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Balatonederics, Nemesvita, Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu, Uzsa, Szigliget és 

Hegymagas Önkormányzatok Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 43. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvény 8. §-a, a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 61-64 §-aiban meghatározott 

szociális alapellátási, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 39-40. §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgálati feladatainak közös 

megvalósítására intézményfenntartó társulás létrehozásában állapodnak meg az alábbi 

feltételekkel: 

 

 

1. A társulás neve, székhelye, működési területe: 

 

1.1. Társulás neve:  „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltató Társulás (a továbbiakban: Társulás) 

 

1.2. Székhelye:   8319 Lesenceistvánd, Kossuth út. 145. 

 

1.3. Működési területe:  A 2.1. pontban felsorolt települési önkormányzatok közigazgatási 

területe 

 

1.4. Időtartama:   határozatlan  

 

 

2. A társulás tagjainak neve, székhelye: 

 

2.1. A társulás tagjai: 

a) Balatonederics község önkormányzata   8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. 

b)Hegymagas község önkormányzata   8265 Hegymagas, Szigliget u. 13. 

c) Lesencefalu település önkormányzata   8318 Lesencefalu, Kossuth u. 46. 

d) Lesenceistvánd település önkormányzata  8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. 

e) Lesencetomaj település önkormányzata   8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 51. 

f) Nemesvita község önkormányzata   8311 Nemesvita, Dózsa Gy. u. 8. 

g) Szigliget község önkormányzata    8264 Szigliget, Kossuth u. 54. 

                                                 
1
 Hatályba lépés napja: 2011. május 1.  

2011. június 1. napjától a Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu, Uzsa „Települési Önkormányzat" szövegrész 

helyébe a "Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu, Uzsa „Község Önkormányzata" szövegrész lép. 
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h) Uzsa település önkormányzata    8321 Uzsa, Lázhegy u. 21. 

 

 

3. A közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott neve, székhelye: 

 

3.1. Társult önkormányzatok Képviselő-testületei a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával 

megbízzák Lesenceistvánd település Önkormányzatának Képviselő-testületét. Székhelye: 8319 

Lesenceistvánd, Kossuth út. 145. 

 

3.2. Az a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával társult önkormányzatok 

Nemesvita község Önkormányzatának Képviselő-testületét – székhelye 8311 Nemesvita, Dózsa 

u. 8. – bízzák meg. 

 

3.3. A hatáskör gyakorlásával megbízott képviselő-testület az átruházott feladat és hatáskör 

gyakorlása során a döntés –tervezetét előzetesen egyezteteti a társult önkormányzatokkal. Eltérő 

vélemény esetén az egyeztetést addig kell folytatni, amíg az önkormányzatok azonos álláspontra 

jutnak. 

 

 

4. A társulás célja: 

 

Társult önkormányzatok Képviselő-testületei abból a célból, hogy a mikro-körzet lakói az 

önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az 

önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik 

célszerű és optimális felhasználásával mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást 

biztosítsanak, intézményi társulást hoznak létre. 

A társult önkormányzatok Képviselő-testületei szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk 

tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés céljából az Sztv. 61., 62., 

63., 64 §-aiban, a Gyvt. 39. 40. §-aiban foglalt alapellátási feladataikat magas szakmai és ellátási 

színvonalon intézményi társulás útján kívánják valósítani. 

 

 

5. A társulás tevékenységi köre: 

 

5.1. Szociális információs szolgáltatás 

 

A szociális információs szolgáltatás elérhetőségéről és a szolgáltatás keretében biztosított 

információk köréről a tájékoztatást az alábbiak szerint kell megadni: 

 

5.1.1. Balatonederics településen 

a) Balatonederics és Nemesvita Községek Körjegyzősége 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. 

b) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. 

c) Önkormányzati helyi újság neve: „Dobszó helyett”  

d) Szerkesztőség címe: 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. 

 

5.1.2. Hegymagas településen 

a) Szigliget és Hegymagas községek Körjegyzősége 8264 Szigliget, Kossuth u. 64. 
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b) Önkormányzati helyi újság neve: „Új Hegymagasi Miújság”  

c) Szerkesztőség címe: 8265 Hegymagas, József A. u. 11. 

