Megállapodás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
létesítésére és működésére
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa a 2/2020. (II.05.)
számú határozatával módosított egységes szerkezetű alapdokumentuma
A Megállapodás 2. pontjában felsorolt önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján „a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 57. § (1) bekezdés e) pontja,
továbbá a 63. §-ában, 64. §-ában; továbbá „a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-aiban foglalt
szolgáltatási feladatok megvalósítására Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulást
hoznak létre és működtetnek.
1. A társulás neve és székhelye:
A Társulás neve: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
A Társulás székhelye: 9461 Lövő, Fő u. 32.
2. A Társulás tagjainak neve és székhelye, lakosságszáma, képviselője
Tag székhelye

Lakosság
2019. január
1-én

9375 Csáfordjánosfa, Hunyadi u. 1.

232 fő

9375 Csér, Fő u. 44.

37 fő

9451 Ebergőc, Kossuth L. u. 16.

162 fő

9473 Egyházasfalu, Fő u. 89.

875 fő

9493 Fertőboz, Fő u. 17.

308 fő

9474 Gyalóka, Fő u. 14.

76 fő

Tag neve
Csáfordjánosfa Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete
Csér Községi Önkormányzat
2.
Képviselő-testülete
Ebergőc Község Önkormányzata
3.
Képviselő-testülete
Egyházasfalu Község
4.
Önkormányzata Képviselő-testülete
Fertőboz Község Önkormányzata
5.
Képviselő-testülete
Gyalóka Község Önkormányzata
6.
Képviselő-testülete
Iván Községi Önkormányzat
7.
Képviselő-testülete
Lövő Község Önkormányzata
8.
Képviselő-testülete
Nagycenk Nagyközség
9.
Önkormányzata Képviselő-testülete
Nagylózs Község Önkormányzata
10.
Képviselő-testülete
Nemeskér Község Önkormányzata
11.
Képviselő-testülete
Pereszteg Község Önkormányzat
12.
Képviselő-testülete
1.

9374 Iván, Fő u. 84.

1246 fő

9461 Lövő, Fő u. 181.

1413 fő

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.

2160 fő

9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/a.

1058 fő

9471 Nemeskér, Fő u. 32.

190 fő

9484 Pereszteg, Ady Endre u. 1.

1464 fő
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pinnye Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pusztacsalád Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Répcevis Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Röjtökmuzsaj Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
Sopronhorpács Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
Sopronkövesd Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete
Szakony Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Und Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Újkér Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Völcsej Község Önkormányzata
22.
Képviselő-testülete
Zsira Község Önkormányzata
23.
Képviselő-testülete
21.

9481 Pinnye, Arany J. u. 15.

356 fő

9373 Pusztacsalád, Fő u. 64.

289 fő

9475 Répcevis, Fő u.75.

344 fő

9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193.

429 fő

9463 Sopronhorpács, Fő u. 14.

835 fő

9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u.
77.

1256 fő

9474 Szakony, Fő u.164.

440 fő

9464 Und, Fülesi u. 5.

325 fő

9472 Újkér, Csikos u. 4.

1000 fő

9462 Völcsej, Fő u. 50.

406 fő

9476 Zsira, Rákóczi u. 8.

862 fő

A Társulás tagjainak képviselője:
Tag neve
Csáfordjánosfa Községi
1.
Önkormányzat Képviselő-testülete
Csér Községi Önkormányzat
2.
Képviselő-testülete
Ebergőc Község Önkormányzata
3.
Képviselő-testülete
Egyházasfalu Község
4.
Önkormányzata Képviselő-testülete
Fertőboz Község Önkormányzata
5.
Képviselő-testülete
Gyalóka Község Önkormányzata
6.
Képviselő-testülete
Iván Községi Önkormányzat
7.
Képviselő-testülete
Lövő Község Önkormányzata
8.
Képviselő-testülete
Nagycenk Nagyközség
9.
Önkormányzata Képviselő-testülete
Nagylózs Község Önkormányzata
10.
Képviselő-testülete
Nemeskér Község Önkormányzata
11.
Képviselő-testülete
Pereszteg Község Önkormányzat
12.
Képviselő-testülete

