Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

66-7/2011.

JEGYZŐKÖNYV
a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről

Rendeletek:

Határozatok:
50/2011.(IV.18.)
51/2011.(IV.18.)
52/2011.(IV.18.)
53/2011.(IV.18.)

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás VII. sz. módosítása
Társult iskolák 2010. évi zárszámadásához hozzájárulás
Társult iskolák költségvetésének jóváhagyásához, módosításához
hozzájárulás
A Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
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Jegyzőkönyv
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 18-án 17:00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Nagy Dániel
Demeter Zoltán
Füri József
Gerencsér Attila
Ifj. Hollósi Dezső
Nánási László
a Képviselő-testület tagjai

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradását jelezte:
Dr. Dávid-Nagy Krisztina

alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívottak:
Járfás Péterné
Schweibert Jánosné

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné
köztisztviselő, jegyzőkönyv hitelesítőknek Gerencsér Attila és Demeter Zoltán képviselőt. Ismerteti a
tervezett napirendi pontot:

1.)

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás VII. sz. módosítása
Előterjesztő: polgármester

2.)

Társult iskolák 2010. évi zárszámadásához, valamint költségvetés módosításához való
hozzájárulás
Előterjesztő: polgármester

3.)

Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: polgármester

Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület határozat hozatal nélküli jóváhagyó szavazását a
jegyzőkönyv vezetőjére, a jegyzőkönyv hitelesítőkre.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal határozat hozatala nélkül jóváhagyja a
polgármester által beterjesztett jegyzőkönyv-vezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

Napirendi pontok tárgyalása:
1./ Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás VII. sz. módosítása
Előterjesztő: polgármester
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Nagy Dániel polgármester
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás kérte, hogy a nehéz gazdasági helyzetre való
tekintettel, valamint a gazdasági helyzet szükségesség tette az átszervezések szükségességét. Így
ennek megfelelően a Kistérségi Társulásnál működő munkahelyeket a Székesfehérvár Város
Polgármesteri Hivatala munkaszervezetébe kívánnák beépíteni. Ennek megfelelően a saját
munkaszervezetük tudná előkészíteni az anyagokat a kistérségi ülésekre, így az ügyintézés teljes
egészben a városházán bonyolódna le. A Megállapodás VII. számú módosítása ennek megfelelően
készült el.
A Többcélú Kistérségi Társulás arról döntött, hogy a Székesfehérvári Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal vezetője maradjon továbbra is a vezetője a Társulásnak, így bevontan a város szárnyai alá.
A Társuláson belül működő „Helyi Vidékfejlesztési Iroda” megszűnt és helyébe a „Nonprofit Kft”
lépett.
Ez a módosítás csak akkor lép hatályba, ha minden társult önkormányzat elfogadja. Ha maradni akar
az önkormányzatunk a kistérségben, akkor ezt a módosítást el kellene fogadnunk.
Más hozzászólás, észrevétel, javaslat a témához nem volt, így szavazásra tette fel a kérdést a
polgármester: Elfogadja-e a képviselő-testület a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás VII. számú módosításáról készült határozati javaslatot?
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2011. (IV.18.) önkormányzati határozata
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás VII. számú módosításáról
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodás VII. sz. módosítására vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi
döntéseket hozza:
I.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Székesfehérváron, 2005. május 6.-napján kelt Társulási
Megállapodását 2011. június 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a VII. számú
módosítás:
1.

A Társulási Megállapodás I/3.2. pontjának első bekezdésében a „kíván benyújtani” és a
második bekezdésben a „vállalják”, VIII/14.1. pontjában „részesül" mondatrészek hatályukat
vesztik, helyükbe a „nyújtott be”, „vállalták”, „részesült” mondatrészek lépnek.

2.

A Társulási Megállapodás I/5. pontja kiegészül az alábbi bekezdésekkel:
„2009. január 1-i adatok szerint:
2010. január 1-i adatok szerint:

137.402 fő
137.248 fő”

3.

A Társulási Megállapodás I/6. pontjában a 2004. évtől 2008. évig terjedő állandó népességszám
adatok hatályukat vesztik, helyükbe a 2010. évi népesség adatok lépnek.

4.

A Társulási Megállapodás I/10.4. pontjában, továbbá a munkaszervezeti feladatokra vonatkozó
rendelkezésekben a „Székesfehérvári Kistérségi Iroda” hatályát veszti, helyébe „Székesfehérvár
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Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala”, illetve a továbbiakban a
„Polgármesteri Hivatal” lép.
5.

A Társulási Megállapodás I/11.1. pontja kiegészül „a 10.4. pont szerint, továbbá”
mondatrésszel.

6.

A Társulási Megállapodás I/13. pontja kiegészül az alábbi 13.5., 13.6. pontokkal, ezáltal a
korábbi 13.5. pont számozása 13.7. pont számozásra változik:
„13.5. A mikro-körzeti társulásokban a kistérségbe nem tartozó önkormányzatok is részt
vehetnek, az adott ágazati közös feladatellátásban rész vállalva.
Ezen közös feladatellátásban való részvétel jelen Társulási Megállapodásban foglalt
szabályok szerint történhet, ezáltal a székesfehérvári kistérségbe nem tartozó
önkormányzat közös feladatellátáshoz csatlakozása a Társulási Megállapodás
módosítását nem igényli.
13.6. A mikro-körzeti társulás nevében a székesfehérvári kistérségbe tartozó mikro-körzeti
társulás székhely Önkormányzata jár el, a nem tagi önkormányzatokra is kiterjedő egyes
ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami kiegészítő hozzájárulás(ok) igénylésére a
Társulási Tanács jogosult.”

7.

A Társulási Megállapodás II/4., III/6. és IV/1.3.13.-1.3.14. pontja hatályukat vesztik.

8.

A Társulási Megállapodás IV/1.4.2. és 1.8.3. pontjában a „Kht-vel, a kistérségi
koordinátorokkal, kistérségi tanácsadókkal, a Helyi Vidékfejlesztési Irodával” mondatrész
hatályát veszti, helyébe a „Nonprofit Kft-vel” megnevezés lép.

9.

A Társulási Megállapodás IV/1.5.1. pontjában az „1.5.1.” pontra történő hivatkozás hatályát
veszti.
A Társulási Megállapodás IV/1.5.2.3. pontjában az „1.3.15.” pontra történő hivatkozás helyébe
„1.3.16.” pont lép.

10.

11.

A Társulási Megállapodás IV/1.6.2.a. pontjában és a továbbiakban a „Közép-Dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal” hatályát veszti, helyébe a „Fejér Megyei Kormányhivatal”
megnevezés lép; az 1.6.2.b. pontjában a „Közép-Dunántúli Regionális” megnevezés helyébe a
„Fejér Megyei” megnevezés lép.

12.

A Társulási Megállapodás IV/2.1. pontja, továbbá a 2.2. pontban az „és fogorvosi” mondatrész
hatályukat vesztik.

13.

A Társulási Megállapodás IV/2.2.5. pontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár Fejér
Megyei Igazgatóságával” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Fejér Megyei Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervével” mondatrész lép.

14.

