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Előterjesztés Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. június 13-i ülésére. 

 
 
Napirend: Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás megszüntetése 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szedres, Tengelic, Kölesd, Kistormás és Medina Községek Önkormányzatai jelen 
formában 2006. január 1. napjától (jogfolytonossággal 1999. január 1. napjától) kötöttek 
társulási megállapodást a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvény 64. §.-ban meghatározott családsegítő szolgáltatás, valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ban meghatározott 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok körébe tartozó önkormányzati feladat ellátására. 

Ez a társulás az időközben hatályon kívül helyezett helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ban foglaltak szerint, 
munkavállaló közös foglalkoztatására létrejött társulás, melynek gesztori feladatait Szedres 
Község Önkormányzata látja el. Ennek keretében Szedres Község Önkormányzata alkalmaz 3 
fő szociális munkás végzettségű közalkalmazottat családgondozói munkakörben. Közülük 1 
fő Tengelic községben, 1 fő Szedres községben, 1 fő pedig Kölesd-Kistormás-Medina 
községekben látja el mind a családsegítői, mind pedig a gyermekjóléti feladatokat. 
Foglalkoztatásuk nem intézményi szinten, hanem szakfeladaton történik. A családsegítéssel és 
gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos működtetői feladatokat (könyvelés, költségvetés, 
beszámoló készítés, pénztár, bizonylat kezelés, stb.) Szedres Község Önkormányzatához, 
mint önálló költségvetési szervhez tartozóan a Szedresi Polgármesteri Hivatal végzi. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
87. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulást 
hozhatnak létre. A társulás létrehozására, a társulási megállapodás tartalmára és a társulás 
működésére vonatkozóan az Mötv. IV. fejezete jelöli ki a jogszabályi keretet.  

Az Mötv. 146. § (1) bekezdése arról is rendelkezik, hogy a törvény hatálybalépése 
(2013. január 1.) előtt kötött társulási megállapodásokat – amennyiben azokat a képviselő-
testületek nem szüntetik meg – felül kell vizsgálni és a rendelkezéseknek megfelelően 
módosítani kell 2013. június 30-ig (jogi személyiséggel rendelkező társulássá kell 
átalakulniuk). 

Az új Mötv. fenti szabályaiból következik, hogy a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és 
Gyermekjóléti Társulás 2013. július 1. napjától ilyen formában nem működhet tovább, azt 
jogi személyiségű társulássá kellene átalakítani. A Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala azonban 2013. július 1. napjától visszavonta a gyermekjóléti szolgáltatásra, 
valamint a családsegítésre vonatkozó működési engedélyeket. A Gyámhivatal működési 
engedélyt visszavonó határozatát az alábbiakkal indokolta: 

- a három, vagy több, a képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával 
biztosított gyermekjóléti szolgálat intézmény, azaz nem látható el szakfeladaton. 

- családsegítési, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit 
külön-külön kell biztosítani. Ez a jelenlegi helyzetben nem biztosított, mert a családgondozók 
egyaránt ellátnak családsegítői és gyermekjóléti feladatot is, így a szakmai elkülönülés nem 
biztosított. 

- a családsegítés vonatkozásában nyitva álló helyiség nem került kialakításra, továbbá a 
működési engedélyben rögzített helyiség nem felel meg a szociális szolgáltatók és 
intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szól 32/2009. (XII. 29.) Korm. 
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rendelet 1. § c) pontjának. (ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: a szociális 
szolgáltató, intézmény székhelyének, telephelyének helyrajzi számától az ingatlan-
nyilvántartásban különböző helyrajzi számon feltüntetett, a szociális szolgáltató, intézmény 
használatában álló, alapszolgáltatáshoz - ide nem értve a nappali ellátást - használt és az 
ellátottak számára nyitva álló helyiség.) 

- a társult településeken a családgondozók részére biztosított irodák esetében az 
akadálymentesség nem biztosított 

Ezen feltételeket a Társulás tagjai nem tudják, nem kívánják biztosítani, így 2013. július 
1-től a családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladataikat más és más módon kívánják 
megoldani. Szedres Község Önkormányzata 49/2013. (V. 30.) számú határozatával 
csatlakozott a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társuláshoz és a 
családsegítési, valamint gyermekjóléti feladatokat a továbbiakban ezen társulás keretében 
láttatja el. Tengelic, Medina, Kölesd és Kistormás települések a Paks Kistérségi 
Alapszolgáltatási Központ fenntartójához kérték csatlakozásukat. 

