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PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2013. május 29.
Rendes / nyílt ülés

Rendeletek:

Határozatok:
106/2013.(V.29.)
107/2013.(V.29.)
108/2013.(V.29.)
109/2013.(V.29.)
110/2013.(V.29.)
111/2013.(V.29.)
112/2013.(V.29.)
113/2013.(V.29.)
114/2013.(V.29.)

115/2013.(V.29.)
116/2013.(V.29.)
117/2013.(V.29.)
118/2013.(V.29.)

A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról
Az Optimális Biztosítási Portfolió Kft ajánlatáról
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról
2013. évi Pátkai Fogathajtó Verseny támogatása
Civil szervezetek részére kiírt 2013. évi II. fordulós pályázat elbírálása
Viziközmű Társulat 2012. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása
Sárkeresztes – Moha – Pátka – Magyaralmás Közoktatási Intézményi
Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatáról
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
IX. számú módosításáról
A 71/2013.(IV.10., valamint az azt módosító 92/2013. (IV.30.)
önkormányzati határozat pontosítása
- Székesfehérvári Kistérségi Társulás nyilatkozat kiegészítésRezsicsökkentési intézkedések támogatásáról
Pátka, Árpád u. 14. szám alatti ingatlan felajánlásáról
Pátka, 572/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan rendezése
Egyes önkormányzati területek bérhasznosításáról szóló 55 /2013.(III.27.)
önkormányzati határozat módosításáról
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Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

588-11 /2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes / nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2013. május 29. napján (szerda) 17.21 órakor tartott rendes nyílt testületi ülés

Jelen vannak: Nagy Dániel
Buda József
Demeter Zoltán
Gerencsér Attila

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

későbbi időpontban történő érkezését jelezte:
Dr Dávid-Nagy Krisztina
alpolgármester
Füri József
képviselő
Nánási László
képviselő
a Képviselő-testület tagjai
Tanácskozási joggal meghívottak:
Dosztály Csaba
Járfás Péterné
Tessely Zoltán
Kern András
Nagy Tünde

jegyző
aljegyző
országgyűlési képviselő
tanácsadó
ügyvezető

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az aljegyzőt, a meghívott vendégeket, és az
ülést 17.21 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 meghívóban közölteket az alábbi
kiegészítésekkel hagyja jóvá a testület.
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Napirendi pontok:
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2. Rezsicsökkentési intézkedések támogatása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
3. Optimális Biztosítási Portfolió Kft biztosítási bemutatója
Előterjesztő: Kern András tanácsadó
4. Nyári programsorozat tervezése és a finanszírozása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
5.
Helyben kiírt támogatások elnyerésére irányuló pályázat elbírálása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
6. Viziközmű Társulat 2012. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
7. Óvoda létszám túllépésének engedélyezése, Alapító okirat módosítása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
8. Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás Közoktatási Intézményi Társulás Társulási
megállapodás felülvizsgálata II.
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
9. Társulási megállapodás Mötv. szerinti módosítására tervezet
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
10. Közszolgáltatói hulladékkezelési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
11. Pátkai Fogathajtó Verseny támogatása
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
12. Falunapi ünnepségre meghívás Heténybe
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
13. Egyebek, bejelentések

Kiegészítések:
A 7. óvoda létszám túllépés napirendi pontot javaslom levenni
A 13. napirendhez javaslom felvenni:
a.) Nyilvántartási rendszer temetőre
b.) Pátka, Árpád u. 14. szám alatti ingatlan felajánlása
c.) Vargahegyi pince kérdésének további tárgyalása
d.) Önkormányzati földterületek bérbeadása
e.) Telekadó törlési kérelem
f.) LEADER pályázatok
A 3. napirendi pontot a meghívott vendégekre tekintettel kérem előre venni.
Amennyiben a tervezett napirendi pontokkal illetve a kiegészítésekkel egyetértenek kérem a
képviselő-testület szavazását.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
106 /2013.(V.29.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról
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Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre és a napirendi
pontokra tett javaslatot a kiegészítésekkel elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
Előre véve a 3. számú napirend:
3. Optimális Biztosítási Portfolió Kft biztosítási bemutatója
Előterjesztő: Kern András tanácsadó, Nagy Tünde tanácsadó
Nagy Dániel polgármester
Átadom a szót Nagy Tündének, aki az Optimális Biztosítási Portfólió Kft ügyvezetője, és az
önkormányzati biztosítások területén kívánja a testületnek bemutatni a céget, illetve biztosítási
ajánlatát.
Nagy Tünde ügyvezető
Röviden bemutatta a céget, és elmondta, hogy önkormányzati kockázatkezeléssel foglalkoznak.
Tevékenységük során első lépésben feltárják az önkormányzat kockázatait, működését,
beruházásait, ő kinek tud illetve az önkormányzatnak ki tud ártani. Ezután javaslatot dolgoznak ki,
melyik kockázattal mit lehet tenni. Kezelésként biztosítási szerződéseket vásárolnak.
Önkormányzatuk is rendelkezik ilyennel.
Jelenleg a biztosító társaság szabályzatai alapján adni tud ajánlatot, jelenleg sok olyan van benne a
szerződésben, ami nem szükséges.
Pontosan megnézik a kockázatokat, és a biztosítási szerződést és feltételrendszert megírják, és ezt
versenyeztetik meg. Ezután folyamatosan együttműködnek, nem szűnik meg a kapcsolat, ha
kiválasztásra kerül a biztosító, valamint figyelik az évfordulókat. Káresemény bekövetkezésénél náluk
kell jelezni, megmondják mi legyen a jegyzőkönyvben, hol legyen elismerve a felelősség.
Megszervezik a kárszemlét, stb., ezért anyagi felelősséget vállalnak.
Az alábbiak szerint történik a menete: feltárás, versenyeztetés, kiválasztás, szervizelés, kárrendezés.
Közvetítői díj nincs.
Polgármester úrral korábban már tárgyaltak, megnézték a jelenlegi szerződést arra vonatkozóan,
hogy milyen problémákat vethet fel.
Buda József képviselő
Régi biztosítással kapcsolatosan ha 1-2 konkrétumot hallhatna…
Nagy Dániel polgármester
A mostani szerződésben például kifejezett kérés ellenére az ajánlatban benne volt biztosítási
esemény, de a kötvényben már nem szerepel (pl. közhasznú munkavállalók által kaszálás során
okozott kár megtérítése.)
Nagy Tünde ügyvezető
Pl: mellékletben 180 millió ft biztosítási összeg megnevezésű kockázatú biztosítás „ami a
szerződésben fel van sorolva” vagyoni érték meghatározott 180 millió ft. Ez mit jelent? Annyit
fizessen a biztosító, amennyiből újra tudjuk beszerezni, javíttatni, stb. Nem mondja senki, mi ennek a
következménye (pl részkár viharnál) ár-érték arányban, reális információk alapján tudják meghozni a
döntéseket. Vandalizmus okozta kárral nem foglalkozik a biztosító, következmény károkat is lehet
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kötni. Ezekben tudnak segíteni, hogy kell kérni a biztosítótól hogy az önkormányzat érdekei szerint
menjen, és legyen megkötve a szerződés.
Demeter Zoltán képviselő
A meglévő biztosítást fel lehet mondani?
Nagy Tünde ügyvezető
Nem, évfordulóra lehet megszüntetni, de az ÁB Aegonnal nincs baj.
Nagy Dániel polgármester
Az elhangzott keretek között lehetne biztosítást kötni. Lesznek még feladatok, melyek átalakulhatnak
(pl vízmű esetében az üzemeltetés, épület, valamint a telkek amiket visszakaptunk).
Nagy Tünde ügyvezető
Az árny oldalát is elmondja, szereti a tiszta, nyílt viszonyokat: kötődne egy együttműködési
megállapodás, mit vállalnak ők, miért vállalnak felelősséget. Oka, hogy nem ide számláznak, hanem
ha a munka elvégzésre kerül és mégis visszalép az önkormányzat, akkor kritérium a szerződésben
hogy legalább 3-5 évig számíthatnak a jutalékra. Kérésük tehát az, hogy amennyiben teljesítenek, ne
lehessen kirúgni addig az időtartamig.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
107 /2013.(V.29.) önkormányzati határozata
Az Optimális Biztosítási Portfolió Kft ajánlatáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kölcsönös együttműködés alapján kifejezi
együttműködési szándékát.
Megbízza a polgármestert a kötendő megállapodás előkészítésére, valamint arra, hogy a szerződés
aláírásában közreműködjön.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Buda József képviselő
Kéri, hogy ha bármi van, akkor a képviselő-testület is értesüljön róla.
Nagy Tünde ügyvezető
Az anyagot elkészítik, és e-mailben elküldik.

Folytatódott az ülés az 1. számú napirend tárgyalásával:

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
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Nagy Dániel polgármester
Új LEADER Program működése megkezdődött, akit érdekel személyesen elmondja, hogy mire lehet
pályázni. A Vértes-Gerecse elküldte a számlákat a tagok részére, azok továbbítása megtörtént.
A beadott pályázatokról felsorolás jelleggel tájékoztatást adott.
Mai napon Csákvári Önkormányzati Társulási ülésen vett részt, a testvértelepülési pályázatok
ügyintézése megkezdődött. 7-7,5 millió forint összeg lesz a keret, ha nyer a páylázat, 8
testvértelepülést jelentene a program, akár 4-5-6 napos tartózkodással, központi konferenciával
lenne, stb. A részprogramok CSÖT településenként lennének, ami azt jelenti, hogy az összes
testvértelepülés tagjai mennének minden településre. Egy másik Leader pályázat kapcsán, javasolta
a Csákvári Mihály napi lovasnaphoz kapcsolódó főzős-vetélkedős verseny. Minden tagi önkormányzat
vegyen részt. Beszerzésre kerülnének sörpadok, amivel lehetne gazdálkodni. A mezőgazdasági utak
turisztikai fejlesztése pályázattal valósulna meg; alaptervezés szakaszában Vértesboglár véleményére
vár, ez egy Leader térségek közötti együttműködés lenne. A környező településeket fogná össze, 10
település venne részt, a beszerzett géppark 5 hetet tudna minden évben adott településen lenni.
Ezzel karban lehetne tartani a kerékpár utakat, turisztikai lehetőségeket.
Mai napon még az Önkormányzatok a Megyei Katasztrófa Védelmi Alap ügyében is tanácskoztak. Az
új Mötv alapján jogi személyiségű hátteret kellene az alapnak adni. Egyesület létrehozásáról
döntöttek, az Alapban közel 50 millió forint értékű vagyon szerepel. A tagdíj 20-50 ft között van, az
önkormányzat így 30. ezer forint éves támogatás tud az alapnak fizetni minimum. A tisztségekre
személyeket kellett választani, de nem látta megvalósíthatónak, ezért tartózkodott a szavazás során.
Részt vett a Vízmű közgyűlésén, jegyzőkönyv hitelesítőként.
Nagy Dániel polgármester
18.15 órakor dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester megérkezett az ülésre.
A testület határozatképes, a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.
Folytatva a napirendet:
Hulladékgazdálkodási Konzorcium ülése elmaradt a mai napon.
Elmúlt héten közrend illetve közbiztonság témában Lovasberényben ülés volt szakemberekkel, ahol a
körzeti megbízottal, családsegítős munkatársunkkal vett részt, és a témába vágó problémákról volt
szó. Így szó volt arról, hogy a benzinkútra kell figyelni, illetve az átkelésre, a kábítószerre, stb.
Kiírásra került a pályázat
Aláírásra került az előfizetői szerződés.
Könyv teljes anyaga elkészült, Gerencsér Attilának köszönet a sok munkáért.
Június 4-e Trianon, figyelem felhívó plakát kell, rövid megemlékezés lesz. Az elkészült könyv a
lakosoknak átadható lesz.
Továbbra is segítik az egyesületek átalakulását.
Hivatalosan is elindult a Pátkai Piac Szövetkezet, az ingatlanok felmérése elkezdődött.
Hagyatéki tárgyaláson vett részt, a hitelezői igény benyújtásra került, az ingatlant elfogadja az
önkormányzat a hagyatéki teher terhére.
Viziközmű Társulásnak 3 ülése volt, részleteit a napirendi pontnál mondja el.
Az óvoda pályázatot nem tudták beadni, mert a Sárkeresztesi Óvoda mást pályázott, de a tavalyi
évben a zárszámadás után megmaradt összegből kérték, hogy az önkormányzat támogassa az ovit
amit lehet udvari játékok rendbe tételére, szabványosítására.
Digitális átállásról tájékoztatta a képviselőket, melyről folyamatosan küld anyagot a nemzeti Média és
hírközlő hatóság.
Tájékoztatást adott az Oktatási Hivatal által küldött felhívásról, miszerint a helyi önkormányzatok
véleményét is kikérik a köznevelési terv fejlesztéséhez. A terv a www.oktatas.hu URL alatt olvasható.
18.16 órakor Füri József képviselő megérkezett az ülésre.
A testület határozatképes, a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.
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Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
108 /2013.(V.29.) önkormányzati határozata
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a két ülés között történt
fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót és azt elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Buda József képviselő
Javasolja a 2. számú napirend ülés végén történő tárgyalását mivel a meghívottak még nem érkeztek
meg.
Nagy Dániel polgármester
18.46 órakor rövid szünetet rendel el
19.10 órakor szünet vége