A Társulási Megállapodás IV/2.3., 2.6., 3.1., 3.3., 3.4., 3.10., 4.3., 4.6., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.,
5.3.2., 5.3.4., 5.3.5., 5.3.7., 5.3.9., 5.3.10., 5.3.11., 5.5., 5.6., 5.9., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 7.1., 7.2.,
7.3., 8.1., 8.2., 8.3., 8.5., 8.7., és 11.1. pontjaiban a feladatokra vonatkozó megfogalmazások
kijelentő módja feltételes módra változik.

15.

A Társulási Megállapodás IV/2.4., 3.2., 3.9., 4.4., 4.5., 5.3.1., 5.3.3., 5.3.6., 5.7., 7.4., 8.4., 8.6.,
8.8., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.7., és 10.7. pontjai hatályukat vesztik.
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16.

A Társulási Megállapodás IV/3.5. pontjában a „koordinálja” mondatrész helyébe a
„költségvetési lehetőségei függvényében biztosítja” mondatrész lép.

17.

A Társulási Megállapodás IV/3.6. pontja kiegészül a „költségvetési lehetőségei függvényében”
mondatrésszel.

18.

A Társulási Megállapodás IV/3.7. pontja kiegészül a „Társulás” megnevezéssel, továbbá a
„majd az előkészítést követően döntés a működtetésről” mondatrész hatályát veszti, helyébe
az „előkészítését javasolhatja” mondatrész lép.

19.

A Társulási Megállapodás IV/3.8. pontjában a „koordinálja a kistérségben a családsegítő
központok létrehozását” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a kistérség abban részt vállaló
önkormányzatai területén biztosítja a családsegítést” mondatrész lép.

20.

A Társulási Megállapodás IV/3.11. pontban a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata” megnevezés hatályát veszti, helyébe a „IX/1. pontban felsorolt
Önkormányzatok” mondatrész lép.

21.

A Társulási Megállapodás IV/4.2. pontja kiegészül a „gyermekjóléti központi feladatokat”
mondatrésszel.

22.

A Társulási Megállapodás IV/4.6. pontja kiegészül „a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. – továbbiakban: Gyvt. – 94. §-ban meghatározott”,
valamint az „alapellátási” mondatrészekkel.

23.

A Társulási Megállapodás IV/4.7. pontjában a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata,
Iszkaszentgyörgy
Község
Önkormányzata,
Sárkeresztes
Község
Önkormányzata, Moha Község Önkormányzata és Úrhida Község Önkormányzata, Bakonykúti
Község Önkormányzata, Csór Község Önkormányzata, Nádasdladány Község Önkormányzata,
Pátka Község Önkormányzata, Sárkeszi Község Önkormányzata, Szabadbattyán Nagyközség
Önkormányzata és Zámoly Község Önkormányzata” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a
IX/2. pontban felsorolt Önkormányzatok” mondatrész lép.
A Társulási Megállapodás IV/5.2. pontjában a „biztosítja” mondatrész helyébe a „segíti”
mondatrész lép, továbbá a „többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások
évenkénti normatív működési támogatásáról” szóló Kormányrendelet, illetőleg” mondatrész
hatályát veszti; a IV/5.3.9. pontjában az „ellátja” szó helyébe a „közreműködhet” lép, s
kiegészül az „ellátásában” mondatrésszel; a IV/5.4. pontban a „pszichológiai és
gyógytestnevelési” mondatrész hatályát veszti.

24.

25.

A Társulási Megállapodás IV/9.6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 9.6. pont lép:
„9.6. A Társulás keretében közösen ellátott feladatok megvalósítására, illetőleg általa
fenntartott Intézmény(ek) működési költségeinek biztosítására pályázatot(okat) nyújthat
be.”

26.

A Társulási Megállapodás IV/10. pontjában az „Ennek keretében: 10.1.” szövegezés hatályát
veszti, helyébe az alábbi mondatrész lép: „A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Társulás
megállapodást köt a Polgármesteri Hivatallal, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatával. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a Polgármesteri Hivatal milyen
módon”, továbbá kiegészül „A Polgármesteri Hivatal ennek keretében:” szövegrésszel.
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27.

A Társulási Megállapodás IV/10.5. pontjában az „igény szerint” mondatrész hatályát veszti,
helyébe „az ellenőrzéssel érintett társult önkormányzatok” mondatrész, továbbá a
„tájékoztatót” helyébe a „jelentést” megnevezés lép.

28.

A Társulási Megállapodás IV/11.4. pontjában az „ügyfélszolgálati funkciók ellátása elektronikus
úton is” mondatrész hatályát veszti, a 11.5. pontjában a „koncepciója létrehozása, s az abban
meghatározottak végrehajtása” mondatrész helyébe a „koncepcióját kidolgozhatja”
mondatrész lép.

29.

A Társulási Megállapodás IV. pontja kiegészül az alábbi 12. ponttal:
„12. A IV/2.-IV/11. pontban felsorolt közös feladat-ellátási lehetőségek körében a Társulás
általi feladatellátáshoz szükséges, hogy a feladatellátást igénylő tagi önkormányzatok
Képviselő-testületei határozattal döntsenek az igény bejelentéséről – annak kezdő
hatályát megjelölve – s nyilatkozzanak a közös feladatellátás körében keletkező – állami
költségvetési, illetőleg egyéb támogatások által nem fedezett – többletköltségek
viselésének vállalásáról.”

30.

A Társulási Megállapodás V/1.2. pontjában „a saját belső szabályzatuk szerint” mondatrész
hatályát veszti, helyébe a „Képviselő-testületei testületi határozattal előzetesen” mondatrész
lép.

31.

A Társulási Megállapodás V/2.2. pontja kiegészül a „megszűnése” mondatrésszel, továbbá a
„kiválással „a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről”
szóló 244/2003. (XII. 18.) számú Kormányrendeletben meghatározott eljárási rendben, a 2004.
évi CVII. tv.” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Tkt.”, a 2.3. pontban a „fenti” megnevezés
helyébe a „2.1. pontban rögzített” mondatrész lép.

32.

A Társulási Megállapodás V/2.4.3. pontjában a felsorolás a., b., c. pontokra módosul, a b.
pontban a „költségvetési hozzájárulást” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „működési
költségelőleget, valamint zárszámadást követően az önkormányzatot terhelő működési
költség-hozzájárulás és működési költségelőleg különbözetét” mondatrész lép; az V/3.2. pont,
mely szerint „az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként
kapott összeget” mondat hatályát veszti.

33.

A Társulási Megállapodás V/3.3. pontjában „munkaszervezete a Székesfehérvári Kistérségi
Iroda” mondatrész helyébe a „munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal”
mondatrész lép, továbbá a 4.1. pontban a „valamint a Társulás munkaszervezete” mondatrész
hatályát veszti.
A Társulási Megállapodás V/5.3. pontja kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel:

34.

„A polgármester másik polgármestert is írásban meghatalmazhat a képviseletre eseti
megbízással a Tktv. 5. § (2) és Tftv. 10/D. § (3) bekezdése alapján.”
Az 5.4. pontban a harmadik mondat kiegészül a „teljes és a” mondatrésszel.
35.

