás által ellátott feladat- és hatásköreit, amelyek az 

alábbiak: 

- EU-s pályázatok fenntartása, 

- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, 

- hétközi és hétvégi orvosi ügyelet, 

- házi segítségnyújtás, 

- nappali ellátás (idősek), 

- támogató szolgáltatás, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

 

2. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatáról a Társulás a saját közös 

fenntartásában működő „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és 

Szolgálat útján gondoskodik.”  



 

3) A Társulási Megállapodás III. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök, 

általánostól eltérő feladatellátás című fejezet 5. és 6. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„5. Társulás tagjai a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetében Lenti Város Önkormányzatát 

kijelölik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

92. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak érdekében.   

         

        6. Az általánostól eltérő feladat-ellátási rendet a III. melléklet tartalmazza. A családsegítés 

és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátási területét a IV. melléklet 

tartalmazza.” 

 

4) A Társulási Megállapodás IV/A. A Társulás szervezete, működése, a tagsági 

jogviszony keletkezése, A Társulás szervei és működésük című fejezet 15. pontja 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„15. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal, a 

Társulási Tanács munkatervében meghatározott időpontban és helyszínen tartja.” 

 

5) A Társulási Megállapodás V. A Társulás közös alapítású intézményére vonatkozó 

szabályok című fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„1. A Társulás a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladata biztosítása céljából 

önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő költségvetési szervet hoz létre 

„Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat néven. A közös 

fenntartású intézmény tekintetében a fenntartói jogokat a Társulás gyakorolja. Az 

intézmény vezetőjét a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával 

nevezi ki. A közös fenntartású intézmény ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat, 

továbbá a család- és gyermekjóléti központ feladatait a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény rendelkezései szerint. Lenti Város Önkormányzata a család- 

és gyermekjóléti központ feladatait illetően ellátási szerződést köt a Társulással. E 

feladat ellátásáról Lenti Város Önkormányzata, mint a Társulásban szereplő 

önkormányzatok közül egyedüliként ellátásra kötelezett, a Társulással kötött ellátási 

szerződés útján gondoskodik.”  

 

6)  A Társulási Megállapodás V. A Társulás közös alapítású intézményére vonatkozó 

szabályok című fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4. Az állami támogatás által nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevők 

a Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg az intézményi 

ellátottak arányában, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat esetében az önálló 

polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzathoz és a közös hivatalhoz tartozó 

ellátottak száma alapján.” 

 

7)     A Társulási Megállapodás VII. A Társulásból való kilépés, illetve kizárás, továbbá a 

Társulás megszűnése esetén a vagyonra vonatkozó rendelkezések című fejezet 4. 

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



 

„4. A Társulás megszűnik, ha: 

 annak megszűnését valamennyi társult önkormányzati képviselő-testület 

minősített többséggel hozott határozattal kimondja, 

 amennyiben tagjainak száma kettő alá csökken,  

 a bíróság jogerős döntése alapján.” 

 

A Társulási Megállapodás a fentieken túl kiegészül egy IV. melléklettel, amely a családsegítés 

és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát illetően az ellátási területet tartalmazza, azt a földrajzi 

területet, ahol a feladatot a Társulás ellátja. A Társulási Megállapodás III. melléklete, amely 

szintén módosul, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát atekintetben 

tartalmazza, hogy itt csak azok az önkormányzatok kerülnek feltüntetésre, amelyek ellátásra 

kötelezettek. Sem a Társulási Megállapodás III., sem a Társulási Megállapodás IV. melléklete 

nem tartalmazza Gutorfölde, Szentpéterfölde és Csertalakos településeket, feladatellátásra 

kötelezettként, illetve ellátott földrajzi területként, az alábbi okokra tekintettel: 

A Társulást alkotó 51 település közül, 48 település tartozik a Lenti Járáshoz. Gutorfölde, 

Szentpéterfölde és Csertalakos a Zalaegerszegi Járáshoz tartoznak, ezért az ottani 

járásszékhelyen működő központon keresztül kell majd igénybe venniük a hatóság-közeli 

feladatokat. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás módosuló jogszabályi 

rendelkezéseiből az is következik, hogy a közös önkormányzati hivatalok egységét nem lehet 

megbontani. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott három település még további két településsel 

alkot közös önkormányzati hivatalt, és a székhelyönkormányzat nem Gutorfölde, hanem Söjtör, 

amely település nem tagja a Társulásnak. 

A Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyönkormányzata, illetve a közös hivatalt 

alkotó mindösszesen 10 település szintén nem szerepel a III., illetve IV. melléklet „szolgálat” 

sorában, ennek az az oka, hogy Csesztreg Község Önkormányzata, mint feladatellátásra 

kötelezett 2016. január 1. napjától önállóan, nem a Társulás útján kíván gondoskodni a 

családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás szolgálathoz kapcsolódó feladataihoz.    

 

Az előterjesztés mellékletét képező Társulási Megállapodást Lenti Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Tanácsa 2014. november 24-i ülésén megtárgyalta és döntött annak 

elfogadásáról. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás hatályba 

lépéséhez szükség van - az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerinti - valamennyi társult képviselő-

testület minősített többséggel hozott döntésére. A módosított Társulási Megállapodás hatályba 

lépésére 2016. január 1. napja kerül megjelölésre, azonban a hatályba lépéshez ezt megelőzően 

valamennyi társult képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése, továbbá a Társulási 

Megállapodás módosításainak Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzése szükséges.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és Lenti Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását elfogadni szíveskedjék. 

 

 


