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Óvoda nyári bezárás engedélyezése
Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 295/2012.(XII.12.) önkormányzati
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Vagyonkezelési szerződés megkötése
A körzeti rendőr üzemanyag támogatásáról
Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás Közoktatási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodása felülvizsgálatáról, módosításáról.
A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda Alapító Okirata módosításával való egyetértés
Előfinanszírozási keretből a Református Egyház részére a Codex Pátka könyv
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Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

588-10 /2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli / nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2013. május 14. napján (kedd) 17.00 órakor tartandó rendkívüli nyílt testületi ülés

Jelen vannak: Nagy Dániel
Buda József
Gerencsér Attila
Nánási László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

a Képviselő-testület tagjai
Távol maradását jelezte:
Dr Dávid-Nagy Krisztina
Demeter Zoltán
Füri József

alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Dosztály Csaba
Járfás Péterné

jegyző
aljegyző

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait az aljegyzőt, és a szóban összehívott rendkívüli
ülést 17.20 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a szóban közölteket az alábbiaknak megfelelően
hagyja jóvá a testület.
Napirendi pontok:
1. Vörösmarty utcai telkek víz-csatorna bekötéseiről
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2. Közbeszerzési szabályzat módosítása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
3. „Vargahegyi telkek” építési mintaterv készítése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4. Óvoda nyári bezárás karbantartás miatt
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
5. Háziorvosi szerződés módosítás
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
6. Díszvilágítás pályázat önkormányzat részére
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Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
7. Vargahegyi telekrendezés (pince)
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
8. Vagyonkezelési szerződés (Vízmű vagyonkezelésbe adása)
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
9. Rendőr üzemanyag támogatás határozat módosítás
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
10. Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás Közoktatási Intézményi Társulási
felülvizsgálatáról, módosításáról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
11. Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda Alapító Okirata módosításával való egyetértés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
12. Egyebek, bejelentések
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Megállapodása

Kiegészítve a Református Egyház könyvpályázatának tárgyalásával, valamint javasolja a 2. napirendként
meghatározott Közbeszerzési szabályzat tárgyalását levenni a napirendről.
Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezetőre és a tervezett napirendi pontok
jóváhagyására, amennyiben egyetértenek kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület 4 ( négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96 /2013.(V.14.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre és a napirendi pontokra
tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Vörösmarty utcai telkek víz-csatorna bekötéseiről
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Az önkormányzat vállalta a szennyvíz beruházásnál, hogy %-os arányban teljesít. Ha nem sikerül
rendezni, büntetéseket vonhat maga után. Nemrég Társulási ülés volt, felmerült, hogy Pátkán hogy áll a
bekötés. A PR menedzser szerint a 90%-ot el kell érni év végéig. 700 ingatlan van Pátkán, 600 ingatlant
be kell kötni, most közelít az 500-hoz a bekötés, de igen nagy az elmaradás.
A rendkívüli testületi ülés napirendje szerint a csatorna-beruházással kapcsolatos, 90%-ot meghaladó
rákötési pályázati kötelezettségünk teljesítésének problémakörének hatékony megoldását tűztük
napirendre.
A kiindulási állapot: 699 tervezett bekötés szerint valósult meg a beruházás. Ebből 489 megvalósult és 24
folyamatban lévő bekötés történt. Saját bekötéseink a terv szerint 7 darab már meglévő: polgármesteri
hivatal, orvosi rendelő, szolgálati lakások, óvoda, régi községháza. A befizetett bekötéseink további 10
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helyszínen: Vörösmarty u. 1., 9., 11., 15., 17., 19., 21 szám, illetve Árpád utca 50. szám alatti telkek,
valamint ez kiegészül a beruházás kezdetekor még idegen tulajdonban lévő Árpád utca 44.és 46. szám
alatti ingatlanokkal.
A beruházás gazdasági szükségessége mellett a közegészségügyi és népjóléti intézkedés keretében a
lakosság ivóvízzel és wc-vel való ellátása humánus, integráló és a jobb, modernebb, higiénikusabb,
családbarátabb élet öngondoskodó biztosításához jelent megoldást.
Az ingatlanok egy része a Vörösmarty utcában lakott, tehát ezek a beruházásokat az ott lakók
részvételével kell lebonyolítanunk. Ennek természetesen a költségek viselésében is meg kell jelennie.
Mivel a teljesítési kötelezettség határideje ebben az évben lejár, gyors és hatékony megoldást kell
végrehajtanunk. A lakosság részvételéhez ragaszkodás mellett a terület szociális-gazdasági helyzetének
ismeretében a lakók egyösszegű hozzájárulásának esélye minimális. Természetesen ezt a lehetőséget is
fel tudjuk kínálni, de a bekötéssel kapcsolatos költségek a felépítményeken belüli kialakítások magas
költségvolumene miatt alternatívát is biztosítanunk kell.
Az alternatíva, mellyel a hatékony gazdálkodás és a társadalmi lehetőségek biztosításának nemzeti
keretekhez illeszkedő programot tudunk megvalósítani, többes előnyökkel jár: fejlesztés, visszatérülő
kiadás (quasi kölcsön), a későbbiekre nézve spórolás. Megoldási javaslatunk egy árnyékszék (melynek
megépítéséhez nem kell építési engedély, illetve aminek felépítéséhez az önkormányzatnak és az
önkormányzati – bejegyzés alatti – vállalkozásnak mind személyi, mind tárgyi feltételei többségében
adottak, valamint a rendelkezésre álló alapanyagokat is fel tudjuk használni. A tervezett kis méretű,
árnyékszékben wc és kézmosó, esetleg zuhanyozó kaphat helyet.
A megoldás egyben a közkifolyó költségeit is meg tudja szüntetni, hiszen a lakosság vízellátása így más
módon megoldottá válik, tehát a havi vízdíj utalásától is megkíméljük az önkormányzati büdzsét.
A lakosság saját forrását a részvételhez lakosok által önként vállalt lakás-takarékpénztári számlára
történő befizetések, majd a kifizetés (befizetett megtakarítás, kamat, állami támogatás) az
önkormányzatra történő engedményezéssel valósul meg. A lakás-takarékpénztár havi összegének
megállapításakor a jövedelmi és teherbíró képesség ismeretében kell megfelelő megoldást nyújtani, úgy,
hogy lehetőség szerint a beérkező forrás a beruházás akár teljes, vagy megközelítőleg teljes költségeit
fedezze. Ez a pénzügyi megoldás egyben azt a lehetőséget is biztosítja az érintett lakosok esetében, hogy
segélyüket (melynek folyósítása jogszabályból eredő kötelezettségünk) folyószámlára utaljuk, így a
postai díj esetenkénti 560,- Ft-os díját (éves szinten 67.200,- Ft teljesen felesleges kiadás) megspóroljuk.
Ezzel a megoldással (LTP –szerződés keretében inkasszó kikötése) egyben biztosítjuk a befizetések
realizálását is.
A projekt költsége várhatóan ingatlanonként bruttó 200 – 220.000,- Ft lesz, melynek fedezete a tartalék
terhére, mindösszesen 2.500.000,- Ft bruttó kerettel.
Javaslat, hogy alakítsa ki az önkormányzat gyorsan az álláspontját, mert a zárási idő közeledik. Az
álláspont az lenne, hogy készüljön koncepció egy olcsón kivitelezhető kézmosó, WC kialakítására, amit a
lakók fizetnének.
Kunstár Béla közalkalmazott
Az előterjesztésből kiindulva a lakók a szociális helyzetükből adódóan nem számítható hogy előre
fizetnének. Lehetőség van arra, hogy ha megépülne a WC és kézmosó, az az önkormányzat vagyonát
növelné, mivel a saját telek értéke növekedne. A befizetés önkéntes teljesítés, itt segélyekből élők
laknak, azt tiltani nem célszerű. A lakás takarékpénztári befizetés itt is működhetne, havi 1000-1500 ft
lenne a törlesztő rész. Az életminőségük jelentősen javulna.
Nagy Dániel polgármester
Minimális összeg, amiből kijönne (téliesítéssel), kb 3m2 megoldható épületek, 2-220 ezer forint. Egyéb
bekötési díjakkal is kalkulálni kell. Bankszámlát kell nyitni, lakástakarékpénztári szerződést kötni, 8 év
tűnik reálisnak, 1440 ft körüli törlesztéssel.
Buda József képviselő
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A vízmű nem kér munkadíjat, korábbi ciklusban már volt erről szó. Félő, hogy télen el fog fagyni, akkor ki
fogja a javításokat eszközölni?
Kunstár Béla közalkalmazott
Akik nem önkormányzati telken vannak, azoknak van lehetőségük ebben a konstrukcióban jelzálog
fedezett mellett megoldani. Az üres ingatlanokra a rákötés problémás lehet.
Nagy Dániel polgármester
Az építési törvény, és a helyi építési szabályzat alapján kisajátítható az ingatlan, ha beépítési
kötelezettséget ír elő a polgármester, és ezt nem teszik meg. Tulajdonosi kötelezettség a csatorna
bekötése. Ha az önkormányzat tulajdonjogot szerez akkor már be tudja köttetni a csatornát.
Összefoglalva: Ami jelenleg probléma, hogy el kell érni a 90%-ot a bekötésekkel, és ebben vannak
önkormányzati telkek is. Tételes költségvetés, illetve tervek alapján lehetne a problémát kezelni. Olyan
mintaanyagot kellene elkészíteni, ami átültethető.
Buda József képviselő
Figyelembe kell venni azt, mit mondott az alapítvány, nekik van ebben gyakorlatuk. Felmérés alapján
lehetne kialakítani mi a legpiacképesebb.
Vörösmarty utcát illetően: tájékozódjunk az elképzelésről. Amennyiben ez elindítható, arról kellene
dönteni. Ha elindítható, a Fejérvízzel együttműködve kellene.
- Szándék van, hogy közcsap lekerüljön
- Bekötések száma mind a víz, mind a csatorna esetében nőjön,
- Fejérvíz Zrt mit tud bevállalni
Buda József képviselő
Ha ez így megy, akkor nem húzzuk addig meg kell keresni a Fejérvizet, valamint a lakókat, mit tudnak
vagy tudunk ajánlani. Utána gyorsan kell dönteni milyen épület legyen. Azokat is meg kell keresni
akiknek üres telkük van.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2013.(V.14.) önkormányzati határozata
A csatorna rákötésekről

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat szennyvízcsatorna hálózat bekötési %-nak növelése érdekében az alábbi programot kívánja elérni.
1. Felgyorsítja a Vargahegyi bekötések eljárását és árajánlatot kér be mintatervek elkészítésére
és azok telkenkénti adoptálására.
2. A Vörösmarty és Árpád utcai telkek ivóvíz bekötésére megkeresi a Fejérvíz Zrt-t, hogy legyen
partner az ivóvíz és szennyvíz bekötéseknél. Megkeresi a lakókat, az előterjesztésben
szereplő ivóvíz és szennyvízbekötés miatt az LTP konstrukcióval.
3. Az Önkormányzat felméri a területén lévő üres és romos ingatlanokat, felveszi a kapcsolatot a
tulajdonosokkal a szándékaikat illetően. Ha nincs építési szándék, akkor jön a településképi
kötelezés azaz a településrendezési kötelezés ( beépítési és helyreállítási kötelezettség).
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Amennyiben nem partner, akkor az önkormányzat kötelezi, szükséges esetben pedig a
kisajátítás eszközével él.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Nagy Dániel polgármester
18.23 órakor Demeter Zoltán képviselő megérkezett az ülésre.
Az ülés továbbra is határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.
18.30 órakor Nánási László képviselő elhagyta az üléstermet
Az ülés továbbra is határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

2. Közbeszerzési szabályzat módosítása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Levéve a napirendről

3. „Vargahegyi telkek” építési mintaterv készítése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Együtt tárgyalva az 1. számú napirenddel.