A Társulási Megállapodás V/6.3. pontjának első mondata kiegészül az „valamint ellátja a
Társulás működésével kapcsolatos kiadmányozási, köztelezettség-vállalási és utalványozási
feladatokat” mondatrésszel, továbbá a második mondatban a „külön meghatalmazás nélkül”
mondatrész hatályát veszti, valamint kiegészül „a Társulás működésével kapcsolatos
kiadmányozási, köztelezettség-vállalási és utalványozási feladatokat elnök általi
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felhatalmazással a Társulás belső szabályzatában meghatározottak szerinti elnökhelyettes látja
el” mondatrésszel.
36.

A Társulási Megállapodás V/9.3. pont utolsó bekezdésében az „intézkedéséről” mondatrész
hatályát veszti, továbbá a „Tanács elnökét írásban” mondatrész helyébe a „Tanácsot ülésén”
mondatrész lép.

37.

A Társulási Megállapodás V/12.1.. pontjában „a Társulási Tanács által 2005. november 29napján kiadott alapító okirattal költségvetési szervként alapított Székesfehérvári Kistérségi
Iroda – melynek székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tolnai út 34. sz. –„ hatályát veszti, helyébe a
„2011. június 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal” mondatrész lép.

38.

A Társulási Megállapodás V/12.2.3. pontjában „a kistérségi koordinátorokkal, kistérségi
tanácsadókkal, a Helyi Vidékfejlesztési Irodával” mondatrész hatályát veszti.

39.

A Társulási Megállapodás V/12.2.8. pontjában „a Székesfehérvári Kistérségi Iroda vezetője”
mondatrész hatályát veszti, helyébe „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
jegyzője, avagy általa írásban felhatalmazott köztisztviselő” mondatrész lép.

40.

A Társulási Megállapodás V/12.3., 12.4., 12.5. és 12.6. pontjai hatályukat vesztik, helyükbe az
alábbi pontok lépnek:
„12.3. A Társulási Tanács s a munkaszervezeti feladatokat Polgármesteri Hivatal 2011. június
1-jei hatállyal létrejövő külön Megállapodás keretében rögzítik:
12.3.1. a foglalkoztatotti létszámot, a foglalkoztatási költségeket, mellyel a
munkaszervezeti feladatok teljesíthetők,
12.3.2. a működéssel felmerülő dologi költségek előirányzatát,
12.3.3. melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének ismeretében a
felek felülvizsgálnak, s közösen módosítanak azon elv figyelembe vételével,
hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásának összköltsége lehetőség szerint
ne haladja meg a mindenkori éves költségvetési törvény által meghatározott, a
munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira biztosított támogatási
összeget, továbbá az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által területfejlesztési
feladatokra biztosított hozzájárulás együttes összegét.
A Polgármesteri Hivatal kistérségi feladatokat ellátó foglalkoztatotti létszáma
minimum 4 álláshely.
12.4.

A Polgármesteri Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó –
foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Jegyzője gyakorolja.
A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselőt, aki a Társulási Tanács
tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra jogosult, melyről
– s annak változásairól – a Tanács tagjait tájékoztatja.

12.5.

A Társulási Tanács a Székesfehérvári Kistérségi Iroda költségvetési szervet – mely a
munkaszervezeti feladatokon túlmenően a családi napközi működtetési feladatokat is
ellátta – az Áht. 95. § (2) bekezdés szerinti beolvadással szünteti meg akként, hogy:
12.5.1. a munkaszervezeti feladatok tekintetében s azt ellátó közalkalmazottak
vonatkozásában jogutódnak a Polgármesteri Hivatal,
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12.5.2. a családi napközi feladatok, s ezen álláshelyen foglalkoztatottak tekintetében
jogutódnak a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
– továbbiakban: Intézmény - minősül.
12.6.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítását, a Társulási Tanács az Intézmény alapító okiratának
módosítását a 12.3. pontban foglalt hatállyal, a Társulási Tanács a Székesfehérvári
Kistérségi Iroda megszüntető okiratát 2011. május 31-i hatállyal a 12.5. pontban foglalt
tartalommal adják ki.”

41.

A Társulási Megállapodás V/13.1.1. pontja, valamint a 13.1.2. pontjában „a további
intézmények alkalmazottai esetében” mondatrész hatályát veszti.

42.

A Társulási Megállapodás VI/1.13.2. pontjában a „VI/1.7.” pont „VI/1.7.2.” hivatkozásra
módosul, továbbá az I. számú módosítás alapján hatályát vesztett 1.13.5. pont ismét
hatályossá válik, ezáltal az 1.13.5. – 1.13.8. pontok számozása 1.13.6. – 1.13.9. számozásra
módosul.

43.

A Társulási Megállapodás VI/1.15.4. pontja kiegészül „a Társulás tagjával szembeni inkasszó
benyújtásáról döntés” mondatrésszel, az 1.15.6. pontja kiegészül „az V/12.3. Megállapodás
megkötése” mondatrésszel, az 1.15.7. pontjában „évi tagi költségvetési hozzájárulás”
mondatrész helyébe „működési költségelőleg, valamint zárszámadást követően az
önkormányzatot terhelő működési költség-hozzájárulás és működési költségelőleg
különbözetének” mondatrész lép. Az 1.15.20. pontban „A Székesfehérvári Kistérségi Iroda
vezetői álláshelyére pályázati felhívás közzététele, a vezető megbízása, megbízásának
visszavonása, vele szemben fegyelmi eljárás elrendelése, a fegyelmi tanács feladatainak
ellátása, a fegyelmi büntetés kiszabása, s a vezetői megbízással egyidejű illetményének”
megállapítására vonatkozó mondatrész helyébe „A Társulási Tanács által fenntartott
Intézmények magasabb vezetői jutalmának” mondatrész lép, továbbá az. 1.15.23. pontban „a
mindenkori költségvetési törvényben meghatározott esetekben” mondatrész hatályát veszti.

44.

A Társulási Megállapodás VI/1.16. pontjában „a Tkt. 14. § (16) bekezdése és” mondatrész
hatályát veszti, helyébe „a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló
1997. évi CXXXV. tv. – továbbiakban: Ttv. –„ mondatrész lép.

45.

A Társulási Megállapodás VI/1. pontja kiegészül az alábbi 1.17. ponttal:
„1.17. A Társulás keretében az Intézmény tevékenységi körébe tartozó szociális alapellátások
intézményi térítési díjainak az önkormányzati rendeletben szabályozására, s annak
mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jogosult.”

46.

A Társulási Megállapodás VII/2.6. pontjában a „hozzájárulási” mondatrész hatályát veszti,
helyébe „a működési költségelőleg, és zárszámadást követően az önkormányzatot terhelő
működési költség-hozzájárulás és működési költségelőleg különbözete” mondatrész lép.

47.

A Társulási Megállapodás VIII. pontjának főcíme kiegészül „a társulás gazdálkodása”
szövegrésszel.

48.

A Társulási Megállapodás VIII/6.6. és 9.5. pontjában a „Székesfehérvári Kistérségi Iroda
vezetője” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Jegyzője, avagy általa írásban felhatalmazott köztisztviselő” mondatrész lép.
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49.