4. Nyári programsorozat tervezése és a finanszírozása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Kapcsolódnak a 11 és 12. napirendi pontok, ezért azokkal együtt tárgyalják.
12. napirend szerint meghívást kapott településünk a Hetényi falunapra. Holnapi napon telefonon
kell jelezni ki az aki jönni tud. Még meg kell kérdezni egy-két embert ( körzeti megbízott, Szabó
Ferenc, Gyenei Lajos, Oláh Tamás stb.)
Döntés e témában nem kell, a részvétel miatt lett behozva napirendként.
Nyári programsorozat tervezése és a finanszírozás.
Buda József képviselő
Június 8. 9 óra. díjátadás (U13 és U16 focicsapat ezüst díjat nyert, Bencsik István adja át a díjat,
polgármester is legyen ott.

Nagy Dániel polgármester
Az elmúlt évben kialakult programok alapján végigmenve kellene összeállítani
Június 4.
Június 8.
Június 22.
Július 6.

17.30

Trianon emléknap
Díj átadás
Szentiván éji napok
Családi nap

(kettő egyház)
(sportkör)
(sütögetés, kemencés buli)
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Nagy Dániel polgármester
19.30 órakor dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester elhagyta az ülést
A testület határozatképes, a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.
Július 27.
Július 28.
Augusztus 20.
Augusztus 24. vagy 31.

Fogathajtás
Búcsú
Nemzeti ünnep
Falunap és Rózsafesztivál

11. napirenddel folytatva

11. Pátkai Fogathajtó Verseny támogatása
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
Nagy Dániel polgármester
A Pátkai Lovas Sport Klub részéről a fogathajtó versenyre 255.ezer forint támogatást kérnek.
19.58 órakor Demeter Zoltán képviselő visszaérkezett az ülésre.
A testület határozatképes, a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.
20.05 órakor dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester visszaérkezett az ülésre.
A testület határozatképes, a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.
A költségvetésbe betervezett keretösszeg 260 ezer forint, ezen felül lehetőség van 2 alkalommal étel
felajánlás igénybevételére egyik vállalkozónktól.
Június 17-én be lehet adni rendezvényre pályázatot, 1 millió forintot lehet nyerni, 5 településnek kell
összeállni.
20.24 órakor Dosztály Csaba jegyző megérkezett
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület
határozatot hozza:

6 ( hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
109 /2013.(V.29.) önkormányzati határozata
2013. évi Pátkai Fogathajtó Verseny támogatása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pátkai Lovas Sport Klub
kérelmét, és úgy döntött, hogy az Önkormányzat a fogathajtó verseny részeként bevállalja, hogy az
igényelt keretet biztosítani kívánja. A reklám PIAR kiadásokon lévő 260. ezer forintból 255.ezer
forintot engedélyez, amennyiben sikerül, a rendezvényt EU Uniós forrásból kívánja megoldani és a
testvértelepülési kapcsolatot is erősíteni.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

8
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5.

Helyben kiírt támogatások elnyerésére irányuló pályázat elbírálása

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A civil támogatások kereten maradvány összeg van, ezért a képviselő-testület újabb fordulós
pályázatot írt ki. A kiírás alapján egy darab pályázat érkezett, a Pátkai Református Egyház részéről
„kamasz Növelde” Református Családi Napközi eszközbővítése” pályázati címmel.
A pályázati felhasználás kül és beltéri eszközök beszerzésére vonatkozik, társadalmi munkából 11
vállalást jelöltek meg. Az előző évi elszámolást benyújtották a rendelet szerinti példányszámban. A
pályázatból kizáró ok nincs.

2013.
Pátkai
Református
egyház

Pályázat

Teljes
összeg Önrész Támogatás PONTSZÁM
önrész
adható

Református Családi
Napközi
60.000 20.000
eszközbővítése

40.000

5

összesen

17

22

Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 ( hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
110 /2013.(V.29.) önkormányzati határozata
Civil szervezetek részére kiírt 2013. évi II. fordulós pályázat elbírálása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civil szervezetek részére kiírt
2013. évi II. fordulós pályázatra beérkezett 1 db pályázatot, melynek pontszáma az alábbiak szerint
alakult:
Pátkai Református Egyház

„Református Családi Napközi eszközbővítése”

22 pont

A pályázó elnyerte az általa pályázott összeget.
A képviselő-testület a maradvány terhére, mely 40.000 forint engedélyezi a kifizetést.
A képviselő-testület kéri, hogy a 2013. évi pályázat elszámolásánál az önerő elszámolása is legyen
benne, az annak felhasználását alátámasztandó iratokkal.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

9

10

6. Viziközmű Társulat 2012. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Elkészült a Pátkai Beruházó Viziközmű 2012. üzleti évéről készült normál egyszerűsített éves
beszámoló, mely áttekintésre a meghívóval kiküldésre került.
A szennyvíz összes bevétele 33 millió forint körül alakul, kiadási oldala ugyanannyi. 29.millió forint
pályázati önerő biztosított. A nyitó állomány 22 millió forint volt.
A küldöttgyűlés megszavazta, hogy egységesíteni lehet a befizetéseket, melyet már a korábbiakban
vázolt a testületnek, és döntés született a javaslat végett.
Jelenleg az elszámolást készítik a kollégák, kb.3-400 elszámolás aláírása történt meg. Ebben az
évben a zárás meg fog történni, optimális esetben december végéig meg tud szűnni a Társulat és a
dokumentumok benyújtásra kerülhetnek a Bíróságra. A hátralékosok átkerülnek behajtásra az
adóhatósághoz.
Buda József képviselő
A javítások problémájára felhívja a figyelmet.
Nagy Dániel polgármester
Újabb listát kapnak a javításokra, ha nem végzik el a bankgaranciát le kell hívni.
20.50 órakor szünetet rendel el
20.58 órakor Demeter Zoltán és Füri József elhagyta az üléstermet
A testület határozatképes, a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 ( négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
111 /2013.(V.29.) önkormányzati határozata
Viziközmű Társulat 2012. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Viziközmű Társulat 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját, és azt elfogadta.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

7. Óvoda létszám túllépésének engedélyezése, Alapító okirat módosítása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Levéve a napirendről
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8. Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás Közoktatási Intézményi Társulás Társulási
megállapodás felülvizsgálata II.
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Az előző ülésen döntés született a Közoktatási Intézményi Társulás Társulási megállapodás
felülvizsgálatáról. Időközben az ügyvéd asszonytól újabb anyag érkezett, melyben jelezték, hogy a
megállapodás javításra került, ezért kérik a II. számú változatot tárgyalni és elfogadtatni.
A határozati javaslat a jegyzőkönyv részét képezi, mely a korábbiakban kiküldésre került a
képviselők részére. Ezért a korábbi döntést ennek megfelelően kell módosítani.
21.04 órakor Füri József képviselő visszaérkezett a tanácskozásra.
A testület határozatképes, a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
112 /2013.(V.29.) önkormányzati határozata
Sárkeresztes – Moha – Pátka – Magyaralmás Közoktatási Intézményi Társulás Társulási
Megállapodása felülvizsgálatáról

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 Társulási Tanács döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei
VII. A Társulási Tanács tisztségviselői, A Társulás Munkaszervezete
VIII. A Társulás vagyona
IX. A Társulás gazdálkodására vonatkozó általános és speciális szabályok
X. A Társulás fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek viselése
XI. A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása
XII. A Társulás ellenőrzése
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XIII. A Társulás egyes közös feladatellátásaihoz való csatlakozás
XIV. A Társuláshoz történő csatlakozás
XV. A Társuláshoz történő csatlakozás
XVI. A Társulásból történő kizárás és kiválás
XVII. A Társulás megszűnése
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 Társulási Megállapodás pontjai az alábbi 4. –21. pontok szerint módosulnak
és kiegészülnek.



4.

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

„2.

A Társulás I/2.1. pontban meghatározott tagjai „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 6. pontjában, valamint a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. 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 Társulás jogi személyiségi Társulásként működik 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,
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2.3.

3.

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

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

5.

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

6.

A Társulási Megállapodás I. fejezete kiegészül az alábbi pontokkal:
„2.

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
székhelye:8051 Sárkeresztes., Kossuth u. 44.
képviseli: Krähling János polgármester

1569

2.1.2. Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye:8042 Moha, Fő u. 26.
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: 8071 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, 2013. július 1.-napjától a Társulási Tanács gyakorolja.”
7.

I./2.5. pont szövegezéséből hatályát veszti a „jogi személyiséggel nem rendelkezik”
szövegrész, helyébe a „ személy” szó lép, továbbá ugyenezen pont kiegészül az alábbi
alpontokkal:
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„2.5.1.Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 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 Sárkeresztesi Ficánkoló
Óvoda költségvetését a Társulási Tanács 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./2.6. pontban, a „közoktatási” szövegrész „óvodai” szövegrészre módosul.

9.

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

10.

Sárkeresztes – Moha – Pátka - Magyaralmás Óvodai
Intézményi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen
Magyarország címerével.”

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

5.

6.

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

11.