 

5.1.3. Lesencefalu településen 

a) Községháza Lesencefalu 8318 Lesencefalu, Kossuth u. 46. 

b) Falugondnoki Szolgálat 8318 Lesencefalu, Kossuth u. 46. 

c) „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. 

d) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. 

 

5.1.4. Lesenceistvánd településen 

a) „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. 

b) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. 

 

5.1.5.Lesencetomaj településen 

a)„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145.  

b) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. 

c) Önkormányzati helyi újság neve: „Lesence Völgye Krónika”  

d) Szerkesztőség címe: Lesenetomaj, Kossuth u. 97. 

 

5.1.6. Nemesvita településen 

a) Községháza 8311 Nemesvita, Dózsa Gy. u. 8. 

b) Polgármester 8311 Nemesvita, Dózsa Gy. u. 8. 

c) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. 

d) Falugondnoki Szolgálat 8311 Nemesvita, Dózsa Gy. u. 8. 

 

5.1.7. Szigliget településen 

a) Szigliget és Hegymagas községek Körjegyzősége 8264 Szigliget, Kossuth u. 64. 

b) Önkormányzati helyi újság neve: „Szigligeti Harsona”  

c) Szerkesztőség címe: 8264 Szigliget, Kossuth u. 53. 

 

5.1.8. Uzsa településen 

a) Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út. 145. 

b) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. 

 

A jogi segítségnyújtás, valamint a gyermekjogi képviselő nevét, elérhetőségét fentiek szerint kell 

közzétenni. 

 

5.2. Étkeztetés keretében 
 

Azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell 

gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan nem képesek 

biztosítani. 

 

5.2.1. Térítési díjak rendszere 

 

a) A szociális étkeztetésért személyi térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díjak alapja a 

társult települések Képviselő-testületei által jóváhagyott intézményi térítési díjak. Az 

intézményi térítési díjak megállapítását önköltségszámítás előzi meg. Mivel a szociális 
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étkeztetés a különböző településeken és különböző konyhákról meleg ebéd vásárlása által 

történik, ebből adódóan nem lehetséges az egységes térítési díj rendszerének kidolgozása az 

intézményen belül, hiszen településenként más a nyersanyagnorma.  

 

b) A társult önkormányzatok a térítési díjakról szóló rendelet megalkotására a 3.2. pontban 

foglaltaknak megfelelően Nemesvita község Önkormányzatának Képviselő-testületét bízzák 

meg a társult önkormányzatok területére kiterjedően. A térítési díjakkal kapcsolatos részletes 

szabályokat Nemesvita község Önkormányzatának rendelete tartalmazza.  

A rendeletben szabályozott az intézményi térítési díjak mértékét minden év április 01. napjáig 

felül kell vizsgálni. 

 

c) A 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 11. §-a alapján a települési önkormányzatok az 

étkeztetést több főzőhelyről biztosítják, így az intézményi térítési díjak főzőhelyenként indokolt 

eltérően meghatározni. Ezért az intézmény mindhárom telephelyén különböző összegű az 

intézményi és a személyi térítési díj is szociális étkeztetés tekintetében. 

 

5.3. Házi segítségnyújtás  

 

Házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 

 

5.4. Családsegítés  

 

Családsegítés körébe tartozik különösen: 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

b) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, a családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra 

javaslat készítése és segítségnyújtás, családgondozás 

c) a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében 

a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti 

szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi 

szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben, 

d) a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és 

csoportos terápiás programok szervezését, 

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 

pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő 

meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat 

segítő szolgáltatásokat. 

g) hivatalos ügyek intézésének segítése, 

h) együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal. 
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5.5. Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok: 

a) a gyermeki jogokról, és a gyermek fejlődését biztosító támogatási formákról való 

tájékoztatás, a támogatáshoz történő hozzájutás elősegítése, 

b) a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, és káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, az ezekhez való hozzájutás elősegítése, 

c) szociális válsághelyzetben lévő várandó anyák támogatása, segítése, tanácsokkal való 

ellátása, családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, 

d) szabadidős programok szervezése, 

e) hivatalos ügyek intézésének segítése, 

f) a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése, az előidéző okok feltárása, ezekre 

megoldási javaslat készítése, 

g) család-és utógondozás biztosítása, a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező 

működési zavarok ellensúlyozása, családi konfliktusok megoldásának elősegítése, a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében, 

h) az egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése, 

i) a településeken élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos 

figyelemmel kísérése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség 

megszűntetése érdekében,  

j) gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok ellátása. 

