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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen előterjesztésben a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának 22. 

pontjában írtaknak teszünk eleget, mely előírja, hogy a társulás évente egy alkalommal 

beszámol a tagoknak tevékenységéről.  

 

I.  

Intézmények, szolgáltatások 

 

A szolgáltatásokat a társulás fenntartásában működő 2 intézmény, a Kistérségi Egyesített 

Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Központ biztosítja. 

 

1. KESZI  

 

Szociális alapszolgáltatások 

• Étkeztetés 

• Házi segítségnyújtás  

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

• Fejlesztő foglalkoztatás – új szolgáltatás 

• Nappali ellátás  

- Idősek Klubjai 

- Fogyatékossággal Élők Nappali Intézményei  

- Hajléktalanok Nappali Melegedője 

 

Szakosított ellátások 

• Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

- Idősek Gondozóháza 

         - Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

 

• Ápolást, gondozást nyújtó intézmények   

    - „Aranykor” Idősek Otthona 

 - Idősek Otthona 

 

Az Intézmény a Tanács 2017. szeptember 26-i ülésén, továbbá a Képviselő-testület 

szeptember 21-i ülésén teljesítette beszámolási kötelezettségét a szociális alap- és szakellátási 

tevékenységről. 

 

Az idősek bentlakásos intézményei igénybevételével kapcsolatos intézkedéseknek 

köszönhetően több, a szolgáltatás területén kívüli Önkormányzat jelentette be csatlakozási 

szándékát a jogszabályi előírásnak megfelelően 2017. június 30-ig. Ennek következtében az 

idősek bentlakásos intézményeinek szolgáltatásait 2018. január 1-től Ásványráró Község 

Önkormányzata, Mosonudvar Község Önkormányzata, Rajka Község Önkormányzata, 

Mosonszolnok Község Önkormányzata csatlakozásával 22 település veszi igénybe.  

 

2. Család- és Gyermekjóléti Központ 

 

Az Intézmény a Tanács 2017. április 24-i ülésén teljesítette beszámolási kötelezettségét.  
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Gyermekjóléti és családgondozási feladatok  

• hatósági feladatok, speciális tanácsadói feladatok 

• család-és gyermekjóléti alapszolgáltatás 

• gyermekek átmeneti otthona 

• napközbeni gyermekfelügyelet – új szolgáltatás 

• szenvedélybetegeket segítő szolgálat.  

 

 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosítása következtében 2017. január 1-től 

megszűnt a családi napközi, mint szolgáltatási forma. Jelenleg Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás fenntartásában a Gyermekek Átmeneti Otthona kiegészítő 

szolgáltatásként napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást biztosít a 3-14 éves 

korosztály számára, 5 fő férőhellyel a Lengyári u. 2. szám alatti telephelyen.  

• A fenntartó a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás vonatkozásában is 

feladatellátás bővülést kezdeményezett. Ennek okán a gyermekek átmeneti otthona a 

0-3 éves gyermek és otthontalanná vált szülője együttes ellátását is biztosíthatja. 

• Várbalog Község Önkormányzata 2018. január 1. napjától csatlakozik a Család- és 

Gyermekjóléti Központ – Gyermekek Átmeneti Otthona szolgáltatáshoz. 

 

 

II. 

Gazdálkodás 

 

A társulás gazdálkodását alapvetően az ellátott szolgáltatásokhoz kapcsolódó állami források 

adják. 2017-ben az állami támogatások (336.934.394 Ft) és feladatfinanszírozáshoz 

(134.978.457 Ft) kapcsolódó források az összes bevétel 40,15%-át (471.913e Ft/1.175.166e 

Ft) teszik ki, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó saját bevételek (térítési díjak) a források 

27,23%-át (320.021e Ft/1.175.166e Ft) jelentik, a hiányzó forrást a települések biztosítják. A 

2017. évi eredeti költségvetés főösszege 1.175.166.132 Ft, az engedélyezett létszám 192 fő 

volt. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a 26/2018. (IV.24.) TT. 

határozattal elfogadta a 2017. évi költségvetési beszámolót. 

 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás felügyelet alá tartozó intézmények 

működtetési hiányának finanszírozása érdekében, 580 Ft/lakosságszám/év összegű támogatási 

célú hozzájárulást állapított meg az 54/2017.(XII.12.) TT. határozattal, 2018. évtől. 

 

 

III. 

Támogatások Társulás részéről  

 

A Tanács első ülését 2017. február 21-én tartotta, amelyen legfontosabb napirend a Társulás 

2017. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása volt. Az éves költségvetés, amely az 

azt megalapozó költségvetési koncepcióra épült, egyaránt tartalmazta az ellátandó feladatokat 

és az azok teljesítéséhez, ellátásához szükséges forrásokat.  

A társulás – anyagi lehetőségeiről és a tagtelepülések vállalásaitól függően – támogatást 

biztosított térségi programokra – nyugdíjas egyesületeknek, irodalmi folyóiratok 

megjelenésére, kórházi gép-műszervásárlásra, valamint a „Szent Kristóf” Mosonmagyaróvár 
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és Kistérsége Közhasznú Mentőalapítvány támogatására, Hansági Múzeum Moson Megyei 

tárlat 2017. évi pályázatához. 

 

 

IV. 