4. Óvoda nyári bezárás karbantartás miatt
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Az óvoda vezetője kérelemmel fordult hozzám, hogy a Pátkai Csemetekert Óvoda nyári felújítási
munkáinak elvégzése miatt 2013. július hónapi bezárását engedélyezzük. A felújítás során kültéri
játékokat, eszközöket és belső karbantartási feladatokat is el kell látni.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2013.(V.14.) önkormányzati határozata

Óvoda nyári bezárás engedélyezése
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pátkai Csemetekert Óvoda nyári felújítási
munkáinak elvégzése miatt 2013. július hónapi bezárását engedélyezi.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Nagy Dániel polgármester
Szünetet rendel el: 18.25 órakor
Szünet vége. 18.30 órakor
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5. Háziorvosi szerződés módosítás
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Az Egészségbiztosítási pénztár telefonon jelezte, hogy a decemberben megkötött feladat-ellátási
szerződést bizonyos adatok tekintetében pontosítani kell. A háziorvossal kötött szerződésben az alábbi
adatátvezetések szükségesek:
- a cég székhelyének a cégbejegyzésben meghatározottakkal egyezni kell (Park utca 4. legyen )
- Teljes név feltüntetése (3.név felvezetése)
- A 18/2000. (II.25.) kormányrendelet hatályon kívül, helyette a hatályban lévő rendelkezés
- Egészségbiztosítási Pénztár nevének pontosítása
A korábbi szerződésen végighaladva így meghatározásra kerültek a változások.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2013.(V.14.) önkormányzati határozata
Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 295/2012.(XII.12.) önkormányzati határozat módosítása

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 295/2012.(XII.12.) az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó önkormányzati határozat módosítását elfogadja az 1. sz. melléklet szerint:
A képviselő-testület megbízza a
polgármestert a szerződés aláírására, és az Országos
egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalhoz történő továbbításra (8000
Székesfehérvár, József A. u. 42.)
A szerződés mellékletei változatlan formában a módosított szerződés részei.
1. sz. melléklet:

FELADAT-ELLÁTÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött, egyrészről Pátka Község Önkormányzata (8092 Pátka Vak Bottyán tér 4., adószám: 15727464-2-07
képviseli: Nagy Dániel polgármester), továbbiakban Önkormányzat,
Másrészről Praxi Medic Bt (8092 Pátka Park u. 4., cégjegyzék: 0706003692; adószám: 22049436-1-07 képviseli: Dr.
Mráz János Tibor) továbbiakban vállalkozó között háziorvosi feladatok ellátása tárgyában az alábbi feltételekkel:

a.) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdése alapján 2012. december 31-ig,
valamint 2013. január 1-től a 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4.) pontja alapján Pátka Község
Önkormányzata megbízza a vállalkozót, a község területén a háziorvosi körzet lakosainak folyamatos
háziorvosi szolgáltatásával, valamint, szabadon vállalt plusz feladatként fizikoterápiás gyógykezelés
biztosítására a település rászoruló lakosai részére.
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b.) Az Önkormányzat és a vállalkozó megállapodnak, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével, mint a
háziorvosi szolgálat fenntartója a vállalkozó köt finanszírozási szerződést.
A megbízott szakképzett helyettesítéséről és azok díjazásáról maga gondoskodik.
A megbízott váratlan és elháríthatatlan okból bekövetkezett akadályoztatása esetén a megbízó a
megbízott költségére jogosult helyettest biztosítani.
A hétközi és hétvégi orvosi ügyeletet a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás látja el, melyben a
vállalkozó, vagy megbízottja beosztás szerint részt vesz, de részvétele csak az önkormányzat, vagy társulás
által közvetlenül működtetett ügyeletben kötelező.

c.) Megbízott háziorvos tudomásul veszi, hogy a körzetében lakók ellátását „az önálló orvosi tevékenységről”
szóló 2000. évi II. tv. 2.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt, illetve „ 313/2011.(XII.23.) Korm.rendelet az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról valamint „a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről” szóló 4/2000 (II. 25.) EüM rendelet 3.§ (1) és (3)
bekezdésében foglalt előírások alapján elvégzi.
Megbízott háziorvos tudomásul veszi, hogy háziorvosi tevékenységét a 4/2000 (II. 25.) EüM rendelet 1.§
(1) bekezdés b) pontja alapján végzi, illetve az ugyanezen rendelet 2.§ (1)-(2) és (3) bekezdése, továbbá 4.§
(6) bekezdése szerint fogja gyakorolni.
d.) Személyes ellátásra kötelezett orvos: Dr Mráz János Tibor ( sz: 1948.11.16, Dorog a.n: Bánréti Anna),
Lakik: 8092 Pátka Park u 4. Orvosi ny.t.szám 30 393
1.

A vállalkozó vállalja a községben működő gyermek és oktatási intézmény egészségügyi ellátását, az
önkormányzatnak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-Dunántúli Területi Hivatala által erre a
célra biztosított mindenkori fejkvóta fejében, aminek értelmében a díjazás a vállalkozót illeti.

2. Vállalkozó az önkormányzat tulajdonát képező 8092 Pátka Park u. 2. szám alatti háziorvosi feladatok
ellátása szolgáló rendelő részt 1994. január 1-től, az önkormányzattól használatra térítésmentesen átvette
a felszereléssel együtt. Leltár szerint átvett eszközökért a vállalkozó anyagi felelősséget vállal, mely
felelősség nem terjed ki a használat alatt keletkező normál értékcsökkenésből. Az átvett eszközök leltári
listáját jelen megállapodás mellékleteként csatoljuk. (6. számú melléklet)
3. Az Önkormányzat az ingatlan és a felszerelés tulajdonjogát fenntartja, az épület és tartozékainak
állagmegóvásáról és felújításáról gondoskodik. Az átadott felszerelés karbantartási költségeit vállalja. Az
épület biztosítási költségeit továbbra is viseli. A meghibásodásból származó többlet fenntartási költséget
az önkormányzat viseli. A számítógép karbantartási költségei a vállalkozót terhelik.
4. Önkormányzat és vállalkozó kinyilvánítja, hogy a jogszerű működés kereteit meghatározó minősítési,
hitelesítési és egyéb, a munkavégzést elősegítő rendelkezések előírásait betartják. Az ezzel kapcsolatos
felméréseket, tanúsítványokat, hitelesítési jegyzőkönyveket, munkahelyi kockázatértékeléseket, és más
munkavégzést befolyásoló jogszabályi kötelezéseket közös egyeztetés után együttesen elvégzik, teljesítik.
(a vállalkozó a saját eszközállományát saját költségén köteles karbantartatni és hitelesíttetni.)
5. A vállalkozó tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok, és szakmai előírások szerint végzi a jelen
megállapodás mellékletében rögzített munkarend szerint (1. számú melléklet). Helyettesítésről és annak
díjazásáról maga gondoskodik. Köteles előzetesen egyeztetni azokat az eseményeket az Önkormányzattal,
melyek előre tervezhetők és a háziorvosi ellátást érinthetik. A vállalkozó akadályoztatása esetén
(betegség, egyéb elháríthatatlan ok) haladéktalanul köteles az Önkormányzatot értesíteni. Ez esetben az
Önkormányzat a vállalkozó költségére jogosult helyettest állítani a háziorvosi feladatok ellátásra.
6. A vállalkozó a háziorvosi ellátási feladatokat az általa alkalmazott személyek közreműködésével látja el. A
kötelező ellátási feladatokban alkalmazottak:
1 fő háziorvosi szakápoló heti 40 órás,
1 fő általános ápoló, asszisztens, heti 40 órás
1 fő fizikotherápiás szakasszisztens heti 20 órás munkaidőben
Az Önkormányzat vállalja a vállalkozó által alkalmazott 1 fő fizikoterápiás szakasszisztens
munkavállalásával kapcsolatos költség 50 %-át (2 számú melléklet) amely támogatással a magasabb szintű
egészségügyi ellátást kívánja a vállalkozó révén biztosítani. A vállalkozó a feladat ellátásához megfelelő
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képzettségű és létszámú személyzetet alkalmaz, a tevékenységre működési engedélyt szerez az
engedélyező szakhatóságtól. A vállalkozó által vállalt költségéről a vállalkozó az önkormányzat részére
számlát bocsát ki.
7. Az Önkormányzat vállalja, hogy 1 fő takarítónőt közalkalmazottként foglalkoztat a rendelő tisztántartása
érdekében, részére a munkavégzés tárgyi feltételeit biztosítja.
8. Az Önkormányzat az Önkormányzati Törvény előírásaiból fakadóan a lakosság egészségügyi ellátásáért
történő felelősségének szellemében az orvosi rendelőnek, mint önkormányzati célvagyonnak az
egészségügyi ellátás biztosítására szolgáló igénybevételéért bérleti díjat nem állapít meg. Vállalja, hogy az
épületet és környezetét a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban megőrzi és karbantartja,
akadály-mentesítéséről a vonatkozó rendeletekben előírt határidőig gondoskodik, a szükséges külső és
belső javításokat elvégezteti. Az Önkormányzat a közüzemi díjakhoz történő hozzájárulásként közös
megegyezéssel a 3. számú mellékletben részletezett díjat állapít meg, melyet a Vállalkozó negyedéves
ütemezéssel utal az Önkormányzat számlájára. A díjról az Önkormányzat a vállalkozó részére számlát
bocsát ki. A hozzájárulás mértéke évente a költségek analizálása után közös megegyezéssel szükség
esetén módosítható. A vállalkozó a rendelőben lévő vezetékes telefonvonal költségeit kizárólagos
használat fejében átvállalja. Az Önkormányzat a mindenkori hatályos lakbérrendelet szerinti bérleti díjért
biztosítja, a vállalkozó részére a Pátka, Park u. 4. szám alatti szolgálati jellegű önkormányzati bérlakást a
szerződés időtartamára, melyről a vállalkozó részére havi ütemezéssel számlát bocsát ki.
9. Az Önkormányzat vállalja, hogy a rendelő eszközállományának fejlesztésére évente az aktuális
költségvetésben meghatározott összeget fordítja, amelynek mértékét jelen megállapodás 4. számú
melléklete tartalmazza. Az így vásárolt eszköz az Önkormányzat tulajdona marad. Önkormányzat vállalja,
hogy a biztonságos szolgáltatás érdekében az alapfelszereltséget az éves eszközállomány-fejlesztés felett
ütemezve pótolja. A pótlás nagyságáról, annak ütemezéséről az Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatban dönt, amely kötelezettségvállalás kötelező érvényű a határozat lejártáig.
Az alapfelszereltség pótlásának mértékét, annak időbeli ütemezését a háziorvos javaslatára a Képviselőtestület határozatban állapítja meg, és annak teljesítéséről az Önkormányzat az aktuális költségvetésben
rendelkezik
13.

Amennyiben a vállalkozó az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-Dunántúli Területi Hivatala kötött
finanszírozási szerződést felmondja, vagy azt vele szemben a biztosító felmondja, arról köteles az
önkormányzatot három napon belül tájékoztatni. A szerződő felek kötelesek a jelen megállapodásról,
eltérő körülményekről egymást tájékoztatni és a szerződést a bekövetkezett változásokkal 30 napon belül
módosítani kell.

14. Megbízott az átengedett orvosi rendelőt kizárólag a szerződésben foglalt feladatokra, illetve a vállalkozás
tevékenységi körébe tartozó egészségügyi tevékenységre használhatja, mely nem érintheti a
rendelkezésre állási idő tartamát. Vállalkozó bérbeadási, albérletbe adási vagy más célra hasznosítási jogot
e szerződés alapján nem szerez.
15.

Jelen megbízási szerződés „az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011.(XII.23.) Korm.rendelet alapján a hatályba léptetést követően 5 éves időtartamra kötötte a két
szerződő fél, külön figyelemmel jelen szerződés 16. pontjára, foglaltakra.

16.

A szerződő felek a szerződésben foglaltak tudatos megszegése, nem teljesítése esetén a szerződést 6
hónapos határidővel felmondhatják. A szerződést egyéb indokkal az Önkormányzat csak a Vállalkozó
súlyos, elmarasztalással járó szakmai mulasztása, illetve jogerős büntetőjogi következménnyel járó eljárás
miatt mondhatja fel.

