
Kiegészítés a 4. A dombóvári önkormányzat részvételével működő társulásokkal 

kapcsolatos döntések tárgyú előterjesztéshez 

 

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, illetve a fenntartó Dombóvári 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetésének előkészítésével 

összefüggésben áttekintésre kerültek a társulási megállapodásnak a Társulás 

működésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó rendelkezései. 

   

A társult önkormányzatok az Intézmény fenntartásához és működéséhez a központi 

költségvetésből nyújtott állami támogatáson, az Intézmény saját bevételén és az előző 

évi gazdálkodás alapján keletkezett pénzmaradványon felüli kiadás (a továbbiakban: 

bevétellel nem fedezett kiadás) finanszírozására a Társulás részére pénzügyi 

hozzájárulást fizetnek (intézmény-finanszírozáshoz való pénzügyi hozzájárulás). 

 

A hatályos megállapodás szerint családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás esetében 

a rájuk eső, bevétellel nem fedezett kiadás és annak finanszírozására pénzügyi 

hozzájárulás fizetési kötelezettség az adott településen ellátott személyek száma 

alapján minden társult önkormányzatot terhel. Ezt javasolt módosítani a 

lakosságszámra, mivel ebben minden tag érintett az igénybevételtől függetlenül. 

 

A társult önkormányzatok a Társulás működésével kapcsolatos költségekhez a 

Társulás költségvetésében meghatározottak szerint a tárgyév első napján fennálló 

lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A működési költség magába foglalja a 

munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat is, melyet a Társulás és 

Dombóvár Város Önkormányzata a munkaszervezeti feladatok ellátásáról szóló 

megállapodásban állapít meg. Ezt egyrészt úgy kellene pontosítani, hogy a tárgyévet 

megelőző év lakosságszáma legyen figyelembe véve (az állami támogatásnak is ez 

képezi az alapját), másrészt felmerült, hogy a közös költségviselés az intézmény 

működéséhez, elsősorban az intézményvezetéshez kapcsolódó általános jellegű 

kiadásokat – intézményvezetői bérköltség, helyettesi pótlék, nem konkrét 

szolgáltatással összefüggő dologi költségek – is foglalja magában a Társulási Tanács 

által elfogadott, az egyes szolgáltatások arányaihoz igazodó felosztás szerint.   

 

IV. Határozati javaslat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének 

gyakorlása során elfogadja a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodásának - a Társulás működésével kapcsolatos pénzügyi 

hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések pontosítására irányuló - módosítását, és az 

egységes szerkezetű társulási megállapodást a melléklet szerint. 

 



Dombóvár Város Polgármestere a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében aláírja. 
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A DOMBÓVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

 

1. A Társulási Megállapodás 7.7. pontjának a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„a) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás esetében a rájuk eső, bevétellel 

nem fedezett kiadás és annak finanszírozására pénzügyi hozzájárulás fizetési 

kötelezettség a település lakosságszáma alapján minden társult önkormányzatot 

terhel.” 

 

2. A Társulási Megállapodás 7.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A társult önkormányzatok a Társulás működésével kapcsolatos költségekhez a 

Társulás költségvetésében meghatározottak szerint a tárgyévet megelőző év első 

napján fennálló lakosságszámuk arányában járulnak hozzá. A működési költség 

magába foglalja a munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat - 

melyet a Társulás és Dombóvár Város Önkormányzata a munkaszervezeti feladatok 

ellátásáról szóló megállapodásban állapít meg -, valamint az Intézmény általános 

működéséhez, elsősorban az intézményvezetéshez kapcsolódó személyi és dologi 

jellegű kiadásokat a Társulási Tanács által elfogadott, az Intézmény által nyújtott 

szolgáltatásokhoz igazodó arányos felosztás szerint. „ 

 

 

 

 