 

5.6. Az Önkormányzatok működésével kapcsolatban: 

a) a Szolgálat évente beszámol a végzett munkáról, 

b) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését. 

 

5.7. Az ügyfélfogadás területén: 

a) a kulturált, udvarias ügyfélfogadás a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített 

ügyfélfogadás teljes időtartama alatt, 

b) az ügyfelek önkormányzati ügyeinek döntésre való előkészítése, 

c) az ügyfelek államigazgatási ügyeinek törvényes, gyors intézése és a szakszerű 

tájékoztatás nyújtásban való közreműködés. 

 

5.8. Kapcsolattartás, együttműködés területén: 

a) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, 

b) kapcsolatot tart fenn a közszolgáltatást végző szervezetekkel, 

c) gondoskodik az önkormányzati társulás megállapodásában foglaltak végrehajtásáról, 

d) együttműködik az önkormányzatokkal és intézményeikkel, 

e) gondoskodik a lakosságot érintő előírások kihirdetéséről, a lakosság tájékoztatásáról,  

( hirdetmény, szükség esetén szórólap útján ), 

f) a köz érdekében a jogszabályoknak és az irányító Képviselő-testületek döntéseinek 

megfelelően szakszerűen ellátni valamennyi feladatába rendelt ügyet. 

 

 

6. Helyettesítés rendje: 

A helyettesítés rendjének alkalmazása bármely munkavállaló távolléte esetén biztosítja az 

intézmény zavartalan zökkenőmentes működését. 

Az intézményvezető távollétében az általános vezetői feladatok ellátására saját hatáskörben jelöli 

ki helyettesét, vagy eseti jelleggel bíz meg helyettesítőt 1-1konkrét feladatra. 
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A szakmai vezetés helyettesítését az intézmény családsegítője végzi. 

A gyermekjóléti szolgálat helyettesítését az intézményvezető látja el. A családsegítő szolgálat 

helyettesítését a gyermekjóléti szolgálat családgondozója végzi. 

A házi gondozók helyettesítése: a házi gondozók bármelyikének távolléte esetén a 

helyettesítésükről a településen dolgozó másik gondozónő, annak hiányában a szomszédos 

település házi segítségnyújtást ellátó dolgozója gondoskodik, illetve a helyettesítéssel járó 

feladatokat a vezető gondozó végzi. 

 

 

7. A közösen fenntartott intézmény megnevezése, működése: 

 

7.1. Társult önkormányzatok Képviselő-testületei a társulás által vállalt feladatok ellátásával a 

„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat – mint közösen fenntartott – 

intézményt jelölik ki. 

7.2. A közösen fenntartott intézmény megnevezése: „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat. 

7.3. A közösen fenntartott intézmény címe: 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. 

7.4. A közösen fenntartott és működtetett intézmény önállóan működő költségvetési szerv, 

melynek vezetőjét Lesenceistvánd Település Képviselő-testülete nevezi ki a társult 

önkormányzatok polgármesterei véleményének kikérése mellett; felette az egyéb munkáltatói 

jogokat Lesenceistvánd polgármestere gyakorolja. 

7.5. A Szolgálat alkalmazásában álló személyek kinevezése, megbízása, a megbízás 

visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása, felmentése az 

Intézményvezető hatáskörébe tartozik, azon település polgármestere véleményének kikérése 

mellett, amely településen az érintett személy a feladatait ellátja. 