A Társulási Megállapodás II./1 pontja első mondatában a „Napközi Otthonos” 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 Társulási Megállapodás III./1. pontja első mondatában az „ellátási” szó hatályát vezsti, a
„„közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv.”- i hivatkozás helyébe „a nemzeti köznevelésről”
szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Kntv.)” törvényi hivatkozás lép, továbbá a
„Sárkeresztes Község Önkormányzata területén működő Óvoda” szövegrész után a mondat
kiegészül a „s annak Pátka Község Önkormányzata és Magyaralmás Község Önkormányzata
területén működő Tagóvodái” szöveggel.

13.

III./2 pontjában „tevékenységi köre” megnevezés „alaptevékenységi köre” kifejezésre
módosul,III./2.1. pontjában a „Ficánkoló Óvoda” elnevezés „Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda „
elnevezésre, címe „Béke tér 1.„ számról „Kossuth u. 1/D.” számra módosul, s a Csemetekert
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Tagóvoda és a Magyaralmási Tagóvoda birtokos esetbe kerül, ennek megfelelően a
„Tagóvoda” szó „Tagóvodája” szóra változik.
14.

III./2.3. pontban hatályát veszti: „az államháztartás működéséről” szóló 217/1998. (XII.30.)
Korm. sz. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint” mondatrész, valamint „a 14. § (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 Sárkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal” mondatrész lép.

A III./2.3. 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. Hatályát veszti továbbá a házipénztárra vonatkozó utolsó
mondata.
15.

III./2.4. pontja első mondatában:
 a „a 217/1998. (XII. 30.) Korm. sz. rendelet 13. § (6) 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 „2013. június 30.-napjáig”időhatározó mondatrésszel,
 az „új Alapító Okiratát kiadja” mondatrész helyébe az „ Alapító Okirata
módosítását”szöveg lép,
 a „ Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága” elnevezése
„Magyar Államkincstár 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: Sárkeresztes – Moha – Pátka - Magyaralmás Óvodai
Intézményi Társulás Társulási Tanácsa.” mondattal.

16.

A III./2.3., 2.5., 2.6. pontokban a Ficánkoló Óvoda megnevezés „Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda
megnevezésre módosul.

18.

A Megállapodás III/2.2. 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.)
NGM rendelet szerinti szakfeladatszámra és megnevezésre pontosításra kerül, egyidejűleg
kiegészül az alábbi 2.2.5. pont szerinti szakfeladat megnevezésével és számával:

2.2.5. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

19.

856099

A Megállapodás IV./1.és IV./1.6. pontjaiban a „közoktatási” szó helyébe a „köznevelési” szó
lép, továbbá a IV./1.1.-1.7. szövegezése múlt időre változik.
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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 SZERVÉNEK TAGJAIT MEGILLETŐ
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 erejű
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.
VI.

A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSHOZTALÁNAK MÓDJA, A MINŐSÍTETT DÖNTÉSHOZATAL ESETEI
1.

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

2.

A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település Önkormányzatának polgármestere
hívja össze.
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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 teljeskörű 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 Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát,
megválasztja az alelnököt.

4.

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott számú, de évente legalább 4 ülést tart.

5.

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

6.

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

7.

A Társulási Tanács ülésének előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai
követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulási Tanács Szervezeti és Működési
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.
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.
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10.

A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Közös
Önkormányzati Hivatalt vezető jegyző, továbbá meghívása esetén az Mötv. 46. § (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 Társulásban 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 Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, továbbá az
Szervezeti és Működési 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 Működési 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 Működési Szabályzat rendelkezik.
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15.4.

16.

A Társulási Tanács 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 működési hozzájárulás évenkénti összegének megállapítása, a Társulás
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 Társulási Tanács Szervezeti és
munkatervének elfogadása, módosítása.

16.9.

A

Működési

Szabályzatának,

éves

Társulás más társulással való együttműködésének, avagy annak
megszüntetésének elhatározása, együttműködési 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 Társulás 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 Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Társulási Tanács
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. 52. § (1) bekezdésében
foglaltak az irányadóak.

17.2.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

17.3.

A Társulási Tanács 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 2011. évi CXC. törvény - Kntv. - mindenkori
hatályos rendelkezéseiben foglalt a fenntartói, irányítói szervi jogkörbe tartozó
ügyekben való döntés.

A Társulási Tanács működésének további részletes szabályait a Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.
VII.
A TÁRSULÁSI TANÁCS TISZTSÉGVISELŐI
A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE

1.

2.

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 többségű döntés szükséges.

1.3.

A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, valamint ellátja a Társulás
működésével 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 Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.

Társulás alelnöke:
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3.

2.1.

A Társulási Tanács 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 többségű döntés szükséges.

Társulás Munkaszervezete:
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 Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése.
3.2.2. A Társulás döntéseinek végrehajtása.
3.2.3. Adatot, információt szolgáltat a Társulásban részt vevő Önkormányzatok
részére a Társulási Tanács és a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda
működéséről, 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 Közreműködő 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.
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3.3.

A Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal által – a Társulás működésével
kapcsolatos feladatokat ellátó – köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a
jegyző gyakorolja.
A jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a Társulási
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 Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.
VIII.
A TÁRSULÁS VAGYONA

1.

A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melyet a Társulás 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” megnevezésű 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 működtetése 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
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székhelyintézménye és tagintézményei állagmegóvásáért az érintett tulajdonosi
jogkört gyakorló Önkormányzat felel.
Ezen költségek a közös fenntartású intézmény költségvetése részét nem képezik.

1.7.

2.

3.

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.

1.6.3.

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

Amennyiben a 1.6. pontban foglaltaktól eltérően az Intézmény használatában lévő
épületekben közösen kívánnak értéknövelő beruházásnak minősülő építési vagy
szerelési munkát végezni, illetőleg jelentős felszerelés, vagy nagyobb értékű
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 Társulás működése 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 Társulás általi közös feladatellátás megszűnése esetén ezen vagyontárgyak
megosztása a Társulás által fenntartott Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda működési
területéhez tartozó Önkormányzatok általi vásárláskor viselt költségek arányában
történik, amennyiben a Társulás által benyújtott pályázat útján a működési
területhez tartozó önkormányzatok biztosították a „saját” erőt.

2.3.

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

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

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 működtetés 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 Társulás volt tagját a Társulással 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 Társulás 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
megszűnése 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 működést
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:
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1.1.

A Társulás működésének, 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 – fűtés, 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 Társulás
működésével felmerülő előbbiekben nem nevesített költségek.
1.1.2.

Pátka község Önkormányzata a 8082 Pátka, Vak Bottyán tér 2. sz. alatti
telephelyen működő Csemetekert Tagóvoda 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 működő Magyaralmási Tagóvoda költségeit viseli
akként, hogy a magyaralmási tagóvodában foglalkoztatottak s az
óvodáskorú gyereklétszám után keletkező állami költségvetési
hozzájárulás beszámítására jogosult.

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 foglalkoztatási
költségeit – magasabb vezetői pótlékát, utazási költségtérítését, a
továbbképzési költségeket stb.- valamint a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda
pénzügyi gazdálkodási feladatait végző Sárkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 1 fő 4 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 működési 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.
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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 Társulás pénzintézeti számlájára átutalja.

1.5.

A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapítása során összegszerűen
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 2011. évi CXCV. tv.
23. § (1) b) pontja szerinti éves létszámát s kiemelt előirányzatait a Társulási
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.

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 Társulás éves költségvetése meghatározásával egyidejűleg kerül sor az önkormányzati
költségvetési hozzájárulások – önkormányzati működési előleg – meghatározására.
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Az Önkormányzatok az őket terhelő hozzájárulások összegét havi bontásban, havonta
előre a Társulás pénzintézeti számlájára átutalással a hónap 25. 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.

4.

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 Társulási Tanács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen teljesítő
Önkormányzattal szemben a késedelem időtartamára az utalandó összeg után a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.)
301/A. § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére, a Társulási Tanács egyedi
döntése alapján.

A költségvetési évre vonatkozó önkormányzati működési 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
működési
költségelőlegen
felüli
további
tényleges
költségkülönbözetet a zárszámadás jóváhagyását követő 30 napon belül kell
megtérítenie.

3.2.

Amennyiben az 5. pont szerinti többletköltségek a ténylegesen felmerült
költségeket meghaladják, úgy annak összege a következő évre vonatkozó
térítésbe beszámításra kerül a zárszámadást követő 60 napon belül, a
költségvetési határozat módosításával.

Inkasszó:
4.1.

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást (tagdíjat,
önkormányzati működési költségelőleget) legalább 2 hónapja nem teljesítő, avagy
részben teljesítő Önkormányzattal szemben, amely a Társulási Tanács 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.
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4.3.

5.

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 igényű gyermekek
nevelése, ellátása
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Szakfeladat száma
851011
óvodai

851012
562912
562917
856099

X.
A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK VISELÉSE
1.

A tagi önkormányzat a Társulás működése biztosításául évente a Társulási Tanács által
külön határozatban megállapított arányos tagdíjat köteles fizetni.

2.

Ezt havonta, szintén előre a hónap 25.-napjára szóló esedékességgel a Társulás
pénzintézeti számlájára történő átutalással kell teljesíteni, melynek elmulasztása esetén
követendő eljárás azonos a IX/4. pontban foglaltakkal.

XI.
A TÁRSULÁS KERETÉBEN AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓI 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.
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3.

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

4.

Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak – az éves
költségvetésről szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – beszámol az Intézmény
pedagógiai – nevelési szakmai munkájáról.
XII.
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE

1.

A Társult Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy évente a Társulás s annak
keretében a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda költségvetési beszámolóját tárgyaló ülést
megelőzően a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei által a mindenkori ügyrendi
bizottságok elnökeiből álló 4 tagú Ellenőrzési Bizottságot hoznak létre, mely – a Közös
Önkormányzati Hivatal szakembereinek és külső szakértők szükségszerű bevonásával –
pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek eredményéről a bizottság tagjai a
Képviselőtestületeiknek és a Társulási Tanácsnak beszámolnak.

2.

A Társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képviselőtestületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak
megvalósításáról.

3.

A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai,
gazdálkodásának ellenőrzésére az Mötv, az Áht. 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
Társult Képviselő-testületek részére megküldeni.

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.
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4.2.

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

4.3.

Az Intézmény működése során keletkező többletköltségek működési
költségelőleg, valamint zárszámadást követően az önkormányzatot terhelő
működési költség-hozzájárulás és működési 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 megszűnik, - úgy a
közalkalmazott(ak) továbbfoglalkoztatására vonatkozó kötelezettségvállalást.

4.7.

Inkasszó alkalmazásához
megállapodást.

felhatalmazó

levél

megadására

vonatkozó

XIV.
A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS
1.

A Társuláshoz történő csatlakozás a Társulási Megállapodásnak a csatlakozó
Önkormányzat Képviselő-testületével történő módosítása alapján lehetséges.

2.

A Társult Képviselőtestületek a csatlakozást kizárólag azon községi önkormányzatok
képviselőtestületei részére teszik lehetővé, melyek:
2.1.

elfogadják a Társulás céljait,

2.2.

hatékonyan közreműködnek
megvalósításában,

2.3.

továbbá jelen Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

az

óvodai-nevelési

feladat

költségkímélő

3.

