
 
2.   NAPIREND 

 
     Ügyiratszám                             1/130-2/2016.                          
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2016. február 9 -i nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására javaslat  

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 
 

Előkészítő:  Orbán Andrásné vezető főtanácsos  
Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 

Döntés hozatal:  a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásához a 
megválasztott képviselők több mint felének „igen” szavazata 
szükséges ( minősített többség). 

Meghívottak:  ----- 
 

Előterjesztést látta:   
…………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
jegyző 

                                                           
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A 2016. január 28 napján megtartott ülésén a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa előzetesen elfogadta a Társulási 
Megállapodás módosítását. A Társulási Megállapodás 2016. január 1. napjával történő 
módosulása időpontjában még nem változtatták meg az ún. KOFOG besorolásokat, így annak 
a Társulási Megállapodásban történő átvezetésre akkor még nem kerülhetett sor.  
 
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII.30.) NMG rendelet módosításáról szóló 44/2015.(XII.30.) rendelet 
értelmében a megváltozott funkció kódok miatt a szociális szolgáltatók és az önkormányzatok 
valamennyi létesítő okiratának felülvizsgálata szükségessé vált. 
 
2016. március 1- ig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1- től érvényes 
kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról még abban az esetben is, ha a Társulási 
Megállapodásnak nem része az alaptevékenységi kódok felsorolása. 
 
A mellékelt módosító okirat 1-2 pontja tartalmazza a költségvetési szerv 
alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölésében történt legutóbbi 
változásokat.  
 
1)A Társulási Megállapodás 4.1. aa. pontja  „Családsegítés”elhagyásra kerül  
 
2) A Társulási Megállapodás 4.1. ad. pontja „Gyermekjóléti szolgálat” helyébe a „Család és 
gyermekjóléti szolgáltatások” szöveg lép. 
 



A Társulási Megállapodásra az Mötv. alábbi rendelkezései vonatkoznak: 
88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással 
hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá. 
(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 
megszüntetéséhez. 
 
Mellékeljük az előterjesztéshez Társulási Megállapodás módosító okiratát. Kérjük a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozati javaslatot 
szíveskedjenek elfogadni! 
 
     
                     
 

         …../2016. ( II.    ) HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Lesenceistvánd Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „Lesencéktől a Balatonig” 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató 
Társulás Társulási Megállapodását az 
előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal 
egyezően jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló 
határozatot küldje meg a Társulás elnökének 
további intézkedés végett. 

 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 
Határidő: 2016. február 17. 

                                                                                             
 

  Tóth Csaba 
                                                                          polgármester                                       
 