17. Jelen szerződés hatályon kívül helyezése, vagy valamilyen okból, indokból történő megszüntetése –
amelynek következményeként az egészségügyi alapellátási jogviszony is megszűnik, maga után vonja a Pátka
Park u. 4. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés hatályon kívül helyezését is, amely bérleti szerződést
a megbízott vállalkozás, és az Önkormányzat kötött.
18. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapítása az alábbiak szerint történik
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-

Kártalanítás összege megegyezik a körzetmódosítás miatt bekövetkezett praxislétszám
csökkenéséből eredő, a szolgáltató finanszírozásból a szerződés lejártáig kieső összeg.
Kártalanítás a bekövetkezett körzetmódosítást tartalmazó képviselő-testületi határozat
meghozatalát követő 30 napon belül egyösszegben esedékes.

19. A felek a megállapodásból eredő vitás kérdéseket egymás között rendezik Egyezség hiányában a vitás
kérdések rendezésére a Székesfehérvári Városi Bíróságot jelölik meg, mint illetékes igazságszolgáltató szervet.
20. Jelen megbízási szerződést Pátka Község Önkormányzata a 99/2013.(V.14.) számú határozatával módosított,
az 5. számú melléletében szereplő 295/2012 (XII. 12.) számú önkormányzati határozatával fogadta el. Az
megbízási szerződés aláírásával hatályát veszti a 41/2007 (IV. 25) számú önkormányzati határozattal 2007.
május 21.-én létrejött azonos tárgyú megállapodás.
Pátka, 2013. május …….

P.H.

P.H.

Dr. Mráz János
Háziorvos

Nagy Dániel
Polgármester

Tanuk:
Név:…………………………….…..

Név:…………………………….…..

Aláírás:……………………………..

Aláírás:……………………………..

Lakcím:………………..………..….

Lakcím:………………..………..….

Szem.ig.sz:………………………....

Szem.ig.sz:………………………....
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Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

6. Díszvilágítás pályázat önkormányzat részére
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A Blachere Illumination Hungary Kft az alábbi pályázati lehetőségre hívja fel az önkormányzat figyelmét:
PÁLYÁZATI FELH V S 013 3
KARÁCS N I FÉN DEK RÁCI S ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE
1.

p l

a

i

a BLA HE E ILL MINA I N H N A

KF . 3 00 yöngyös, Belváros tér . 1 .

2.

p l a él a: a pályázók közvetlen külső-, belső környezetének karácsonyi hangulatának
díszvilágítási eszközökkel történő létrehozása vagy a már meglévő fénydekorációs elemek bővítése
illetve cseréje.

3.

A pályázat módja és tárgya:
- 50 % önerő+50 % kedvezmény nyújtása
- a pályázati felhíváshoz mellékelt Pályázati Adatlapból kiválasztott – meghatározott
darabszámú díszvilágítási eszköz beszerzése.
A kedvezmény kizárólag a Blachere Illumination Hungary Kft.. szakmai feladatai elősegítése
érdekében, a pályázati kiíráshoz mellékelt Pályázati Adatlapon szereplő tételek közül választott
termékekre használható fel. Mellékeljük cégünk katalógusát a pályázható elemek megtekintéséhez.

4.

A pályázható összeg alsó határa: nettó 300.000.- Ft. , melynek 50 %-a az önerő, 50 %-a a
kedvezmény.

5.

p l
e: mindenki (önkormányzatok, cégek, magánszemélyek), aki a pályázati kiírásban
foglaltaknak képes megfelelni és vállalja a NYILATKOZAT a 2013/03 sz. Pályázathoz-ban illetve a
Pályázati Felhívás 2013/3 kiírásban foglalt feltételeket.

6.

A ren el e és e ll e e ss e
é é e és
sa: A pályázat támogatásához rendelkezésre álló
keretösszeg nettó 10.000.000.- forint. A pályázati keretösszeget a BLA HE E ILL MINA I N
H N A KF . biztosítja.

7.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. május 2, 13 óra

8.

A pályázatot e-mailben fogadjuk az: info@blachere-illumination.hu e-mail címre.

9.

p l

10.

e

a a

s
p l

a: 2013/3
a

ele ő artalmi eleme:

a.) a pályázó nyilatkozata, hogy
- pályázata kedvező elbírálása esetén, szerződést köt a kedvezmény nyújtójával (BlachereIllumination Hungary Kft-vel),
- a benyújtott pályázatban meghatározott 50% önerő bruttó összegével rendelkezik
- az általa meghatározott 50%-os önerő megfizetését vállalja, s azt a számla kézhezvételétől, a
Nyilatkozatban foglalt határidőig megfizeti
- a díszvilágítási eszközöket a pályázati nyilatkozatban megjelölt helyszíneken üzembe helyezi,
legalább 3 évig üzemelteti és karbantartja.
b.) Vállalja, hogy pályázati programját legkésőbb 2013. december 10.-ig megvalósítja.
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c.) Az elkészült karácsonyi díszvilágításról 2013. december 15-ig legalább 5 db. fotót eljuttat
elektronikus úton a támogatóhoz. (A fotók felbontása minimum 1600 x 1200 pixel kell, hogy
legyen és szürkületi vagy esti képet kérünk).
10.
11.

12.

13.

14.

l

a e elő BLA HE E ILL MINA I N H N A

KF . 3 00

ÖN

ÖS, BELV

S É

.

p l a
el
l sa folyamatosan, a beérkezés sorrendjében történik.
Amennyiben a meghirdetett pályázati keretösszeg kimerül, a Pályázatkiíró jogosult a pályázatot,
határidő előtt lezárni.
A bíráló bizottságot, belső, 1 külső szakember alkotja. A pályázókat a BLA HE E
ILLUMINA I N H N A KF . értesíti a döntésről és a nyertes pályázókkal a kedvezmény
nyújtásáról, szerződést köt.
el
l ss
elő
i s
:
- ha a helyi adottságokhoz képest, nagyobb mérték karácsonyi díszvilágítás valósul meg
- a díszvilágítás megvalósulása után a további bővítés lehetőségét is tartalmazza
- olyan helyszínen valósul meg a díszvilágítás, amely alkalmas a Pályáztató szakmai alkalmasságát
alátámasztani
- azon pályázóknak, akik előző pályázatainkon is sikeresen pályáztak.
p l

a al ap s la a
v
ii
i é e ő a ve e ő elé e ősé ei e
információs vonalunkon 3 500- 8, munkatársainknál: 0-38 -1 5, 0-3 -1 31,
között); az info@blachere-illumination.hu e-mail címen.

-1 óra

es
s ll sa egy tételben történik.
Az eszközök szállítására a pályázatok elbírálása után kerülhet sor, de legkésőbb 2013. június 28-ig, a
pályázó rendelkezése szerint. (saját szállítás, vagy a kedvezményt nyújtó cég, postai feladással. Ebben az
esetben a szállítási költség a pályázati összeg 3 %-a.

15. Ajándék a
a a i s e ő és és
a s ll s elő
i i
15 appal, a s
la é e vé elé ől
számított, 2 napon belül vállalják a fizetést.:1 db, 0 méteres fényf zér, 1 0 lededel.
Igazolása: a banki átutalás másolatának megküldése elektronikusan a kedvezményt nyújtó részére a
füzére e a e e el es
el e
s ll
.
További kedvezmény nem adható!
A Pályázati Felhíváshoz mellékeljük a Pályázati Adatlapot, a Fénydekorációs Katalógust 2012-2013 vagy az
ajánlatról szóló képi dokumentumot, a szükséges nyilatkozatot, és a Pályázati Szerződés Tervezetet.
A nyertes pályázatok listáját az utolsó beérkezett és elbírált pályázatot követő 15. napon belül, a
www.fenydekoracio.hu honlapon, közzéteszi.

SIKERES PÁLYÁZÁST KÍVÁNOK!
PINTYE TÍMEA-Ü

VEZE Ő

NYILATKOZAT a 2013/3 sz. Pályázathoz

Alulírott …………………………………………………, mint a ………………………………………………………….. pályázó
képviselője teljes felelősséggel nyilatkozom, hogy sikeres pályázat esetén - a kedvezmény nyújtás
felhasználásával - vállalom, hogy:
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1.

e ve é
s
Belváros tér 4. I/4.)

l s e ő és

2.

Ki ele e ,
a e
Ft- al, a a ( e űvel)
forinttal rendelkezem.

p l

3.

p l ai i s a
a 8 ap s i e ési a

a Bla e e Ill

a

a s e eplő e

i ai

H

é e ea

e a
50% e ő e i e ésé v llal
i ő etartásával, megfizetem.

a

K -vel. (3200. Gyöngyös,

eő

ss e ével

, és a a s e ő és e

e elelőe ,

4. Tudomásul veszem, hogy a szállító csak elektronikus számlát bocsát ki, olyan e-mail címet jelzek a pénzügyi
ügyintézőnél, amely képes fogadni a számlát.
5. Igénylem a Pályázati Felhívásban felajánlott 1 db. ajándék fényfüzért és vállalom, hogy a számla
kézhezvételét követő 2 napon belül annak ellenértékét a Pályázatkiíró számlájára átutalom.
Igen

Nem

6. A díszvilágítási eszközöket az alábbi helyszíneken, közterületeken:

üzembe helyeztetem, legalább 3 évig üzemeltetem és karbantartom, annak fenntartási
költségeit vállalom.
7. Az elkészült karácsonyi díszvilágításról 2013. december 15-ig elektronikus úton
eljuttatok legalább 5 db. fotót a pályázat kiírójához

……………………………………, 2013. ……………….hó …………….. nap

aláírás_________________________________
beosztás
P.H

Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2013.(V.14.) önkormányzati határozata
Díszvilágítási pályázatról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván a BLACHERE ILL MINATI N H NGAR
KFT. (3200 Gyöngyös, Belváros tér 6. 1 4.) KARÁCS N I FÉN DEK RÁCI S ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE
kiírt pályázatán indulni.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
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7. Vargahegyi telekrendezés (pince)
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Az önkormányzat a Vargahegyen rendezni kívánja a területet. Kb. 100ezer forint költség lesz az ingatlan
rendezése. Kérdés továbbá, van-e még valami javaslat, hogy megoldódjon a helyzet? A költségek és az
engedélyezési eljárás költségei adottak, 225 m2 –t érint. Ha az Alapítvány tudna rá tervezni, akkor
látnánk benne lehetőséget.
erencsér Attila képviselő
Vizsgálni kell akkor, hogy ekkora területre lehet-e építeni, van-e lehetőség forintosítani az
értékcsökkenést. Ha a telket lecsökkentjük, a tervező lát-e benne fantáziát?
Buda József képviselő
Ha úgyis felkérjük az alapítványt, addig napoljuk el a döntést.
Nagy Dániel polgármester
A képviselő-testület javaslatára a napirend döntés nélkül zárul.