A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének a 2. pontban foglaltakra
történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társult Képviselőtestületekhez kell
megküldenie azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni – a nemzeti köznevelésről” szóló
2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdése a) pontjára figyelemmel a nevelési évben
július és 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 Társulási Megállapodás
egyidejű módosításával.
XV.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

1.

A Társulási Megállapodást a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei közös
megegyezéssel az általuk meghatározott időponttal módosíthatják.
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2.

A Társulásból történő kiválás esetén a Társulási Megállapodás módosításában – mely a
tagok körét érinti – a kiváló tag már nem vesz részt.
XVI.
A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS

1.

A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kiválásra vonatkozó határozata
megküldésével évente június 30-napjával avagy július 31-napjával kiválhat.
A kiválásra vonatkozó határozatot 6 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 Társulás tagjának jogviszonya megszűnik:

4.

3.1.

ha az önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesül,

3.2.

ha a Társulás tagönkormányzatai Képviselő-testületei a Társulás megszűnését
közös megegyezéssel kimondják.

Kizárással:
4.1.

A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával kizárhatja a
Társulás 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
működéséhez a hónap huszonötödik napjáig esedékes, a Társulási Tanács
által évente megállapított költségvetési működési 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 Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett
eleget.

4.2.

Az 4.1. 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 megszűnése nem jelenti a kötelezettségek elévülését. A Társulási
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Tanácsnak kötelessége minden jogszerű 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 2 alkalommal nem
vezetett eredményre.
4.3.1. A felmondás a felszólításokban foglalt teljesítési határidőkhöz
legközelebbi XIII/2. 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 TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

1.

A Társulás megszűnik, ha:
1.1.

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

1.2.

törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul;

1.3.

a törvény erejénél fogva;

1.4.

bíróság jogerős döntése alapján.

2.

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

3.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.

4.

A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társult önkormányzatok képviselő-testületei
minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy
azok fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál.”
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22. A Társulási Megállapodás XVIII. fejezete 3. pontjában a „Jelen” szó helyére „A” névelő lép, s a
mondat múlt idejű alakba kerül. a XVIII. fejezete az alábbi pontokkal egészül ki:
„ 1.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulási 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
Országos 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 Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht., a
„nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. 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 Társulás jogi személyiségű Társulásként működik.”
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.
Felelős:

Nagy Dániel Ferenc
polgármester

Határidő: 2013. június 30.
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9. Társulási megállapodás Mötv. szerinti módosítására tervezet
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke dr Cser-Palkovics András elnök úr levélben
tájékoztatást küldött arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 146.§ (1) bekezdése alapján a törvény hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási
megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és a törvény rendelkezéseinek megfelelően
módosítják a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.
Mellékletként megküldésre került a határozati javaslat és a társulási megállapodás tervezet, melyet
dr Szekerczés Anna ügyvéd asszony készített elő.
A mellékelt határozati javaslatot kérik, hogy legkésőbb 2013. június 14. napjáig a képviselő-testület
elé beterjesztésre kerüljön. A Társulási megállapodás hatályba lépéséhez szükséges, hogy valamennyi
képviselő-testület azt minősített többséggel elfogadja. A 2013. július 1-je után hatályos Társulási
Megállapodás feltétele az állami normatíva igénylésének és a Székesfehérvári Kistérségi szociális
Alapszolgáltatási Központ zavartalan működésének.
A képviselőknek a meghívóval az anyag kiküldésre került.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs több észrevétel, úgy aki azt elfogadja, kérem
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 ( öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
113 /2013.(V.29.) önkormányzati határozata
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának IX. számú
módosításáról

I.
Pátka község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának IX. számú módosításáról szóló javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
Pátka község Önkormányzat Képviselőtestülete „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv.146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi
Társulás – Székesfehérvár, 2005. május 6. napján kelt – Társulási Megállapodását (továbbiakban:
Megállapodás) a Megállapodás XIV/4.9. pontjában foglalt hatállyal az alábbiak szerint módosítja,
mely a IX. számú módosítás:
1.

A Megállapodás bevezetőjében a „Kistérség Önkormányzatai – a „helyi önkormányzatokról”
szóló 1990. évi LXV. tv. – továbbiakban: Ötv. – 41. § (1) bekezdésében, valamint „a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – továbbiakban:
Tkt. – 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján –„ mondatrész hatályát veszti, helyébe a „társult
Önkormányzatok a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. –
továbbiakban: Mötv. – 87. §-a alapján” mondatrész lép, a „kistérség” mondatrész helyébe a
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„településeik” mondatrész lép, a „jussanak” mondatrész helyébe a „jusson” mondatrész lép, az
„és településfejlesztést” mondatrész hatályát veszti, továbbá a bevezető kiegészül a
„– továbbiakban: Társulási Megállapodás –„ mondatrésszel.
2.

A Megállapodás I/1.1., 3.3., 5.1., 11.2., 11.3., 13., II/3., III., IV/2.2.1., 2.2.2., 2.2.5., 2.3., 2.5.,
2.6., 3.1., 3.3., 3.4., 3.7., 3.10., 4.1., 4.3., 4.6., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., V/1.2., 2.3., 5.3., 9.,
10.3.4., 11., VI/1.13.1., 1.13.7., 1.15.6., 1.15.22., VII/2.7., VIII/1., 3., 4., 5., 6.1.1., 6.3.5., 6.4.,
6.5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.3., 14., 15.10.4., 15.10.5., 15.10.9., IX/1.2., 1.7., 2.2., 2.7., 2.17.,
8., 9.1.2.2., 9.1.2.3., 9.1.2.12., 9.1.2.13., 9.1.3.1., 9.1.3.2., 9.1.3.5., 9.1.3.8., 9.1.3.11., 9.1.4.6.,
9.1.4.9., 9.2.2., 9.3. 12.6., 12.7., 14.2.2., 14.3.1., 15. pontjai hatályukat vesztik.

3.

A Megállapodás I/2. pontjában a „székesfehérvári kistérségbe tartozó” mondatrész hatályát
veszti, helyébe a „társult” mondatrész lép, a „XI/1.” pont hivatkozás helyébe a „XIV/1.” pont
hivatkozás lép, a „létrehozzák” mondatrész helyébe a „létrehozták” mondatrész lép, a „jön”
mondatrész helyébe a „jött” mondatrész lép, továbbá a 2. pont kiegészül a „Társulási”,
továbbá a „– továbbiakban: Társulás –„ mondatrészekkel, illetve a „s a területfejlesztési
feladatok megvalósítása területén jogfolytonos tevékenységet folytat” mondatrész hatályát
veszti.

4.

A Megállapodás I/3. pontjában a „kistérségben működő települési” mondatrész helyébe a
„társult” mondatrész, a „hoznak” mondatrész helyébe a „hoztak” mondatrész lép, továbbá „(a
továbbiakban: kistérségi társulás) a kistérség területének összehangolt fejlesztésére
(különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására)” és a
„valamint a településfejlesztés összehangolására” mondatrészek hatályukat vesztik.

5.

A Megállapodás I/3.1. pontjában a „jön” mondatrész helyébe „jött” mondatrész lép.

6.

A Megállapodás I/3.2. pontjában, valamint a Megállapodás egészében a „Többcélú Kistérségi”
mondatrészek hatályukat vesztik, továbbá ebben a pontban az „Önkormányzatai” mondatrész
helyébe a „tagjai” mondatrész lép.
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7.

A Megállapodás I/3.4. pontjának szövegezése hatályát veszti, helyébe „A Társulás az Mötv.
szabályai szerint működik.” szövegezés lép.

8.

A Megállapodás I/3. pontja kiegészül az alábbi 3.5. ponttal:
„3.5. A Társulás tagjai a IV. pontban foglalt feladataikat a jövőben is együtt kívánják teljesíteni,
melyre tekintettel 2013. június 30. napjával, mint kezdő hatállyal az Mötv. 87. § - 95. §-ai
alapján a Társulási Megállapodást az Mötv. rendelkezéseivel összhangban módosítják annak
rögzítésével, hogy
3.5.1. a Társulás tevékenysége 2013. június 30. napjától jogfolytonos, valamint
3.5.2. a Társulás elnevezése és tagi összetétele változatlan.”

9.

A Megállapodás I/4. pontjában a „(továbbiakban: Társulás)” mondatrész hatályát veszti.

10.

A Megállapodás I/5.2. pontja kiegészül a „2013. január 1-jei adatok szerint: 136.303 fő”
bekezdéssel.

11.

A Megállapodás I/6. pontjában a 2012. évre vonatkozó állandó népességszám adatok hatályukat
vesztik és helyükbe a 2013. január 1-jei népességadatok lépnek.

12.

A Megállapodás I/6.17. pontjában Bakonykúti helyes irányítószáma 8046, 6.18. pontjában Zámoly
Község Önkormányzata pontos címe: Kossuth u. 43.

13.

A Megállapodás I/7. pontjában a „települési” mondatrész helyébe a „társult” mondatrész lép.

14.

A Megállapodás 8. pontjában a „Kistérség Többcélú Társulása” mondatrész helyébe a „Többcélú
Kistérségi Társulás” mondatrész lép.

15.

A Megállapodás I/9. pontjában „az általános helyettesítést ellátó elnökhelyettes” hatályát veszti,
helyébe „a Társulás alelnöke” mondatrész, valamint „az elnökhelyettes” helyébe „a Társulás
korelnöke” mondatrész lép.

16.

A Megállapodás I/10.2. pontja kiegészül az „önálló adószámmal és” mondatrésszel, továbbá az
alábbi bekezdéssel:
„A Társulás pénzintézeti számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12023008-00117180-00100009.”

17.

A Megállapodás I/10.3. pontjában a „VIII/6.1.1. és” mondatrész hatályát veszti, a 6.1.2. pontra
hivatkozás kiegészül a „VIII/”, valamint az „és a 15.7.” hivatkozásokkal.

18.

A Megállapodás I/10.4. pontjában a „székhely” és „Önkormányzat” mondatrészek hatályukat
vesztik, továbbá kiegészül a „mely ellátja a Társulás pénzügyi gazdálkodási feladatait is”
mondatrésszel.

19.

A Megállapodás I/11. pontja kiegészül a „Társulási”, valamint a 11.1. pont a „nonprofit szervezet
és egyéb szervezet” mondatrésszel, továbbá a „biztosítja” mondatrész helyébe a „biztosíthatja”
mondatrész lép, illetve a 11.4. pontban a „közoktatási megállapodás” mondatrész hatályát veszti.

20.

A Megállapodás I/12. pont kiegészül az „és közszolgáltatások” mondatrésszel.
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21.

A Megállapodás I. pontja kiegészül az alábbi 14. ponttal:
„14. A Társulás székhely Önkormányzata:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.”

22.

A Megállapodás II/1. pontjában a „Társulásban résztvevő” mondatrész hatályát veszti, helyébe a
„társult” mondatrész lép, valamint ez a bekezdés kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, illetve a
feladatok felsorolása közül az alábbiak hatályukat vesztik:
„•
•
•
•
•
•
•
•
•

alapfokú oktatás-nevelés,
közművelődés,
szolgáltatás-szervezési feladatok, kistérségi ügyintézés korszerűsítése,
természet- és környezetvédelem,
közlekedés,
vízgazdálkodás,
településüzemeltetési feladatok,
pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok,
idegenforgalom, turizmus.”