A Társulási Megállapodás VIII/7.3.8. pontja, továbbá a 7.4. pont második bekezdése hatályát
veszti.

50.

A Társulási Megállapodás VIII/8.3.4. pontja kiegészül az „is”, valamint „a Társulási Tanács
egyedi döntése esetén” mondatrészekkel.

51.

A Társulási Megállapodás VIII/14.2. pontjában a „36/2005.(III.1.)” kormányrendelet szám
hatályát veszti, valamint kiegészül a „Korm. rendelet” mondatrésszel.

52.

A Társulási Megállapodás VIII. pontja kiegészül az alábbi 15. ponttal:
„15. A Társulás gazdálkodására vonatkozó általános és speciális szabályok:
15.1. A Társulás az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, s azok végrehajtási
jogszabályai szerint gazdálkodik, pénzügy-gazdálkodási feladatait a Polgármesteri
Hivatal látja el.
15.2. A Társulás költségvetése magában foglalja az Intézmény költségvetését is. A
költségvetési határozatban az Intézmény kiemelt előirányzatait feladatonként
külön-külön szerepeltetni szükséges. A költségvetésben elkülönítetten meg kell
határozni az év közben átadandó normatívák összegét, jogcímenként, különös
tekintettel az általános működési támogatásra.
15.3. A Társulás általi Intézmény fenntartása az Intézmény működési területe által nem
érintett Önkormányzatok terhére többlet költséget nem eredményezhet.
15.4. Az Intézmény költségvetésének részét képezik az Intézmény elhelyezését szolgáló
ingatlanok bérleti, avagy használati díjai, továbbá az üzemeltetési (fűtés, világítás,
telefon, telefax, Internet, portaszolgálat, takarítás, stb.) költségei, a további dologi
költségek és a személyi juttatások – azok járulékaival – előirányzatai, az ellátottak
juttatásai, továbbá valamennyi az Intézmény működésével kapcsolatban felmerülő
előbbiekben nem nevesített költségek.
A IX./9.1.1-9.1.5 pontban nevesített nem székesfehérvári önkormányzati tulajdonú
telephelyeken felmerülő üzemeltetési költségek számítása az Intézmény általi
igénybevétellel arányos módon – helyiségenként összköltség/m2 igénybevétel
tartama a teljes munkahéthez viszonyítottan – történik.
15.5. A gazdálkodási feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos
költségek fedezetéül lehetőség szerint az (mindenkori éves költségvetési
törvényben meghatározott) általános működési költségek, valamint a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által területfejlesztési feladatokra biztosított hozzájárulási
összeg szolgál.
15.6. A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapítása során összegszerűen
határozza meg a közösen ellátott feladatok önkormányzati többletköltségeinek
összegeit, mint önkormányzati működési költségelőleget. A lakosságszám alapján
megállapított összegeknél a tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszám az
irányadó.
A feladatonkénti önkormányzati többletköltségek meghatározása tervezéskor:
15.6.1. A költségvetés elkészítése során a kiadások és bevételek meghatározása
elkülönítetten, feladatonként történik.
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15.6.2. Többletköltség: az adott feladatnál a kiadás normatívával, egyéb saját
bevétellel, támogatásértékű működési bevétellel és államháztartáson
kívülről átvett pénzeszközzel nem fedezett része.
15.6.3. A logopédiai nevelésnél és tanácsadásnál, illetve az orvosi ügyeletnél a
kiadás összegének meghatározásakor a feladatot ellátó intézmény által
szolgáltatott költségvetési tervezetet szükséges irányadónak tekinteni.
Az önkormányzatonkénti többletköltségek vetítési alapja tervezéskor
15.6.4. A Kistérségi Alap, logopédiai és nevelési tanácsadás, családsegítés, orvosi
központi ügyelet esetében a teljes lakosságszám,
15.6.5. gyermekjóléti alapellátás esetében a 0-17 éves korú lakosságszám,
15.6.6. házi segítségnyújtás esetében az önkormányzat közigazgatási területén
ellátottak után a tárgyévre igényelt állami hozzájárulás feladatmutatója,
15.6.7. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az önkormányzat
közigazgatási területén az előző év november 30. napján kihelyezett
jelzőkészülékek száma.
15.7. A költségvetés meghatározásával egyidejűleg kerül sor az önkormányzati
működési költségelőlegek meghatározására. Az Önkormányzatok az Őket terhelő
hozzájárulások összegét havi bontásban, havonta előre a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulás Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 1202300800117180-00100009 számú költségvetési számlájára átutalással a hónap 5.
napjára
szóló
esedékességgel
teljesítik.
A költségvetési határozat elfogadását megelőző időszakban az előző évi működési
költségelőleg egy tizenkettedét kell utalni minden hónap 5. napjáig.
15.7.1. Amennyiben a költségviselő Önkormányzat többletköltség viselési
kötelezettségének nem tesz, avagy késedelmesen tesz eleget, s emiatt a
Társulási Tanácsnak likvidhitelt kell igénybe vennie, úgy a hitelfelvétel
költségei és annak kamatai a nem, avagy késedelmesen teljesítő
Önkormányzattal szemben, mint kárigény érvényesíthetők, a Társulási
Tanács egyedi döntése alapján.
15.7.2. A Társulási Tanács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen
teljesítő Önkormányzattal szemben a késedelem időtartamára az utalandó
összeg után a Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére, a
Társulási Tanács egyedi döntése alapján.
15.8. Elszámolás
A feladatonkénti önkormányzati többletköltségek meghatározása elszámoláskor:
15.8.1. Év közben a feladatokat érintő kiadásokat és bevételeket elkülönítetten
kell könyvelni. Azon feladatok esetén, ahol a hatályos szakfeladatrend
szerint egy szakfeladat több feladatot foglal magában, kódokra történő
bontás szükséges.
15.8.2. A logopédiai nevelésnél és tanácsadásnál illetve az orvosi ügyeletnél a
kiadás összegének meghatározásakor a feladatot ellátó intézmény által
szolgáltatott beszámolót szükséges figyelembe venni.
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15.8.3. A Polgármesteri Hivatal elszámolást köteles benyújtani a munkaszervezeti
feladatok ellátásával kapcsolatban, kiemelten a személyi juttatások és
járulékok, valamint dologi előirányzatok vonatkozásában.
15.8.4. A 15.4. pontban meghatározott önkormányzatoknak éves kimutatást kell
benyújtani az Intézményt terhelő dologi kiadásaikról
Az önkormányzatonkénti többletköltségek vetítési alapja zárszámadásakor:
15.8.5. A Kistérségi Alap, logopédiai és nevelési tanácsadás, családsegítés, orvosi
központi ügyelet esetében a teljes lakosságszám,
