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3. sz. előterjesztés
ELŐTERJESZTÉS

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 30-i ülésére
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2015. augusztus 31- ülésén döntött a
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ által nyújtandó szolgáltatásokról - melyek
kiegészülnek a gyermekjóléti központ feladataival, valamint felkérte az érintett településeket,
hogy vizsgálják felül jelenlegi feladat ellátásukat a szociális ellátásokkal kapcsolatban.
Fentiek miatt a Társulási Megállapodás alábbi pontjai kerülnek módosítására, kiegészítésre:
A családsegítés biztosításának szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény szabályai módosulnak 2016. január 1-jétől, családsegítés biztosítására az a
települési önkormányzat köteles, amely polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös
önkormányzati hivatal székhelye a településen van. Közös önkormányzati hivatal esetében a
hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó
valamennyi településen.

A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ biztosításának Gyvt.-beli szabályai
módosulnak 2016. január 1-jétől:
• polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal
székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti
szolgálatot működtetni. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti
település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen.
• a járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú
város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni.
A jogszabályok alapján továbbra is lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási
szerződés, vagy társulás útján történő feladatellátás mind a szolgálat, mind a központ feladatai
vonatkozásában. A szolgálat vonatkozásában társulásos feladatellátás esetében figyelemmel
kell lenni arra, hogy nem lehet a közös hivatalok egységét megbontani.
A Társulási Tanács 2015. augusztus 31- ülésén döntött a Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központ által nyújtandó szolgáltatásokról- melyek kiegészülnek a gyermekjóléti
központ feladataival, valamint felkérte az érintett településeket, hogy vizsgálják felül jelenlegi
feladat ellátásukat a szociális ellátásokkal kapcsolatban.

Fentiek miatt a Társulási Megállapodás alábbi pontjai kerülnek módosítására, kiegészítésre:

II. A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
1. b) és c) pontja az alábbiak szerint módosul:
b) egészségügyi alapellátás keretében: fogorvosi alapellátás, védőnői ellátás,
iskola egészségügyi ellátás védőnői szolgáltatás, a háziorvosi
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás;
c) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások keretében: családsegítés,
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató
szolgálat,
pszichiátriai
betegek
közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek közösségi ellátása, idősek nappali ellátása, időskorúak
gondozóháza, idősek otthona, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti
központ, bölcsőde, helyettes szülői ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás,
III/B. Ágazati feladatok Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
11. pontja az alábbiak szerint módosul
A Társulás közösen biztosít egyes gyermekjóléti alapellátásokat:
gyermekjóléti szolgálat
gyermekek napközbeni ellátása
gyermekjóléti központ
Nagyszakácsi község Képviselő-testülete 56/2015 (X.21.) sz. határozatával döntött arról, hogy
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
keretében kívánja ellátni.
Gadány, Nagyszakácsi települések képviselő-testülete jelezte szándékát, hogy az óvodai
nevelés feladat ellátását a Marcali Kistérségi Többcélú Társuláson keresztül szeretné
biztosítani.
A Társulási Megállapodás 1. függeléke tartalmazza a tagok nevét, székhelyét,
lakosságszámát, szavazati jog mértékét feladatonként, így a változó feladat ellátás miatt a
függelék módosítása is szükséges.
A változások az alábbi feladatokat érintik:
szolgáltatás
megnevezése
étkeztetés
családsegítés,
gyermekjóléti
szolgáltatás

jelenleg
a 2016. január 1-től a
feladatellátásra társult feladatellátásra társult
települések
települések
Marcali, Kelevíz
Marcali, Sávoly
Csákány, Kelevíz, Marcali,
Nagyszakácsi, Nemesvid,
Sávoly, Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitfa,
Szőkedencs

Csákány,
Marcali,
Nagyszakácsi, Nemesdéd,
Nemesvid,
Sávoly,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitfa,
Szőkedencs,
Varászló,
Vése
Marcali,
házi
segítségnyújtás, Csákány, Kelevíz, Marcali, Csákány,
Nagyszakácsi, Nemesvid, Nagyszakácsi, Nemesvid,
idősek nappali ellátása
Sávoly, Somogysámson, Sávoly, Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogysimonyi,

gyermekjóléti központ

óvodai nevelés

Somogyzsitfa,
Szőkedencs
-

Somogyzsitfa,
Szőkedencs
Balatonberény,
Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdő,
Balatonújlak,
Balatonszentgyörgy,
Böhönye,
Csákány,
Csömend,
Főnyed,
Gadány,
Hollád,
Hosszúvíz,
Kelevíz,
Kéthely,
Libickozma,
Marcali,
Mesztegnyő,
Nagyszakácsi, Nemesdéd,
Nemeskisfalud,
Nemesvid,
Nikla,
Pusztakovácsi,
Sávoly,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyszentpál,
Somogyzsitfa, Szegerdő,
Szenyér,
Szőkedencs,
Tapsony, Táska, Tikos,
Varászló, Vése, Vörs
Marcali,
Marcali,
Gadány,
Balatonkeresztúr,
Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdő,
Balatonmáriafürdő,
Kelevíz,
Nemesvid, Kelevíz,
Nagyszakácsi,
Sávoly, Somogysimonyi, Nemesvid,
Sávoly,
Somogyzsitfa
Somogysimonyi,
Somogyzsitfa

A Társulási Megállapodás 3. függeléke tartalmazza a Társulás által fenntartott Intézmények
közfeladatát, működési körét, így a változó feladat ellátáshoz igazodóan a 3. függelék
módosítása is szükséges.
HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
1) A képviselő-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosítását, az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. A Képviselő-testület
felkéri a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

Balatonújlak, 2015. november 19.
Tüske Gáborné
polgármester