8. Vagyonkezelési szerződés Vízm vagyonkezelésbe adása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
A Fejérvíz elkészítette a szerződést. A szerződés a testületi ülésen felolvasásra került.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2013.(V.14.) önkormányzati határozata
Vagyonkezelési szerződés megkötése
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonkezelési szerződést köt a Pátkai Vízm
vagyonkezeléséről a Fejér Megyei Önkormányzat Víz-és Csatornam zártkör en m ködő
Részvénytársasággal Fejérvíz Zrt. . A vagyonkezelési szerződés alapja Pátka község Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete azzal a kiegészítéssel, hogy a 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvtv)
felhatalmazza az önkormányzat képviselő-testületét, hogy az önkormányzatok 100%-os tulajdonában
álló gazdálkodó szervezettel az önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva versenyeztetés
nélkül vagyonkezelési szerződést kössön.
A vagyonkezelési szerződés a határozat mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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. endőr üzemanyag támogatás határozat módosítás
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A körzeti megbízott munkájának támogatásaként minden évben döntés születik arról, hogy
együttműködés keretében adott évben 50 liter havi üzemanyag támogatást biztosít az önkormányzat.
Tavalyi évben is megszületett a döntés, ugyanakkor a rendőrkapitányság belső szabályzatra hivatkozással
jelezte, hogy ebben a formában a megállapodás nem írható alá. A gazdasági szervezet kérése, hogy a
támogatás forintosítva kerüljön meghatározásra.
A támogatásról az alábbi döntés született:
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete
266/2012.(XI.28.) önkormányzati határozata
A körzeti rendőr üzemanyag támogatásáról
a K sé Ö
Me ei Re ő api
döntést hozza:
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a
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Ö
a Képviselő-testülete a költségvetési le e ősé ei is e e é e
.
Képviselő-testület az 50 liter havi üzemanyag biztosításáról szóló megállapodás tervezetében
foglaltakkal egyetértve azt jóváhagyja.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások Önkormányzat nevében
é ő
al
s a, e i e űle
el é ve,
a
és ől a S é es e é v i és a Fe é Me ei
Re ő api
s
é es se.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta közleményt ad ki az üzemanyag árakról, mely a fogyasztási norma szerinti
üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyag árak.

A 2013. évi üzemanyag árak az alábbiak .
Ólmozatlan motorbenzin
január
február
március
április
május

410 Ft/l
414 Ft/l
431 Ft/l
442 Ft/l
438 Ft/l

A Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Osztály kéri, hogy a
belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére
felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat 26/2010. (XII.29.) BM utasítás 1. számú
melléklet 12.b.) pontjában meghatározottak alapján a havi 50 l üzemanyag NAV által közzétett
fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség elszámolással alkalmazott ólmozatlan motorbenzin 2012
év átlag üzemanyagár 427 Ft/l figyelembe vétele mellett – bruttó 256.200 Ft vissza nem térítendő
támogatás megállapodásban történő rögzítését véleményezze, és arról tájékoztassa a testület.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
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A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2013.(V.14.) önkormányzati határozata
A körzeti rendőr üzemanyag támogatásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a Székesfehérvári Rendőrkapitánysággal és a
Fejér Megyei Rendőrkapitánysággal megállapodások megkötésére” vonatkozó javaslatot, és a 266/2012.
(XI.28.) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:





A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást megköti, azzal, hogy az Önkormányzat vállalásai
12. pontjának megfelelően, 256.200 Ft összeget állapít meg, és az üzemanyag támogatásra nézve
2013.január 1-től 2013. december 31-ig időtartam szerepeljen, azzal, hogy a következő évre vonatkozó
támogatás további biztosításáról az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési lehetőségei
ismeretében dönt.
A Képviselő-testület a 256.200 Ft értékű üzemanyag biztosításáról szóló megállapodás tervezetében
foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások Önkormányzat nevében történő
aláírására, egyidejűleg felkérve, hogy a döntésről a Székesfehérvári és a Fejér Megyei
Rendőrkapitányságot értesítse.

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

10. Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás
Közoktatási
Megállapodása felülvizsgálatáról, módosításáról

Intézményi

Társulási

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Tájékoztatja a testületet, hogy aláírásra került az ügyvédnő költségeiről szóló megállapodás. A
betervezett összeg 100.ezer forint volt, ez alatt volt az ügyvédi költség, ami nagyságrendileg fedezte a
költségeket.
Dr Szekerczés Anna ügyvédnő elkészítette a Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás Óvodai Intézményi
Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatához kapcsolódó iratanyagot.
Pátka község Önkormányzata képviselő-testületének 2 határozati javaslatot küldött:
A.) Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás
Közoktatási
Intézményi
Társulás
Társulási
Megállapodása felülvizsgálatáról, módosításáról.
B.) A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda Alapító Okirata módosításával való egyetértés.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2013.(V.14.) önkormányzati határozata
Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodása
felülvizsgálatáról, módosításáról.
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Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta „Sárkeresztes – Moha – Pátka –
Magyaralmás Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatára vonatkozó
előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
I.
Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Sárkeresztes – Moha – Pátka – Magyaralmás
Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodását – továbbiakban: Megállapodás - 2013. július
1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a II. számú módosítás:
1.

A Megállapodás egyes pontjai Fejezetekre osztódik az alábbi Fejezet számokkal és címekkel:




















I. Általános rendelkezések
II. A Társulás célja
III. A Társulás feladat- és hatásköre
IV. A köznevelési intézmény közalkalmazottai jogviszonya
V. A Társulás döntéshozó szerve és döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányok
VI. A ársulási anács döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei
VII. A ársulási anács tisztségviselői, A ársulás Munkaszervezete
VIII. A Társulás vagyona
IX. A Társulás gazdálkodására vonatkozó általános és speciális szabályok
X. A ársulás fenntartásával, m ködésével kapcsolatos költségek viselése
XI. A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása
XII. A ársulás ellenőrzése
XIII. A Társulás egyes közös feladatellátásaihoz való csatlakozás
XIV. A ársuláshoz történő csatlakozás
XV. A ársuláshoz történő csatlakozás
XVI. A ársulásból történő kizárás és kiválás
XVII. A ársulás megsz nése
XVIII. Záró rendelkezések.

2.

A Megállapodás alábbi pontjai hatályukat vesztik: 2.4., 2.7., pont, valamint a
6.,7.,8.,9.,10.,11.,12., és 13.pontok alpontjaikkal együtt.

3.

A Megállapodás:
bevezetője a tagi önkormányzatok felsorolását követően Preambulum megjelölést nyer,
1. és 2. pontja a Preambulum 1. és 2. pontjává válik,

2.1.-2.2. pontjai a Preambulum 1. pontja albekezdéseiként jelennek meg,

2.5., 2.6., pontok az I. fejezet 2.4, 2.5., pontjaiként jelennek meg,

3. pont a II. fejezet címeként jelenik meg,

3.1. -3.3. pontjai II. fejezet 1., 2., 3. pontjaivá válnak,

a 4. pont a III. fejezet 1. pontjává válik, az 5.1.-5.2. pontok III./2.1., III./2.1. pontokká, az 5.2.1.5.2.6. pontok a III./2.2.1-2.2.6. pontokká, az 5.3.-5.6. pontok III./2.3.-2.6. pontokká
módosulnak,

az 5.7. pont a IV. fejezet 1. pontjává, az 5.7.1.-5.7.7. pontok a IV./1.1.-1.7. sorszámokat nyerik,

a 14. pont XVIII. fejezet 3. pontjaként jelenik meg,
melyet követően a ársulási Megállapodás pontjai az alábbi . –21. pontok szerint módosulnak és
kiegészülnek.
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4.

A Társulási Megállapodás az azt létrehozó tagönkormányzatok felsorolását követően kiegészül a
P EAMB L M főcímmel, a Megállapodás 1. pontja a preambulum első pontjává válik egyidej leg
a bekezdés utolsó mondata végén szereplő „állapodnak meg” szó „ állapodtak meg” múlt időre
változik. A P EAMB L M az 1. pontot követően kiegészül az alábbi pontokkal:

„ .

3.

A ársulás I .1. pontban meghatározott tagjai „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 011. évi LXXXIX. törvény továbbiakban: Mötv. 13. § 1
bekezdés . pontjában, valamint a „nemzeti köznevelésről” szóló 011. évi CXC.
törvény (továbbiakban: Kntv.) 4. § 1. a) pontjában meghatározott köznevelési
feladatot - óvodai nevelés - a jövőben is együtt, közösen kívánják teljesíteni, melyre
tekintettel az Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségnek
eleget téve a közöttük a Megállapodás záradékában megjelölt Képviselő-testületi
határozatokkal elfogadott Megállapodást 2013. július 1.-jei hatállyal módosítják, mely
időponttól kezdődően a ársulás jogi személyiségi ársulásként m ködik tovább,
annak rögzítésével, hogy:

2.1.

a Társulás tevékenysége jogfolytonos,

2.2.

a Társulás elnevezése kismértékben megváltozik, figyelemmel arra, hogy a
Társulás kizárólag az óvodai nevelési feladatot lát el,

2.3.

a Társulás által fenntartott Ficánkoló Óvoda – továbbiakban: Intézmény m ködése szintén jogfolytonos.

A Társulási Megállapodás módosítása a Társulási Megállapodásban rögzített elveket,
értékeket, a közösen ellátott feladatok megvalósítására vonatkozó hatékony
együttm ködést fenntartva, az Mötv. társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek való
megfelelés igényével tartalmazza a tagi Önkormányzatok Képviselőtestületei
megállapodásait.”

5.

A Társulási Megállapodás I./1 pontjában
a ársulás elnevezése „Sárkeresztes – Moha –
Pátka – Magyaralmás Közoktatási Intézményi ársulás” elnevezésről „Sárkeresztes – Moha –
Pátka – Magyaralmás Óvodai Intézményi ársulás” elnevezésre módosul.

6.

A Társulási Megállapodás I. fejezete kiegészül az alábbi pontokkal:
„ .

A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, a települések lakosságszámai:
Állandó népességszáma
2013. január 1-jei
állapot szerint:
2.1.A Társulás tagjai:
2.1.1. Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1569
székhelye:8051 Sárkeresztes., Kossuth u. 44.
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képviseli: Krähling János polgármester
2.1.2. Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye:80 Moha, Fő u. .
képviseli: Kovács Sándorné polgármester

556

2.1.3. Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.
képviseli: Nagy Dániel Ferenc polgármester

1708

2.1.4. Magyaralmás Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1569
székhelye: 80 1 Magyaralmás, Fő u. 31.
képviseli: Vas Istvánné polgármester

2.2. Az Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és
hatásköröket 2013. június 30.-napjáig Sárkeresztes Község Önkormányzata
Képviselőtestülete, 013. július 1.-napjától a ársulási anács gyakorolja.”
7.

I. .5. pont szövegezéséből hatályát veszti a „jogi személyiséggel nem rendelkezik” szövegrész,
helyébe a „ személy” szó lép, továbbá ugyenezen pont kiegészül az alábbi alpontokkal:
„ .5.1. azdálkodására a költségvetési szervek m ködésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
2.5.2. A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik.
2.5.3. A Társulás szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés
A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységét a IX/5. pont nevesíti.
2.5.4. A Társulás, és annak keretében a Társulás által fenntartott Kálozi Aranyalma Óvoda és
Bölcsőde költségvetését a ársulási anács önállóan, költségvetési határozatban
állapítja meg.
A társult Önkormányzatok a Társulás fenntartásához évenként szükséges hozzájárulás
összegét a IX/2. pontokban rögzítettek szerint és esedékességgel utalják át.
2.5.5. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Sárkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) útján
gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról.
2.5.6. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg
vagyoni hozzájárulásának mértékét.”

8.

Az I./ . . pontban, a „közoktatási” szövegrész „óvodai” szövegrészre módosul.

9.

A ársulási Megállapodás 3. pontja a Megállapodás I. fejezete főcímeként kerül
megjelenítésre, s a 3. pont helyébe az alábbi szöveg lép I./3. sorszám alatt:
„A ársulás bélyegzője:

10.

Káloz – Sárkeresztúr Óvodai Intézményi Társulás felirattal
ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével.”

Az I. fejezet továbbá kiegészül az alábbi 4.,5. és 6. pontokkal:
„ . A Társulás képviseletét:

5.

a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az alelnöke,
mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök látja el.

A Társulás kijelölt székhely önkormányzata:

Sárkeresztes Község Önkormányzata
székhelye: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u.
44. sz.
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6.

A Társulás az Mötv. 88.§ - 95.§-aiban foglalt szabályok szerint m ködik. „

11.

A ársulási Megállapodás II. 1 pontja első mondatában a „Napközi tthonos” szavak helyébe
az „Az” névelő lép, a II. 3. pontban hatályát veszti a „oly módon, hogy a mindenkori hatályos
költségvetési törvényben meghatározott intézményi társulási kiegészítő normatíva és a
többcélú kistérségi társulási közoktatási támogatások igénybe vehetők legyenek” szövegrész:

12.

