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2 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 2013. június 20-én az 59/2013. (VI.20.) határozatával jóváhagyta a Rétság 
Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodását.  
A módosított társulási megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó 
önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá. Sajnos a Rétság Kistérség 
Többcélú Társulás 25 tag önkormányzata közül három önkormányzat (Pusztaberki, Rétság, Romhány) 
nem hagyta, illetve nem kívánta jóvá hagyni a módosított társulási megállapodást, hivatkozva arra, 
hogy 2013. június 30. napjával ki kívánnak lépni a Társulásból.  
Az ennek megfelelően előkészített újabb társulási megállapodás módosítást - mely tartalmazta volna, 
hogy 2013.június 30. napjával a tagoknak lehetőségük van a kilépésre - Rétság Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa 2013. június 27-ei ülésén megtárgyalta, mely során a Társulási Tanács  
nem fogadta el a társulási megállapodás ezen módosítását, tekintettel arra, hogy a javasolt módosítás 
nem kapta meg a szükséges számú támogató szavazatot. Ennél fogva jelenleg a Társulás nem 
rendelkezik érvényes (minden tag önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott, felülvizsgált, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel összhangban álló, 
módosított megállapodással). 
A Társulási Tanács ülésén tárgyalásra került a Társulás jelene, jövője is. A könyvelés kimutatása 
alapján megállapíthatóvá vált, hogy a Társulás jelenleg 5.704 ezer Ft hiánnyal rendelkezik, és a 
további folyamatos működéshez havi 1.740 ezer Ft hiány mutatkozik. Ez azt jelenti, hogy ezen 
pénzügyi hiányt a tag önkormányzatoknak kellene biztosítani a további működés érdekében. Ez 
Tolmács tekintetében – lakosságarányosan számítva – a következő befizetési kötelezettséggel járna: a 
jelenlegi hiányhoz egyszeri 185 ezer Ft hozzájárulás, majd a további működéshez havi kb. 65 ezer Ft 
hozzájárulás. Ugyan ezen hozzájárulási összeg a házi segítségnyújtásban ellátott létszám alapján  231 
ezer Ft, a további működéshez havi 70 ezer Ft körüli a fizetendő hozzájárulás nagyságrendje. 
Mindezek alapján a Társulási Tanács a 2013. június 27-ei ülésén a következő döntéseket hozta: 

- A Társulási Tanács – látva a Társulás anyagi helyzetét, miszerint a működés anyagi feltételei 
nincsenek biztosítva, és az önkormányzatok ennek biztosítását nem vállalják  - elvi döntést 
hozott a Társulás 2013. szeptember 30. napjával történő megszüntetésének szándékáról, 
melyhez felkéri a tag önkormányzatokat, hogy 2013. július 20-ig hozzák meg az e kérdésre 
vonatkozó képviselő-testületi határozatokat, tekintettel arra, hogy a Társulás megszüntetése 
abban az esetben lehetséges, ha ezt valamennyi tag önkormányzat képviselő-testülete 
minősített többségű döntéssel kimondja. 

- A Társulási Tanács döntött arra vonatkozóan, hogy a Társulásban felhalmozott tartozások, 
valamint a megszűnésig a működéshez – az állami támogatáson felül - szükséges pénzügyi 
forrást a tag önkormányzatok a következők szerint biztosítják: az önkormányzatok: a Társulást 
terhelő kötelezettségekhez lakosságarányosan, a Szociális Szolgáltató Központ 
tevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségekhez a 2013. január 1-jén fennálló házi 
segítségnyújtásban gondozott ellátotti létszám arányosan hozzájárulás (pénzeszköz átadás) 
formájában biztosítják. 

 
A házi segítségnyújtás a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében az alapellátás 
része, vagyis kötelező önkormányzati feladat, ezért annak ellátásáról az önkormányzatnak 
gondoskodnia kell. Ez azt jelenti, hogy a Társulás megszűnésével – várhatóan 2013. október 1-jétől – 
az önkormányzatoknak saját hatáskörben, saját feladat ellátásban (vagy esetleg egy újabb társulás 
létrehozásával) gondoskodni kell. 
Tolmácson a házi segítségnyújtás jelenleg – a Szociális Szolgáltató Központ keretén belül – 2 fő 
gondozónő,  14 ellátottal működik.  
Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében a házi segítségnyújtás önkormányzati feladatkörben 
történő ellátása érdekében lehetséges a feladat ellátásához szükséges a házi segítségnyújtást végző 
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alkalmazottak 2013. október 1-jétől áthelyezéssel történő átvétele, vagy új alkalmazott 
önkormányzathoz történő felvétele. 
 
Mindezek alapján javaslom a Társulás megszüntetéséről szóló határozati javaslat elfogadását, és 
kérem, hogy a házi segítségnyújtást településünkön ellátó gondozónők átvételének kérdésében 
szíveskedjenek döntést hozni. 

 
Tolmács, 2013. július 2. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
…/2013. (……) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú Társulása 
(továbbiakban: Társulás) 2013. szeptember 30. napjával történő jogutód nélküli megszüntetéséről 
dönt. 
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Társulás fenntartásában működő Rétság Kistérség Szociális 
Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) által Tolmács település 
tekintetében ellátott házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatot 2013. október 1-jétől saját  
hatáskörben Tolmács Község Önkormányzata biztosítja és látja el. 
A képviselő-testület kijelenti, hogy a Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központnál 
alkalmazásban álló, Tolmács település területén  a házi segítségnyújtást végző 2 fő gondozót (házi 
segítségnyújtást ellátó alkalmazott) Tolmács Község Önkormányzata nem kívánja átvenni, az 
Önkormányzat a feladat ellátásához – szükség szerint - önállóan gondoskodik alkalmazott 
foglalkoztatásáról 
A képviselő-testület vállalja, hogy a Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 2013. szeptember 30. 
napjáig szükséges működéséhez, megszüntetéséhez, valamint a felhalmozódott hiány és tartozás 
rendezéséhez szükséges – a Társulási Tanács 18/2013. (VI.27.) határozatában foglaltak szerint 
Tolmács Község Önkormányzata részére megállapításra kerülő - hozzájárulást biztosítja és a Társulás 
részére megfizeti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulás, és a Szociális Szolgáltató Központ 
2013. szeptember 30.napjával történő megszüntetéséhez, valamint az Önkormányzat által ellátandó 
házi segítségnyújtás végzéséhez szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására, 
képviselő-testületi döntések előkészítésére. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 


