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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2015. november 11 -i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Társulás  Társulási Megállapodás 
módosítására javaslat 

Előterjesztő: Szántói Imre  polgármester 
 

Előkészítő:  Molnár Erika vezető főtanácsos  
Somogyi Nikolett vezető főtanácsos 
Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 

Döntés hozatal:  a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásához a 
megválasztott képviselők több mint felének „igen” szavazata 
szükséges ( minősített többség). 

Meghívottak:  - 
 

Előterjesztést látta:   
…………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
      jegyző 

                                                           
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A 2015. november 5. napján megtartotta ülését a  „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás   Társulási Tanácsa ,  és előzetesen  elfogadta a 
Társulási Megállapodás  módosítását. A megállapodás módosítását a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról szóló törvényi rendelkezések teszik szükségessé. A 
képviselő-testület a közelmúltban már döntött a feladatellátás 2016. január 1. napja  utáni 
ellátásának módjáról , figyelemmel arra is , hogy a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok megszervezése ettől az időponttól közös hivatal székhelytelepülésének 
feladatkörében tartozik.  
 
A Társulási Megállapodásra az Mötv. alábbi rendelkezései vonatkoznak: 
88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással 
hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá. 
(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 
megszüntetéséhez. 
 
Mellékeljük az előterjesztéshez Társulási Megállapodás módosító okiratát valamint a 
módosítási javaslattal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást. 
 
Kérjük A Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést vitassa meg , és a határozati 
javaslatot szíveskedjenek elfogadni ! 



 
                            H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T  
 
 
Uzsa  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztett módosító 
okiratban foglaltakkal egyezően jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert , hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének 
további intézkedés végett. 
Felelős: Szántói Imre  polgármester 
Határidő: 2015. november 20. 
                                                                                              Szántói Imre 
                                                                                              polgármester                                       
 