Tag képviselője
Németh Albert Viktor polgármester
Várallyay István polgármester
Szabó Szabolcs Imre polgármester
Sándor József polgármester
Kutrucz Gyula polgármester
Kincse Attila polgármester
Hajtó Péter polgármester
Hollósi Gábor polgármester
Csorba János polgármester
Marton Árpád Ferenc polgármester
Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
Sellei Tamás polgármester
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pinnye Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pusztacsalád Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Répcevis Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Röjtökmuzsaj Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
Sopronhorpács Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Sopronkövesd Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szakony Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Und Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Újkér Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Völcsej Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Zsira Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Farkas Tamás polgármester
Csapó Gábor polgármester
Hollósi Péter Pál polgármester
Kiss József polgármester
Talabér Jenő polgármester
Fülöp Zoltán polgármester
Csenár Mátyás József polgármester
Pintér Tamás polgármester
Sulyok Balázs József polgármester
Szőke Attila polgármester
Nagy Ferdinánd polgármester
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3. A Társulás által ellátott feladat és hatáskörök:
A Társulás tevékenységi köre:
A Társulás ellátja „A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról” szóló 1997.
évi XXXI. tv. 39.§-40.§- ban meghatározott önkormányzati gyermekjóléti szolgálati
feladatokat, az 1993. évi III. tv. 63.§ - ban foglalt házi segítségnyújtást, a 64.§ - ban
foglalt családsegítő feladatokat.
A társulás működési területe: a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében
a társult önkormányzatok teljes közigazgatási területe, házi segítségnyújtás esetében
Ebergőc, Fertőboz, Gyalóka, Lövő, Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, Pereszteg,
Pinnye, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Und,
Völcsej, Zsira községek közigazgatási területe.
A.

A család – és gyermekjóléti szolgálat feladatai:
A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § (2), (3) és (4) bekezdése, 40.
§-a, valamint az Szt. 64. §-a szerinti feladatokat:

-

-

-

-

-

-

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A szolgálat, az általa működtetett észlelő-és jelzőrendszer tagjaitól kapott jelzések
alapján feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémákkal
küzdő családokat, személyeket. Személyesen tájékoztatja őket a családsegítés céljáról,
tartalmáról, a segítségnyújtás formáiról.
A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő
személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli
együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre – kivéve, ha a szakmai tevékenység
az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. A szolgáltatás igénybevétele
önkéntes és térítési díjmentes.
A családsegítés kiskorú személyre akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családjának ellátása
a családsegítés keretei között indult, illetve ha a kiskorú érdekei a gyermekjóléti
szolgáltatás igénybevétele nélkül is megfelelően biztosítható.
Feladatok különösen:
Észlelő- és jelzőrendszer működtetése;
Egyéni esetkezelés, családgondozás, szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadás;
Szociális és egyéb információs adatok gyűjtése és közvetítése;
Pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás megszervezése, ügyintézésben való segítségnyújtás;
Családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok
megoldásának elősegítése;
Közösségfejlesztő illetve egyéni és csoportos (terápiás) programok szervezése;
A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek,
szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és az egyéb okok miatt szociálisan rászorult
személyek részére tanácsadás nyújtása;
Családokon belüli kapcsolaterősítést, közösségépítést szolgáló programok, valamint
mediációs, családterápiás programok szervezése;
Pszichológiai és jogi tanácsadás szervezése;
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-

Segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezése, működtetése;
Új szolgáltatások bevezetésének kezdeményezése.

-

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyhelyzet megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és
nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat végez.
Figyelemmel kíséri az ellátási területén élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét - észlelő és jelzőrendszert működtet.
Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a
pénzfelhasználási tervet,
Felkérésre környezettanulmány készítése
Új ellátások bevezetésének kezdeményezése.
Feladatai különösen:
A szociális és mentálhigiénés problémák, szükségletek feltárása, megoldásának
elősegítése;
A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való
tájékoztatás, támogatásokhoz való hozzájutás segítése;
Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett illetve krízis helyzetben
lévő személyeknek;
A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és
segítségnyújtás;
Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése;
Családi konfliktusok megoldásának elősegítése;
Felkérésre környezettanulmány készítése;
Az egyének, családok kapcsolatkészségének javítása;
Egyéni-, pár-, és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése;
Krízishelyzetben segítő beavatkozás;
Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése;
Hivatalos ügyek intézésének segítése;
Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal;
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében:
A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, veszélyeztetettséget
előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, együttműködés
meghatározott személyekkel és intézményekkel.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében:
A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) elősegíti a
gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok
ellensúlyozását;
A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés
és kapcsolattartás esetében;

