
 

Lendvadedes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013.(III.29.) 

határozata a Gosztolai Falugondnoki Társulás megszűnéséről és a Gosztolai 

Falugondnoki Szolgálat szociális szolgáltató fenntartói jogának átadásáról 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Lendvadedes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a csatolt 

megállapodás-tervezetben foglalt feltételekkel 

a) elhatározza a Gosztolai Falugondnoki Társulás elnevezésű társulás 

megszüntetését,  

b) átadja a Gosztolai Falugondnoki Szolgálat szociális szolgáltató 

fenntartói jogát a Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó 

Társulás részére. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

megkötésére. 

 

Határidő:  2013. április 30. 

Felelős:  Szabadi Tamás polgármester 

 

 

T E R V E Z E T  

MEGÁLLAPODÁS 

Gosztolai Falugondnoki Társulás – nem jogi személyiségű társulás – megszüntetéséről és 

a Gosztolai Falugondnoki Szolgálat elnevezésű szociális szolgáltató 

Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás fenntartásába adásáról 

 

 

Amely létrejött Gosztola Község Önkormányzata (képviseli: Balogh Ferenc polgármester, 

jogi ellenjegyző: Szép Zsuzsanna címzetes főjegyző, székhely: 8978 Gosztola, Bánffy Miklós 

tér 1.), Lendvadedes Község Önkormányzata (képviseli: Szabadi Tamás polgármester, jogi 

ellenjegyző: Szép Zsuzsanna címzetes főjegyző, székhely: 8978 Lendvadedes, Kossuth u. 3.), 

valamint a Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás (képviseli: ……….. 

társulási tanács elnöke, pénzügyi ellenjegyző: Huzián László Györgyné pénzügyi ügyintéző, 

székhely: 8978 Rédics, Vasút u. 10.) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1.) A Gosztolai Falugondnoki Társulás megszűnése: 

1.1. Gosztola Község Önkormányzata és Lendvadedes Község Önkormányzata a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

foglalt előírásoknak megfelelően a helyi önkormányzatok társulásáról és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-ának rendelkezései szerint 

Gosztola, Bánffy Miklós tér 1. székhelyen működő, jogi személyiséggel nem 

rendelkező Gosztolai Falugondnoki Társulás elnevezésű társulást 2013. június 30-i 

hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik. 

1.2. A Gosztolai Falugondnoki Társulás által ellátott feladatokat a feladatellátás 

tekintetében jogutódként 2013. július 1-i hatállyal a Rédicsi Térségi Önkormányzati 

Feladatellátó Társulás veszi át az alábbi részletezés szerint:  

1.2.1. A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás tovább 

foglalkoztatja a Gosztola Község Önkormányzata által alkalmazandó, 2013. 

július 1-jén/1-jétől érvényes közalkalmazotti szerződéssel rendelkező 

falugondnokot. 

1.2.2. A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2013. július 1-i 

hatállyal Gosztolai Falugondnoki Szolgálat elnevezéssel átveszi a Gosztolai 



Falugondnoki Társulás szociális szolgáltató fenntartását, a Gosztola Község 

Önkormányzata által a Gosztolai Falugondnoki Társulás feladataival 

kapcsolatban: 

1.2.2.1. vállalt jogi kötelezettségeket,  

1.2.2.2. vállalt pénzügyi kötelezettségeket, 

1.2.2.3. fennálló követeléseket. 

1.2.3. Gosztola Község Önkormányzata és Lendvadedes Község Önkormányzata  

1.2.3.1. a falugondnoki szolgáltatás nyújtásához a Rédicsi Térségi 

Önkormányzati Feladatellátó Társulás részére 2013. július 1-től 

hozzájárulásként biztosítja a Gosztolai Falugondnoki Társuláshoz 

megállapított önkormányzati hozzájárulás 50 %-át,  

1.2.3.2. a 2013. június 30-ig felmerült költségekkel a féléves 

önkormányzati beszámoló keretében elszámol,  

1.2.3.3. a Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás részére a 

falugondnoki feladatokhoz biztosított hozzájárulás összegét 

korrigálja az egész évre biztosított hozzájárulás 2013. június 30-ig 

fel nem használt összegére, továbbá biztosítja a Rédicsi Térségi 

Önkormányzati Feladatellátó Társulás részére a Gosztolai 

Falugondnoki Társulás 2013. június 30-ig fel nem használt 

pénzmaradványát és egyéb bevételét. 

 

2.) A falugondnoki feladatok Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás 

általi ellátása a Gosztolai Falugondnoki Társulás működési területéhez tartozó 

települések részére: 
2.1. Gosztola Község Önkormányzata és Lendvadedes Község Önkormányzata a Rédicsi 

Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás bocsátja a Bagladi Falugondnoki 

Társulás által használt eszközöket.  

2.2. A működési területhez tartozó települések lakói a szolgáltatás iránti igényeiket a 

falugondnoknál és az adott község polgármesterénél személyesen vagy telefonon, a 

Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen, illetve írásban jelezhetik. A 

szolgáltatásra igényt tartó személy a településeken belüli szolgáltatási igényét 

minimum 1 munkanappal előbb bejelentheti és egyeztetheti a falugondnokkal, a 

településen kívüli szolgáltatási igényeket pedig 2 munkanappal előbb kell 

bejelentenie és leegyeztetnie. Azon szolgáltatási és szállítási igényeket, amelyek 

eltérnek a rendszeres tevékenységtől, a Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó 

Társulás Társulási Tanácsa elnökével kell egyeztetni. 

2.3. A falugondnoki szolgálat működésének részletes szabályait a szakmai program 

tartalmazza. A szakmai program elfogadásához a feladatellátással érintett tagok 

előzetes – minősített többséggel meghozott – hozzájárulása szükséges. A minősített 

többséghez legalább annyi feladatellátással érintett tag igen szavazata szükséges, 

amely meghaladja a feladatellátással érintett tagok szavazatának felét és az általuk 

képviselt települések lakosságszámának felét. 

2.4. A falugondnoki feladatok ellátására e megállapodásban nem rögzített kérdésekben a 

Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás társulási megállapodásában 

foglaltak az irányadók. 

 

Ezen megállapodás aláírásának napjától érvényes. 

 

Ezen megállapodást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 