15.8.6. gyermekjóléti alapellátás esetében a 0-17 éves korú lakosságszám,
15.8.7 házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az
önkormányzat közigazgatási területén ellátottak után a tárgyévre
teljesített állami hozzájárulás/támogatás feladatmutatója.
A költségvetési évre vonatkozó önkormányzati működési költség-hozzájárulás az
adott évre vonatkozó költségvetési beszámoló (zárszámadás) keretében történik,
melynek alapján:
15.8.8. Az érintett Önkormányzatoknak az általuk már a 15.7. pont szerint
megfizetett önkormányzati működési költségelőlegen felüli további
tényleges költségkülönbözetet a zárszámadás jóváhagyását követő 30
napon belül kell megtéríteniük.
15.8.9. Amennyiben a 15.7 pont szerinti többletköltségek a ténylegesen felmerült
költségeket meghaladják, úgy annak összege a következő évre vonatkozó
térítésbe beszámításra kerül a zárszámadást követő 60 napon belül, a
költségvetési határozat módosításával.
15.9 A költségek feladatonkénti felosztása:
15.9.1. A személyi juttatások és járulékok azon feladatoknál kerülnek
meghatározásra, amely feladaton a munkavállaló dolgozik.
15.9.2. A dologi kiadások felvezetése azon feladatnál történik, amely feladatnál
felmerül, ennek tényét a feladat elnevezésének felvezetése igazolja az
adott számlán, átutaláson.
15.9.3. Az Intézményi Iroda személyi juttatás és járulék kiadásai egyenlő arányban
kerülnek felosztásra az Intézmény feladatai között- a helyettes szülői
szolgáltatást kivéve.
15.9.4. A felosztást analitikával szükséges alátámasztani.
15.9.5. A fentieken túl felmerülő felosztási, elszámolási elveket az adott évre
vonatkozó költségvetési koncepció és költségvetési határozat tartalmazza.
15.10. A Társulás éves költségvetésének előkészítése:
15.10.1. A munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal a Társulás
költségvetési koncepcióját az Áht. által meghatározott időpontban
készíti elő.
A költségvetési koncepció tartalmazza:
• következő évre vonatkozó feladat-ellátási tervet,
• a feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket, az ismert
kötelezettségeket és tervévi bevételeket alapul véve,
• a költségek felosztásának elveit, melyeket a Társulási Megállapodás
nem tartalmaz.
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A költségvetési koncepciót a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérése
után a Társulás Elnöke terjeszti a Tanács elé.
15.10.2. A költségvetési koncepció elfogadásával egyidejűleg a Tanács határoz a
költségvetés további munkálatairól.
A Polgármesteri Hivatal az Intézmény vezetőjének közreműködésével
elkészíti a költségvetési határozat tervezetét az Áht., és „az
államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009. (XII.19.)
kormányrendeletben meghatározott szerkezetben, az ott meghatározott
időpontig. A tervezet tartalmazza a 15.2. pont szerinti önkormányzati
működési költségelőlegek összegeinek várható mértékét. A költségvetés
tervezésekor be kell kérni az orvosi ügyelet, a logopédiai ellátás és
nevelési tanácsadás költségvetési keretszámait, valamint az
önkormányzatoknál felmerülő dologi költségek tervezett összegét.
15.10.3. A munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal által
elkészített költségvetési határozat tervezetét a Társulás Elnöke február
15-éig nyújtja be a Társulási Tanácsnak. Ha a költségvetési törvény
kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, akkor a határidő a
kihirdetést követő 45. nap. A költségvetési határozat tervezete
véleményezésre megküldésre kerül az önkormányzatoknak. A képviselőtestületek a tervezet kézhezvételétől számított 10 napon belül kialakítják
véleményüket. A többletköltséget viselő önkormányzat a 15.10.4.
pontban foglalt határidőn belül nyilatkozik arról, hogy egyetért-e a
tervezettel. Amennyiben nem ért egyet, úgy meg kell jelölni, hogy mely
tételek vonatkozásában van eltérő álláspontja, s ez esetben javaslatot
kell tennie a kifogásolt előirányzat módosítására.
15.10.4. A Polgármesteri Hivatal kijelölt köztisztviselője kötelezettsége az
egyeztetés a többletköltséget viselő önkormányzat képviselőivel.
Amennyiben a többletköltség viselésére köteles önkormányzat a
tervezet kézhezvételét követően legkésőbb 15 napon belül nem
nyilatkozik, úgy az részéről elfogadottnak tekintendő.
15.10.5. Év közben minden olyan költségvetés-módosítás esetében megilleti a
többletköltséget viselő önkormányzatot a véleményezési jogkör, amely
az önkormányzati működési költség-hozzájárulás mértékét módosítja.
15.10.6. A Polgármesteri Hivatal –az illetékes önkormányzat írásbeli kérelme
alapján - köteles minden olyan analitikus nyilvántartást, normatíva
igénylés/lemondás adatait a többletköltséget viselő önkormányzat
részére – erre irányuló igény esetén – megküldeni, amely a
beszámolókat, tervezéseket alátámasztja.
15.10.7. Az érintett Önkormányzatokat terhelő többletköltségek összegét, mint
működési költségelőleget, a Társulás - az Intézmény költségvetését is
magában foglaló - éves költségvetése meghatározása során a 15.10.3.15.10.5. pontokban részletezett eljárást követően állapítja meg. A
hozzájárulások összegeit éves költségvetésükben külön előirányzatként
szerepeltetik a költségviselő érintett Önkormányzatok.
15.10.8. A Társulás tagjai a Társulás éves költségvetése végrehajtása
(zárszámadás) keretében a többletköltségek viselése tekintetében annak
számszaki ismeretében egymással – a 15.8. pontban foglaltakkal azonos
módon – elszámolnak.
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15.10.9. A Többcélú Kistérségi Társulás a Társulás keretében működő intézményi
társulások részére, valamint belső ellenőrzési feladatokra az állami
költségvetési kiegészítő támogatások összegét, annak megérkezését
követő 15 banki napon belül az intézményi társulás székhelye szerinti
Önkormányzat részére átadja. Ezen támogatásokkal az év végei
elszámolás keretében a 15.8. pontban foglaltakkal egyezően elszámol.
15.10.10. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást
(önkormányzati működési költségelőleg) nem teljesítő, avagy részben
teljesítő Önkormányzattal szemben - amely a Társulási Tanács elnöke
írásbeli felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési
póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének - a Társulási Tanács
döntése alapján azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be,
mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.”
53.