-

-

-

-

-
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-

-

-

Kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális
alapszolgáltatások / különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi ellátások
igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy gyermek védelembe
vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezését, nevelésbe vételét;
Javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő
kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, a gyermek
megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére;
Együttműködés a pártfogó felügyelői szolgálattal.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése
érdekében a családgondozás biztosítása, utógondozás biztosítása.
Szabadidős programok szervezése;
A Házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás általános feladatai:

B.
-

-

-

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének
fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem
gondoskodnak.
Az a személy, akinek tartását, gondozását eltartási szerződésben vállalták, csak
kivételes esetekben, átmenetileg, helyzetének rendezéséig részesíthető gondozásban.
A házi segítségnyújtás keretében legfeljebb napi 4 órában célunk az igénybevevők
(idősek, tartósan betegek, krónikus betegek, fogyatékkal élők) számára a saját
lakókörnyezetükben biztosítani olyan ellátási formákat, amelyek igénybevételével
minél tovább otthonukban maradhatnak, elkerülendő a bentlakásos intézményi
elhelyezést, amelyekkel biztosítani lehet számukra az önálló vagy részben önálló
életvitel fenntartását úgy, hogy a meglévő képességeiket fenntartjuk, felhasználjuk és
egyben fejlesztjük.
Feladatai különösen:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása
Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában
Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs
programok szervezésében
Az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való
hozzájutásban
Szükség esetén a bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítése
Az előgondozást végző személlyel való együttműködés
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4. A Társulás döntéshozó szerve és a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány:
a. A Társulás jogi személy.
b. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
c. A Társulási Tanácsban a tag önkormányzatok képviselői egy szavazattal
rendelkeznek.
5. A Társulási Tanács döntéshozatala, a minősített döntéshozatal esetei:
a. A Társulási Tanács határozatképes, ha a tagok több fele jelen van.
b. A Társulási Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
c. Egyszerű többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja
a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának az egyharmadát.
d. Minősített többséghez a legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
e. Minősített többség szükséges:
-

a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, módosításához,
az elnök, alelnök megválasztásához,
a tagdíj összegének megállapításához,
a költségvetés megszavazásához,
intézmény
közös
alapításához,
közösen
fenntartott
intézmény
megszüntetéséhez,
közösen fenntartott intézmény vezetőjének kinevezéséhez, felmentéséhez,
a társulás megszüntetéséhez,
pályázatok benyújtása és elnyerése esetén a saját erő biztosításához,
hitelfelvételhez,
érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz,
külföldi önkormányzattal, szövetséggel vagy szervezettel való együttműködési
megállapodás kötéséhez,
új tag felvételéhez, illetve tag kiválásához,
a társulásból történő kizáráshoz.

