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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2011. április 18-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapító 

okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint 

gépjármű-üzemeltetési szabályzatának felülvizsgálata 

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 

Előkészítő:  Dr. Takács Nóra körjegyző 

Dr. Dékány Györgyné Intézményvezető 

Meghívottak:  Dr. Dékány Györgyné intézményvezető 

A társult tagok képviselő-testületei, polgármesterek, körjegyzők 

 

 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

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

Uzsa települési önkormányzatok Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a 

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi 

Társulást (a továbbiakban: Társulás). A társult önkormányzatok Képviselő-testületei a társulás által 

vállalt feladatok ellátásával a „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (a 

továbbiakban: Szolgálat) – mint közösen fenntartott – intézményt jelölték ki. 

 

A Szolgálat alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát 2006. december 4-én fogadták el a 

társult önkormányzatok. Ezen dokumentumok az elmúlt időszak alatt többször módosultak. A 2010. 

évi önkormányzati választásokat követő alakuló ülésén a gesztor önkormányzat Lesenceistvánd kérte a 

Szolgálat alapdokumentumainak fél éven belüli felülvizsgálatát, mivel átfogó felülvizsgálat az 

alapdokumentumok elfogadása óta nem történt. 2009. áprilisában terven volt a dokumentumok 

felülvizsgálata, de végül ez a napirendi pont nem került elfogadásra, 2010. áprilisában a legfontosabb 

módosítások átvezetésre kerültek.  

A hatályos dokumentumok a társult tagoknak február 2-án e-mail-ben megküldésre került, a módosító 

javaslatokat február 28-ig vártuk. A társult tagok részéről módosítási javaslat nem érkezett. A 

dokumentumok felülvizsgálata ennek megfelelően megtörtént. Célszerű a már korábban kialakított 

megoldások megőrzése azzal, hogy a jelenleg hatályos többször módosított alapító okirat, szervezeti és 

működési szabályzat helyett javasolt teljesen új dokumentumok megalkotása.  

 

A társulási megállapodás szerint „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. 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......” 
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Az alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzat tervezete az előterjesztés 1. és 2. mellékleteit 

képezik.  

 

A képviselő-testületek 2008. áprilisában tárgyaltak a Szolgálat járművének szállítási díjáról, és 

határozatot hoztak a gépjármű üzemeltetési szabályzatának elkészítésére, mely a határozatban foglalt 

határidőig nem került előterjesztésre.  

A Szolgálat működéséhez szükséges a Gépjármű Szabályzat elfogadása, ezért kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületek egyetértését a szabályzat 3. melléklet szerinti elfogadására.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  ...………/2011. (IV. …..)  Képviselő-testületi határozat 

 

1.) …………………….. Község Önkormányzat Képviselő-

testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát az 1. melléket 

szerint elfogadja.  

 

2.) ……………………… Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az „Együtt 

Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapító 

okiratának aláírására. 

 

3.) ……………………… Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti és működési 

szabályzatát a 2. melléket szerint elfogadásra javasolja 

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-

testületének. 

 

4.) ……………………… Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az „Együtt 

Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

szervezeti és működési szabályzatának – elfogadást 

követően történő- aláírására.  

 

5.) ……………………… Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat gépjármű-üzemeltetési 

szabályzatát a 3. melléket szerint elfogadásra javasolja 

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-

testületének. 

 

6.) ……………………… Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az „Együtt 

Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

gépjármű-üzemeltetési szabályzatának – elfogadást 

követően történő- aláírására.  

 

 

Határidő:  2011. 05.01. 

Felelős: polgármester, 
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körjegyző 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  ...………/2011. (IV. …..)  Képviselő-testületi határozat 

 

1.) Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-

testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti és működési 

szabályzatát a 2. melléket szerint elfogadja.  

 

2.) Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-

testülete felkéri a polgármestert az „Együtt Egymásért” 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti és 

működési szabályzatának – a társult Önkormányzatok 

egyetértését követően történő- aláírására.  

 

3.) Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-

testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat gépjármű-üzemeltetési 

szabályzatát a 3. melléket szerint elfogadja.  

 

4.) Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-

testülete felkéri a polgármestert az „Együtt Egymásért” 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat gépjármű-

üzemeltetési szabályzatának – a társult Önkormányzatok 

egyetértését követően történő- aláírására.  

 

 

 

Határidő:  2011. 05.01. 

Felelős: polgármester, 

körjegyző 

 

 

 

Lesenceistvánd, 2011. április 11. 

 

 

 

 

 

         Tóth Csaba 

         polgármester 