A Társulási Megállapodás IX/1. pontjában a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata teljes közigazgatási területére kiterjedően” mondatrész helyébe a „szociális
alapellátások közül” mondatrész lép, a „37/D. §” hivatkozás hatályát veszti, helyébe a „37/A. §”
hivatkozás lép, továbbá kiegészül az alábbi mondatrészekkel:
„a 63. §-ában rögzített házi segítségnyújtás, valamint a 65. §-ában meghatározott
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”
„az abban résztvevő:
1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,
1.2. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata,
1.3. Sárkeresztes Község Önkormányzata,
1.4. Moha Község Önkormányzata,
1.5. Úrhida Község Önkormányzata,
1.6. Bakonykúti Község Önkormányzata,
1.7. Csór Község Önkormányzata,
1.8. Nádasdladány Község Önkormányzata,
1.9. Pátka Község Önkormányzata
1.10. Sárkeszi Község Önkormányzata,
1.11. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata,
1.12. Zámoly Község Önkormányzata,
1.13. Kőszárhegy Község Önkormányzata (kiv. családsegítés, és adósságkezelési tanácsadás)
közigazgatási területére kiterjedően.”

54.

A Társulási Megállapodás IX/2. pontjának első bekezdése kiegészül „a Gyvt. 39. § - 40. §-aiban
meghatározott” és a „(kiv. gyermekjóléti központ), a 43. §-a alapján a családi napközi, valamint
a 49. §-ában meghatározott helyettes szülői ellátási” mondatrészekkel, továbbá az alábbi 2.13.
-2.18. pontokkal:
„2.13. Kőszárhegy Község Önkormányzata (kiv. gyermekjóléti szolgáltatási és gyermekjóléti
szolgálati feladatok)
közigazgatási területére kiterjedően, a családi napközi feladatok ellátása kiterjed továbbá:
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

Polgárdi Város Önkormányzata,
Füle Község Önkormányzata,
Jenő Község Önkormányzata,
Lovasberény Község Önkormányzata
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2.18. Sárszentmihály Község Önkormányzata
közigazgatási területére. „
A 2. pont utolsó bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi bekezdés lép:
„2010. január 1-jétől Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási
területén ellátja a gyermekjóléti központi feladatokat.”

55.

A Társulási Megállapodás IX/4. pontja kiegészül a „gyermekjóléti szolgáltatási, gyermekjóléti
szolgálati” mondatrésszel, az 5. pontban, valamint a továbbiakban a „Székesfehérvári
Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ” megnevezés helyébe „az Intézmény”
megnevezés lép, a 6. pontja kiegészül „az átadás-átvételkor” mondatrésszel.

56.

A Társulási Megállapodás IX/7.6. pontjában a „IX/12.” pontra történő hivatkozás helyébe a
„VIII/15.”, a 8.3. pontban a „IX/12.” hivatkozás helyébe a „VIII/15.7.-15.9.” hivatkozás lép.

57.

A Társulási Megállapodás IX/8. pontjában a „szolgáltatási feladatok” mondatrész helyébe az
„alapellátások” mondatrész lép, továbbá a 8.3. pontja kiegészül a „működési költségelőleg,
valamint zárszámadást követően az önkormányzatot terhelő működési költség-hozzájárulás és
működési költségelőleg különbözete” mondatrésszel.

58.

A Társulási Megállapodás IX/9.1. pontjában az Intézmény „Sütő utca 12.” szám alatti székhelye
hatályát veszti, helyébe „Piac tér 4.” szám lép, továbbá a telephelyei bekezdés hatályát veszti,
helyébe az alábbi pontok lépnek:
„9.1.1. Területi Irodák címe a gyermekjóléti központ tekintetében:
9.1.1.1.
9.1.1.2.
9.1.1.3.
9.1.1.4.
9.1.1.5.

8000 Székesfehérvár, Királysor 43. sz.
8000 Székesfehérvár, Sütő u. 14. sz.
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. sz.
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 16/1. sz.
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 16/2. sz.

9.1.2. Területi Irodák címe a gyermekjóléti szolgálat tekintetében:
9.1.2.1.
9.1.2.2.
9.1.2.3.
9.1.2.4.
9.1.2.5.
9.1.2.6.
9.1.2.7.
9.1.2.8.
9.1.2.9.
9.1.2.10.
9.1.2.11.

8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz.
8041 Csór, Fő tér 10. sz.
8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. 2. sz.
8042 Moha, Fő u. 26. sz.
8145 Nádasdladány, Sport u. 1. sz.
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz.
8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz.
8144 Sárkeszi, Petőfi u. 45. sz.
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz.
8142 Úrhida, Kossuth u. 66. sz.
8081 Zámoly, Kossuth u. 43. sz.

9.1.3. Ellátottak számára nyitva álló helyiségek a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás
tekintetében:
9.1.3.1. 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. sz.
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9.1.3.2.
9.1.3.3.
9.1.3.4.
9.1.3.5.
9.1.3.6.
9.1.3.7.
9.1.3.8.
9.1.3.9.
9.1.3.10.
9.1.3.11.
9.1.3.12.
9.1.3.13.
9.1.3.14.
9.1.3.15.

8000 Székesfehérvár, Királysor 43. sz.
8152 Kőszárhegy, Fő u. 105. sz.
8144 Sárkeszi, Kossuth Lajos u. 29. sz.
8041 Csór, Fő tér 10. sz.
8042 Moha, Fő út 26. sz.
8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz.
8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. 2. sz.
8051 Sárkeresztes, Kossuth Lajos u. 44. sz.
8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 66. sz.
8145 Nádasdladány, Sport u. 1. sz.
8145 Nádasdladány, Kossuth Lajos u. 6. sz.
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 14. sz.
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz.
8081 Zámoly, Kossuth Lajos u. 41. sz.

9.1.4. Ellátottak számára nyitva álló helyiségek a családsegítés alapszolgáltatás
tekintetében:
9.1.4.1.
9.1.4.2.
9.1.4.3.
9.1.4.4.
9.1.4.5.
9.1.4.6.
9.1.4.7.
9.1.4.8.
9.1.4.9.
9.1.4.10.
9.1.4.11.
9.1.4.12.
9.1.4.13.
9.1.4.14.

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 12/B. sz.
8000 Székesfehérvár, Sütő u. 12/B. sz.
8000 Székesfehérvár, Sütő u. 14. sz.
8000 Székesfehérvár, Királysor 43. sz.
8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor u. 40. sz.
8041 Csór, Fő tér 10. sz.
8042 Moha, Fő út 26. sz.
8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz.
8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. 2. sz.
8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 66. sz.
8145 Nádasdladány, Sport u. 1. sz.
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz.
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 4. sz.
8081 Zámoly, Kossuth Lajos u. 43/a. sz.

9.1.5. Családi napközi hálózat telephelyei:
9.1.5.1. 8151 Szabadbattyán, Iskola u. 7. sz.
9.1.5.2. 8041 Csór, Fő tér 9. sz.
9.1.5.3. 8154 Polgárdi, Szabadság u. 45. sz.”
59.

A Társulási Megállapodás IX/9.2.2. pontjában a megnevezés „Egyéb szociális és” szövegrésze,
valamint a 9.2.3. és 9.2.4. pontok hatályukat vesztik, ezáltal a 9.2.5. pont számozása 9.2.3.
pontra módosul. A 9.2.1. és 9.2.2. pontok tevékenységi köreinek szakfeladat számai
módosultak, továbbá a 9.2. pont kiegészül az alábbi 9.2.4.-9.2.9. pontokkal és bekezdéssel:
„9.2.4.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889923

9.2.5.

Kórházi szociális munka

889202

9.2.6.

Utcai, lakótelepi szociális munka

889203

9.2.7.

Kapcsolattartási ügyelet

889204
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9.2.8.

Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

879017

9.2.9.

Családi napközi

889102

Az Intézmény mindenkori tevékenységi körét, székhelyét és telephelyeit, területi irodáit és
ellátottak részére nyitva álló helyiségeit a Társulási Tanács irányítói jogkörében állapítja meg,
mely a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, azzal, hogy a következő Társulási
Megállapodás módosítása során annak átvezetése megtörténik.”
A 9.2. pont utolsó bekezdése kiegészül az „és családi napközi” mondatrésszel, a 9.3. pontban a
Gyámhivatal megnevezés „Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala”
mondatrészre módosul.