6. Közös fenntartású intézmény:
1. Intézmény neve: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő
2. Intézmény székhelye: 9461 Lövő, Fő u. 32.
7. A Társulás fenntartásához, működtetéséhez szükséges pénzügyi hozzájárulás
mértéke, teljesítésének módja:
1. Magyarország mindenkori költségvetéséből leigényelt a helyi önkormányzatok
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és kiegészítő
támogatása jogcímén kapott támogatásból (továbbiakban: támogatás) fedezik a
tag önkormányzatok a szakmai feladat ellátásának kiadásait.
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2. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez szükséges helyiséget
a társult önkormányzatok a helyszíni feladatteljesítés érdekében saját
költségükön biztosítják.
3. Amennyiben a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati költségekre a támogatás
nem biztosít fedezetet, a társult önkormányzatok lakosságszám arányosan a
társulás működéséhez hozzájárulnak. A pénzügyi hozzájárulást a tag
önkormányzatoknak a Társulás számára kell teljesíteni a Társulási Tanács által
megállapított határidőig.
A társult önkormányzatoknak az első és második negyedéves hozzájárulást
tárgyév április 15-ig, azt követően a harmadik negyedévet tárgyév július 15-ig,
a negyedik negyedévet tárgyév október 15-ig a Társulás bankszámlájára kell
utalni. Az önkormányzatok pénzügyi lehetőségeiktől függően féléves vagy
éves előfinanszírozást is vállalhatnak.
4. A házi segítségnyújtás költségét a támogatáson kívül, az ellátotti létszám
alapján a házi segítségnyújtást a Társulástól igénylő önkormányzatok fedezik.
Ezen önkormányzatoknak az első és második negyedéves hozzájárulást
tárgyév április 15-ig, azt követően a harmadik negyedévet tárgyév július 15-ig,
a negyedik negyedévet tárgyév október 15-ig a Társulás bankszámlájára kell
utalni. Az önkormányzatok pénzügyi lehetőségeiktől függően féléves vagy
éves előfinanszírozást is vállalhatnak.
8. A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás:
Amennyiben a működési költségekhez történő hozzájárulás időarányosan nem történik meg, 3
hónapon túli meg nem fizetés esetén a Társulás elnöke fizetési felszólítással él. Az éven túli
hátralék behajtására a Társulás elnöke a hátralékos önkormányzat számlájára azonnal
beszedési megbízást nyújt be. A tartozás rendezése érdekében a Társulás elnöke azonnali
beszedési megbízást nyújthat be a tag önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójához. A tag
önkormányzatok vállalják, hogy az azonnal beszedési megbízás benyújtása érdekében a
Társulás számára felhatalmazó nyilatkozatot bocsátanak ki. A Társulás elnöke által képviselt
önkormányzat pénzügyi hozzájárulásának nem teljesítése esetén az azonnali beszedési
megbízás benyújtására az alelnök jogosult.
9. A Társulás vagyona, vagyonátadás feltételei, tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje
A Társulás vagyonnal rendelkezhet. A társulás vagyona felett a társulás tagjainak
megbízásából az elnök, akadályoztatás esetén az alelnök gyakorolja a rendelkezési jogot. A
Társulás számára a társulás tagjai ingó és ingatlanvagyont adhatnak át. A Társulás által
fenntartott intézmény elhelyezését szolgáló épület tulajdonjogát Lövő Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete nem adja át. A Társulás a tagok által befizetett
hozzájárulással szabadon rendelkezik.
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10. Intézmény alapítói jogainak gyakorlása:
Az intézmény irányító, alapítói joggyakorló szerve:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa
A irányító szerv székhelye: 9461 Lövő, Fő u. 32.
Az intézmény fenntartója:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
A fenntartó székhelye: 9461 Lövő, Fő u. 32.
Az intézmény irányító szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács hatáskörébe tartozik:
a) Az Intézmény Alapító Okiratának kiadása, Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása, szakmai program jóváhagyása, az intézmény átalakítása, átszervezése és
megszüntetése, tevékenységi körének módosítása, az intézmény nevének
megállapítása, az intézmény gazdálkodási jogkörének megállapítása;
b) Az intézmény vezetője tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy a vezetői
megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása;
c) A bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel
kisérése, a végrehajtás, illetve az Intézmény által ellátandó közfeladatok meg nem
valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedések
megtétele;
d) Az intézmény által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó és az erőforrásokkal
való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények
érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése;
e) Jogszabályban meghatározott esetekben az intézmény döntéseinek előzetes vagy
utólagos jóváhagyása;
f) Egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására;
g) Az Intézmény kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok
valamint az irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott
személyes adatok kezelése.
A Társulási Tanács elnöke hatáskörébe tartozik az Intézmény jelentéstételre vagy
beszámolóra való kötelezése. Az Intézmény költségvetésének végrehajtásáért az irányító
szerv közjogi felelősséggel tartozik. Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem
rendelkezik, az irányító szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges hatásköröket az
irányító szerv vezetője gyakorolja.
Munkáltatói jogok gyakorlásának módja: Az intézmény vezetőjére vonatkozóan a munkáltatói
jogokat (kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása,
összeférhetetlenség megállapítása) a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a
Társulási Tanács elnöke gyakorolja, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő
intézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az intézmény
vezetője gyakorolja.
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11. A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátásának módja:
A Társulásnak az általános rendtől eltérő feladatellátása nincsen.
12. A Társulás szolgáltatásának igénybevétele
A Társulás által biztosított szolgáltatásait a társulás tagjai korlátozás nélkül igénybe vehetik.
A Társulás nem tag önkormányzat számára szolgáltatást nem biztosít.
13. A Társulás működéséről történő beszámolás rendje:
1. A Társulás tevékenységéhez és gazdálkodásához a költségvetési kereteket a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa állapítja meg
költségvetésében, a költségvetési előirányzatokat csak a Társulási Tanács
csökkentheti, illetve vonhatja el. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
Társulási Tanácsának elnöke egy személyben felelős a társulás gazdálkodásáért.
2. Pénzügyi-gazdasági, munkaszervezeti feladatokat ellátó költségvetési szerv: pénzügyi
gazdálkodását a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
3. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik
a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
4. A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a gazdálkodási
feladatok ellátásáról évente egy alkalommal a Társulási Tanács számára beszámolót
nyújt be.
14. A Társulás működése ellenőrzésének rendje:
A Társulás működésének ellenőrzéséért a munkaszervezeti feladatokat ellátó költségvetési
szerv vezetője és a Társulás elnöke és alelnöke felel. A munkaszervezeti feladatokat ellátó
költségvetési szerv vezetője felel a Társulás és a fenntartott intézmény belső ellenőrzősének
megvalósításáért.
15. A Társulási Megállapodás módosításának feltételei:
A Társulási Megállapodás módosításához a Társulásban részt vevő önkormányzatok
képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
16. A Társuláshoz csatlakozás, a Társulásból történő kiválás és kizárás:
1. A társulás nyitott, abba bármely önkormányzat beléphet. A belépési szándékot írásban
kell bejelenteni. A társulás tagja lehet a térségbe tartozó települési önkormányzat,
amely a társulási megállapodást elfogadja és vállalja a tagsággal járó
kötelezettségeket. A tagok felvételéről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt.
2. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A Társuláshoz csatlakozni
– ha törvény eltérően nem rendelkezik – legalább hat hónappal korábban minősített
többséggel hozott döntéssel lehet. A Társuláshoz való csatlakozásról a Társulási
Tanácsot értesíteni kell.
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3. A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény másképp nem
rendelkezik. A kiválásról az önkormányzat képviselő-testületének legalább hat
hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni. A kiválásról a Társulási
Tanácsot értesíteni kell.
4. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával dönthet a társult tag
Társulásból történő kizárásáról.
17. A Társulás megszűnése, a tagok elszámolásának módja:
1. A Társulás megszűnik ha
a.
b.
c.
d.

