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Készült: A Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsa 2013. június 26-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) 
Kistanácstermében megtartott rendes üléséről. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa tagjai:  

Dr. Fodor Tamás  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - polgármester 

Gaál István Ágfalva Község Önkormányzata képviseletében 

Baltigh Márta  Fertőrákos Község Önkormányzata - polgármester 

Szabó Károly  Harka Község Önkormányzata - polgármester 

Grubits Ferenc  Kópháza Község Önkormányzata - polgármester 

 

Meghívottak: 

Roth Gyuláné Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet igazgatója 

Sámson Tímea Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet igazgató-helyettese 

dr. Németh Ádám Humánszolgáltatási Osztály, jogi szakreferens 

Schlégl Gabriella Közgazdasági Osztály, költségvetési és közgazdasági ügyintéző 

 

A meghívó, az előterjesztés és a jelenléti ív a jelen jegyzőkönyv szoros mellékletét képezik. 

*** 

Dr. Fodor Tamás: Köszönti a megjelenteket, és felkéri dr. Németh Ádám jogi szakreferenst, hogy 
ismertesse a Társulási Tanács mai ülésének témáját. 

dr. Németh Ádám: Tájékoztatja a Társulási Tanács tagjait, hogy a Társulási Megállapodásban 
foglaltak alapján a mai ülés napirendi pontját képező előterjesztést,és annak mellékleteit kiküldték a 
településeknek. A mai ülésen kell dönteni a Társulás, és a Társulás fenntartásában működtetni kívánt 
intézmény költségvetéséről. Az intézményi költségvetés a szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak 
miatt magasabb.  

Dr. Fodor Tamás: Megkérdezi a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük? 

Grubits Ferenc: A társult tagok pénzügyi hozzájárulásával kapcsolatban lenne az a kérdése, hogy az 
ott szereplő összeg éves szinten értendő, vagy az év hátralévő részére. 

dr. Németh Ádám: Az ott szereplő költségek az év hátralévő részére szólnak.  

Grubits Ferenc: Ennek értelmében, ha jövőre is fennmarad a társulás, akkor ez az összeg 
duplázódik? 

dr. Németh Ádám: Igen, viszont ezek a feladatok kötelezően ellátandók, és ismerve a jelenlegi 
számokat, a társulásos formában történő ellátás jelenleg költséghatékonyabb. 

Grubits Ferenc: Az intézmény létszámát is finanszírozzák a társult települések? 

dr. Németh Ádám: Igen, mivel az intézmény a társulás fenntartásában működik. A törvényi előírások 
értelmében az 59 fő a minimumlétszám. A társult tagok közül értelemszerűen, a lakosságszám 
alapján Sopronra hárul a legnagyobb teher. Ha nem lenne társulás, mindenkinek többe kerülne ezen 
szolgáltatások biztosítása.  

 



Gaál István: A társulási megállapodás ez év v égéig szól. A folytatást illetően várhatóan mikor kerül 
sor, meddig kell dönteni róla? 

dr. Németh Ádám: A mindenkori költségvetési törvény a függvénye a társulás további fenntartásának, 
ezért év végén-a költségvetési törvényben ismertetett számok figyelembe vételével-a Társulási 
Tanács felülvizsgálja a megállapodást, és annak ismeretében döntenek a folytatásról.  

Dr. Fodor Tamás: Összefoglalja az elhangozottakat, a társulás jövője a költségvetési törvényben 
meghatározottak függvénye.  

Ha más kérdés, hozzászólás, vélemény nincs, szavazásra bocsátom az előterjesztésben szereplő I. 
határozati javaslatot. 

A Társulás Tanács 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő határozatot:  

12/2013. (VI. 6.) TT. határozat 

A Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 
 
(1) A Társulási Tanács a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 76.150 E Ft-ban állapítja meg, 
költségvetési hiányt nem tervez. 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok 
és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 
határozat 1.sz. melléklete tartalmazza. 
(3) A Társulás 2013. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 2. sz. melléklete 
tartalmazza. 
(4) A Társulás 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat 
felhasználási tervet a határozat 3.sz. melléklet tartalmazza. 
(5) A Társulás többéves kihatással járó döntést nem hozott. 
(6) A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít. 
(7) Jelen határozat rendelkezéseit 2013. július 1-jétől kell alkalmazni. 
 

Felelős: Dr. Fodor Tamás Társulási Tanács elnöke 

Határidő: Azonnal 

 

Dr. Fodor Tamás: Szavazásra bocsátom az előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatot. 

A Társulás Tanács 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő határozatot:  

13/2013. (VI. 6.) TT. határozat 

A Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján 
költségvetési szervének, a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének 2013. évi 
költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 
 
(1) A Társulási Tanács a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2013. évi 
költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 77.830 E Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt 
nem tervez. 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok 
és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 
határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 
(3) Az Intézmény 2013. évi költségvetési mérlegét, illetve működési és felhalmozási célú bevételeit és 
kiadásait közgazdasági tagolásban a határozat 2. sz. melléklete tartalmazza. 



(4) A társult tagok 2013. évi pénzügyi hozzájárulásait a határozat 3. sz. melléklete tartalmazza. A 
tagok jóváhagyják, hogy a hozzájárulásaikat 2013. október 31-ig átutalják a Társulás - későbbiekben 
közölt - bankszámlájára.  
(5) Az Intézmény 2013. évi létszám előirányzatát a határozat 4. sz. melléklete tartalmazza. 
(6) Az Intézmény 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat 
felhasználási tervet a határozat 5.sz. melléklet tartalmazza. 
(7) Az intézmény közvetett támogatásokat nem biztosít. 
(8) Jelen határozat rendelkezéseit 2013. július 1-jétől kell alkalmazni. 
 
 

Felelős: Dr. Fodor Tamás Társulási Tanács elnöke 

Határidő: Azonnal 

 

Dr. Fodor Tamás: A napirend végére értünk, mivel egyéb hozzászólás nincs, a Társulási Tanács 
ülését bezárom. 

 

K. m. f. 
 
 

 
 
 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József 
Társulási Tanács Elnöke Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője 

 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
Szigeti Zsolt 
Szociális referens 