A ársulási Megállapodás III. 1. pontja első mondatában az „ellátási” szó hatályát vezsti, a
„„közoktatásról” szóló 1 3. évi LXXIX. tv.”- i hivatkozás helyébe „a nemzeti köznevelésről”
szóló 011. évi X . törvényben továbbiakban: Kntv. ” törvényi hivatkozás lép, továbbá a
„Sárkeresztes Község Önkormányzata területén m ködő Óvoda” szövegrész után a mondat
kiegészül a „s annak Pátka Község Önkormányzata és Magyaralmás Község Önkormányzata
területén m ködő agóvodái” szöveggel.

13.

III./2 pontjában „tevékenységi köre” megnevezés „alaptevékenységi köre” kifejezésre
módosul,III. .1. pontjában a „Ficánkoló Óvoda” elnevezés „Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda „
elnevezésre, címe „Béke tér 1.„ számról „Kossuth u. 1 D.” számra módosul, s a Csemetekert
Tagóvoda és a Magyaralmási agóvoda birtokos esetbe kerül, ennek megfelelően a
„ agóvoda” szó „ agóvodája” szóra változik.

14.

III./2.3. pontban hatályát veszti: „az államháztartás m ködéséről” szóló 1 1 8. XII.30.
Korm. sz. rendelet 15. § (1) bekezdés b pontja szerint” mondatrész, valamint „a 1 . § 1
bekezdés b pontja alapján részben önállóan gazdálkodó” mondatrész.
Második bekezdésében hatályát veszti a „Sárkeresztes – Moha Községek Körjegyzősége”
mondatrész, helyébe „a munkamegosztási megállapodás alapján a Kálozi Közös
Önkormányzati Hivatal” mondatrész lép.
A III. .3. pont harmadik bekezdése első tagmondatában hatályát veszti a „nem” szó, valamint
a mondat második mondatrésze, azaz a „gazdálkodása a Sárkeresztesi Önkormányzat
11736006-15363028 számú költségvetési elszámolási számla külön alszámláján történik.”
szövegrész.

15.

III. . . pontja első mondatában:
 a „a 1 1 8. XII. 30. Korm. sz. rendelet 13. §
bekezdése alapján” mondatrész
hatályát veszti,
 a Ficánkoló Óvoda elnevezése „Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda” elnevezésre,
 a „felügyeleti” szerv megnevezés „irányító”-ra módosul s e mondatrészt követően
kiegészül a „ 013. június 30.-napjáig”időhatározó mondatrésszel,
 az „új Alapító
kiratát kiadja” mondatrész helyébe az „ Alapító
kirata
módosítását”szöveg lép,
 a „ Magyar llamkincstár Közép-Dunántúli egionális Igazgatósága” elnevezése
„Magyar llamkincstár Fejér Megyei Igazgatósága” hatályos elnevezésének
megfelelően módosul,
 a mondat végén hatályát veszti a „, s gyakorolja a felügyeleti szervet megillető
jogokat, s teljesíti ebből származó kötelezettségeit.” mondatrész s
 a bekezdés kiegészül a „Ezen időpontot követően – azaz 2013. július 1-napjától - az
Intézmény irányító szerve: Káloz- Sárkeresztúr Óvodai Intézményi Társulás Társulási
anácsa.” mondattal.

16.

A III. .3., .5., . . pontokban a Ficánkoló Óvoda megnevezés „Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda
megnevezésre módosul.
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18.

A Megállapodás III . . pont címében a „tevékenységi” szó „alaptevékenységi” mondatrészre
módosul, továbbá az 2.2.1.-2.2.4. pontban a szakfeladatok neve és száma az 56/2011. (XII.31.)
N M rendelet szerinti szakfeladatszámra és megnevezésre pontosításra kerül, egyidej leg
kiegészül az alábbi 2.2.5. pont szerinti szakfeladat megnevezésével és számával:

2.2.5. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

856099

19.

A Megállapodás IV. 1.és IV. 1. . pontjaiban a „közoktatási” szó helyébe a „köznevelési” szó lép,
továbbá a IV./1.1.-1. . szövegezése múlt időre változik.

20.

A Megállapodás IV/1 pontja címében az „intézmények” szó egyesszámra módosul, s a pont
kiegészül az alábbi 1.8.-1.9. pontokkal:

„1.8. A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda intézményvezetőjével kapcsolatos munkáltatói
jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke
gyakorolja.
1.9.

21.

A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói
jogokat az Intézmény vezetője gyakorolja.”

A Társulási Megállapodás kiegészül az alábbi V-XVII. Fejezetekkel:
„V.
A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE ÉS DÖNTÉSHOZÓ SZE VÉNEK A JAI ME ILLE Ő
SZAVAZATARÁNYOK
1.

A Társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács, mely 4 tagból áll.

2.

A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Képviselőtestületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét
delegálják.
2.1. A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy az őt
helyettesítő alpolgármester, vagy az adott település képviselő-testületének a
polgármester helyettesítésének rendjéről szóló döntésében meghatározott
képviselő-testületi tag.
2.2. A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és
kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a
szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek – teljes bizonyító erej okiratba
foglalt - eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.

3.

A Társulási Tanács minden tagját egy-egy szavazat illeti meg.

4.

A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja mindazokat
a hatásköröket, amelyeket az Mötv., az Áht., a Kntv. a fenntartói-irányítói jogkörének
gyakorlására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, illetve jelen
Társulási Megállapodás meghatároz.
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VI.
A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSHOZTALÁNAK MÓDJA, A MINŐS E
1.

DÖN ÉSH ZA AL ESE EI

A Társulási Tanács üléseit a Társulás székhelyén tartja.
A ársulási anács napirendjétől függően más helyen kihelyezett üléseket is tarthat.

2.

A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település Önkormányzatának polgármestere
hívja össze.

3.

A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását.
3.1. A Társulási Tanács jelen Társulási Megállapodás módosítására figyelemmel – a
Társulás, mint jogi személy törzskönyvi bejegyzése érdekében a Társulási
Megállapodás teljeskör jóváhagyását követően tartott ülésén – első ízben a
megalakulását 2013. július 1-jei hatállyal mondja ki, s választja meg a Társulási
Tanács elnökét.
3.2. A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az
alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja:



a ársulási anács Szervezeti és M ködési Szabályzatát,
megválasztja az alelnököt.

4.

A ársulási anács üléseit szükség szerint, a Szervezeti és M ködési Szabályzatában
meghatározott számú, de évente legalább 4 ülést tart.

5.

A ársulási anács ülését 15 napon belüli időpontra össze kell hívni a ársulási anács
legalább egynegyedének, azaz bármely tagjának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal
vezetőjének az ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján
a anács ülését a anács elnöke hívja össze, az ülés indokának, időpontjának,
helyszínének és napirendjének meghatározásával.

6.

Az ülést a anács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettőjük távolléte
esetén a korelnök hívja össze, s vezeti le.

7.

A ársulási anács ülésének előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai
követelményeire vonatkozó szabályokat a ársulási anács Szervezeti és M ködési
Szabályzata tartalmazza.
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal – továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal - látja el.

8.

A Társulási Tanács ülése nyilvános.
A Társulási Tanács valamennyi ülésén állandó meghívottként, tanácskozási joggal
vehetnek részt a társult önkormányzatok jegyzői.

9.

A Társulási Tanács:
9.1. zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén.
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9.2. Zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.
9.3. Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10.

A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Közös
Önkormányzati Hivatalt vezető jegyző, továbbá meghívása esetén az Mötv.
. § (3)
bekezdésében meghatározott további személyek lehetnek jelen.

11.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésen a Társulási Tanács legalább 3 tagja
jelen van.
A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

12.

A Társulási Tanács döntései meghozatalához, a javaslat elfogadásához legalább annyi tag
„igen” szavazata szükséges, mely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak több mint
felét, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.
A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában hozza meg.

13.

A minősített többséggel elfogadandó javaslat elfogadásához 3 tag „igen” szavazata
szükséges – amely eléri a ársulásban részt vevő tagok által képviselt települések
lakosságszámának felét -, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.

14.

Minősített többség szükséges:
14.1.

A 9.3. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez.

14.2.

A hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
illetőleg visszavonása.

14.3.

A ársulás Szervezeti és M ködési Szabályzata elfogadásához, továbbá az
Szervezeti és M ködési Szabályzatban meghatározott további ügyekben.

14.4. A közös feladatellátáshoz való csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében.
15.

A Társulási Tanács döntését az ülésen nyílt szavazással hozza meg.
15.1.

A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart:




a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének, azaz legalább egy tagjának
indítványára,
továbbá a Szervezeti és M ködési Szabályzatban meghatározott ügyekben.

Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani.
Nincs helye név szerinti szavazásnak ügyrendi javaslat kérdéseiben.
15.2.

A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a VI/9. pontban meghatározott
ügyekben.

15.3.

A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a
Szervezeti és M ködési Szabályzat rendelkezik.
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15.4.

16.

A ársulási anács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét.
Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási
Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.

A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:
16.1.

A Társulási Tanács elnökének megválasztása.

16.2.

A Társulás alelnöke megválasztása.

16.3.

A Társulás és az általa fenntartott Intézmény éves költségvetése, valamint a
zárszámadás megvitatása, elfogadása, módosítása, ennek keretében a tagdíj s a
m ködési hozzájárulás évenkénti összegének megállapítása, a ársulás tagjával
szembeni inkasszó benyújtásáról döntés.

16.4.

A Társulási Tanács elnöke beszámolójának megtárgyalása, továbbá a Társulás
tevékenységéről szóló éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása.

16.5.

A közös fejlesztésekről, beruházásokról való döntés.

16.6.

A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése.

16.7.

A Társulás vagyonáról való rendelkezés.

16.8.

A ársulási anács Szervezeti és M ködési Szabályzatának, éves munkatervének
elfogadása, módosítása.

16.9.

A

Társulás más társulással való együttm ködésének, avagy annak
megszüntetésének elhatározása, együttm ködési megállapodás megkötése.

16.10. Pályázatok benyújtásáról való döntés.
16.11. Hitelfelvételről, szabad pénzeszközök felhasználásáról döntés.
16.12. A Társulásból kiváló taggal való pénzügyi elszámolás rendezése.
16.13. A Társulás valamely tagjának kizárásáról döntés.
16.14. A ársulás által fenntartott Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda magasabb vezetői
megbízása, visszavonása, összeférhetetlensége megállapítása.
16.15. A Társulás által fenntartott Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda tekintetében – a
pénzügyi és az ágazati jogszabályban meghatározott – fenntartói, irányító szervi
jogkörben hozandó döntés.
16.16. A Társulás közös feladatellátásához való csatlakozás tekintetében döntés.
17.

A ársulási anács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a ársulási anács elnöke,
s a munkaszervezeti feladatokat ellátó Közös Önkormányzati Hivatalt vezető jegyző ír alá.
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18.

17.1.

A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozóan az Mötv. 5 . § 1 bekezdésében foglaltak
az irányadóak.

17.2.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

17.3.

A ársulási anács üléséről készült jegyzőkönyv ek et az ülést követő 15 napon
belül meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.

A Társulás átruházott önkormányzati döntési jogköre:
Az önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján
átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására
jogosítják fel:

19.

18.1.

a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda vezetőjének kinevezése, vezetői megbízása,
vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása,

18.2.

A „nemzeti köznevelésről” szóló 011. évi X . törvény - Kntv. - mindenkori
hatályos rendelkezéseiben foglalt a fenntartói, irányítói szervi jogkörbe tartozó
ügyekben való döntés.

A ársulási anács m ködésének további részletes szabályait a ársulás Szervezeti és
M ködési Szabályzata tartalmazza.
VII.
A
S L SI AN S ISZ SÉ VISELŐI
A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE

1.

2.

3.

Társulás Elnöke:
1.1.

A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából, az
önkormányzati választási ciklus idejére nyílt szavazással választja meg.

