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Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata kötelezıen ellátandó szociális és gyermekjóléti 
alapellátási feladatainak 2004 óta önkormányzati társulási formában tesz eleget. Jelenleg a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában mőködı 
Szociális és Családvédelmi Központ látja el említett feladatokat kistérségi illetékességgel. 
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A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény 2012. december 31-i hatályon kívül helyezésével azonban a kiforrott feladatellátási 
struktúra jelentıs átalakításra számíthat. Az önkormányzati társulásokra vonatkozó 
szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete tartalmazza. A Mötv. 146. § (1) bekezdésének rendelkezése 
szerint a törvény hatálybalépése elıtt kötött önkormányzati társulási megállapodások 2013. 
június 30-ig felülvizsgálatra kerülnek. 

Magyarország 2013. évi költségvetésérıl szóló T/7655 számú törvényjavaslat szerint a 
többcélú kistérségi társulások megszőnését követıen a kötelezı önkormányzati feladatok 
társult formában történı ellátása a továbbiakban is jelentıs többlettámogatásra jogosítja a 
tagtelepülési önkormányzatokat. A kiegészítı normatívákra való jogosultság településszámra, 
feladatellátásra vonatkozó elıfeltételei 2013. évtıl megszőnnek, az együttmőködı települési 
önkormányzatok a közös feladatellátás kritériumának eleget téve emelt támogatásra tarthatnak 
igényt. 

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása intézményfenntartó 
társulássá alakulása a kötelezıen ellátandó feladatok magas színvonalú, gazdaságos 
ellátásának eszköze lehet a jövıben is. A Társulási Tanács 25/2012.(X.25.) számú 
határozatában (1. sz. melléklet) a többlettámogatások lehívása érdekében elvi döntést hozott a 
társulási együttmőködés 2013. évi fenntartásáról és felkérte a tagönkormányzatokat, hogy 
2012. december 31-ig nyilatkozzanak további szándékaikról a Társulás jövıjét illetıen. 
Ugyanakkor fontos feltételként szabta azt is a Társulási Tanács, hogy az új társulásban csak 
azok az önkormányzatok kapjanak helyet és részesülhessenek a társulási forma megtartása 
miatti többlettámogatásokból, amelyeknek az átalakulás tervezett napja elıtti hónap végén 
nincs lejárt tartozásuk a jogelıd társulás felé. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését. 

 

            Határozati javaslat 
….. /2012. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális és 
gyermekjóléti alapellátási feladatokat 2013. évben önkormányzati társulási formában 
kívánja megoldani és vállalja, hogy 2013. március 31-én nem lesz lejárt tartozása a 
Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás felé. 

Határid ı: 2012. december 31. 
Felelıs: Polgármester 

Alsónémedi, 2012. november 15. 

Vincze József  
 polgármester  

 

Ellenjegyezte: 
 
         
Dr. Percze Tünde 
        jegyző 