23.

A Megállapodás II/2. pontjának első bekezdése hatályát veszti, a második bekezdésében az „az”
névelő helyébe az „a” névelő kerül, valamint kiegészül „társult” mondatrésszel.

24.

A Megállapodás IV/2.2.3. pontjában a „- Polgárdi Város Önkormányzata és Füle Község
Önkormányzata kivételével – a tagi önkormányzatok, továbbá az abai kistérségbe tartozó:”
mondatrész hatályát veszti, helyébe „az 1. számú mellékletben nevesített társult
Önkormányzatok, valamint” mondatrész lép, a 2.2.4. pontban az „és alközpontja” mondatrész
hatályát veszti, valamint a „területeit a” mondatrész helyébe a „területét a Társulási” mondatrész
lép.
A 2.2.3. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel:
„A Társulás Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületével, Tác Község Önkormányzata
Képviselő-testületével és Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületével az Mötv.
41. § (6) bekezdése alapján az ügyeleti feladatok ellátására külön megállapodást köt, mely által a
közszolgáltatást igénybe vevő Önkormányzatok a tagi Önkormányzatokkal azonos költségviselés
(társulási és munkaszervezeti feladatok költségeit is beleértve) mellett vehetik/veszik igénybe az
ügyeleti ellátást.„

25.

A Megállapodás IV/3.5. és 3.8. pontjában „a kistérség” mondatrész hatályát veszti, helyébe az „az”
névelő lép, a 3.6. pont kiegészül a „kizárólag a feladatellátás állam általi átvételig” mondatrésszel,
továbbá a 3.11. és 4.7. pontban az „egyes”, illetve „az egyes” mondatrészek helyébe „a Társulási
Megállapodásban vállalt” mondatrészek lépnek.

26.

A Megállapodás IV/12. pontjában a „IV/2.-IV/11.” pontokra hivatkozás hatályát veszti, helyébe a
„2 – 4.” pontokra hivatkozás, valamint a „tagi” mondatrész helyébe a „társult” mondatrész lép.

27.

A Megállapodás V/1.1. pontjában a „Társulásban résztvevő települések” mondatrész hatályát
veszti, helyébe a „társult Önkormányzatok” mondatrész lép, továbbá a „mondják” mondatrész
„mondták” múlt idejű alakjára változik.
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28.

A Megállapodás V/2.1. pontjában a „képviselő-testület” mondatrész helyébe a „képviselőtestülete” mondatrész lép, valamint a „(felmondásra, továbbiakban: kiválásra)” mondatrész
hatályát veszti, továbbá az „utolsó” mondatrész helyébe a „június 30. napjával és december 31.”
mondatrész, illetve a „Társulás tagjaival” mondatrész helyébe a „Társulási Tanáccsal” mondatrész
lép.
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29.

A Megállapodás V/2.2. pontjának szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép:
„A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony
kiválással mindaddig a 2.1. pontban rögzített jogcímen, amíg a tagi Önkormányzat 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.”

30.

A Megállapodás V/2.4.2. pontjában a „Társulás” helyébe a „társult Önkormányzatok” mondatrész
lép. A 2.4.3. pont első bekezdésében a „Társulás tagjainak több mint fele” mondatrész helyébe a
„Társulási Tanács” mondatrész lép, továbbá kiegészül a „Társulási” mondatrésszel. A 2.4.3. pont a.
pontja hatályát veszti, a c. pontban a „naptári év” mondatrész helyébe a „hónap” mondatrész, a
„napjával” mondatrész helyébe a „napjára szólóan a Társulási Tanács határozatában
meghatározott időpontban” mondatrész lép.

31.

A Megállapodás V/3.2. pontjának első bekezdése kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, az utolsó
bekezdésben a „Társulás”, valamint a „munkaszervezeti feladatait ellátó” mondatrészek
hatályukat vesztik.

32.

A Megállapodás V/4.1. pontjában és 5.1. pontjában a „Társulás Tanácsa” mondatrész helyébe a
„Társulási Tanács” mondatrész lép, a 4.1. pontban a „két elnökhelyettese” mondatrész helyébe a
„Társulás alelnöke, valamint” mondatrész lép, továbbá a „szakmai, az ágazati közszolgáltatási
feladatokat előkészítő szakmai és eseti bizottsága(i),” mondatrész hatályát veszti.

33.

A Megállapodás V/5.2. pontjának szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép:
„A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Képviselőtestületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét delegálják.”

34.

A Megállapodás kiegészül az alábbi V/5.4. ponttal:
„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.
A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak a
polgármester jogaival és kötelességeivel.”

35.

A Megállapodás V/5.5. pontjában a „Tkt.” törvényi hivatkozás hatályát veszti, helyébe „az Mötv.
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezései,” mondatrész lép, valamint ez a pont kiegészül a
„Társulási” mondatrésszel, illetve a „meghatároz” mondatrész „meghatároznak” többes számú
változatára módosul.

36.

A Megállapodás V/5.6. pontja kiegészül „a Polgármesteri Hivatal” mondatrésszel, az 5.7. pont a
„Társulás” és az 5.7. pontban a „település” mondatrész helyébe a „települése” mondatrész lép.

37.

A Megállapodás V/5.8. pontjában a „mondta” mondatrész helyébe „mondja” mondatrész lép, „az
átalakulással létrejövő” mondatrész hatályát veszti, továbbá ez a pont kiegészül az alábbiakkal:
„A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az alakuló, avagy az
azt követő első ülésén elfogadja a Társulás:
5.8.1. Szervezeti és Működési Szabályzatát,
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5.8.2. megválasztja az alelnökét, s
5.8.3. a Pénzügyi Bizottsága tagjait.”

38.

A Megállapodás V/6.1. pontjában a „titkos szavazással” mondatrész hatályát veszti, a „választják”
mondatrész „választja” egyes számú változatára módosul, a 6.2. pont kiegészül a „Társulási”
mondatrésszel.

39.

A Megállapodás V/6.3. pontjában „a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerinti elnökhelyettes, a Társulás működésével kapcsolatos kiadmányozási,
köztelezettség-vállalási és utalványozási feladatokat elnök általi írásos felhatalmazással a Társulás
belső szabályzatában meghatározottak szerinti elnökhelyettes” mondatrész hatályát veszti,
helyébe „a Társulás alelnöke, együttes akadályoztatás esetén a Társulás korelnöke” mondatrész
lép. A 6.4. pontban „Az elnök” mondatrész helyébe „A Társulás elnöke” mondatrész lép.

40.

A Megállapodás V/7., 7.1. és 7.2. pontjában az „elnökhelyettes” megnevezések helyébe az
„alelnök” megnevezések lépnek, továbbá a 7.1. pontban a „titkos szavazással két” mondatrész
hatályát veszti.

41.

A Megállapodás V/10.1. pontjában a „kistérségi” mondatrész hatályát veszti, a 10.2. pont
kiegészül a „Pénzügyi” és a „Társulási” mondatrészekkel, továbbá a 10.4. pontban a „Tkt. 12. § (3)
bekezdése értelmében a” mondatrész hatályát veszti.

42.

A Megállapodás V/12.1. pontjában a „kistérségi székhely település” mondatrész hatályát veszti, a
„Hivatala” megnevezés „Hivatal” megnevezésre módosul.

43.

A Megállapodás V/12.2.7. pontjának d. pontja hatályát veszti, az e. pont kiegészül a
„– továbbiakban: Intézmény –„ mondatrésszel, valamint a „dokumentált” mondatrész hatályát
veszti.

44.

A Megállapodás V/12.3. pontjában a „munkaszervezeti feladatokat ellátó” mondatrész hatályát
veszti, továbbá a 12.3.2. pontban a „s közösen módosítanak azon elv figyelembe vételével, hogy a
munkaszervezeti feladatok ellátásának összköltsége lehetőség szerint ne haladja meg a
mindenkori éves költségvetési törvény által meghatározott, a munkaszervezet működési és
fejlesztési kiadásaira biztosított támogatási összeget. Abban az esetben, ha a munkaszervezeti
feladatok ellátása meghaladja a mindenkori éves költségvetési törvényben e célra biztosított
támogatási összeget, akkor a feladat ellátásának finanszírozása milyen módon történik a
tagönkormányzatok részéről,” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „s a Társulás adott évi
költségvetési határozatában megállapítanak” mondatrész lép.

45.

A Megállapodás V/12.4. pontja kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, a 12.5. pont
„államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban:” mondatrésszel, a 12.5.2.
pontban „a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ – továbbiakban:”
mondatrész hatályát veszti, helyébe az „az” névelő lép, a 12.5.3. pontban a „Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi” és „a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ”
mondatrészek hatályukat vesztik, utóbbi helyébe „az Intézmény” mondatrész lép.

46.

A Megállapodás V/12.6. pontjában a „XI/4.8.” pontra való hivatkozás helyébe a „XIV/4.8.” pontra
történő hivatkozás lép.
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47.

A Megállapodás V/13.1.2. pontjában a „közoktatási, közművelődési, avagy” mondatrész hatályát
veszti, továbbá kiegészül a „valamint” mondatrésszel.

48.

A Megállapodás VI/1.1., 1.3. és 1.6. pontja kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, valamint az 1.2.
pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel: „A Társulási Tanács ülésén a társult Önkormányzatok
jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.” Az 1.3. pontban a „napirendet tartalmazó –
indítványára, annak kézhezvételét követő 15 napon belül, továbbá a Fejér Megyei Közigazgatási
Hivatal Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, szintén annak kézhezvételét követő 15
napon belül” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a Társulás Pénzügyi Bizottságának, továbbá a
Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára
annak kézhezvételét követő 15 napon belül az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és
napirendjének meghatározásával” mondatrész lép.
A Megállapodás VI/1.4. pontjában „az általa kijelölt elnökhelyettes” mondatrész hatályát veszti,
helyébe „a Társulás alelnöke” mondatrész, valamint a „Tanács helyettesítéssel megbízott tagja”
mondatrész helyébe a „Társulás korelnöke” mondatrész lép.

49.

50.

A Megállapodás VI/1.7.1. és 1.7.2. pontok szövegezése hatályát veszti, helyükbe az alábbi
szövegezés lép, kiegészülve az 1.7.3. ponttal:
1.7.1.

„zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;”

1.7.2.

„zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;”

„1.7.3.

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.
A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a Jegyző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében
meghatározott további személyek lehetnek jelen.”

51.

A Megállapodás VI/1.8. pontjának első bekezdésében az „Ötv.” törvényi hivatkozás hatályát
veszti, helyébe az „Mötv” törvényi hivatkozás lép, továbbá kiegészül az „52. § (1) bekezdésében
meghatározott”, „a Jegyző”, az „egy”, valamint a „mint jegyzőkönyv hitelesítő” mondatrészekkel,
valamint „A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.” mondattal. A második bekezdésben a
„Kormányhivatal” kiegészül a „nak” toldalékkal, a „vezetőjének és a Társulás tagjainak”
mondatrész hatályát veszti.

52.

A Megállapodás VI/1.9.1. pontjában a „10” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a szavazatok
felével rendelkező” mondatrész lép, valamint az „és” kötőszó hatályát veszti, továbbá az 1.9.2.
pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: „A határozatképességet
folyamatosan figyelemmel kell kísérni.”