1.2.

Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének
megválasztásához minősített többség döntés szükséges.

1.3.

A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, valamint ellátja a Társulás
m ködésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási
feladatokat. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az
alelnök látja el.

1.4.

Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a
Szabályzata határozza meg.

ársulás Szervezeti és M ködési

Társulás alelnöke:
2.1.

A ársulási anács az önkormányzati választási ciklus időtartamára a saját tagjai
sorából, nyílt szavazással alelnököt választ.

2.2.

Az alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulási Tanács
alelnökének megválasztásához minősített többség döntés szükséges.

Társulás Munkaszervezete:
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3.1.

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését, döntései végrehajtásának szervezését
a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

3.2.

A Közös Önkormányzati Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:
3.2.1. A ársulási anács üléseinek, döntéseinek előkészítése.
3.2.2. A Társulás döntéseinek végrehajtása.
3.2.3. Adatot, információt szolgáltat a ársulásban részt vevő Önkormányzatok
részére a ársulási anács és a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda m ködéséről,
feladatellátásáról.
3.2.4. Ellátja a Társulás hatáskörébe tartozó munkaügyi feladatokat.
3.2.5. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési
gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
3.2.6. A költségvetési gazdálkodás körében különösen:
3.2.6.1. A Társulás és az általa fenntartott Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda
költségvetése
tervezésének,
zárszámadás
tervezetének
előkészítése, pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatainak
ellátása. Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések
elkészítése.
3.2.6.2. A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási
feladatok végzése a Közrem ködő Szervezet, a Magyar
Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, valamint
egyéb szervek felé.
3.2.6.3. A Társulás és az általa fenntartott Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda
fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások (különösképpen: az
állami alap és kiegészítő hozzájárulások, az önkormányzati
hozzájárulások, valamint létszám elszámolások) elkészítése és
dokumentált egyeztetése az érintett önkormányzatokkal a
beszámoló (zárszámadás elfogadását megelőzően.
3.2.6.4. A Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok
végrehajtása, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése.

3.3.

A Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal által – a ársulás m ködésével
kapcsolatos feladatokat ellátó – köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a
jegyző gyakorolja.
A jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő ke t, aki k a ársulási
Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra
jogosult ak és köteles ek , melyről – s a változásairól – a Tanács tagjait
tájékoztatja.

3.4.

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó további szabályokat
a ársulás Szervezeti és M ködési Szabályzatában kell meghatározni.
VIII.
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A TÁRSULÁS VAGYONA
1.

A ársulás saját vagyonnal rendelkezik, melyet a ársulás éves költségvetéséről szóló
határozata mellékletében kell rögzíteni.
1.1.

Az Óvodai Intézményi Társulás ingatlantulajdonnal nem rendelkezik.

1.2.

A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda által használt sárkeresztesi 297/3 hrsz-ú 8051
Sárkeresztes, Kossuth u. 1./D. sz. alatt fekvő „óvoda” megnevezés ingatlan a
benne lévő berendezéssel, felszereléssel, ingóságokkal együtt Sárkeresztes Község
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi, melyek tekintetében az Intézményt
térítésmentes használati jog illeti meg.

1.3.

A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda Csemetekert Tagóvodája elhelyezésére szolgáló:
pátkai 2/2 hrsz-ú, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2. sz. alatti ingatlan a benne lévő
berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságaikkal együtt Pátka Község
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, melyek tekintetében az Intézményt
térítésmentes használati jog illeti meg.

1.4.

A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda Magyaralmási Tagóvodája elhelyezésére szolgáló:
magyaralmási 286 hrsz-ú 8071 Magyaralmás, Iskola u. 5. szám. alatti ingatlan a
benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságaikkal együtt Magyaralmás
Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, melyek tekintetében az
Intézményt térítésmentes használati jog illeti meg.

1.5.

Az 1.1. – 1.4. pontban nevesített tulajdonjogok fennállását a Társulás létrehozása és
m ködtetése nem érinti. Az ingatlanokat érintő beruházások során azok költségeit
a tulajdonosi jogkört gyakorló önkormányzat viseli, melynek alapján közös tulajdon
e körben sem keletkezik.

1.6.

Az 1.2. pontban nevesített óvodaépület felújításáról, fenntartásáról,
állagmegóvásáról s karbantartásáról Sárkeresztes Község Önkormányzata, 1.3. pont
szerinti Csemetekert Tagóvoda elhelyezését szolgáló ingatlan karbantartásáról,
fenntartásáról, állagmegóvásáról Pátka Község Önkormányzata, 1.4. pont szerinti
Magyaralmási Tagóvoda elhelyezését szolgáló ingatlan karbantartásáról,
fenntartásáról,
állagmegóvásáról
Magyaralmás
Község
Önkormányzata
gondoskodik. A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda székhelyintézménye és
tagintézményei állagmegóvásáért az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló
Önkormányzat felel.
Ezen költségek a közös fenntartású intézmény költségvetése részét nem képezik.
1.6.1.

Amennyiben az 1.2.-1.4. pontban megjelölt óvodai épületekben az óvodai
neveléshez, szükséges ingóságok, felszerelések beszerzése szükséges, úgy
arról külön-külön a tulajdonos önkormányzatok gondoskodnak.

1.6.2.

Amennyiben az Intézmény által benyújtott pályázat útján történik az
ingatlanokba az ingóbeszerzés, úgy az érintett tulajdonos
Önkormányzattal kell az intézményvezetőknek előzetesen egyeztetni,
mely a „saját erőt” is biztosítja, a beszerzett ingóságok tulajdonjoga is a
„saját erőt” biztosító Önkormányzatot illeti meg.
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1.6.3.

1.7.

2.

Fentieknek megfelelően e körben a társult Önkormányzatok között közös
tulajdon szintén nem keletkezik.

Amennyiben a 1. . pontban foglaltaktól eltérően az Intézmény használatában lévő
épületekben közösen kívánnak értéknövelő beruházásnak minősülő építési vagy
szerelési munkát végezni, illetőleg jelentős felszerelés, vagy nagyobb érték
ingóeszköz beszerzés történne, úgy ezen beruházásokat, beszerzéseket megelőzően
a Társult Önkormányzatok külön megállapodást kötnek a költségek viseléséről, s
annak megfelelően a közös beruházás, beszerzés alapján Őket megillető tulajdoni
hányadról.

A Társulás vagyona: törzsvagyon és üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyonát gyarapítja és
a vagyon további részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás
tevékenysége révén keletkezett vagyon.
2.1.

A ársulás m ködése során a költségvetése terhére – a Sárkeresztesi Ficánkoló
Óvoda finanszírozására rendelkezésre álló előirányzatokból – vásárolt, vagy egyéb
jogcímen szerzett vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb ingóság, stb.) a Társulás
tulajdonába kerül.

2.2.

A ársulás általi közös feladatellátás megsz nése esetén ezen vagyontárgyak
megosztása a ársulás által fenntartott Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda m ködési
területéhez tartozó Önkormányzatok általi vásárláskor viselt költségek arányában
történik, amennyiben a ársulás által benyújtott pályázat útján a m ködési
területhez tartozó önkormányzatok biztosították a „saját” erőt.

2.3.

Fenti esetben a Társulás székhelye avagy a tagóvoda szerint érintett önkormányzat
váltja meg – a megsz nés időpontjában fennálló forgalmi értéken – a társult
önkormányzatot megillető tulajdoni hányadot.

3.

A ársulás megsz nése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a ársulás tagjait a
2.2. pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk – amennyiben az nem állapítható meg, úgy a
települések lakosságszáma – arányában illeti meg.

4.

A vagyon a XVII 3. pont szerinti szerződésben részletezett megosztása során az
önkormányzatok az alábbi elvek figyelembevételével járnak el:
4.1.

a használatba adott ingatlanok, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell
bocsátani,

4.2.

a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni.

5.

A ársulás megsz nésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet olyan módon, hogy az önkormányzati óvodai-nevelési feladat ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon elsődleges rendeltetése az óvodai-nevelési feladat
ellátása.

6.

A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a
ársulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak későbbi, halasztott fizetés,
csere stb.), amelyek az óvodai-nevelési feladat ellátását nem veszélyeztetik, a vagyon a
közszolgáltatás ellátását biztosítja.
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7.

A közös tulajdonnal történő elszámolásig az óvodai-nevelési feladat ellátása érdekében
biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a
folyamatos m ködtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás
átengedése feltételeiben állapodnak meg.

8.

A Társulásból a tag általi kiválás esetén a taggal a fentiekkel azonos eljárási rend szerint el
kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására csak az
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben az
esetben a ársulás volt tagját a ársulással kötött szerződés alapján használati díj illeti
meg, amennyiben a tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte. A vagyon
kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani.

9.

A ársulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszonya időtartama alatt a
vagyoni hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási vagyonból
keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a tagsági jogviszony
megsz nése időpontjától érvényesíthető.

10.

A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.

11.

Az Önkormányzatok Képviselő-testületei felhatalmazzák a Társulási Tanács nevében eljáró
Társulási Tanács elnökét, hogy év közben, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
esemény bekövetkezése esetén, illetve az előre nem látható m ködést akadályozó állapot
megszüntetésére saját hatáskörben a szükséges intézkedéseket megtegye, melyről a
Társulási Tanácsot s az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatot a soron
következő társulási tanács ülésen tájékoztatnia kell.
IX.
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZABÁLYOK

1.

A Társulás s az Intézmény költségvetési gazdálkodása:
1.1.

A ársulás m ködésének, az Intézmény közös fenntartásának fedezeteként
szolgálnak a mindenkori hatályos költségvetési törvényben köznevelési-óvodai
feladatok ellátásához meghatározott állami költségvetési hozzájárulások, s az egyéb
kiegészítő állami támogatások.
1.1.1. A köznevelési intézmény költségvetésének részét képezik az Intézmény
elhelyezését szolgáló ingatlanok üzemeltetési – f tés, világítás, telefon, fax,
Internet, portaszolgálat, stb. – költségei, a további dologi költségek és a
személyi juttatások – azok járulékaival – előírányzatai, az ellátottak
juttatásai, továbbá valamennyi az Óvodai Intézményi ársulás m ködésével
felmerülő előbbiekben nem nevesített költségek.
1.1.2.

Pátka község Önkormányzata a 8082 Pátka, Vak Bottyán tér 2. sz. alatti
telephelyen m ködő semetekert agóvoda költségeit viseli akként, hogy a
pátkai tagóvodában foglalkoztatottak s az óvodáskorú gyereklétszám után
keletkező állami költségvetési hozzájárulás beszámítására jogosult.

1.1.3.

Magyaralmás község Önkormányzata a 8071 Magyaralmás, Iskola u. 5. sz.
alatti telephelyen m ködő Magyaralmási agóvoda költségeit viseli akként,
hogy a magyaralmási tagóvodában foglalkoztatottak s az óvodáskorú
gyereklétszám után keletkező állami költségvetési hozzájárulás
beszámítására jogosult.
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1.1.4. A székhely óvoda normatív és kiegészítő állami költségvetési hozzájárulással
nem fedezett további költségeit Sárkeresztes Község Önkormányzata és
Moha Község Önkormányzata gyermeklétszám arányosan közösen viseli
akként, hogy a sárkeresztesi és mohai óvodáskorú gyermekek után s a
székhelyintézményben foglalkoztatottak után keletkező állami költségvetési
hozzájárulás összegének beszámítására jogosultak.
1.1.5. A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda magasabb vezetője – besorolási
illetményén és annak járulékain kívüli – további foglalkoztatási költségét –
magasabb vezetői pótlék, utazási költségtérítés, továbbképzési költségek
stb.- valamint a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda pénzügyi gazdálkodási
feladatait végző Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 1 fő órás
részmunkaidős gazdasági ügyintéző foglalkoztatási költségét Sárkeresztes
Község Önkormányzata, Pátka Község Önkormányzata és Magyaralmás
Község Önkormányzata a székhelyóvoda és a tagóvodák csoportlétszámai
arányában viselik.
1.1.6. Sárkeresztes Község Önkormányzata, Pátka Község Önkormányzata,
Magyaralmás Község Önkormányzata és Moha Község Önkormányzata az
Őket terhelő hozzájárulások összegeit, mint m ködési költségelőleget havi
bontásban, a Társulás pénzintézeti számlájára átutalással a IX/2. pontban
foglalt esedékességgel teljesítik.
1.2.