7.6. A közösen fenntartott intézmény működését megalapozó szakmai programot, alapító okiratot, 

költségvetést, és annak végrehajtásáról szóló éves tájékoztatót, valamint azok módosítását társult 

önkormányzatok képviselő-testületei fogadják el együttes ülésen. 

7.7. A közösen fenntartott intézmény szervezeti és működési szabályzatát, működésével 

összefüggő szabályzatait és azok módosítását Lesenceistvánd település önkormányzat Képviselő-

testülete fogadja el.  

A közösen fenntartott intézmény működését megalapozó szervezeti és működési szabályzat, a 

működésével összefüggő szabályzatok tárgyalása előtt Lesenceistvánd település önkormányzat 

Képviselő-testülete köteles a társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek 

egyetértését a polgármesterek útján kikérni. A társult települési önkormányzatok képviselő-

testületei kötelesek a megkereséstől számított 10 napon belül a határozatukat meghozni, és azt a 

Lesenceistvánd település Önkormányzat polgármestere részére megküldeni. Amennyiben a 

társult települési önkormányzat képviselő-testülete a polgármester útján a megkereséstől 

számított 10 napon belül nem nyilvánítja ki egyetértését, akkor egyetértő nyilatkozatukat 

megadottnak kell tekinteni. Egyet nem értés esetén a társult települési önkormányzat Képviselő-

testülete köteles az egyeztetésre előírt határidőn belül új indítványt tenni, és a társult települési 

önkormányzatok Képviselő-testületei részére megküldeni. Amennyiben az új indítvánnyal 

valamelyik társult település önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet köteles 10 napon 

belül jelezni Lesenceistvánd település polgármesterének, aki köteles a jelzéstől számított 10 

napon belül egyeztetés céljából a társult önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes ülését 

összehívni. 
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8. Lesenceistvánd települési önkormányzat Képviselő-testületének fenntartói/felügyeleti 

irányítási jogainak köre: 

a) javaslatot tesz a Szolgálat gazdálkodási jogkörére, annak megváltoztatására, 

b) javaslatot tesz a Szolgálat átszervezésére, megszűntetésére, tevékenységi körének 

módosítására, 

c) a Szolgálat vezetőjét Lesenceistvánd Település Képviselő-testülete nevezi ki, mely 

döntése előtt a társult önkormányzatok polgármestereinek véleményét ki kell kérni. A 

hozott döntésről a társult önkormányzatok Képviselő-testületeit tájékoztatni kell. 

d) gondoskodik a Szolgálat alkalmazásában álló szakemberek képzéséről, továbbképzéséről, 

e) a társult önkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértésével jóváhagyja a Szolgálat 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, működésével összefüggő szabályzatokat, 

f) értékelést készít a szakmai munka eredményességéről, és azt a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei elé terjeszti, véleménynyilvánítás, értékelés céljából, 

g) gondoskodik a belső szabályzatok jogszerűségének, a gazdálkodás pénzügyi, gazdasági 

ellenőrzéséről, 

h) évente átfogó értékelést készít a megállapodásban foglalt feladatok ellátásáról, értékelését 

társult önkormányzatok képviselő-testületei elé terjeszti, 

i) évente tájékoztatót készít a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 

megvalósulásáról, tájékoztatóját társult önkormányzatok Képviselő-testületei elé terjeszti, 

j) gondoskodik a Szolgálat működési engedélyének beszerzéséről, a működési engedélyben 

foglaltak betartásáról, betartatásáról. 

 

 

9. Társulás tagjának jogai és kötelezettségei 

 

9.1. A Társulás tagjainak joga: 

a) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 

feladatainak meghatározásában. 

b) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 

c) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 

d) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben. 

e) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, 

felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon 

belül kötelesek választ adni,  

f) Betekinthet a Társulás irataiba. 

