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Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete rendelkezik 
az önkormányzatok társulásának szabályairól, s ennek alapján, a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 2013. január 1. napjától hatályát 
veszti.  
Ennek értelmében megszűnik a társulási kötelezettség, és a kistérség, illetve a társulásban működő 
intézmények elesnek a kiegészítő támogatásoktól. A fennmaradó kapcsolat, csupán az 
önkormányzatok társulási szabadságán alapul. 
 
A jelenlegi szabályozás azonban, az előbbiekben leírtak alapján 2012. december 31. napjával a 
többcélú kistérségi társulásokat a törvény erejénél fogva megszünteti, illetve 2013. június 30-ig 
lehetőséget biztosít azok átalakítására, az új törvénynek megfelelően. Az új szabályozás értelmében 
meghatározásra kerültek az önkormányzatok részére kötelező feladatok. A szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatások továbbra is önkormányzati feladatok maradnak, tehát az 
étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgálatot működtetni kell. A 
feladatok ellátására önkéntesen létrehozható társulás, amely azonban már nem kistérségi szinten 
működő társulás lesz.  
 
A jogszabályi változás miatt a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai intézmény 
fennmaradásáról vagy megszűnéséről döntenie szükséges a települési önkormányzatnak.  
 
Mivel a Parlament, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről alkotott törvényt még nem 
fogadta el, ezért az Államkincstár által a 2013. évi állami normatívákhoz kiadott tájékoztatóból 
származó számokat figyelembe véve, azaz, ha a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat 
társulás útján látják el az önkormányzatok, akkor az alapnormatíván felül, a fajlagos összegnél 
magasabb igényelhető. 
Ha a Parlament eszerint fogadja el a költségvetési törvényt, és továbbra is társulásban láttatja el az 
önkormányzat a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, akkor Újhartyán Község 
Önkormányzatának várhatóan 614 ezer forinttal kellene több támogatást nyújtania, mint az idei 
évben (a 2012. évi támogatás összege: 2 269 ezer Ft), ha nem társul és önállóan látja el a 
feladatokat, akkor 1 193 ezer forinttal kevesebb állami normatívát kap, a Magyar Államkincstár 
által kiadott tájékoztatóban szereplő fajlagos összeg szerint. 
Amennyiben nem az így fogadja el a Parlament a költségvetési törvényt, akkor a hiányzó kiegészítő 



normatívával  (2012. évben 1 435 ezer forint) növelt összeg is szükséges az intézmény 
működéséhez. 
 
 
 
      Határozati javaslat 
      Újhartyán Község Önkormányzata 2013-tól továbbra is 
      társulásban láttatja el a szociális és gyermekjóléti  
      alapszolgáltatásokat.  
      Határidő: 2013. január 01. 
      Felelős: Schulcz József polgármester 
 
      Határozati javaslat   
      Újhartyán Község Önkormányzata 2013. január 01-től, 
      önállóan látja el a szociális és gyermekjóléti  
      alapszolgáltatásokat. S megbízza Schulcz József 
      polgármester urat az új intézmény létrehozásával  
      kapcsolatos eljárás lefolytatásával. 
      Határidő: 2012. december 31.  
      Felelős: Schulcz József polgármester 
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