a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul,
a megszűnést a Társulás tagjai minősített többséggel elhatározzák,
a törvény erejénél fogva,
a bíróság jogerős döntése alapján.

2. A Társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás
vagyonát a társulás azon tagja részére kell visszaadni, amelyik azt a Társulás
rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös vagyonra vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.
18. Egyéb rendelkezések:
1. A Társulás időtartama: határozatlan.
2. A Társulás vezetője: Az önkormányzati választási ciklusonként a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott módon a Társulási Tanács tagjai közül
megválasztott elnök. Az elnököt alelnök helyettesíti. A Társulási Tanács az elnököt,
alelnököt az általános önkormányzati választást követő 60 napon belül választja meg.
A Társulás képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök jogosult. A
tisztségviselők megbízatása addig áll fenn amíg az általuk képviselt önkormányzat a
társulás tagja, és amíg a önkormányzatnál polgármesteri megbízatásuk fenn áll.
2.a A Társulási Tanács elnöke a választási ciklus végéig Hollósi Gábor, Lövő Község
polgármestere.
3. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely szükség szerint, de évente
legalább két alkalommal ülésezik. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza.
4. A Társulás a szervezeti és működési szabályzatban határozza meg a működésének
részleteit.
5. A Társult Önkormányzatok ezen okirattal azt is elfogadják, hogy a megállapodás vitás
kérdésekkel, kiegészítésekkel tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni,
továbbá a társult önkormányzatok kötelesek a mindenkori jogszabályi változásnak
megfelelően működni és az okiratot a törvényi változásoknak megfelelően módosítani.
Ha ez eredményre nem vezetne, akkor jogvitában a közigazgatási és munkaügyi
bíróság dönt. A Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
rendelkezései az irányadóak.
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6. A Társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviselő testületei jóváhagyták,
aláírásukkal a polgármestereket felhatalmazták, hogy nevükben azt sajátkezű
aláírásával, és a községe pecsétjével lássa el.
7. Ezen Társulási megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
8. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás államháztartási szakágazati
besorolását és a Társulás által ellátott feladatok kormányzati funkció szerinti
besorolását az 1. számú függelék tartalmazza.

