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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!  
 
A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának és a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása szükségessé tette a 20/2015.(VI.25.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát,  
a Balatonalmádi Szociális Társulás által fenntartott Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ 
és Szociális Szolgálat elnevezésének Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat elnevezésre – 2021. január 1. napjával - történő változása miatt. 
 
A Társulási Megállapodás értelmében a rendelet megalkotása/módosítása Balatonalmádi Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése szerint „(5) Ha a felhatalmazás 
jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a társulási megállapodásban 
meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed - az 
önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a 
társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet 
megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása 
szükséges.”  
 
Fentiek értelmében kérem, hogy a rendelet módosításához a hozzájárulását megadni szíveskedjen.  
 
A döntés gyors előkészítése érdekében mellékelten megküldöm Balatonalmádi Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének készített tájékoztató anyagot a rendelet tervezettel együtt.  
 
Munkájuk megkönnyítése céljából mellékelten megküldöm a határozati javaslat tervezetét is. 
 
Az elfogadott határozatot 2021. január 22. napján 9.00 óráig – elektronikus úton – megküldeni 
szíveskedjen. Amennyiben a tagönkormányzatok képviselő-testületeitől nem érkezik meg 
határidőben a döntés,  
az a döntéshozatali eljárási szabályok megsértése miatt közjogi érvénytelenséget eredményez.  
 
 
Segítő együttműködését megköszönve,  
Tisztelettel:  
 
 
Tárnoki Renáta Sára 
Szervezési osztályvezető  
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
8220 Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.  
Tel.: 88-542-470 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e  

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Telefon: 88/542-411   Fax: 88/542-493 

 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu  
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_________________________________________________________________________________ 

 
Szám:2/120-1/2021.  

 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának  

Képviselő-tesülete számára 
 
 
Tárgy: A  Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet 
módosítása  

 
 
A tájékoztatás elkészítésében részt vett: 
 
 
    Göndöcsné Sashegyi Csilla osztályvezető 
 
 
 
     
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a döntést a polgármester 
hozhatja meg. 

Törvényességi felülvizsgálatot végezte:   
    
     
 dr. Kovács János  

jegyző 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban:Gyvt.) 29.§ (3) bekezdése értelmében, ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az 
erre kijelölt települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – a 
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. A 
Balatonalmádi Szociális Társulás társult önkormányzatai a Társulási Megállapodásban Balatonalmádi 
Város Önkormányzatát jelölték ki a rendeletalkotásra. Ennek alapján a Képviselő-testület megalkotta a 
Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló 20/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletét. A Balatonalmádi Szociális Társulás 
az általa fenntartott Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 
intézményén keresztül látta el és látja el a feladatot. 
 
A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának és a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása szükségessé tette a 20/2015.(VI.25.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, a Balatonalmádi Szociális Társulás által fenntartott 
Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat elnevezésének Gondos Panni 
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Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat elnevezésre – 2021. január 1. napjával - 
történő változása miatt. 
 
A rendeletalkotás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet: 
A tervezett rendeletalkotás jelentősnek ítélt hatásai: 

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs,  
- környezeti, egészségi következménye: a szabályozásnak ilyen hatása nem ismert, 
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jelenlegivel megegyező mértékű,  
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a 

vonatkozó szabályok rendeletszintű szabályozása jogalkotási kötelezettség, 
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek: a személyi, 

tárgyi, szervezeti feltételek biztosítottak.  
 

A rendelet-tervezet nem bocsátható társadalmi egyeztetésre Balatonalmádi Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (I.30.) önkormányzati 
rendelet 26.§ (2) bekezdése szerint. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatban szereplő döntésemet szíveskedjen 
támogatni és tudomásul venni. 
 
Balatonalmádi, 2021. január 18. 
                                                                               dr. Kepli Lajos 
                                                                                polgármester 
                                                                                                 

Batonalmádi Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelete 
 

a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 

20/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szól 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
29.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(VI.25.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: R.) 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A Fenntartó az (1) bekezdésben meghatározott a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokat – a Társulási Megállapodásban rögzített települések közötti megosztásban – az általa 
fenntartott Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat (a továbbiakban: 
Központ) intézményi keretei között biztosítja.” 
 
2.§ Az R. a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 

dr. Kepli Lajos                                                         dr. Kovács János 
  polgármester                                                                 jegyző  
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INDOKOLÁS 

 
 

Általános indokolás 
 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3) 
bekezdése értelmében, ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor 
a társulási megállapodásban megjelölt székhely vagy az erre kijelölt települési önkormányzat – a 
társulási megállapodásban meghatározottak szerint – a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és 
a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 
A Balatonalmádi Szociális Társulás társult önkormányzatai, a Társulási Megállapodásban a 
Balatonalmádi Város Önkormányzatát jelölték ki a rendeletalkotásra.  
A Balatonalmádi Szociális Társulás által fenntartott Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat elnevezése - 2021. január 1. napjával - Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szociális Szolgálat elnevezésre változott. 
 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 

 
Rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat ellátó intézményről.  

2.§ 
 
 

E szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 
 
 
 
 
 

dr. Kepli Lajos                                                         dr. Kovács János 
  polgármester                                                                 jegyző  

 
 

 
 
 

 
 