Fentiek alapján a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Társulást a tagok 
2013. június 30. napi hatállyal közös megegyezéssel meg kívánják szüntetni.  

A Társulatnak működése alatt ún. Társulati vagyon nem keletkezett. Az állami 
normatíva a működtetésre került felhasználásra. A családgondozók elhelyezését (ingatlan, 
helyiséghasználat) a telephely szerinti önkormányzat biztosította saját tulajdonából, így ebből 
eredően vagyonmegosztásra nincs szükség. Valamennyi családgondozó használt 
számítógépet. A tengelici családgondozó visszaadta az általa használt számítógép 
konfigurációt mely rossz, selejtezése szükséges. A szedresi családgondozó asztali gépet 
használ, a kölesdi, kistormási, medinai telephelyeken tevékenykedő családgondozó pedig egy 
laptopot. A javaslat, hogy ezeket a gépeket használják továbbra is az érintett családgondozók. 

Mint azt korábban írtam, a Társulás munkavállaló közös foglalkoztatására jött létre és a 
családgondozók a gesztor, Szedres Község Önkormányzata állományába tartoznak. A 
Társulás megszűnésével az ő munkajogi sorsukról is rendelkezni kell. A szedresi 
családgondozóval és a szekszárdi Társulással történt megegyezés alapján Kovács Kamilla a 
szekszárdi Társulás által fenntartott intézményhez, a szekszárdi Humánszolgáltató 
Központhoz kerül áthelyezéssel. Ugyanez a helyzet a kölesdi, kistormási, medinai telephelyen 
tevékenykedő Horváth Gergellyel is, azzal a különbséggel, hogy ő a Paksi Többcélú 
Kistérségi Társulás által fenntartott intézményhez, a Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási 
Központhoz kerül szintén áthelyezéssel. Az áthelyezés folytán a közalkalmazottak 
jogviszonya folytonos marad, részükre sem felmentési időre járó illetményt, sem 
végkielégítést fizetni nem kell. A tengelici telephelyen dolgozó Junkunczné Berhardt Katalin 
részére ugyancsak felajánlásra került, hogy áthelyezéssel átkerülhet a Paksi Kistérségi 
Alapszolgáltatási Központhoz, ő azonban nagy valószínűséggel nem fogja elfogadni a 
felajánlott állást. Ez esetben neki fel kell mondani és részére felmentési illetményt, valamint 
végkielégítést kell kifizetni. A tagi önkormányzatok polgármesterei 2013. május 21-én 
előzetesen megbeszélést folytattak a megszűnésből eredően felmerülő esetleges költségek 
viselésének elveiről. A jelen lévő polgármesterek egyhangúlag elfogadták azt az elvet, hogy 
ha valamelyik családgondozó nem kíván élni az áthelyezés lehetőségével, akkor az ő 
jogviszonya megszüntetéséből eredő költséget az az önkormányzat viselje, ahol a 
családgondozó tevékenykedett. Ennek szellemében készült el a Társulást megszüntető okirat. 
 

Kérném az ezzel kapcsolatos határozati javaslat elfogadását. 
 
 

Kovács János sk. 
polgármester 
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H a t á r o z a t i    j a v a s l a t 

a szedresi Képviselő-testület 2013. június 13-i  ülésére. 

/2013. (       ) KT. számú HATÁROZAT 

Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséről 

1./ Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tengelic, Kölesd, 
Kistormás és Medina Községek Önkormányzataival 2005. november 30-i 
keltezéssel ellátott társulási megállapodással 2006. január 1. napjától kezdődően 
határozatlan időre létrehozott Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulást közös megegyezéssel, 2013. június 30. napjával bezárólagos hatállyal 
felbontja, s a Társulást megszünteti. 

 
2./ A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt megszüntető megállapodást az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

 
3./ A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt megszüntető megállapodás tagi 

önkormányzatok által történt aláírását követően felkéri a jegyzőt az okirat 
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő benyújtására. 

