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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya  2017. 

évben a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény székhelyén és a telephelyek mindegyikén 

több ellenőrzést is lefolytatott acélból, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói 

nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. 

A Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4. szám alatt működő Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

telephelyen nyújtott „népkonyha” szolgáltatás vonatkozásában a Kormányhivatal felhívta a 

fenntartó figyelmét, hogy az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20. § a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, az étkeztetés 

esetében három különböző formát nevesít: 

• szociális konyha, 

• népkonyha,  

• egyéb főzőhely keretében nyújtott ellátás 

 

Fentiek okán az engedély népkonyha formával történő kiegészítése indokolt.  

 

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). 

 

A működési engedély módosításához a Társulási Megállapodás étkeztetéssel kapcsolatos 

rendelkezéseinek pontosítása szükségeses, melynek elengedhetetlen feltétele valamennyi 

tagtelepülés képviselő-testületének minősített többséggel meghozott egyetértő határozata. 

 

A jelenleg hatályos Társulási Megállapodást a Társulási Tanács a 16/2017.(III.14.)TT 
határozatával hagyta jóvá. A törvényi előírásoknak való megfeleltetés érdekében szükséges a 

Társulási Megállapodás módosítása és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 

elfogadása, mely az előterjesztés melléklét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására! 

Újrónafő, 2017. november 20. 

 

        Kertész Attila sk. 

     polgármester 
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Határozati javaslat:  

 

1. Újrónafő Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás Társulási Megállapodás 8.) pontja, mely a társulás által ellátott 

feladatköröket tartalmazza alábbiak szerint módosul: 

8.a. Étkeztetés 

Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 

8.aa. Szociális étkeztetés - Szociális konyha 

8.ab. népkonyha 

 

2. Újrónafő Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás Társulási Megállapodás 9.) pontja, mely a 8.) pontban felsorolt 

feladatköröket igénybevevő települések felsorolását tartalmazza alábbiak szerint 

módosul: 

8.a. Étkeztetés 

Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 

8.aa. Szociális étkeztetés - Szociális konyha 

8.ab. népkonyha 

 

Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, 

Halászi, Hegyeshalom, Hédervár, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbodak, 

Levél, Lébény, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, 

Mosonudvar, Püski, Rajka, Újrónafő, Várbalog 

 

3. Újrónafő Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

határozat 1. sz. melléklete szerinti Társulási Megállapodás tervezetét 2018. január 1. 

hatállyal aláírja.  

 

 Felelős: Kertész Attila 

 Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 