Tájékoztatók 

 

A tanácsülések alkalmat biztosítottak arra, hogy hatáskörébe nem tartozó, de a térség 

településeit érintő tájékoztatók, információk juthassanak el az önkormányzatokhoz: 

- Dr. Bertalan István Főigazgató főorvos úr tájékoztatása a kórházban kialakult, 

bérezéssel összefüggő szakemberhiányból adódó körülményekről. 

- Herczog Gábor, a Stiefel Eurocart Kft. ügyvezetője tájékoztatása a Szigetköz 

turisztikai térképe tárgyban. 

- a Szigetköz – Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács munkájáról szóló 

tájékoztató, 

- Horváth Gábor tűzoltó alezredes katasztrófavédelmi tájékoztatója. 

 

 

V. 

Együttműködés, együttműködési megállapodások 

 

1. Szociálpolitikai Kerekasztal 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. 

törvény 58/B. § (2) bekezdése szerint: a 2000 fő feletti lakosságszámú települési 

önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai 

kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott 

feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.  

A Szociálpolitikai Kerekasztalt a Társulás 19/2016.(II.15.)TT határozatával létrehozta, 2017. 

június hónapban tartotta éves megbeszélését, melynek egyik fő témája a drog prevenció 

kérdése volt térségünkben. Célként fogalmazódott meg az ezzel kapcsolatos negyedévente 

sorra kerülő tanácskozás, melyen a rendőrség részéről, szociális és oktatási intézmények 

részéről is képviseltetik magukat. Ennek folytatásaként 2017. augusztus 22-én drog 

prevenciós megbeszélésre került sor, ahol többek között felvetődött annak a lehetősége, hogy 

újjá szerveződjön Mosonmagyaróváron az Ifjúsági Kerekasztal.  

 

2. Fogorvosi ügyelet ellátása 

 

Többszöri tanácskozást követően, nevezett témában sajnos nem sikerült az egyenlő 

teherviseléssel létrehozott együttműködést kialakítani.  

 

 

VI. 

Pályázatok 

 

1. „Szociális étkeztetés fejlesztése konyha korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár 

térségében” 

 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a 30/2016.(IV.19.)TT. határozatával jóváhagyta 

a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában a „Szociális étkeztetés fejlesztése 
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konyha korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében” c., TOP-4.2.1-15 Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítését, fejlesztését célzó pályázat benyújtását.  

A 2016.04.01. napon befogadott támogatási kérelmet a Támogató 2017.05.05. napon kelt 

támogatási döntés szerint támogatásban részesítette. A Támogató döntése alapján 

Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.  

A Projekt összköltsége 85 000 000 Ft, azaz nyolcvanötmillió forint. A közbeszerzési eljárás 

folyamatban van.  

 

2. „Mosonmagyaróvár Család- és Gyermekjóléti Központ bővítése” 

 

A Tanács 31/2016.(IV.19.)TT. határozatával jóváhagyta a Család-és Gyermekjóléti Központ 

vonatkozásában a „Mosonmagyaróvár Család- és Gyermekjóléti Központ bővítése” c., TOP-

4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítését, fejlesztését célzó pályázat 

benyújtását.  

A 2016.04.27. napon befogadott támogatási kérelmet a Támogató 2017.05.05. napon kelt 

támogatási döntés szerint támogatásban részesítette. A Támogató döntése alapján 

Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.  

A Projekt összköltsége 150 000 000 Ft, azaz százötvenmillió forint. A közbeszerzési eljárás 

folyamatban van.  

 

 

3. „Hajléktalanszálló korszerűsítése Mosonmagyaróváron” 

 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a 2017. június 20-i ülésén a 

34/2017.(VI.20.) TT. határozattal felhatalmazta az elnököt a pályázati dokumentáció 

elkészítésére, annak benyújtására a Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatás 

(Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4.) felújítása érdekében.  

A 2017.06.28. napon befogadott támogatási kérelmet a Támogató döntése alapján vissza nem 

térítendő támogatásban részesítette.  

A Projekt összköltsége 86 000 000 Ft, azaz nyolcvanhatmillió forint. A közbeszerzési 

dokumentációi összeállítása zajlik. 

. 

 

 

VII. 

Felújítási Alap 

 

A tárgyévi felújítási és beruházási feladatok forrása a 2017. évi felújítási alapba befizetett 

összeg.  

 

Fejlesztési forrás: 

- két ütemben tagönkormányzatoktól befolyó támogatás:  7.732.500  Ft 

Ebből célirányosan, felosztásra javasolt az intézményvezetők által jelzett felújítási szükséglet: 
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KESZI ÉS CSGYK FELÚJÍTÁSI SZÜKSÉGLETEK    

SZAKMAI EGYSÉG FELÚJÍTÁSI 

JAVASLAT 

VÁRHATÓ 

KÖLTSÉG 

BRUTTÓ 

ÖSSZEG 

Megjegyzés: 

KESZI, Soproni u. 65. személyfelvonó 

felújítása 

6.280.150 Ft megvalósult 

Gyermekek Átmeneti 

Otthona 

Lengyári u. 2.  

villanyóracsere, 

elektromos hálózat 

bővítés 

1.200.000 Ft megvalósult 

MINDÖSSZESEN:   7 480 150 Ft  

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (V. 30.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2017. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és fentiekben döntést 

hozni szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2018. 05. 22. 

 

 

Lőrincz György s.k. 

      polgármester 
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