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1.   Térségi Társulás Társulási Megállapodás  módosítása 
Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

  Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás alapdokumentuma a Társulási  Megállapodás,  amely
tartalmazza a tagok számát,  lakosságszámát,  székhelyét,  a társulásra  átruházott  feladat-  és
hatásköröket, a szolgáltatások ellátási módját, a társulási tanács szervezetére és működésére
vonatkozó  szabályokat,  a  gazdálkodásra,  kötelezettségek  gyakorlására  vonatkozó
rendelkezéseket. 

A Társulási Megállapodásban rögzítettek biztosítják a tagok részére nyújtott szolgáltatások
legitimitását  és  a  hozzájuk  kapcsolódó  állami  támogatásokat.  A Társulási  Megállapodás
jóváhagyásához, módosításához, vagy a társulás megszüntetéséhez a társulásban részt vevő
képviselő-testületek  mindegyikének minősített  többséggel  hozott  döntése  szükséges  (2011.
évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdés).

Szociális foglakoztatás átalakítása:

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Egysített Szociális
Intézmény Lengyári u-i telephelyén a Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye kiegészítő
szolgáltatásaként pályázati rendszerben működött a szociális foglalkoztatás szolgáltatás. Az
eddigi tapasztalatok azonban az átalakítás szükségességét támasztják alá, ezért 2017. április 1-
től  kezdődően  „fejlesztő  foglalkoztatás”  önálló,  más  a  Társulás  által  nyújtott
szolgáltatásokkal egyenértékű szolgáltatásként vehető igénybe.

Az eddigi tapasztalatok: 
- legnagyobb számban fogyatékosnak minősülő személyek vettek részt benn,
- a foglalkoztatás inkább munka-rehabilitáció keretében történt,
- a  fejlesztő-felkészítő  foglalkoztatásban  résztvevők  nyílt-piaci  integrációja  nem

valósult meg olyan módon, mint ahogy azt eredetileg tervezték. 

2017. március 31-ig a jelenleg hatályos szociális foglalkoztatás támogatásáról szóló szerződés
meghosszabbításra került. A 2017. április 1-től igényelhető támogatás pályázati úton nyerhető
el, melynek beadási határideje 2017. január 31. volt. A pályázattal kapcsolatos feladatok az
NRSZH-tól az SZGYF –hez kerültek.

Az ezidáig működési engedéllyel rendelkező szociális foglalkoztatás helyébe lépő fejlesztő
foglakoztatás,  mint  önálló  szolgáltatás  már  megjelenik  az  Országos  Szociális  Információs
Rendszerben,  ezért  működési  engedély  módosítást  kellett  kezdeményezni.  A  kérelem
melléklete a Társulási Megállapodás, mely tartalmazza a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatást.
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A jelenleg  hatályos  Társulási  Megállapodást  a  Társulási  Tanács  a  59/2016.  (XII.12.)  TT.
határozatával hagyta jóvá. A törvényi előírásoknak való megfeleltetés érdekében szükséges a
Társulási  Megállapodás  módosítása  és  az  egységes  szerkezetű  Társulási  Megállapodás
elfogadása. (előterjesztés 1.sz.melléklet)

Határozattervezet

1. Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás 8.) pontja, mely a társulás
által ellátott feladatköröket tartalmazza kiegészüljön alábbiak szerint:

„8. hc. fejlesztő foglalkoztatás, Lengyári u. 2.
Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
8.hd. fejlesztő foglalkoztatás, Szent István. k. u. 155.
Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény”

2. Hédervár község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. április 1.
napjától  igénybe  kívánja  venni  a  Mosonmagyaróvár  Térségi  Társulás  Kistérségi
Egyesített Szociális Intézményén keresztül, a 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.
szám  alatti  Fogyatékossággal  Élők  Nappali  Intézménye  telephelyen  biztosított
„fejlesztő foglalkoztatás”, valamint a 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u.
155. szám alatti  Fogyatékossággal Élők Nappali  Intézménye telephelyen biztosított
„fejlesztő foglalkoztatás” szolgáltatást.

3. Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete hozzájárul,  hogy a  Társulási
Megállapodás  2017.  április  1.  hatállyal  kiegészüljön  Mosonmagyaróvár  Térségi
Társulás  tagtelepüléseinek  határozatai  alapján  a  Mosonmagyaróvár  Térségi
Társulás  Kistérségi  Egyesített  Szociális  Intézményén  keresztül,  a  9200
Mosonmagyaróvár,  Lengyári  u.  2.  szám  alatti  Fogyatékossággal  Élők  Nappali
Intézménye  telephelyen  biztosított  „fejlesztő  foglalkoztatás”,  valamint  a  9200
Mosonmagyaróvár,  Szent  István  király  u.  155.  szám alatti  Fogyatékossággal  Élők
Nappali Intézménye telephelyen biztosított „fejlesztő foglalkoztatás” szolgáltatáshoz
csatlakozni kívánó települési önkormányzatokkal.

4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a jelen határozat 3. pontja értelmében a 2017.
április 1-től hatályos Társulási Megállapodás 9.) pontjában átvezetésre kerüljenek a
„fejlesztő foglalkoztatás” szolgáltatáshoz csatlakozni kívánó települések.

5. Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  a határozat  1.  sz.  melléklete szerinti  Társulási  Megállapodás tervezetét  2017.
április 1. hatállyal aláírja. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 13.

                                                                   Szabóné Németh Ágnes - polgármester         
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