Az állami költségvetési támogatások igénylésére – s azzal való elszámolásra – a
2013. évi állami költségvetési törvény szabályai szerint a Társulás által kijelölt
Sárkeresztes Község Önkormányzata, mint székhely Önkormányzat jogosult.
A további költségvetési évekre nézve az állami költségvetési támogatás igénylési
jogosultságát a mindenkor hatályos éves költségvetési törvény rendelkezései
határozzák meg.

1.3.

Az állami költségvetési támogatás igénylése s az azzal való elszámolás a Társulás
Társulási Tanácsa által meghatározottak szerint történik.

1.4.

A székhely Önkormányzat a 1.2. pont szerint igényelt állami költségvetési
támogatás kincstári ütemezés szerint folyósított összegét annak megérkezését
követő 5 banki napon belül a ársulás pénzintézeti számlájára átutalja.

1.5.

A ársulási anács az éves költségvetés megállapítása során összegszer en
határozza meg a közösen ellátott feladatok tagönkormányzati költségvetési
hozzájárulási összegeit. A lakosságszám alapján megállapított tagdíj összegénél a
tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszám az irányadó.

1.6.

A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda az „államháztartásról” szóló 011. évi X V. tv.
23. § (1) b) pontja szerinti éves létszámát s kiemelt előirányzatait a ársulási
Tanács éves költségvetési határozatában állapítja meg.
Az Intézmény éves elemi költségvetésének jóváhagyására a Társulási Tanács
elnöke jogosult.

1.7.

A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda pénzforgalmát önálló pénzintézeti számláján
bonyolítja.
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1.8.

A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda költségvetése a Társulás költségvetésének részét
képezi.

1.9.

Az Intézmény vezetője a mindenkor hatályos, helyi önkormányzati költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
1.9.1. Az Intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt
költségvetési előirányzataikon belül rendelkezni s gazdálkodni.
1.9.2. Az Intézmény vezetője a jóváhagyott előirányzaton belül a bérgazdálkodás
területén rendelkezik önálló előirányzat felhasználási jogkörrel.

2.

1.10.

A Társulási Tanács fenntartói irányítói jogkörében kötelezettséget vállal arra, hogy
a Társult Önkormányzatok erre irányuló igénye esetén Sárkeresztes Község
Önkormányzata, Magyaralmás Község Önkormányzata, Pátka Község
Önkormányzata és Moha Község Önkormányzata által szervezett önkormányzati
ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon, konferenciákon a Sárkeresztesi
Ficánkoló Óvoda s annak Tagóvodái gyermekeinek részvételét, megjelenési
lehetőségét, felkészíttetését biztosítja.

1.11.

A székhely Intézménybe bejáró mohai gyermekek utaztatásáról a Társulás
gondoskodik.

A ársulás éves költségvetése meghatározásával egyidej leg minden év január 31-ig
kerül sor az önkormányzati költségvetési hozzájárulások – önkormányzati m ködési
előleg – meghatározására.
Az Önkormányzatok az őket terhelő hozzájárulások összegét havi bontásban, havonta
előre a ársulás pénzintézeti számlájára átutalással a hónap 5. napjára szóló
esedékességgel teljesítik. A költségvetési határozat elfogadását megelőző időszakban az
előző évi tagönkormányzati költségvetési hozzájárulás egy tizenkettedét kell utalni
minden hónap 15. napjáig.

3.

2.1.

Amennyiben a költségviselő Önkormányzat költségvetési hozzájárulás viselési
kötelezettségének nem tesz, avagy késedelmesen tesz eleget, s emiatt a Társulási
Tanácsnak hitelt kell igénybe vennie, úgy a hitelfelvétel költségeit és annak
kamatait a nem, avagy késedelmesen teljesítő Önkormányzattal szemben kell
kárigényként érvényesíteni, a Társulási Tanács egyedi döntése alapján.

2.2.

A ársulási anács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen teljesítő
Önkormányzattal szemben a késedelem időtartamára az utalandó összeg után a
Polgári örvénykönyvről szóló 1 5 . évi IV. törvény továbbiakban: Ptk.)
301/A. § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére, a Társulási Tanács egyedi
döntése alapján.

A költségvetési évre vonatkozó önkormányzati m ködési költség-hozzájárulás
elszámolása az adott évre vonatkozó költségvetési beszámoló (zárszámadás) keretében
történik, melynek alapján:
3.1.

Az érintett Önkormányzatnak az általa már az 2. pont szerint megfizetett
önkormányzati
m ködési
költségelőlegen
felüli
további
tényleges
költségkülönbözetet a zárszámadás jóváhagyását követő 30 napon belül kell
megtérítenie.
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3.2.

4.

5.

Amennyiben az 5. pont szerinti többletköltségek a ténylegesen felmerült
költségeket meghaladják, úgy annak összege a következő évre vonatkozó térítésbe
beszámításra kerül a zárszámadást követő 0 napon belül, a költségvetési határozat
módosításával.

Inkasszó:
4.1.

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást (tagdíjat,
önkormányzati m ködési költségelőleget legalább hónapja nem teljesítő, avagy
részben teljesítő Önkormányzattal szemben, amely a ársulási anács elnöke Sárkeresztes Község Önkormányzata mulasztása esetén alelnöke - írásbeli
felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz
eleget kötelezettségének azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be, mely
eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.

4.2.

A tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben
bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Sárkeresztes – Moha – Pátka –
Magyaralmás Óvodai Intézményi Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát,
mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a
társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A
felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke
részére átadni.

4.3.

A tagi Önkormányzat új számla nyitása esetén, a nyitástól számított 15 napon belül
szintén köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető
pénzintézetének a Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tag a társulási tagsági
jogviszonya fennállásáig a felhatalmazást szintén nem vonhatja vissza.

A Társulás szakfeladatrend szerinti alaptevékenységei az alábbiak, melynek Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által vezetett törzskönyvi nyilvántartási
bejelentéséről – s annak esetleges szakfeladatrend módosításáról – a Társulási Tanács
jogosult, egyben köteles gondoskodni:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Megnevezés
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igény gyermekek óvodai nevelése,
ellátása
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Szakfeladat száma
851011
851012
562912
562917
856099

X.
A TÁRSULÁS FENNTARTÁS VAL, MŰKÖDÉSÉVEL KAP S LA

S KÖL SÉ EK VISELÉSE

1.

A tagi önkormányzat a ársulás m ködése biztosításául évente a ársulási anács által
külön határozatban megállapított arányos tagdíjat köteles fizetni.

2.

Ezt havonta, szintén előre a hónap 5.-napjára szóló esedékességgel a Társulás
pénzintézeti számlájára történő átutalással kell teljesíteni, melynek elmulasztása esetén
követendő eljárás azonos a IX . pontban foglaltakkal.
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XI.
A TÁRSULÁS KERETÉBEN AZ INTÉZMÉNYFENNATARTÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSA

1.

A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda köznevelési intézmény „nemzeti köznevelésről” szóló
2011. évi CXC. tv 83. §-ában meghatározott fenntartói irányítói jogkörét a Társulási Tanács
gyakorolja.

2.

Az Intézmény vezetője megbízásáról, a megbízás visszavonásáról, összeférhetetlensége
megállapításáról, a Társulási Tanács dönt.
A magasabb vezetői álláshelyre meghirdetendő pályázati felhívás tartalma tekintetében
szintén a Társulási Tanács dönt.

3.

Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört a Társulási Tanács
elnöke gyakorolja.

4.

Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a ársulási anácsnak – az éves
költségvetésről szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – beszámol az Intézmény pedagógiai
– nevelési szakmai munkájáról.
XII.
A TÁRSULÁS ELLENŐ ZÉSE

1.

A ársult Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy évente a ársulás s annak
keretében a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda költségvetési beszámolóját tárgyaló ülést
megelőzően a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei által delegált 1-1-1-1 főből álló
tagú Ellenőrzési Bizottságot hoznak létre, mely – a Közös Önkormányzati Hivatal
szakembereinek és külső szakértők szükségszer bevonásával – pénzügyi ellenőrzést
folytat, amelynek eredményéről a bizottság tagjai a Képviselőtestületeiknek és a Társulási
Tanácsnak beszámolnak.

2.

A ársult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képviselőtestületeiknek beszámolnak a ársulás tevékenységéről s létrehozása céljainak
megvalósításáról.

3.

A ársulás m ködésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai, gazdálkodásának
ellenőrzésére az Mötv, az ht. és végrehajtási jogszabályaiban meghatározott
rendelkezések az irányadóak.
XIII.
TÁRSULÁS EGYES KÖZÖS FELADATELLÁTÁSAIHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS

1.

A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi óvodai nevelési közös
feladatellátásokhoz az abban részt venni kívánó nem tagi Önkormányzat jelen
Megállapodás IX. Fejezetében foglalt azonos szabályok, és feltételek mellett csatlakozhat,
melyre vonatkozó határozatát 4 hónappal korábban kell meghozni, s a ársult Képviselőtestületek részére megküldeni.
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2.

Az Önkormányzatok Képviselő-testületei általi csatlakozás a 2011. évi CXC .törvény 84. §
(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel évente július 1-jei, avagy augusztus 1-jei
hatállyal történhet.

3.

Az Önkormányzat(ok) csatlakozása a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli,
azonban a feladat ellátására a 4. pont szerinti tartalommal a Társulási Tanácsnak az
Önkormányzattal külön megállapodást kell kötni.

4.

Az óvodai nevelési feladat átadására-átvételére vonatkozó megállapodásnak az
alábbiakat kell tartalmaznia:
4.1.

A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást.

4.2.

A feladatellátással érintett Önkormányzat közigazgatási területén történő
tagintézmény m ködtetése esetén az Önkormányzat általi tárgyi feltételeinek
biztosítására vonatkozó megállapodást.

4.3.

Az Intézmény m ködése során keletkező többletköltségek m ködési költségelőleg,
valamint zárszámadást követően az önkormányzatot terhelő m ködési költséghozzájárulás és m ködési költségelőleg különbözete viselésére vonatkozó jelen
Megállapodás IX. Fejezetében szabályozott kötelezettségét, módját és
esedékességét.

4.4.

A Megállapodás határozatlan avagy határozott időtartamát.

4.5.

A Megállapodás felmondására vonatkozó szabályokat.

4.6.

Felmondás esetén - amennyiben
a tagintézmény megsz nik,
- úgy a
közalkalmazott(ak) továbbfoglalkoztatására vonatkozó kötelezettségvállalást.

4.7.

Inkasszó alkalmazásához felhatalmazó levél megadására vonatkozó megállapodást.
XIV.
A

S L SH Z Ö

ÉNŐ SA LAK Z S

1.

A ársuláshoz történő csatlakozás a ársulási Megállapodásnak a csatlakozó
Önkormányzat Képviselő-testületével történő módosítása alapján lehetséges.

2.

A ársult Képviselőtestületek a csatlakozást kizárólag azon községi önkormányzatok
képviselőtestületei részére teszik lehetővé, melyek:

3.

2.1.

elfogadják a Társulás céljait,

2.2.

hatékonyan közrem ködnek
megvalósításában,

2.3.

továbbá jelen Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

az

óvodai-nevelési

feladat

költségkímélő

A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének a . pontban foglaltakra
történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a ársult Képviselőtestületekhez kell
megküldenie azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni – a nemzeti köznevelésről” szóló 011.
évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdése a) pontjára figyelemmel a nevelési évben július és
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augusztus hónapban a hónap első napjára szóló hatállyal – július 1., augusztus 1.-napjával
- lehet, s erre vonatkozó döntést 6 hónappal korábban kell meghozni.
4.