53.

A Megállapodás VI/1.11. pontjában „a VI/” mondatrész hatályát veszti, helyébe az „az” névelő lép,
a 1.11.1. pontban a „6” mondatrész helyébe az „annyi” mondatrész lép, továbbá az 1.11.3. pont
kiegészül a „melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította” mondatrésszel.

54.

A Megállapodás VI/1.12. pontjában a „10 tag – avagy amennyiben az magasabb számot jelent, a
jelenlévő tagok kétharmada –„ mondatrész hatályát veszti, helyébe az „annyi” mondatrész lép. Az
1.12.1. pontban „a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát” mondatrész hatályát veszti,
helyébe „a Társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint a felét” mondatrész lép, továbbá
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az 1.12.2. pont kiegészül a „melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította”
mondatrésszel.
55.

A Megállapodás VI/1.13.2. pontjában „A VI/1.7.2.” mondatrész helyébe „Az 1.7.3.” mondatrész
lép; az 1.13.3. pontban a „fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása” mondatrész
hatályát veszti; az 1.13.4. pontban a „vezetőik megbízásához” mondatrész helyébe az
„átszervezéséhez, megszüntetéséhez, az” mondatrész lép; az 1.13.5. pont kiegészül a „Társulás
éves” mondatrésszel, valamint a „költségvetés” „költségvetése”, a „zárszámadás” „zárszámadása”
mondatrészre módosul; az 1.13.6. pont kiegészül a „Társulási” mondatrésszel.

56.

A Megállapodás VI/1.14. pontja kiegészül a „nyílt szavazással” mondatrésszel, továbbá az alábbi
pontokkal:
„1.14.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart, a Társulási Tanács tagjai legalább
egynegyedének indítványára, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott ügyekben.
Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani. Nincs
helye név szerinti szavazásnak a Pénzügyi Bizottság létszáma és összetétele, avagy
ügyrendi javaslat kérdéseiben.
1.14.2.
1.14.3.

1.14.4.

A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat az 1.7.1. és 1.7.2. pontban meghatározott
ügyekben.
A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a
Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.
A Társulási Tanács 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.”

57.

A Megállapodás VI/1.15.1. pontjában az „elnökhelyettesei” mondatrész helyébe „a Társulás
alelnöke” mondatrész lép; az 1.15.4. pontban az „ennek keretében a 6.1.1. és 6.1.2. pontban
meghatározott tagi hozzájárulás évenkénti összegének megállapítása,”, valamint az 1.15.15.
pontban „a közös pénzügyi alap” mondatrész hatályát veszti; az 1.15.17. pontban a „Társuláshoz”
„Társulás”, a „feladatellátáshoz” „feladatellátásához” mondatrészre módosul; az 1.15.18. pont
kiegészül a „Társulási” mondatrésszel; az 1.15.20. pontban a „Társulási Tanács” „Társulás”
mondatrészre módosul; továbbá az 1.15.23. pontban a „közoktatási megállapodás,” mondatrész
hatályát veszti.

58.

A Megállapodás VI/1.16. pontjának elején lévő „Az” névelő helyébe „A társult” mondatrész lép,
„„a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. –
továbbiakban: Ttv. - 20. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve –„ mondatrész hatályát
veszti, valamint kiegészül „az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján” mondatrésszel. Az 1.16.1
pontban a „fegyelmi jogkörük gyakorlása” mondatrész hatályát veszti; az 1.16.3. pontban az „az”
névelő hatályát veszti és kiegészül „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény – továbbiakban:”, valamint a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban:” mondatrészekkel.

59.

A Megállapodás VI/1.17. pontja kiegészül az alábbi 17.1.-17.5. pontokkal:
17.1.

A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó önkormányzati
rendelet tervezetet a Jegyző a Társulási Tanács által javasolt tartalommal
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése napirendet tárgyaló
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ülését megelőző 30 nappal korábban azon társult Önkormányzatok (kiv.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata) polgármesterei részére küldi
meg, amely részt vesz a IX/1 és 2. pontban felsorolt feladat valamelyikében.
17.2.

A 17.1. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületei soron következő
ülésükön, de legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt
nyilvánítanak, melyet a Jegyző részére írásban megküldenek.
Amennyiben a 17.1. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületei ezen
határidőn belül a véleményt nem alakítják ki, úgy a határidő lejártát követően annak
hiányában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által az
önkormányzati rendelet megalkotható.

17.3.

Amennyiben a 17.1. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületei a
tervezetben foglaltakkal nem értenek egyet, úgy indokolással ellátott álláspontjukat a
rendelet megalkotását megelőzően a Jegyzőnek a Társulás Tanács ülésén kell
ismertetnie.

17.4.

Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselő-testülete
indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén egyeztetett
újabb javaslat szerinti 17.2. pontban foglalt eljárást ismételten le kell folytatni.

17.5.

Ha a 17.1. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületek indokaikat nem
fogalmazzák meg, avagy azt nem ismertetik, illetőleg a benne foglaltak
megalapozatlanok, úgy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
ezen utóbbi tényt megállapító döntésével együtt az eredeti javaslat szerinti
tartalommal az önkormányzati rendeletet megalkothatja.”

60.

A Megállapodás VI/2.1. pontjában a „Tanács ágazati bizottsága(i), a”, „az eseti munkabizottsága”
mondatrészek hatályukat vesztik; a 2.2. pontban a „szervek üléseit elnökük”, illetve „szervek”
mondatrészek „szerv ülését elnöke”, illetve „szerv” egyes számú mondatrészekre módosulnak. A
2.3. pont második bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi bekezdés lép: „A Pénzügyi
Bizottság működésére az Mötv.-nek az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell
alkalmazni.”

61.

A Megállapodás VII/1.3. és 1.8. pontja kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, az 1.6. pontban az
„amely szolgáltatásokra megállapodást kötött” mondatrész hatályát veszti.

62.

A Megállapodás VII/2.4. pontjában a „Társulás” mondatrész helyébe „Társulási Tanács”, illetve a
2.5. pontban a „társulással” mondatrész helyébe a „Társulási Tanáccsal” mondatrész lép.

63.

A Megállapodás VIII. fejezetének címében a „PÉNZÜGYI ALAPJA,” mondatrész hatályát veszti.

64.

A Megállapodás VIII/2. pontjában „Az Alap a Társulás vagyona.” mondat hatályát veszti; a 2.3.3.
pontban „a képviselő testületeket” mondatrész helyébe „az Önkormányzatokat” mondatrész lép;
a 2.4. pontban a „többcélú kistérségi” mondatrész hatályát veszti, továbbá ez a pont kiegészül „A
vagyon kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani.” mondattal.

65.

A Megállapodás VIII/6. pontjának címében a „pénzügyi alap” mondatrész hatályát veszti, helyébe
a „Társulás gazdálkodásának” mondatrész lép. A 6.1.2. pontban a „Tanács által megállapított”
mondatrész helyébe „VIII/15.” mondatrész, a 6.2. pontban a „tag” mondatrész helyébe „társult”
mondatrész lép, továbbá ebben a pontban a „Többcélú” mondatrész hatályát veszti.
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66.

A Megállapodás VIII/6.6. pontjában a „Tanácsának” mondatrész hatályát veszti, valamint „az általa
felhatalmazott elnökhelyettes” mondatrész helyébe „a Társulás alelnöke” mondatrész lép.

67

A Megállapodás VIII/13.1. pontjában „a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó részén belül
bármilyen cél vagy más” mondatrész hatályát veszti; a 13.2. pontban „a tag” mondatrész helyébe
az „az” névelő lép, továbbá kiegészül a „Társulási” és „egyedi” mondatrészekkel.

68.

A Megállapodás VIII/15.2. pontjában a „különös tekintettel az általános működési támogatásra”
mondatrész, a 15.5. pontban az „elsődlegesen az (mindenkori éves költségvetési törvényben
meghatározott) általános működési” mondatrész hatályát veszti, a „normatív” mondatrész
helyébe „a Társulás mindenkori költségvetési határozatában megállapított önkormányzati”
mondatrész lép, valamint az „Amennyiben az nem elegendő, úgy a többletköltségeket az
önkormányzatok lakosságszám arányosan viselik.” mondat hatályát veszti.

69.

A Megállapodás VIII/15.6.3. pontjában a „A logopédiai nevelésnél és tanácsadásnál, illetve” és az
„intézmény” mondatrészek hatályukat vesztik, utóbbi helyébe a „közreműködő szervezet”
mondatrész lép. A 15.6.4. pontban a „Kistérségi Alap, logopédiai és nevelési tanácsadás”
mondatrész hatályát veszti, valamint kiegészül „a munkaszervezeti feladatok, valamint az”
mondatrésszel. A 15.7. pontban a „Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12023008-0011718000100009 számú” mondatrész hatályát veszti, továbbá kiegészül „– a Társulási Tanács adott évi
átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának hiányában –„ mondatrésszel.
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70.

A Megállapodás VIII/15.8. pontjának címe kiegészül a „, zárszámadás:” megnevezéssel. A 15.8.2.
pontban a „A logopédiai nevelésnél és tanácsadásnál illetve” és az „intézmény” mondatrészek
hatályukat vesztik, utóbbi helyébe a „közreműködő szervezet” mondatrész lép. A 15.8.4. pontban
a „Kistérségi Alap, logopédiai és nevelési tanácsadás,” mondatrész hatályát veszti, továbbá
kiegészül a „valamint az” mondatrésszel. A 15.8.7. pont kiegészül a „- Társulási Tanács ellenkező
döntése hiányában -„ mondatrésszel; a 15.8.8. pontban „a költségvetési határozat módosításával”
mondatrész hatályát veszti.

71.

A Megállapodás VIII/15.9.3. pontja kiegészül a „családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, családi
napközi és házi segítségnyújtás” mondatrésszel, továbbá „a helyettes szülői szolgáltatást kivéve”
mondatrész hatályát veszti.

72.

A Megállapodás VIII/15.10.1. pontjában a „munkaszervezeti feladatokat ellátó” mondatrész
hatályát veszti, a 15.10.2. pont kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, valamint „a logopédiai
ellátás és nevelési tanácsadás” mondatrész hatályát veszti és a „valamint” szó után a „szükség
esetén” szövegrész lép. A 15.10.3. pontban a „munkaszervezeti feladatokat ellátó”, valamint „A
költségvetési határozat tervezete véleményezésre megküldésre kerül az önkormányzatoknak. A
képviselő-testületek a tervezet kézhezvételétől számított 10 napon belül kialakítják
véleményüket. A többletköltséget viselő önkormányzat a 15.10.4. pontban foglalt határidőn belül
nyilatkozik arról, hogy egyetért-e a tervezettel. Amennyiben nem ért egyet, úgy meg kell jelölni,
hogy mely tételek vonatkozásában van eltérő álláspontja, s ez esetben javaslatot kell tennie a
kifogásolt előirányzat módosítására.” szövegrészek hatályukat vesztik. A 15.10.7. pontban az
„éves költségvetése meghatározása során a 15.10.3. – 15.10.5. pontokban” mondatrész, a
15.10.11. pontban, valamint a IX/1. és 2. pontban a „Székesfehérvári Többcélú Kistérségi”
mondatrészek hatályukat vesztik.