Lövő, 2020. február 5.
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ALÁÍRÁS
Csáfordjánosfa Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete
nevében

Németh Albert Viktor
polgármester

Csér Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében

Várallyay István
polgármester

Ebergőc Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Szabó Szabolcs Imre
polgármester

Egyházasfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
nevében

Sándor József
polgármester

Fertőboz Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Kutrucz Gyula
polgármester

Gyalóka Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Kincse Attila
polgármester

Iván Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében

Hajtó Péter
polgármester

Lövő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Hollósi Gábor
polgármester

Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete
nevében

Csorba János
polgármester

Nagylózs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Marton Árpád Ferenc
polgármester

Nemeskér Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Joóné Nagy Csilla Emőke
polgármester

Pereszteg Község Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében

Sellei Tamás
polgármester
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Pinnye Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Farkas Tamás
polgármester

Pusztacsalád Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete
nevében

Csapó Gábor
polgármester

Répcevis Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Hollósi Péter Pál
polgármester

Röjtökmuzsaj Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
nevében

Kiss József
polgármester

Sopronhorpács Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
nevében

Talabér Jenő
polgármester

Sopronkövesd Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete
nevében

Fülöp Zoltán
polgármester

Szakony Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Csenár Mátyás József
polgármester

Und Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Pintér Tamás
polgármester

Újkér Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Sulyok Balázs József
polgármester

Völcsej Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Szőke Attila
polgármester

Zsira Község Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében

Nagy Ferdinánd
polgármester
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Jelen Társulási megállapodást a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal fogadták el:
Testület döntés
Tag neve
Tag székhelye
száma
Csáfordjánosfa Községi
9375 Csáfordjánosfa, Hunyadi
1.
Önkormányzat Képviselő-testülete
u. 1.
Csér Községi Önkormányzat
2.
9375 Csér, Fő u. 44.
Képviselő-testülete
Ebergőc Község Önkormányzata
9451 Ebergőc, Kossuth L. u.
3.
Képviselő-testülete
16.
Egyházasfalu Község
4.
9473 Egyházasfalu, Fő u. 89.
Önkormányzata Képviselő-testülete
Fertőboz Község Önkormányzata
5.
9493 Fertőboz, Fő u. 17.
Képviselő-testülete
Gyalóka Község Önkormányzata
6.
9474 Gyalóka, Fő u. 14.
Képviselő-testülete
Iván Községi Önkormányzat
7.
9374 Iván, Fő u. 84.
Képviselő-testülete
Lövő Község Önkormányzata
8.
9461 Lövő, Fő u. 181.
Képviselő-testülete
Nagycenk Nagyközség
9.
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Önkormányzata Képviselő-testülete
Nagylózs Község Önkormányzata
9482 Nagylózs, Vörösmarty u.
10.
Képviselő-testülete
31/a.
Nemeskér Község Önkormányzata
11.
9471 Nemeskér, Fő u. 32.
Képviselő-testülete
Pereszteg Község Önkormányzat
9484 Pereszteg, Ady Endre u.
12.
Képviselő-testülete
1.
Pinnye Község Önkormányzata
13.
9481 Pinnye, Arany J. u. 15.
Képviselő-testülete
Pusztacsalád Községi Önkormányzat
14.
9373 Pusztacsalád, Fő u. 64.
Képviselő-testülete
Répcevis Község Önkormányzata
15.
9475 Répcevis, Fő u.75.
Képviselő-testülete
Röjtökmuzsaj Község
9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u.
16.
Önkormányzata Képviselő-testülete 193.
Sopronhorpács Község
17.
9463 Sopronhorpács, Fő u. 14.
Önkormányzata Képviselő-testülete
Sopronkövesd Községi
9483 Sopronkövesd, Kossuth
18.
Önkormányzat Képviselő-testülete
L. u. 77.
Szakony Község Önkormányzata
19.
9474 Szakony, Fő u.164.
Képviselő-testülete
Und Község Önkormányzata
20.
9464 Und, Fülesi u. 5.
Képviselő-testülete
Újkér Község Önkormányzata
21.
9472 Újkér, Csikos u. 4.
Képviselő-testülete
Völcsej Község Önkormányzata
22.
9462 Völcsej, Fő u. 50.
Képviselő-testülete
Zsira Község Önkormányzata
23.
9476 Zsira, Rákóczi u. 8.
Képviselő-testülete
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1. számú függelék
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás államháztartási szakágazati besorolása
és a Társulás által ellátott feladatok kormányzati funkció szerinti besorolása:
Államháztartási szakágazat:

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Társulás által ellátott feladatok kormányzati funkció szerinti besorolása:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107052

Házi segítségnyújtás
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