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Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodásának 
1. módosítása 

 
1. A Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 8. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
„ 8. A Társulás biztosítja a fenntartásában működő Családsegítő Szolgálat, 

Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona által:  
a)  a családsegítő szolgáltatást valamennyi társult tag önkormányzat 

közigazgatási területén, 
b)  a gyermekjóléti szolgáltatást valamennyi társult tag önkormányzat 

közigazgatási területén, 
c)  a családok átmeneti otthona szolgáltatás valamennyi társult tag 

önkormányzat közigazgatási területén, 
d)  a gyermekjóléti központszolgáltatást Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának közigazgatási területén. 
e)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló  törvény szerinti  

együttműködési kötelezettség teljesítéséhez szükséges beilleszkedést 
segítő programot  valamennyi társult tag önkormányzat közigazgatási 
területén- a  bejelentett lakóhellyel, vagy életvitelszerűen a településen 
tartózkodása esetén a bejelentett tartózkodási hellyel   rendelkező-,  az   
aktív korúak ellátására szolgáló rendszeres szociális segélyben részesülő 
személy  részére, 

f)  az adósságkezelési tanácsadást  Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és Nemesvámos Község Önkormányzata közigazgatási 
területén - a bejelentett lakóhellyel, vagy életvitelszerűen a településen 
tartózkodása esetén a bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező-, 
adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy  részére.” 

 
2.  A Megállapodás 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 13.Minősített többség szükséges:  

a)  azokban az esetekben, amikor  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény szerint önkormányzati bizottság döntését minősített 
többséggel hozza meg, 

b)   a költségvetésről szóló döntéshez,  
c) pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges 

tagi hozzájárulás meghatározásához, 
d)  a társulás által fenntartott költségvetési szerv működtetéséhez történő 

intézményi hozzájárulás meghatározásához, 
e)  fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén,  
f)  normatív határozat elfogadásához, 



g)  adósságrendezési eljárás megindításához, 
h) a megállapodásban meghatározott kérdésekben. „ 

 
3.  A Megállapodás 19.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „19.5. A társult tagok megállapodnak abban, hogy azok a tagok, amelyek 

közigazgatási területén a költségvetési szerv területi irodája/ellátottak 
számára nyitva álló helyisége működik, a területi iroda/ellátottak számára 
nyitva álló helyiség működése során felmerülő üzemeltetési, dologi és a 
működéssel közvetlenül összefüggő egyéb költségeket saját forrásból 
finanszírozzák.” 

 
4.  A Megállapodás a következő 35-37. ponttal egészül ki: 
„ 35.A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a Társulás jogi személyiségű társulássá 

alakulását megelőzően Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben” című, TIOP-3.4.1. 
B-11/1-2012-0005 azonosító számú projekt -a családok átmeneti otthona 
szolgáltatás új helyszínen történő biztosítására- megvalósítása érdekében 
támogatási szerződést kötött a Humán Erőforrás Programok Irányító 
Hatósággal. A támogatási szerződés szerint a kedvezményezett Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

36.  A társulás tagjai úgy állapodnak meg, hogy a támogatási szerződésnek 
megfelelően a pályázaton elnyert támogatás kedvezményezettje, egyúttal a 
projekt megvalósítója Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, az 
Önkormányzat és a Társulás között engedményezési szerződés megkötésére 
nem kerül sor. 

37.  A projekt megvalósítását követően, különös tekintettel Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat között megkötésre 
kerülő bérleti szerződésre, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
Társulás, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a rendelkezésre bocsátott 
ingatlan használatának biztosítása kérdésében egymással megállapodást fognak 
kötni, továbbá a társulási vagyoni kérdések rendezése érdekében Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a társulási megállapodás módosítását 
fogja kezdeményezni.”    

  
5. A Megállapodás 2. melléklete helyébe a Társulási Megállapodás 1. 

módosításáról szóló Megállapodás 1. melléklete lép. 
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Záradék 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Megállapodásának 1. módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselő-
testületei a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése  
napjával kezdődő  hatállyal a fentiek szerinti testületi ülésükön az alábbi számú 
határozatukkal hagyták jóvá.  
  

 
Önkormányzat neve  határozata polgármester neve, aláírása 

 

 

 
 
 
 



1. melléklet 
 
 
A Társulás által ellátott szakfeladatokról az államháztartás szakfeladat rendje szerint 
 
Alaptevékenysége: 841126  Önkormányzatok és társulások  
  igazgatási tevékenysége 
 
Szakágazati besorolása: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú 

kistérségi társulási intézményeket 
ellátó, kisegítő szolgálatai 

 
Az alaptevékenységen belüli további tevékenységek: 

 829000-1 egyéb kiegészítő gazdasági 
tevékenység 

 841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 
       889924-1  családsegítés 
 879017-1 helyettes szülőnél elhelyezettek 

ellátása 
 879019-1 családok átmeneti otthonában 

elhelyezettek ellátása 
 889201-1 gyermekjóléti szolgáltatás 
 889202-1 kórházi szociális munka 
 889203-1 utcai, lakótelepi szociális munka 
 889204-1 kapcsolattartási ügyelet 
 882201-1 adósságkezelési szolgáltatás 
 811000-1 építményüzemeltetés 
 682002-1 nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
 
Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai: 
 

841901-1 Önkormányzatok és társulások elszámolásai  