 

9.2. A Társulás tagjainak kötelezettsége: 

a) A Társulási Megállapodásban, alapító okiratban, szakmai programban foglaltak betartása. 

b) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás munkájában, elősegítve a társulási célok és 

feladatok közös megvalósulását. 

c) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntések meghozatala, a társulás 

vezetőjével való egyeztetése, illetve a társulással való közlése. 

d) A Társulás működtetéséhez szükséges – a társult települési önkormányzatok Képviselő-

testületei által jóváhagyott - befizetési kötelezettségek teljesítése. 

e) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és 

információk továbbítása a Társuláshoz. 

f) A Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat-és információ szolgáltatás. 
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10. A társulás vagyona, költségek viselése, felhasználásának ellenőrzése, beszámolás rendje: 

 

10.1. A társulás vagyona 

 

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás működésére 

szolgáló épület, mely természetben „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. szám alatt található Lesencetomaj település önkormányzat 

tulajdonában áll. Az épület felszerelési és berendezési tárgyai leltár szerint a társulás közös 

tulajdonát képezi, tekintettel arra, hogy ezen felszerelési és berendezési tárgyak jelen társulást 

létrehozó önkormányzatok által korábban működtetett közös fenntartású Gyermekjóléti Szolgálat 

fenntartására és működtetésére létrehozott társulás közös tulajdonát képezte. 

 

10.1.1. Ingatlan/épület megnevezése, címe: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. 

10.1.2. Épületen belül 1 db irodahelyiség, 1 db várakozó helyiség, 1db interjúszoba/tárgyaló 

10.1.3. Közös használatú helyiségek: pl. étkező, mosdó,  

10.1.4. Felszerelési tárgyak: pl. zárható iratszekrény, telefonhálózat, 

10.1.5. Berendezési tárgyak: 3 db asztal, 4 db szék, 6 db szekrény, számítógép, internet, fax. 

 

A Szolgálat feladatainak ellátásával összefüggésben felmerülő tárgyaló helyiséget társult 

önkormányzatoknál az Önkormányzatok által biztosított hivatali helyiségben vehető igénybe. 

 

A feladatok helyben történő ellátása érdekében a társult önkormányzatok Képviselő-testületei a 

működéshez szükséges, rendeltetésszerű működésre alkalmas helyiség használatát saját 

költségükön biztosítják. A társult önkormányzatok Képviselő-testületei a helyszíni feladatellátás 

érdekében biztosított helyiség rendeltetésszerű használatához szükséges berendezési és 

felszerelési tárgyak beszerzéséről saját költségvetésük terhére gondoskodnak. 

 

Ingatlan/épület megnevezése, címe: társult önkormányzat székhelyén 

Közös használatú helyiségek: tárgyaló vagy interjúszoba, mosdó,  

Felszerelési tárgyak: Internet hozzáférés,  

Berendezési tárgyak: asztal, szék. 

 

Az intézményi társulás működése során az 10.1. pontban megjelölt vagyonkörön kívül, a közös 

fenntartással összefüggésben keletkezett vagyonnövekmény a társult települési önkormányzatok 

Képviselő-testületeinek közös tulajdona. Társult települési önkormányzatok Képviselő-testületei 

a közös fenntartással összefüggésben beszerezhető vagyontárgyak körét a Szolgálat éves 

költségvetésében, módosításáról szóló előterjesztésben állapítják meg, annak elfogadásakor. Az 

elfogadott éves költségvetésből a közös fenntartással összefüggésben beszerzett vagyontárgyak 

tulajdoni arányát évente a költségvetés végrehajtásáról szóló éves tájékoztató (zárszámadás) 

mellékleteként társult települési önkormányzatok lakosságszámának arányában kell bemutatni.  

A társulás megszűnése esetén társult önkormányzatok Képviselő-testületei a Ptk. közös tulajdon 

megszűntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el. 

 

10.2. Költségek viselése 
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10.2.1. A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként a mindenkori 

hatályos költségvetési törvényben önkormányzatok részére meghatározott szociális és 

gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtást,  

megvalósításához nyújtott normatív állami hozzájárulás, továbbá a többcélú kistérségi társulást 

családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti alapellátás jogcímén megillető kötött 

felhasználású normatív állami hozzájárulás, továbbá szükség esetén társult települési 

önkormányzatok Képviselő-testületei által az éves költségvetésben elfogadott hozzájárulása 

szolgál. A támogatások igénylésére az éves költségvetési törvényben foglaltak az irányadók. 