A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata alapján Társult
Képviselőtestületek minősített többséggel döntenek a ársulási Megállapodás egyidej
módosításával.
XV.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

1.

A ársulási Megállapodást a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei közös
megegyezéssel az általuk meghatározott időponttal módosíthatják.

2.

A ársulásból történő kiválás esetén a ársulási Megállapodás módosításában – mely a
tagok körét érinti – a kiváló tag már nem vesz részt.

XVI.
A
1.

S L SBÓL Ö

ÉNŐ KIZ

S ÉS KIV L S

A ársulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kiválásra vonatkozó határozata
megküldésével évente június 30-napjával avagy július 31-napjával kiválhat.
A kiválásra vonatkozó határozatot hónappal a kiválást megelőzően kell meghozni, s azt
írásban a Társulási Tanáccsal közölni.

2.

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony
kiválással mindaddig az 1. pontban rögzített jogcímen, amíg a tag a Társulással szemben
fennálló lejárt tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás a kiválni kívánó tagi
Önkormányzat általi feladat átadására tekintettel, mint kedvezményezett támogatásban
részesült, s még a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam nem járt le.

3.

A ársulás tagjának jogviszonya megsz nik:

4.

3.1.

ha az önkormányzat megsz nik, összeolvad vagy egyesül,

3.2.

ha a ársulás tagönkormányzatai Képviselő-testületei a ársulás megsz nését közös
megegyezéssel kimondják.

Kizárással:
4.1.

A ársulási anács minősített többséggel hozott határozatával kizárhatja a ársulás
azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban foglalt alábbi kötelezettségeinek
ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget, s az inkasszó nem vezetett
eredményre:
4.1.1. a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges tagdíjfizetési
kötelezettségét több mint három hónapig elmulasztja,
4.1.2. a tag a Társulás által fenntartott Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda
m ködéséhez a hónap huszonötödik napjáig esedékes, a Társulási Tanács
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által évente megállapított költségvetési m ködési hozzájárulást
költségelőleget – több mint három hónapon keresztül nem fizeti meg,

–

4.1.3. vagy a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél megvalósításához
szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a
ársulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget.
4.2.

Az .1. pont szerinti jogcímeken történő tagsági viszony megszüntetésére
vonatkozó Társulási Tanács döntést, két írásbeli felszólításban foglalt
eredménytelen határidő 8 nap leteltét követően lehet meghozni. A tagsági
jogviszony megsz nése nem jelenti a kötelezettségek elévülését. A ársulási
anácsnak kötelessége minden jogszer eszközt felhasználni annak érdekében,
hogy a tartozást behajtsa.

4.3.

A közös feladatellátáshoz csatlakozást tartalmazó Megállapodás felmondása:
A Társulási Tanács felmondhatja azon érintett Önkormányzattal kötött
Megállapodást, mely önkormányzati fizetési kötelezettségét a IX. Fejezetben
foglaltak szerint nem teljesíti, és az inkasszó egymást követő alkalommal nem
vezetett eredményre.
4.3.1. A felmondás a felszólításokban foglalt teljesítési határidőkhöz legközelebbi
XIII . pontban jelölt hónapok első napjára szólhat.
4.3.2. Amennyiben a költségviselésre kötelezett Önkormányzat fizetési
kötelezettségét nem teljesíti, úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk.
szerinti késedelmi kamat megfizetésére s a Társulásnak okozott
többletköltségek, károk megfizetésére is köteles.
4.3.3. A Társulás jogosult mindaddig a feladatellátást átadó Önkormányzattal
kötött megállapodás mellékletét képező leltárjegyzékben foglalt ingóságok,
felszerelések saját használatában tartására - azaz azokat kiadni nem köteles
–, amíg a kizárt Önkormányzat a tartozását maradéktalanul a Társulás
részére meg nem fizette. A saját használatban tartás azonban az 5 évi
időtartamot nem haladhatja meg.
XVII.
A

1.

2.

S L S ME SZŰNÉSE

A ársulás megsz nik, ha:
1.1.

annak közös megegyezéssel történő megsz nését valamennyi tag minősített
többséggel meghozott képviselő-testületi határozattal kimondja;

1.2.

törvényben szabályozott megsz nési feltétel megvalósul;

1.3.

a törvény erejénél fogva;

1.4.

bíróság jogerős döntése alapján.

A ársulás megsz nése esetén a kötelezettségek teljesítése után megmaradó vagyont a
tagok a Társulás fennállása alatt teljesített tagi hozzájárulásai arányában a végleges
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támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani a VIII. Fejezetben
rögzítettek teljes kör figyelembevételével.
3.

A ársulás megsz nése esetén a ársulás tagjai a
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.

ársulás közös vagyonát

4.

A ársulás megsz nése esetén jogutódnak a társult önkormányzatok képviselő-testületei
minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy
azok fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál.”

22. A ársulási Megállapodás XVIII. fejezete 3. pontjában a „Jelen” szó helyére „A” névelő lép, s a
mondat múlt idej alakba kerül. a XVIII. fejezete az alábbi pontokkal egészül ki:
„ 1.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a ársulási Megállapodásból eredő
vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
Amennyiben egymás közötti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy
megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett Képviselő-testület kérheti
rszágos Önkormányzati Szövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság
állásfoglalását, s a kereseti kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre állását követően
nyújtja be, melynek elbírálása a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
hatáskörébe tartozik.

2.

A ársulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az ht., a „nemzeti
köznevelésről” szóló 011. évi X . törvény, s végrehajtási jogszabályaiban, illetőleg a
helyükbe lépő mindenkori jogszabályi rendelkezésekben foglaltak az irányadók.

4.

A Társulási Megállapodás II. számú módosítása 2013. július 1-napján lép hatályba, mely
időponttól a ársulás jogi személyiség ársulásként m ködik.”
II.

Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Sárkeresztes – Moha – Pátka – Magyaralmás
Óvodai Intézményi Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Nagy Dániel Ferenc
polgármester

Határidő:

azonnal.
III.

1.

A Képviselőtestület felkéri Sárkeresztes Község Önkormányzata Polgármesterét hogy a Sárkeresztes
– Moha – Pátka – Magyaralmás Óvodai Intézményi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a Társulás jogi
személyként történő törzskönyvi nyilvántartásba 2013. július 1-jei hatályú bejegyzése érdekében 8
napon belül küldje meg.

2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodása „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi
CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
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Felelős:

Nagy Dániel Ferenc
polgármester

Határidő: 2013. június 30.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

11. Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda Alapító Okirata módosításával való egyetértés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A korábbi napirendnél vázolt B. határozati javaslat szerint kérem a döntés meghozatalát.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2013.(V.14.) önkormányzati határozata
A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda Alapító Okirata módosításával való egyetértés
Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Ficánkoló Óvoda Alapító kirata
2013. július 1-ei hatályú módosítására vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi
döntéseket hozza:
1.

A Képviselőtestület a Ficánkoló Óvoda Alapító kirata 013. július 1-ei hatályú módosító
okiratában foglaltakat megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, azt a felülvizsgált és
módosított Sárkeresztes – Moha – Pátka – Magyaralmás Óvodai Intézményi Társulás Társulási
Megállapodásában foglaltakkal összhangban állónak tartja.

2.

A Képviselőtestület felkéri Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselőtestületét a Ficánkoló
Óvoda Alapító Okiratát módosító okiratának elfogadására s annak Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága részére történő megküldésére.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

12. Egyebek, bejelentések
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A református egyház által pályázott könyv, a Codex Pátka elkészült. A könyv terjedelme megváltozott, és
olyan komplett anyag jött létre, hogy nem célszerű szétszedni. A korábbi 160 oldal 216 oldal terjedelmű
lett. A nyomdával történt egyeztetés alapján kellene egy tartalék keretet megállapítani a többlet
költségek fedezetére. Ez a református Egyház képviselőjének kérése a testület felé. A könyv 1200
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példányban készül. Ez az összes családhoz eljuthat, és az Országos Könyvtári ellátó hálózat részére is meg
kell küldeni.
Szünetet rendel el 19.40 órakor
Szünet vége: 20.05 órakor
Folytatva az ülést a határozati javaslat az, hogy a testület az előfinanszírozási keret terhére 250.ezer
forintos keretet állapít meg az unios pályázatnál. Az előre meghatározott keret megállapítása alapján
történő kifizetést engedélyezi a képviselő-testület. A Református egyházzal is megköti az
előfinanszírozási megállapodást szigorú számlával elszámolással, valamint amint megkapták
visszautalják.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2013.(V.14.) önkormányzati határozata
Előfinanszírozási keretből a Református Egyház részére a Codex Pátka könyv pályázathoz keret
megállapítása
Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete az előfinanszírozási keret terhére 250.ezer forintos
keretet állapít meg a Református Egyház részére a Codex Pátka nevű könyv pályázatához.
Az előre meghatározott keret kifizetését engedélyezi.
A Református Egyházzal megköti az előfinanszírozási megállapodást szigorú számlával elszámolással, és
visszafizetéssel.
Felhatalmazza a testület a polgármestert a megállapodás aláírására.
1. sz melléklet
Előfinanszírozási szerződés
mely létrejött egyrészt
Megnevezés Pátka Község önkormányzata
Cím
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.
Adószám
15727464-2-07
Képviseli
Nagy Dániel polgármester
továbbiakban : Előfinanszírozó, valamint a
Megnevezés Pátkai Református Egyházközség
Cím
8092 Pátka, Kossuth u. 58.
Adószám
19821546-1-07
Képviseli
Országh István lelkipásztor
a továbbiakban: Előfinanszírozott, között az alábbi feltételekkel:
1.)
A felek rögzítik, hogy közös érdekük a Pátkai Református Egyházközség Codex Pátka 820 év a
hegyek lábánál cím könyve munkáinak mielőbbi befejezése, melynek érdekében az Előfinanszírozott
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt LEADE pályázaton eredményesen szerepelt és
utófinanszírozással lehívható támogatást nyert el.

40

2.)
Az 1.) pontban meghatározott cél érdekében az Előfinanszírozó a 105 013. V.1 .
önkormányzati határozat alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére a 1432850977
támogatási határozatszámú LEADE támogatás céljára Előfinanszírozott részére kamatmentes,
visszatérítendő Előfinanszírozást nyújt.
3.)
A visszatérítendő előfinanszírozási összeg legfeljebb 8 3. 00 Ft-os keretösszeg, mely kizárólag
a pályázatban szerepeltetett költségeinek fedezésére használható fel. A felhasználás a kiállított számla
alapján történhet az Előfinanszírozó engedélyével. A számlákról az Előfinanszírozó másolatot készít
saját nyilvántartása részére, mely alapján 5 napon belül forrást biztosít az Előfinanszírozott részére.
4.)
A Előfinanszírozott vállalja, hogy a Előfinanszírozási összeget, a kifizetési kérelmének elbírálása
után legkésőbb 30 napon belül az Előfinanszírozónak visszafizeti.
5.)
A Szerződő felek bármelyike jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben
a másik Szerződő Fél a jelen szerződésből reá háruló kötelezettségeket súlyos mértékben, vétkesen
megszegi. Az azonnali hatályú felmondást írásban és indokolva kell foganatosítani.
6.)
Szerződő felek a szerződésből adódó, rájuk háruló kötelezettségek teljesítése során, valamint
egymással szembeni eljárásaikban kötelesek jelen szerződés előírásait maradéktalanul tiszteletben
tartani.
7.)
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári örvénykönyvben foglaltak az
irányadók.
8.)
A jelen szerződést a Szerződő Felek képviselői együttes elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Pátka, 2013. május 16.
----------------------------------------------------Pátka Község Önkormányzata
Előfinanszírozó

Határidő:
Felelős:

----------------------------------------------------------------Pátkai Református Egyházközség
Előfinanszírozott

folyamatos
polgármester

Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést bezárja.

K.m.f.

Dosztály Csaba jegyző megbízásából
Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
aljegyző

