
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 
Társulási Tanácsának 
34/2017. (IX.28). sz. nyílt határozata 
 
az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ fenntartó-
jának változásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
 

1. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a 2018.01.01. napjától a fenntartásába 
átvett Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ In-
tézményén keresztül továbbra is biztosítja a család- és gyermekjóléti szol-
gáltatás feladat ellátását az alábbi települések számára: 

Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, 
Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kis-
herend, Kozármisleny, Kovácsszénája, Kökény, Kővágószőlős, Kővá-
gótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécsud-
vard, Pellérd, Pereked, Pécs, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, 
Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd. 

 
2. A Társulási Tanács az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

és Központ (továbbiakban: Intézmény) 2018.01.01. napjával történő fenn-
tartásba vételét a meglévő feladat-ellátási körének változatlanul hagyásá-
val, az eddig is meglévő 7 telephelyének működtetésével, változatlan név-
használattal, változatlan személyi és tárgyi feltételekkel valósítja meg. Az 
Intézményt továbbra is – az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendel-
kező - költségvetési szervként működteti. 

 
3. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Intézmény működését 2018.01.01. 

napjától továbbra is a 101,5 álláshellyel biztosítja. 
 

4. A Társulási Tanács felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, hogy feladatel-
látása folyamatos biztosítása érdekében kezdeményezze a Görcsöny 
Hársfa u. 31., Kővágószőlős, Újtelep 7., valamint az Orfű, Széchenyi tér 1. 
sz. alatti ingatlanok, mint szolgáltatási telephelyek vonatkozásában az 
érintett települési önkormányzatokkal megkötött haszonkölcsön szerző-
dés módosítását. 

 
5. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Intézmény alapító okiratát 2018.01. 

01. napi hatállyal módosítja, a módosító okiratot és a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 1. és 2. mellék-
lete szerinti tartalommal adja ki; egyúttal felhatalmazza Pfeffer József el-
nököt az alapító okiratot módosító okirat aláírására.  

 
6. A Társulási Tanács felhívja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy az Intéz-

mény alapító okirata módosításának a Magyar Államkincstárnál vezetett 
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon. 

 



7. A Társulási Tanács az Intézmény 2018.01.01. napjától hatályos Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 3. melléklete szerinti tarta-
lommal jóváhagyja, egyúttal felkéri a Társulás elnökét a dokumentum 
fenntartó részéről történő záradékolásának aláírására. 

 
8. A Társulási Tanács elfogadja és jóváhagyja az Intézmény 2018.01.01. 

napjától hatályos szakmai programját az előterjesztés 4. melléklete sze-
rinti tartalommal, egyúttal felkéri a Társulás elnökét a dokumentum fenn-
tartó részéről történő záradékolásának aláírására. 

 
9. A Társulási Tanács felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy az Intéz-

mény 2018. évi költségvetését a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 
2018. évi költségvetésébe és a következő évek költségvetésébe tervezze 
be.  

 
10. A Közgyűlés felhívja az Intézmény vezetőjét, hogy a jövő évi költségveté-

sének tervezetét 2017.11.15. napjáig nyújtsa be a Pénzügyi Főosztály ve-
zetőjéhez.  

 

11. A Társulási Tanács felhívja az Intézmény vezetőjét, hogy a fenntartó vál-
tozással kapcsolatban az alkalmazottai felé munkáltatói jogköréből adódó 
tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget, a szükséges munkaügyi in-
tézkedéseket tegye meg. 

 

12. A Társulási Tanács felhívja a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az Intéz-
mény igazgatója kinevezésének módosításáról szóló okiratok elkészítésé-
ről gondoskodjon. 

 

13. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Intézmény fenntartójának változá-
sára tekintettel valamennyi telephely és a székhely vonatkozásában mű-
ködési engedély iránti kérelmet nyújt be a Baranya Megyei Kormányhiva-
talhoz. 

 

14. A Társulási Tanács elkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a működési 
engedélyek iránti kérelmek benyújtásáról intézkedjen. 
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A kiadmány hiteléül:  
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