 

10.2.2. A közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges – társult települési 

önkormányzatok Képviselő-testületei által a Szolgálat éves költségvetésében jóváhagyott – 

önkormányzati pénzügyi hozzájárulást az éves költségvetési rendeletben elkülönített 

előirányzatként biztosítják, átadott pénzeszközként átadják. 

 

10.2.3. A közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges – társult települési 

önkormányzatok Képviselő-testületei által a Szolgálat éves költségvetésében jóváhagyott – 

önkormányzati pénzügyi hozzájárulást a társult települési önkormányzatok Képviselő-testületei 

havonta előre, 1/12-ednek megfelelő mértékben, minden hó 3. napjáig teljesítik Lesenceistvánd 

település önkormányzat OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Tapolca pénzintézetnél vezetett 

11748052-15427827 költségvetési elszámolási számla javára. 

 

10.2.4. A közös feladat- és hatáskört gyakorló Lesenceistvánd települési önkormányzat a társult 

települési önkormányzatoktól átvett pénzeszközt saját településére jutó pénzügyi hozzájárulással 

kiegészítve, havonta előre, minden hó 5. napjáig intézmény rendelkezésére bocsátja. 

 

10.2.5. A költségviselés aránya, elszámolása:  

 

a) Családsegítés: 

aa) Uzsa, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Nemesvita és Balatonederics Szigliget és 

Hegymagas települési önkormányzatok lélekszámarányosan járulnak hozzá a költségekhez. 

 

b) Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok:  

ba) Uzsa, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Nemesvita és Balatonederics Szigliget és 

Hegymagas települési önkormányzatok lélekszámarányosan járulnak hozzá a költségekhez. 

 

c) Házi segítségnyújtás: 

ca) Uzsa, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Nemesvita, Balatonederics és Szigliget 

települési önkormányzatok ellátottak arányában járulnak hozzá a költségekhez. 

cb) Hegymagas település a házi segítségnyújtást nem veszi igénybe, hozzájárulást nem nyújt. 

 

d) Étkeztetés: 

da) Uzsa, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Nemesvita, Balatonederics és Szigliget 

települési önkormányzatok ellátottak arányában járulnak hozzá a költségekhez. 

db) Hegymagas település az étkeztetést nem veszi igénybe, hozzájárulást nem nyújt, nem veszi 

igénybe a szolgáltatást.  

A szakmai irányítással járó költségekhez valamennyi társult települési önkormányzat 

lélekszámarányosan járul hozzá.  
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A szakmai irányítással járó költségekhez valamennyi társult települési önkormányzat 

lélekszámarányosan járul hozzá.  

 

10.2.6.  Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési és döntési eljárás 

 

a) A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a közösen fenntartott intézmény 

költségvetési tervezetét (ideértve a koncepciót is), a végrehajtásáról szóló éves és évközi 

tájékoztatóit előzetesen egyeztetik és hagyják jóvá a vonatkozó hatályos központi jogszabályban 

meghatározott időpontot megelőzően legalább 15 nappal. 

 

b) A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult települési 

önkormányzatok Képviselő-testületei a költségvetési tervezés időszakában egyeztetik, az 

egyeztetés eredményeként költségvetési évenként állapítják meg. 

 

c) A társult települési önkormányzatok Képviselő-testületei az intézmény költségvetését, annak 

végrehajtásáról szóló éves és évközi tájékoztatót olyan időpontban kitűzött képviselő-testületi 

ülés keretében tárgyalják, hogy Lesenceistvánd települési önkormányzat Képviselő-testülete 

jogszabályban, az állami irányítás egyéb eszközeiben meghatározott határidőket tartani tudja. 

 

d) A megállapodásban meghatározott költségvetést érintő döntésekhez a Képviselő-testületek 

mindegyikének egyetértése szükséges. 