60.

A Társulási Megállapodás IX/9.4. pontjában a „mely „az államháztartás működéséről” szóló
217/1998.(XII.30.) sz. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a) pontja szerint az előirányzatai
feletti rendelkezés jogosultság tekintetében teljes jogkörrel – önálló bérgazdálkodási jogkörrel
– rendelkező, a 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján részben” mondatrész hatályát veszti, a
„gazdálkodó” megnevezés helyébe a „működő” megnevezés lép, továbbá kiegészül „az
alaptevékenységét szakmailag önállóan” és „együttműködési megállapodás alapján”
mondatrészekkel.

61.

A Társulási Megállapodás IX/11.2. pontjának első bekezdésében az „5862/33/A/100 hrsz-ú”,
„5862/24/A/147 hrsz-ú” és „5862/24/A/148 hrsz-ú” mondatrészek hatályukat vesztik, valamint
kiegészül a „8000 Székesfehérvár, Sütő u. 12. sz. alatti”, „5862/24/A/145 hrsz-ú”, „és Tolnai u.
16/2.” mondatrészekkel, továbbá a Sütő u. „2” szám „14” számra módosul.
A 11.2. pont kiegészül az alábbi bekezdésekkel:
„Az Intézmény a közös feladatellátásban részt vevő Önkormányzatok által biztosított 9.1.2.,
9.1.3.3. - 9.1.3.15., 9.1.4.5. - 9.1.4.15., 9.1.5.1. és 9.1.5.2. pontokban nevesített ingatlanok –
bennük lévő berendezések és felszerelések – az ingatlan fekvése szerinti Önkormányzatok
kizárólagos tulajdonát képezik, a felszerelések, berendezések pótlásáról a tulajdonosi jogkört
gyakorló Önkormányzatok gondoskodnak.
A Székesfehérvár, Piac tér 4. sz. alatti - székesfehérvári 335/2 hrsz-ú - ingatlan tulajdonosa a
Székesfehérvári Városgondnokság Kft., az Intézmény ezen ingatlanban bérleti szerződés
keretében van birtokban.
A Székesfehérvár, Királysor 43. sz. alatti - székesfehérvári 8517/3 hrsz-ú – ingatlan szövetkezeti
tulajdonban áll, az Intézmény annak birtoklására bérleti szerződés alapján jogosult.
A 9.1.5.1. és 9.1.5.2. pontban nevesített családi napközi telephelyű ingatlanok települési
önkormányzatok tulajdonában állnak, az Intézmény azok birtoklására bérleti szerződés alapján
jogosult.
A 9.1.5.3. pontban felsorolt családi napközi telephelyű ingatlan magántulajdonban áll, az
Intézmény annak birtoklására bérleti szerződés alapján jogosult.”

62.

A Társulási Megállapodás IX/11.6.2. pontjában a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata” hatályát veszti, helyébe „a telephely, területi iroda, ellátottak számára nyitva
álló helyiség fekvése szerint érintett Önkormányzat” lép, továbbá a 11.7. pont kiegészül az
„érintett” mondatrésszel.
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63.

A Társulási Megállapodás IX/12. pontja címében a „Társulás” megnevezés hatályát veszti, a
12.1. pontjában a „valamint” mondatrész hatályát veszti, továbbá kiegészül az „egyéb saját
bevétel, valamint átvett pénzeszközök” mondatrésszel.

64.

A Társulási Megállapodás IX/12.1.1., 12.1.2, 12.2., 12.3., 12.4., 12.8., 12.9. pontjai hatályukat
vesztik.

65.

A Társulási Megállapodás IX/12.6. pontja kiegészül „az Intézmény átadás-átvételéhez
kapcsolódóan”, valamint a 12.11. pontja a „jogszabályok, társulási határozatok és belső
szabályzatok” mondatrésszel.

66.

A Társulási Megállapodás IX/12.12. pontjában a „rendelkezni s” mondatrész hatályát veszti,
továbbá kiegészül a „vezetője”, valamint a „kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem
végezhet” mondatrészekkel.

67.

A Társulási Megállapodás IX/12.13. pontjában a „rendkívüli, váratlan” mondatrész helyébe az
„év közben, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető” mondatrész, a „haladéktalanul –
legkésőbb 3 munkanapon belül –„ mondatrész helyébe a „soron következő társulási ülésen”
mondatrész lép, továbbá kiegészül az „illetve az előre nem látható működést akadályozó
állapot megszüntetésére” szövegezéssel.

68.

A Társulási Megállapodás IX/12. pontja kiegészül az alábbi 12.14.-12.17. pontokkal:
„12.14. Az Intézmény a személyi juttatások és a létszám előirányzatával - a rá vonatkozó
munkajogi jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik, a
jóváhagyott létszám-előirányzatán belül önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak
létszámát, összetételét, munkaidő alapját. A költségvetési határozatban meghatározott
létszám-előirányzatot nem lépheti túl.
12.15. Az Intézménynél a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére
tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti
személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem
vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az Intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás
terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is - attól az
időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya
megszűnik.
12.16. A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell
gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból
többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.
12.17. Az Intézmény vezetője év közben előirányzat módosítási javaslattal élhet, melyet
részletes szakmai és pénzügyi dokumentációval alátámasztottan szükséges benyújtani
a Polgármesteri Hivatal felé.”

69.

A Társulási Megállapodás IX/13.1. pontjában a „szociális igazgatásról és szociális ellátásról”
szóló 1993. évi III. tv.”, „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. XXXI.
tv. – továbbiakban:” mondatrészek hatályukat vesztik, helyükben csak a törvényi hivatkozások
rövidített változatai maradnak.

70.

A Társulási Megállapodás IX/13.3. pontja kiegészül a „magasabb”, a 14.3. pontja az
„önkormányzati” mondatrészekkel.
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71.

A Társulási Megállapodás IX/15.3. pontjában az „Okirata szükségessé váló” mondatrész
helyébe az „Okiratának” mondatrész lép, továbbá a 15.4. pont hatályát veszti.

72.

A Társulási Megállapodás XI/4. pontja kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel:
„A Társulási Megállapodás VII. számú módosítása a képviselő-testületek általi jóváhagyását
követően 2011. június 1.-napján lép hatályba.”

73.

A Társulási Megállapodás 1. sz. mellékletének első bekezdése: „Székesfehérvári Kistérségi
Iroda”, továbbá utolsó bekezdése: „Fogorvosi Központi Ügyelet” hatályát veszti, valamint
kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel: „Ellátási területét a szolgáltatások tekintetében a
Társulási Megállapodás IX/9.1.1-9.1.5. pontja tartalmazza.”

74.

A Társulási Megállapodás 1. sz. függeléke kiegészül az alábbi 10.-11. pontokkal:

„10.

11.

Székesfehérvár – Sukoró
Közoktatási Intézményi
Társulás
Székesfehérvár – Jenő
Közoktatási Intézményi
Társulás

Székesfehérvár Megyei
8000 Székesfehérvár,
Jogú Város Önkormányzat
Városház tér 1.
Közgyűlése
Székesfehérvár Megyei
8000 Székesfehérvár,
Jogú Város Önkormányzat
Városház tér 1.
Közgyűlése

Ttv. 8. §

Ttv. 8. §”

A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja, azok a Társult
Önkormányzatok részére változatlanul kötelező érvényűek.
II.
1.

