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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Társulási Tanács elé Enying Mikrokörzeti Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményi Társulás jelenlegi helyezéről szóló tájékoztatást.  

 

1. Előzmények 

 

Dég Község Önkormányzata 2020.02.28. napján kelt levelével tájékoztatta a Társulási Tanácsot 

az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulásból történő kiválásáról. 

Tájékoztató leveléhez csatolta az erről szóló testület határozatot is. Kiválási szándékát a 

Társulási Tanács 18/2020 (III.17.) határozatával tudomásul vette 2020.12.31. napjával.  

Dég Község 2020.04.23. napján érkezett levelével kérte a Társulásból történő kizárását, 

amelyet a Társulási Tanács 32/2020 (VI.24.) határozatával elutasított.  

Kizárás iránti kérelmében Dég Község Önkormányzata 1.412.491 Ft. tartozás megfizetését nem 

tudta biztosítani, amely 2020.09.30. napjáig 3.824.633. Ft-ra emelkedett. Enying Város 

Önkormányzata a Társulás működőképességének fenntartása érdekében fizetési meghagyás 

kibocsátását kezdeményezte.  

Enying Város Önkormányzata a kiválási folyamat zökkenőmentes lezajlása érdekében 2020. 

szeptember hónapjában felkereste Dég Község Önkormányzatát. A megbeszélés 

eredményeképpen Dég község ígéretet tett, hogy 2021.01.01. napjától átveszi a területén 

dolgozó munkavállalókat. Ennek írásbeli megerősítésére ez idáig nem került sor.  

Mátyásdomb Község 2020.04.20. napján érkezett levelével tájékoztatta a Társulási Tanácsot 

csatlakozási szándékáról az étkeztetés és a házi segítségnyújtás kötelező feladatellátás 

vonatkozásában.  A csatolt határozati kivonat szerint Mátyásdomb Község Önkormányzata 

kérte a Társulási Tanácsot, hogy az tegye lehetővé Mátyásdomb év közbeni csatlakozását. A 

Társulási Tanács 35/2020 (VI.24.) határozattal döntött róla, hogy Mátyásdomb 2021.01.01. 

napjával csatlakozhat az intézményi társuláshoz. Fentiekre tekintettel Mátyásdomb Község 

Önkormányzata 2020.09.28. napján kelt levelével megküldte a Társulás részére 94/2020 

(IX.15.) határozatát, amelynek értelmében maga is elfogadja a 2021.01.01. napjával történő 

csatlakozást.  

A csatlakozás 2021.01.01. napjával történő jóváhagyását a társult önkormányzatok az alábbi 

határozatokkal fogadták el: 

- Enying Város Önkormányzata 153/2020 (VII.14.) KT határozat  



- Lepsény Nagyközség Önkormányzata 94/2020 (VII.28.) KT határozat  

- Mezőkomárom Község Önkormányzata 66/2020 (VIII.26.) KT határozat  

- Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata 55/2020 (VIII.13.) KT határozat 

- Szabadhídvég Község Önkormányzata 60/2020 (VIII.13.) KT határozat 

- Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 109/2020 (IX.28.) KT határozat  
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 40. § (1) bekezdése a következőket tartalmazza: „Gyermekjóléti 

szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a 

továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat 

ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a 

családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.” 

A Gyvt. 94. § (2a) bekezdésébe szerint: „Polgármesteri hivatalt működtető települési 

önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a 

fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül 

igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles 

gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti 

települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös 

önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. Amennyiben a 

gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt 

székhelye kizárólag az e bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet.” 

A fentiek értelmében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat 

döntése meghatározza a hivatalhoz tartozó további települések ellátási rendszerét, mivel a 

jogszabály expressis verbis kimondja, hogy az általa működtetett gyermekjóléti szolgálat 

ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki.” 

A tagönkormányzatok közül Mezőkomárom és Szabadhídvég községek önkormányzatai a 

Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartoznak. Tekintettel arra, hogy 

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata társulásban látja el e feladatokat, így 2020. január 

1.napjától Mátyásdomb településre is ki kellett terjeszteni az ellátási területet, a családsegítés 

tekintetében. 

A család-és gyermekjóléti feladok ellátásához szükséges Társulási Megállapodás és szakmai 

programokat érintő módosításokat a Társulási Tanács 2020.06.24. napján tartott ülésén, majd 

pedig a tagönkormányzatok Dég kivételével is elfogadták.  

Tájékoztatom a tisztelt Társulási tagokat, hogy Dég Község határozatainak beérkezéséig a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal nem tudja a családsegítési feladat 

ellátásához szükséges működési engedélyeket beszerezni, ezáltal a 2020.01.01. napjától járó 

finanszírozás is kétségessé válik. Kiemelendő, hogy fentiek okán Dég Község határozatának 

hiányában Mátyásdomb Község csatlakozási folyamatát sem lehet elindítani, tekintettel arra, 

hogy Dég Község 2020.12.31. napjáig tagja a Társulásnak. A helyzet megnyugtató rendezése 

érdekében Dég Község Önkormányzata elektronikus úton megkeresésre került, válasz azonban 

mai napig nem érkezett. A Társulás érdekeit szem előtt tartva Enying Város Önkormányzata 

tájékoztatta a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 

Osztályát a jelenleg kialakult állapotról.  

 



 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen a mellékelt határozati 

javaslatot elfogadni. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

-A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:-  

 

4. Melléklet: - 

 

Enying, 2020.10 08. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Viplak Tibor 

elnök s. k. 

  



Határozati javaslat 

 

Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási 

Tanácsának   /2020. (X.16.) határozata az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményi Társulás jelenlegi helyezéről  
 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 

 

1. az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt tudomásul vette.  

 

 

Felelős: Viplak Tibor elnök 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 


