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Tisztelt Képviselő-testület! 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
szoc.tv.) legutóbbi, tavaly év végén történt módosítása szükségessé teszi az Alapszolgáltatási 
Központ által ellátott, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló társulási 
megállapodás módosítását. 
A szoc.tv. módosított, 140/C. §-a szerint: az önkormányzati társulásban vagy többcélú 
kistérségi társulásban részt vevő települési önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, 2011. január 
1-jén hatályos rendeletét 2011. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási 
megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
szabályokat. 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal szakmai véleménye szerint a társulásban részt vevő 
önkormányzatok rendeleteiből be lehet emelni a módosított megállapodás szerint erre kijelölt 
önkormányzat rendeletébe a eltérő szabályokat (pl. kedvezmények), de más vélemény szerint 
célszerű lehet az is, ha a kedvezményeket, díjcsökkentés eseteit összhangba hozza minden 
önkormányzat, így egységes feltételek vonatkoznának majd minden társult önkormányzatra. 
Az egyes települések önkormányzati rendeleteiben célszerű utalni arra, hogy ezt a tárgykört a 
társulási megállapodás alapján melyik önkormányzat rendelete tartalmazza részletesen. Az ez 
irányú hatályon kívül helyezést és a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat 
által hozott – egyesített – rendelet hatályba léptetését célszerű azonos időpontra meghatározni 
(pl. 2011. június 1.). 
 
A kistérségi jegyzőkkel folytatott egyeztetésen az az egységes vélemény született, hogy a 
véleményezési eljárás során egyetértési jogot szükséges biztosítani a Képviselő-testületeknek, 
továbbá az eltérő sajátosságok miatt a kedvezményeket tartalmazza külön-külön az erre 
kijelölt önkormányzat rendelete. 



 
A folyamat első eleme, hogy a társulási megállapodás módosítását valamennyi Képviselő-
testület megtárgyalja és elfogadja, ezt követően a kijelölt önkormányzat Képviselő-testülete 
meghozza a módosított rendeletét, és ezzel egyidejűleg az egyes önkormányzatok hatályon 
kívül helyezik a saját rendeleteik ezen rendelkezéseit. 
 
 
 
Határozati javaslat 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2005. január 
28-án kelt, a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás társulási 
megállapodásának módosítását dolgozza ki, és a következő Képviselő-testületi ülésre terjessze 
be a megállapodás módosításnak tervezetét annak megtárgyalása és elfogadása céljából. 
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