A Képviselőtestület a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a
VII. sz. módosítását, - a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint - egységes
szerkezetbe foglalja.

2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről
értesítse, egyidejűleg felhatalmazza a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás aláírására.

Felelős:
Határidő:

2.)

Nagy Dániel
Polgármester
azonnal

Társult iskolák 2010. évi zárszámadásához, valamint költségvetés módosításához való
hozzájárulás
Előterjesztő: polgármester

Nagy Dániel polgármester
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pátka Község Önkormányzata 2007. augusztus
20-ei hatállyal közoktatási intézményi társulást hozott létre a Tolnai Utcai Általános Iskola, valamint
az Arany János Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes Módszertani Intézmény közös
fenntartására.
A társulási megállapodás értelmében a társult iskolák zárszámadásának, költségvetésének
jóváhagyásához, illetőleg módosításához a társult önkormányzatok együttes jóváhagyása szükséges.
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-ai ülésén tárgyalja az
önkormányzat 2010. évi zárszámadását. A javaslat szerint a Tolnai Utcai Általános Iskola bevételi
főösszege 227.464 eFt-tal teljesül, kiadási főösszege 224.131 eFt-tal teljesül, a közalkalmazotti
álláshelyek száma 48,50. Az Arany János Általános Iskola bevételi főösszege 418,043 eFt-tal, kiadási
főösszege 416,285 eFt-tal teljesül, a közalkalmazotti álláshelyek száma 112,25.
Több hozzászólás észrevétel a napirendhez nem volt, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: elfogadja-e a képviselő testület a társult iskolák 2010. évi zárszámadását.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
51/2011./IV.18./ önkormányzati határozata
iskolák 2010. évi zárszámadásához hozzájárulás
Pátka község Önkormányzatának képviselő-testülete a társulásban fenntartott Tolnai Utcai
Általános Iskola, valamint az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Módszertani Intézmény 2010. évi zárszámadásának tervezett módosítását megismerte és azt az
alábbi fő számokkal jóváhagyja:

Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola és EGYMI 2010 évi zárszámadására (eFt-ban)
Bevétel

Egyéb saját bevétel
Általános forgalmi adó bevételek,
visszatérítések
Kamat bevétel
Tárgyi eszközök értékesítése
Működési célra átvett pénzeszköz
Felhalmozási
célra
átvett
pénzeszköz
Önkormányzati támogatás
Pénzmaradvány
Bevétel összesen

Kiadások

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a
módosított
előirányzathoz
viszonyítva %ban
5.477
103
2.000
53

5.306
3.770

5.306
3.770

85

85
0
15.915
1.729

70
0
14.119
556

82
0
89
32

391.867
6.439
425.111

389.373
6.439
418.043

99
100
98

3.998

347.545
360.704

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés a
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előirányzat

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi
Pénzeszköz átadás, egyéb
támogatás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozás
Kiadás összesen

Közalkalmazotti
álláshely

246.368
63.744
50.592

360.704

előírányzat

278.213
71.221
63.603
1.063

271.819
71.196
61.231
1.063

módosított
előirányzathoz
viszonyítva %ban
98
100
96
100

7.066

7.066

100

3.945
425.111

3.945
416.285

99
98

111,25

112,25

112,25

A Tolnai Utcai Általános Iskola 2010. évi zárszámadása (eFt)
Bevétel

Egyéb saját bevétel
Általános forgalmi adó bevételek,
visszatérülések
Kamat bevétel
Tárgyi eszközök értékesítése
Működési célra átvett pénzeszköz
Felhalmozási célra átvett
pénzeszköz
Önkormányzati támogatás
Pénzmaradvány
Bevétel összesen

Eredeti
előirányzat

11.439
5.163

173.565
190.167

Módosított
előirányzat

11.889
5.163

Teljesítés

Teljesítés a
módosított
előirányzathoz
viszonyítva %ban
11.848
100
3.702
72

4.239

7.101

168

202.143
2.670
226.104

202.143
2.670
227.464

100
100
101
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Kiadások

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi
Pénzeszköz átadás, egyéb
támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás
Felhalmozás
Kiadás összesen:

Közalkalmazotti álláshely

Eredeti
előirányzat

108.500
28.278
53.389

Módosított
előiirányzat

Teljesítés

127.947
33.924
58.801

Teljesítés a
módosított
előirányzathoz
viszonyítva %ban
127.700
100
33.924
100
57.166
97

3.912

3.821

98

190.167

1.520
226.104

1.520
224.130

100
99

46,5

48,5

48,5

Határidő: azonnal
Felelős. polgármester

Nagy Dániel polgármester
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-ai ülésén tárgyalja a
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés módosításáról szóló
rendeletét.
A javaslat szerint a Tolnai Utcai Általános Iskola költségvetési főösszege 2,249 eFt-tal, az Arany János
Általános Iskola költségvetési főösszege 5,973 eFt-tal nő.
Több hozzászólás észrevétel a napirendhez nem volt, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: elfogadja-e a képviselő testület a társult iskolák 2011. évi költségvetésének módosításáról
szóló javaslatot
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2011./IV.18./ önkormányzati határozata
Társult iskolák költségvetésének jóváhagyásához, módosításához hozzájárulás
Pátka község Önkormányzatának képviselő-testülete a társulásban fenntartott Tolnai Utcai
Általános Iskola, valamint az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Módszertani Intézmény 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.28.) sz. rendeletének
módosítására vonatkozó javaslatot megismerte és azt az alábbi fő számokkal jóváhagyja:
•
•
nő.

Tolnai Utcai Általános Iskola költségvetési főösszege:
Arany János Általános Iskola, Spec. Szakisk. és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény költségvetési főössz:

2.249 eFt-tal
5.973 eFt-tal
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Határidő: azonnal
Felelős. polgármester

3.)

Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: polgármester

Nagy Dániel polgármester
Megkezdődött a hivatal átköltözése az új épületbe. Átlátva a helyzetet, nagyon nehéz lesz úgy tartani
a határidőt, sót lehetetlen lesz, hogy ügyfélfogadást is tartson a hivatal a költözés közepette. Ezért az
előterjesztésnek megfelelően kérjük a képviselő-testület jóváhagyását az igazgatási szünet
elrendelésére. Természetesen a legfontosabb, halaszthatatlan feladatokat ellátjuk.
Több hozzászólás észrevétel a napirendhez nem volt, így a polgármester szavazásra tette fel a
kérdést: elfogadja-e a képviselő testület a Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet elrendelését.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2011./IV.18./ önkormányzati határozata
A Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban 2011. április 19-től
2011. április 29-ig igazgatási szünetet rendel el a rendkívüli feladat elvégzésére.
Határidő: 2011.04.19.
Felelős: polgármester

Nagy Dániel polgármester
Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést 17 óra 35
perckor bezárta.
kmf

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Gerencsér Attila
képviselő

Demeter Zoltán
képviselő