73.

A Megállapodás VIII. fejezete kiegészül az alábbi 15.10.12. ponttal:
„15.10.12. A Társulás szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok,
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.”

74.

valamint

A Megállapodás IX/2. pontjában a 2.18. pontból a „közigazgatási területére” mondatrész hatályát
veszti, valamint kiegészül az alábbi 2.19. és 2.20. pontokkal:
„2.19.
2.20.

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata, (2013. július 1. napjától)
Csór Község Önkormányzata (2013. július 1. napjától) közigazgatási területére.”

75.

A Megállapodás IX/3. pontjában a „tagi” mondatrész helyébe a „társult” mondatrész lép, az 5.
pontban „a IX/1. és IX/2.” pontokra hivatkozása helyébe „az 1. – 2.” pontokra való hivatkozás lép,
a 6. pontban „a IX/5.” pontra hivatkozás helyébe „az 5.” pontra történő hivatkozás lép.

76.

A Megállapodás IX/7.4. pontjában „a Többcélú Kistérségi Társulást az ingatlanok tekintetében
térítésmentes használati jog illeti meg” mondatrész, a 7.5. pontban a „IX/” pontra hivatkozás, a
7.8. pontban a „Felmondás,” mondatrész hatályát veszti.

77.

A Megállapodás IX/9.1. pontjában a székhely címe helyesen „Tolnai u. 34. 2. j. sz.”; a „8000
Székesfehérvár, Tolnai u. 8. 3. j. sz.” című telephely hatályát veszti; a 9.1.1. pont kiegészül az
alábbi pontokkal:
„9.1.1.6.
9.1.1.7.

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 8. 3. j. sz.
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. 3. j. sz.”
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A 9.1.2.8. pontban a „Petőfi u. 45. sz.” cím helyébe a „Petőfi Sándor u. 45. sz.” cím, a 9.1.2.11.
pontban a „Kossuth u. 43.” cím helyébe a „Kossuth Lajos u. 43/a.” cím, míg a 9.1.3.4. pontban lévő
„Kossuth Lajos u. 29.” cím helyébe a „Petőfi Sándor u. 45.” cím lép.
Az alábbi pontokban szereplő címek helyesen:
 9.1.3.13.: „Vak Bottyán tér 4. sz.”
 9.1.3.15.: „Kossuth Lajos u. 43/a. sz.”
 9.1.4.5.: „Petőfi Sándor u. 45. sz.”
 9.1.4.13.: „Csíkvár tér 1. sz.”
 9.1.4.15.: „Tolnai u. 12. 3. j. sz.”
A 9.1.4. pont kiegészül az alábbi ponttal:
„9.1.4.16.

8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz.”

78.

A Megállapodás IX/1.2., 9.1.3. és 9.1.4. pontjaiban az „, illetve telephelyek” mondatrész, a 9.1.5.
pontjában, valamint a 9.2. pontjában a „családi napközi” szövegrész után lévő „hálózat” kifejezés,
valamint a 9.2. pontja utolsó bekezdésében az „egységes családgondozó és gyermekjóléti hálózat
megteremtése,” mondatrész hatályát veszti.

79.

A Megállapodás IX/10.1. és 10.2. pontjában a „megállapodó felek” mondatrészek helyébe „a
társult Önkormányzatok” mondatrészek lépnek. A 11.1. pontban a „Többcélú Kistérségi”
mondatrész hatályát veszti, valamint a 11.2. pont második bekezdése kiegészül az „és 9.1.4.16.”
mondatrésszel. A 11.2. pont negyedik bekezdése hatályát veszti. A 11.4. pontban a „IX/8.
pontjaiban” mondatrész helyébe a „7. pontban” mondatrész lép.

80.

A Megállapodás IX/12.1. pontjában a „többcélú kistérségi” mondatrész hatályát veszti.

81.

A Megállapodás IX/12.5. pontjában a „gyermekjóléti szolgáltatás területén” mondatrész helyébe
„az ellátott feladatokhoz” mondatrész, „a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás”
mondatrész helyébe az „és a Társulás részére való átutalásáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint a Társulás székhely önkormányzata” mondatrész lép, továbbá a 12.5. pont
második bekezdése hatályát veszti.

82.

A Megállapodás IX/13.1. pontjában a „Székesfehérvári Többcélú Kistérségi” mondatrész hatályát
veszti; a 13.2. pont kiegészül a „Társulási” mondatrésszel; a 13.4. pontban a „Képviselőtestületek” mondatrész helyébe az „Önkormányzatok” mondatrész lép; a 13.5. pontban a
„költségvetésről” mondatrész helyébe a „költségvetés zárszámadásáról” mondatrész lép.

83.

A Megállapodás IX/14. pontjában a „Társulásból” mondatrész helyébe a „Társulás egyes feladat
ellátásából” mondatrész lép, a „kiválás” és „a fenntartói irányító szervi jog átadására kötött külön
megállapodás felmondása” mondatrészek hatályukat vesztik, továbbá kiegészül a „Társulási
Tanács általi felmondás és” mondatrésszel. A 14.1. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az
alábbi szövegezés lép: „A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás IV/2. - 4. pontjában felsorolt
egyes feladatokból az abban résztvevő Önkormányzat feladatellátását felmondhatja, avagy
kizárhatja Őt a Társulásból. A Társulási Tanács döntését a felmondás vagy kizárás előtt legalább 3
hónappal meg kell hozni és a Társulás érintett tagjával közölni.”
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A Megállapodás IX/14.2. pontjában a „Társulás” mondatrész helyébe a „Társulási Tanács
minősített többséggel meghozott határozatával – hónap utolsó napjára szólóan –„ mondatrész
lép, valamint az „esetekben” „esetben” mondatrészre módosul. A 14.2.1. pont kiegészül a
„társult” mondatrésszel, a „többletköltség” mondatrész helyébe a „Társulási Megállapodás
VIII/15.7. pontjában vállalt” mondatrész lép, a „Többcélú Kistérségi Társulás folyamatos
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működtetésének biztosítása érdekében a” mondatrész hatályát veszti, továbbá kiegészül az
„Ebben az esetben is alkalmazhatja a Társulási Tanács a 14.3.2. és 14.3.3. pontokban
rögzítetteket.” mondattal.
85.

A Megállapodás IX/14.3. pontjában a „Társulás” mondatrész helyébe a „Társulási Tanács”
mondatrész, az „érintett” mondatrész helyébe a „társult” mondatrész, valamint az
„önkormányzati többletköltségei” mondatrész helyébe „a Társulási Megállapodás VIII/15.7.
pontjában vállalt” mondatrész lép.

86.

A Megállapodás IX/14.3.2. pontjában az „Amennyiben a költségviselésre kötelezett Önkormányzat
fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy” mondatrész helyébe „A kizárt Önkormányzat köteles”
mondatrész lép, valamint a mondat végéről a „köteles” szó hatályát veszti. A 14.3.3. pontban „a
irányító szervi jogot átadó Önkormányzattal kötött megállapodás mellékletét képező
leltárjegyzékben foglalt” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a VIII/2. pont szerint a kizárt
Önkormányzatot megillető” mondatrész lép.

87.

A Megállapodás kiegészül az alábbi X., XI. és XII. fejezetekkel, ezáltal az eddigi X.-XI. fejezetek
számozása XIII.-XIV. számozásra módosul:
„X.
A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS

1.

A Társuláshoz történő csatlakozás a Társulási Megállapodásnak a csatlakozó Önkormányzat
Képviselő-testületével történő módosítása alapján lehetséges:
1.1.

A társult Önkormányzatok a csatlakozást
részére teszik lehetővé, melyek:

kizárólag

azon

helyi

önkormányzatok

1.1.1. elfogadják a Társulás céljait,
1.1.2. hatékonyan közreműködnek a közös feladatok költségkímélő megvalósításában,
1.1.3. továbbá a Társulási Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek
ismerik el.
1.2.

A csatlakozni kívánó Önkormányzat képviselő-testületének az 1.1. pontban foglaltakra
történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell megküldenie azzal,
hogy a Társuláshoz csatlakozni naptári év január 1. napjával, avagy július 1. napjával
lehet, s erre vonatkozó döntést 6 hónappal korábban kell meghozni.

1.3.

A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata alapján a
társult Önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel döntenek a Társulási
Megállapodás egyidejű módosításával.

XI.
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

48

1.

A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai, gazdálkodásának
ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban meghatározott rendelkezések az
irányadóak.

2.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy évente a Társulás költségvetési
beszámolóját tárgyaló ülést megelőzően a Társulás Pénzügyi Bizottsága pénzügyi ellenőrzést folytat,
amelynek eredményéről a Pénzügyi Bizottság a Társulási Tanácsnak beszámol.

3.

A társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képviselő-testületeiknek
beszámolnak a Társulás tevékenységéről, s létrehozása céljainak megvalósításáról.
XII.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

1.

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

2.

A Társulásból történő kiválás, vagy kizárás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, ezen
tartalmú változásokat a következő módosítás keretében kell a Társulási Megállapodásban
szerepeltetni.”

87.

A Megállapodás XIII/1.1. pontjában a „tag” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „társult
Önkormányzat minősített többséggel meghozott” mondatrész lép. Az 1.2. pont szövegezése
hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: „ha a törvényben szabályozott megszűnési
feltétel megvalósult,”. Az 1. pont kiegészül az alábbi 1.4. ponttal:
„1.4. a törvény erejénél fogva.”

89.

A Megállapodás XIII/3. pontjában a „társuló” mondatrész helyébe a „társult” mondatrész lép.

90.

A Megállapodás XIV/2. pontja kiegészül az alábbi bekezdésekkel:
„A társult Önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben
bármelyik Képviselő-testület kérheti a TÖOSZ által felkért tagokból álló egyeztető bizottság
állásfoglalását.
A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei között a Társulás működése során felmerült vitás
kérdésekben a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.”

91.

A Megállapodás XIV/4. pontja kiegészül az alábbi 4.9. ponttal:
„4.9. A Társulási Megállapodás IX. számú módosítása IX./1., 2. és 9. pontjait érintő módosítások
2013. július 1. napján, az Mötv. rendelkezéseivel összhangot teremtő módosításai 2013.
június 30. napján lépnek hatályba.”

92.

A Megállapodás 1. sz. melléklete I. pontjában a „Székesfehérvári Kistérség területébe tartozóan:”,
valamint „Az abai kistérségi területére kiterjedően:” bekezdések, továbbá a II. pont hatályukat
vesztik.

93.

A Megállapodás 2. sz. melléklete 18. pontjában Zámoly Község Önkormányzata pontos címe:
„Kossuth L. u. 43.”; a 19. pontjában Bakonykúti helyes irányítószáma: „8046”.
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94.

A Megállapodás 3. sz. mellékletének 4., 5., 6. és 7. pontja hatályát veszti, továbbá kiegészül az
alábbi 22. ponttal:
„22. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841126”

95.

A Megállapodás 1. sz. függeléke hatályát veszti.

50

II.

1.

A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt IX. sz. módosítással foglalja
egységes szerkezetbe.

2.