 

10.2.7. A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 

feladatait ellátó „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése (ideértve 

a koncepciót is), éves és évközi tájékoztatója Lesenceistvánd települési önkormányzat 

Hivatalának költségvetésében, éves és évközi beszámolójában szerepel, és Lesenceistvánd 

települési önkormányzat költségvetésébe, éves és évközi beszámolójába épül be. A fenntartói és 

felügyeleti jogokat Lesenceistvánd települési önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 

 

10.3. Ellenőrzés, beszámolás 

 

10.3.1. A társult önkormányzatok Képviselő-testületei az intézményi társulás működését 

célszerűségi és gazdaságossági szempontból a polgármesterek útján, a közös feladat- és hatáskör 

gyakorlásával megbízott önkormányzat körjegyzőjének közreműködésével ellenőrzik. Az 

ellenőrzés kiterjed: 

a) a Szolgálat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok 

teljesítésének megállapítására – tervezett, módosított, felhasznált – előirányzatok 

meghatározásával, 

b) a társult települési önkormányzatok finanszírozása teljesítésének megállapítására, 

c) a feladatelmaradás tényének és okának megállapítására, 

d) a fel nem használt kiadási előirányzat megállapítására, illetve felhasználásának 

javaslatára. 

 

10.3.2. A társult önkormányzatok Képviselő-testületei az intézményi társulás működését 

évenként értékelik. Az értékelés tartalmazza: 

a) a személyes gondoskodás során megkötött megállapodások tartalmi vizsgálatát, azok 

szakmai szempontú elemzését, 
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b) a szakmai program megvalósulását, a szervezeti és működési szabályzatban, a működést 

megalapozó egyéb szabályzatokban foglaltak betartását, 

c) a szolgálat működésének általános feltételeit, a tárgyi, személyi, működési, illetve 

szakmai feltételeket, 

d) a szolgálat szerepét a helyi szociális ellátó rendszerben, az ellátotti szükségletek 

alakulásának tendenciáit. 

 

Az értékelés megalapozottsága érdekében kérdőíves felmérés is alkalmazható. 

 

10.3.4. A polgármesterek évenként, a költségvetési éves tájékoztató (zárszámadás) keretében 

adnak számot a társulás tevékenységéről, a pénzügyi helyzetről, a társulási cél megvalósulásáról. 

a Képviselő-testületnek 

 

10.3.5. A társult települési önkormányzatok Képviselő-testületei az intézmény vezetőjétől a 

feladatellátásról, az intézmény közös fenntartásáról tájékoztatást kérhetnek. Az intézményvezető 

munkájáról évente egy alkalommal valamennyi társult települési önkormányzat Képviselő-

testületének beszámol. 

 

10.3.6. A Szolgálat gazdálkodásának pénzügyi, gazdasági ellenőrzését belső ellenőrzés keretében 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás székhely: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. 

levelezési cím: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. látja el.  

 

 

11. A társulás jogállása 

 

A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 

 

 

12. A társuláshoz való csatlakozás, a társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 

 

12.1. Társult önkormányzatok Képviselő-testületei biztosítják a csatlakozás lehetőségét.  

 

12.2. A társulni szándékozó települési önkormányzat Képviselő-testülete kizárólagos – át nem 

ruházható – hatáskörében eljárva, minősített többséggel hozott döntéssel mondja ki a társulásban 

való részvételt, a társuláshoz való csatlakozást. 

 

12.3. A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat Képviselő-testülete a társuláshoz 

történő csatlakozási nyilatkozatát tartalmazó határozatot legalább három hónappal korábban 

köteles meghozni és a társuláshoz tartozó települési önkormányzatok Képviselő-testületeinek, 

valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának megküldeni.  

 

12.4. A csatlakozni szándékozó Képviselő-testületnek a határozatban ki kell mondani, hogy 

a) elfogadja a társulás célját, 

b) a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, 

c) vállalja az évenként megállapított és felülvizsgált költségek, pénzügyi hozzájárulás 

viselését, teljesítését, 

d) hatékonyan közreműködik a feladatok költségkímélő megvalósításában. 

 



 13 

12.5. A csatlakozással kapcsolatos kérdésben a társulást alkotó települési önkormányzatok 

Képviselő-testületei minősített többséggel meghozott határozattal döntenek. 