Felelős: Kovács János polgármester 

Határid ő: azonnal (tagi önkormányzatok értesítésére) 
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M E G Á L L A P O D Á S 
a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséről 

 
mely létrejött 

Kistormás Község Önkormányzata (7057 Kistormás Dózsa u. 2. képviseli: Csapó László 
polgármester), 

Kölesd Község Önkormányzata (7057 Kölesd Kossuth tér 2. képviseli: Berényi István 
polgármester), 

Medina Község Önkormányzata (7057 Medina, Kossuth L. u. 59. képviseli: Vén Attila 
polgármester), 

Tengelic Község Önkormányzata (7057 Tengelic Rákóczi u. 11. képviseli: Gáncs István 
polgármester), 

valamint 

Szedres Község Önkormányzata (7056 Szedres, Arany J. u. 2. képviseli: Kovács János 
polgármester, 

között alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel 
 

1. Felek megállapítják, hogy Kistormás, Kölesd, Medina, Tengelic és Szedres Község 
Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. §, illetőleg a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény (Ttv.) 8. § alapján munkavállaló közös foglalkoztatására, a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. §.-ban meghatározott családsegítő 
szolgáltatás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok körébe 
tartozó önkormányzati feladat ellátására 2006. január 1. napjától kezdődően határozatlan 
időre, Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás (továbbiakban: Társulás) 
elnevezéssel társulást hoztak létre. 

2. Felek közös akarattal elhatározzák, hogy az 1. pontban rögzített Társulást 2013. június 30. 
napjával bezárólag közös megegyezéssel megszüntetik. 

3. Felek kijelentik, hogy tagi önkormányzatok a Társulásba ingatlan vagyont nem vittek be, 
így ebből eredően vagyonmegosztásra nincs szükség. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a családgondozók által használt személyi 
számítógépeket annak az önkormányzatnak/önkormányzatoknak a tulajdonába adják, 
amely telephelyeken a családgondozók tevékenykedtek. Felek más ingó vagyont a 
Társulásba nem vittek be, így ebből eredően további  vagyonmegosztásra nincs szükség. 

5. Felek megállapítják, hogy a Társulás alapján a szakmai feladatellátást végző 
családgondozók Szedres Község Önkormányzatánál, mint gesztor önkormányzatnál 
(továbbiakban: Gesztor önkormányzat) állnak közalkalmazotti jogviszonyban. A Társulás 
nem gesztor önkormányzatú tagjai felhatalmazzák a Gesztor önkormányzatot, hogy a 
közös foglalkoztatású családgondozók közalkalmazotti jogviszonyát az alábbiak szerint 
megszüntesse: 
5.1. Horváth Gergely kölesdi, kistormási, medinai telephelyeken tevékenykedő 
családgondozó jogviszonyát 2013. június 30. napjával bezárólag áthelyezéssel a Paksi 
Kistérségi Alapszolgáltatási Központhoz; 
5.2. Kovács Kamilla szedresi telephelyen tevékenykedő családgondozó jogviszonyát 
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2013. június 30. napjával bezárólag áthelyezéssel a Szekszárdi Humánszolgáltató 
Központhoz; 
5.3. Junkunczné Berhardt Katalin tengelici telephellyel tevékenykedő családgondozó 
jogviszonyát 2013. július 1. napjától kezdődően felmentéssel. 

6. A Társulás nem gesztor önkormányzatú tagjai felhatalmazzák Gesztor önkormányzatot, 
hogy Junkuczné Berhardt Katalin közalkalmazott jogviszonyának felmentéssel történő 
megszüntetéséből eredően a munkavállaló részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben foglalt felmentési időre járó illetményt és végkielégítést 
kifizesse. Felek megállapodnak abban, hogy az ezzel járó költségeket Tengelic Község 
Önkormányzata a kifizetést igazoló bizonylatok megküldését követő 10 napon belül 
megtéríti Gesztor önkormányzat részére. 

7. Felek kijelentik, hogy a Társulás megszűnése kapcsán egyéb követelésük egymással 
szemben nincsen. 

8. A Társulás megszűnését követően jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 
továbbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
Felek a jelen társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és együttes 
értelmezését követően a társulásban részt vevő települések képviselő-testületeinek nevében – 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt – saját kezű aláírással látják el.  
 
 
Szedres, 2013. június hó ... nap 
 
 
 
 Csapó László polgármester Berényi István polgármester 
 Kistormás Község Önkormányzata Kölesd Község Önkormányzata 
 
 
 Vén Attila polgármester Gáncs István polgármester 
 Medina Község Önkormányzata Tengelic Község Önkormányzata 
 
 
 
 Kovács János polgármester 
 Szedres Község Önkormányzata 
 
 
Záradék: 
A települési önkormányzatok képviselő-testületei a jelen megállapodást határozataikban 
jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.  
 
Jóváhagyó határozatok száma: 
Kistormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2013. (….) határozata. 
Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2013. (….) határozata. 
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2013. (….) határozata. 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2013. (….) határozata. 
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2013.(….) határozata. 