 

12.6. Jelen társulás megszűnik: 

a) ha a társult önkormányzatok Képviselő-testületeinek mindegyike minősített többséggel hozott 

döntésével közös megegyezéssel megszünteti, 

b) amennyiben a tagok száma-felmondás következtében-egyre csökken, 

c) bíróság jogerős döntése alapján. 

 

12.7. A társulási megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával - december 31-i 

hatállyal - lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott Képviselő-testületi 

határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, és a társult Képviselő-testületekkel közölni. 

 

12.8. Év közben történő felmondás joga kizárólag a többi társult önkormányzat Képviselő-

testületének minősített többséggel hozott, a felmondáshoz hozzájárulást tartalmazó döntése 

esetén gyakorolható, azzal válik érvényessé. 

 

12.9. A Társulás tagjai kilépéskor és a Társulás megszűnésekor egymással szemben elszámolnak. 

 

 

13. Záró rendelkezések 

 

13.1. Társult önkormányzatok Képviselő-testületei egybehangzóan kijelentik, hogy a társulási 

megállapodásból eredő, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket 

tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, és a Tapolca Városi Bíróságon keresetindítási 

lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.  

 

13.2. Jelen társulási megállapodás 2011. május 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2010. április 26-án kelt többször módosított 

társulási megállapodás hatályát veszti.  

 

13.3. A társulási megállapodás ........ (......) oldalból áll, és 8 (nyolc) eredeti, mindenben 

megegyező példányban készült.  

 

13.4. A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselő-

testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel 

megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 

 

 

Lesenceistvánd, 2011. április ....... 
 

 

 

 

 

Tóth Csaba 

Polgármester 

Lesenceistvánd 

 

 

 

 

Mészáros László  

Polgármester 

Lesencetomaj 

 

 

 

 

Tóth Péter 

Polgármester 

Balatonederics 

 

 

 

 

Kovács Károly  

Polgármester 

Uzsa 
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Kigyós Ferenc  

Polgármester 

Lesencefalu 

 

 

 

 

 

Eke Ferenc 

Polgármester 

Nemesvita 

 

 

 

 

Balassa Balázs  

Polgármester 

Szigliget 

 

 

 

 

Sallee Barbara 

Polgármester 

Hegymagas 

 

 



Záradék 

 

A Társulási Megállapodást az alábbi Képviselő-testületek hagyták jóvá, fogadták el előírásait 

önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 

 

a) Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2011. (IV.       ) számú 

határozatával elfogadta.  

 

 

 

….........................................     …………..………………… 

Tóth Péter           Nagyné Simon Margit 

polgármester       körjegyző 

 

 

 

b) Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2011. (IV.       ) számú 

határozatával elfogadta. 

 

 

 

 

….........................................     …………..………………… 

Eke Ferenc           Nagyné Simon Margit 

polgármester       körjegyző 

 

 

 

c) Lesencetomaj Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2011. (IV.       ) számú 

határozatával elfogadta.  

 

 

 

 

….........................................     …………..………………… 

        Mészáros László           Dr. Takács Nóra 

           polgármester                körjegyző 

 

 

d) Lesenceistvánd Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2011. (IV.       ) számú 

határozatával elfogadta.  

 

 

 

 

….........................................     …………..………………… 

Tóth Csaba           Dr. Takács Nóra 

polgármester                körjegyző 
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e) Lesencefalu Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2011. (IV.       ) számú 

határozatával elfogadta.  

 

 

 

….........................................     …………..………………… 

Kigyós Ferenc           Dr. Takács Nóra 

  polgármester                körjegyző 

 

 

 

f) Uzsa Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2011. (IV.       ) számú 

határozatával elfogadta.  

 

 

 

 

….........................................     …………..………………… 

Kovács Károly           Dr. Takács Nóra 

  polgármester                körjegyző 

 

 

g) Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2011. (IV.       ) számú 

határozatával elfogadta.  

 

 

 

 

….........................................     …………..………………… 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

h) Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2011. (IV.       ) számú 

határozatával elfogadta.  

 

 

 

 

….........................................     …………..………………… 

Sallee Barbara       Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 

 

 

Lesenceistvánd, 2011. április …… 

 