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletében foglalt
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás IX. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri, hogy a Székesfehérvári Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse.
Felelős:

…………………………
polgármester

Határidő:

azonnal
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Határozat 1. számú melléklete

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

az I. - IX. számú módosításokkal egységes szerkezetben

Társulási Megállapodás hatálybalépésének kezdő időpontja: 2005. május 6.

Kelt. Székesfehérvár, 2013.
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IX. számú módosítással

A társult Önkormányzatok a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. – továbbiakban: Mötv. – 87. §-a alapján abból a célból, hogy a
településeik lakossága az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson
hozzá, és az Önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél
teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű
ellátást, szolgáltatást testületeik döntése alapján Társulási Megállapodást – továbbiakban:
Társulási Megállapodás – kötnek.
I.
1.
1.

2.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A székesfehérvári kistérségbe tartozó Önkormányzatok a „területfejlesztésről és a
területrendezésről” szóló 1996. évi XXI. törvényt – Tftv. – módosító 2004. évi LXXV. tv.
hatálybalépését követően 2004. november 11-én tartott alakuló ülésükön mondták ki a
Székesfehérvári Kistérségi Fejlesztési Tanács megalakulását s fogadták el Szervezeti- és Működési
Szabályzatukat.
1.1.

IX. számú módosítással

1.2.

A Kistérségi Fejlesztési Tanács 2005. április 19-i ülésén döntött arról, hogy kezdeményezi a
Többcélú Kistérségi Társulássá történő átalakulását azzal, hogy a Tftv. 10/G. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulás látja el, mely által a Többcélú Kistérségi Társulás a
területfejlesztési feladatok megvalósítása területén jogfolytonos tevékenységet folytat.

Hatályon kívül helyezve.

IX. számú módosítással

A társult Önkormányzatok jelen Társulási Megállapodásban foglalt tartalommal a
XIV/1. pontban foglalt hatállyal létrehozták a
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulást,– továbbiakban: Társulás –
mely a Székesfehérvári Kistérségi Fejlesztési Tanács átalakulásával jött létre.

3.

IX. számú módosítással

A társult Önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező többcélú társulást hoztak
létre; térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények
fenntartására.
3.1.

IX. számú módosítással

3.2.

IX. számú módosítással

A Társulás határozatlan időre jött létre.

A Társulás pályázatot nyújtott be „a többcélú kistérségi társulások
megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modell-kísérletek támogatásáról” szóló 61/2005.
(IV.4.) Kormányrendelettel módosított 36/2005. (III.1.) Kormányrendelet – továbbiakban:
Korm. rendelet – alapján.
A pályázat kedvező elbírálása esetén a Társulás tagjai – a pályázat benyújtásától számított 3
évi időtartamra – vállalták az együttműködést.

3.3.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

3.4.

IX. számú módosítással

A Társulás az Mötv. szabályai szerint működik.

3.5.

IX. számú módosítással

A Társulás tagjai a IV. pontban foglalt feladataikat a jövőben is együtt kívánják
teljesíteni, melyre tekintettel 2013. június 30. napjával, mint kezdő hatállyal az Mötv. 87. § 95. §-ai alapján a Társulási Megállapodást az Mötv. rendelkezéseivel összhangban módosítják
annak rögzítésével, hogy
3.5.1. a Társulás tevékenysége 2013. június 30. napjától jogfolytonos, valamint
3.5.2. a Társulás elnevezése és tagi összetétele változatlan.

4.

IX. számú módosítással

A Társulás neve: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás.
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5.

A Társulás székhelye:
5.1.

IX. számú módosítással

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz.

Hatályon kívül helyezve.
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5.2.

IX. számú módosítással

A Társulás településeinek összlakosságszáma:
2004. január 1-i adatok szerint:
137.869 fő
2005. január 1-i adatok szerint:
137.652 fő
2006. január 1-i adatok szerint:
137.719 fő
2007. január 1-i adatok szerint:
136.961 fő
2008. január 1-i adatok szerint:
137.349 fő
2009. január 1-i adatok szerint:
137.402 fő
2010. január 1-i adatok szerint:
137.248 fő
2011. január 1-jei adatok szerint:
136.888 fő
2012. január 1-jei adatok szerint:
136.514 fő
2013. január 1-jei adatok szerint:
136.303 fő
6.

IX. számú módosítással

6.1.

A Társulás tagjai:

Csór Község Önkormányzata
Székhely: 8041 Csór, Fő tér 10. sz.
Képviseli: Csete Krisztián polgármester

6.2.

1615

Lovasberény Község Önkormányzata
Székhely: 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62. sz.
Képviseli: Szili Miklós polgármester

6.7.

1315

Kőszárhegy Község Önkormányzata
Székhely: 8152 Kőszárhegy, Fő u. 103. sz.
Képviseli: Borján Péter polgármester

6.6.

2042

Jenő Község Önkormányzata
Székhely: 8146 Jenő, Batthyány u. 53. sz.
Képviseli: Varga István polgármester

6.5.

889

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata
Székhely: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. sz.
Képviseli: Gáll Attila polgármester

6.4.

1872

Füle Község Önkormányzata
Székhely: 8157 Füle, Petőfi u. 22. sz.
Képviseli: Gubicza József polgármester

6.3.

Állandó népesség száma: (fő)
2013.01.01.

2710

Moha Község Önkormányzata
Székhely: 8042 Moha, Fő u. 26. sz.
Képviseli: Kovács Sándorné polgármester

556
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6.8.

Nádasdladány Község Önkormányzata
Székhely: 8145 Nádasdladány, Petőfi u. 1. sz.
Képviseli: Varga Tünde polgármester

1799
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6.9.

Pátka Község Önkormányzata
Székhely: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz.
Képviseli: Nagy Dániel Ferenc polgármester

1708

6.10. Polgárdi Város Önkormányzata
Székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. sz.
Képviseli: Nyikos László polgármester

6873

6.11. Sárkeresztes Község Önkormányzata
Székhely: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz.
Képviseli: Krähling János polgármester

1569

6.12. Sárkeszi Község Önkormányzata
Székhely: 8144 Sárkeszi, Petőfi utca 40. sz.
Képviseli: Farkas Gyuláné polgármester

613

6.13. Sárszentmihály Község Önkormányzata
Székhely: 8143 Sárszentmihály, Fő u. 54. sz.
Képviseli: Kalmár Tibor polgármester

3106

6.14. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz.
Képviseli: Mátrai Csaba polgármester

4644

6.15. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz.
Képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

100 093

6.16. Úrhida Község Önkormányzata
Székhely: 8142 Úrhida, Kossuth u. 66. sz.
Képviseli: Bognár József polgármester
6.17.

V. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve

6.17.

IX. számú módosítással

Bakonykúti Község Önkormányzata

Székhely: 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz.
Képviseli: Marics József polgármester

6.18.

IX. számú módosítással

Zámoly Község Önkormányzata

Székhely: 8081 Zámoly, Kossuth u. 43. sz.

2444

136
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Képviseli: Bánszki István polgármester
7.

IX. számú módosítással

8.

IX. számú módosítással

9.

IX. számú módosítással

2319

A Társulás működési területe: a 6. pontban szereplő társult Önkormányzatok teljes
közigazgatási területe.
A Társulás bélyegzője: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott
körbélyegző, középen a Magyarország címerével.
A Társulás képviseletét: a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén a Társulás
alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás korelnöke látja el.

10. A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy
10.1. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
10.2.

IX. számú módosítással

A Társulás önálló adószámmal és önálló bankszámlával rendelkezik.

A Társulás pénzintézeti számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12023008-00117180-00100009.
10.3.

IX. számú módosítással

10.4.

IX. számú módosítással

A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési
határozatban állapítja meg. A társult Önkormányzatok a Társulás fenntartásához évenként
szükséges hozzájárulás összegét a VIII/6.1.2. és a 15.7. pontjában rögzítettek szerint és
esedékességgel utalják át.
A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – továbbiakban: Polgármesteri Hivatal – útján
gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, mely ellátja a Társulás pénzügyi
gazdálkodási feladatait is.

10.5. A Többcélú Kistérségi Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
11.

IX. számú módosítással

A Társulási Megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a
Társulás gondoskodik az alábbiak szerint:
11.1.

IX. számú módosítással

11.2.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

11.3.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

11.4.

IV. számú módosítással

A feladat ellátását a 10.4. pont szerint, továbbá költségvetési szerv, avagy
gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervezet alapítása és fenntartása útján
biztosíthatja.

A mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott esetekben a
közös feladatellátást ellátási szerződés, egyéb polgári jogi szerződés keretében biztosítja.

12.

IX. számú módosítással

13.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

14.

IX. számú módosítással

A Társulás székhely Önkormányzata:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

A tervezett közös fenntartású intézmények és közszolgáltatások megjelölését,
amelyek biztosítják a Társulás által ellátott önkormányzati közszolgáltatásokat, az 1. számú
melléklet tartalmazza.

II.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI
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1.

IX. számú módosítással

A társult Önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony
és eredményes tevékenység érdekében jelen Társulási Megállapodásban rögzített eljárásban és
módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatainak
megvalósítását:



egészségügyi- és szociális ellátás,
gyermek- és ifjúságvédelem.

2.

IX. számú módosítással

3.

IX. számú módosítással

4.

VII. számú módosítással

A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a társult Önkormányzatok
önállóságának és a mellérendeltség elvének maradéktalan tiszteletben tartásával a teljességre
törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat.
Hatályon kívül helyezve.
Hatályon kívül helyezve.
IX. számú módosítással

III.
Hatályon kívül helyezve.
IV.

ÁGAZATI FELADATOK
1.

VIII. számú módosítással

2.

2. Egészségügyi feladatok

Hatályon kívül helyezve.

2.1.

VII. számú módosítással

2.2.

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

A térségben összehangolt – hétközi, illetve hétvégi – háziorvosi alapellátási
központi ügyelet létrehozása, működtetése.
2.2.1.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

2.2.2.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

2.2.3.

IX. számú módosítással

A Társulás 2006. szeptember 1-jei hatállyal a 8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 17. sz. alatti Központi Orvosi Ügyelet útján biztosítja az 1. számú
mellékletben nevesített társult Önkormányzatok, valamint


Csősz Község Önkormányzata



Seregélyes Nagyközség Önkormányzata



Tác Község Önkormányzata

közigazgatási területén élő gyermek és felnőtt lakosság gyermek és háziorvosi
ügyeleti ellátását.
A Társulás Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületével, Tác Község
Önkormányzata Képviselő-testületével és Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületével az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján az ügyeleti feladatok
ellátására külön megállapodást köt, mely által a közszolgáltatást igénybe vevő
Önkormányzatok a tagi Önkormányzatokkal azonos költségviselés (társulási és
munkaszervezeti feladatok költségeit is beleértve) mellett vehetik/veszik igénybe az
ügyeleti ellátást.
2.2.4. IX. számú módosítással A Központi Orvosi Ügyelet ellátási területét a Társulási Megállapodás
1. számú melléklete tartalmazza.
2.2.5. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
2.3.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.
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3.

2.4.

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

2.5.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

2.6.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

Szociális feladatok:
3.1.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

3.2.

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

3.3.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

3.4.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

3.5.

IX. számú módosítással

3.6.

IX. számú módosítással

3.7.

IX. számú módosítással

3.8.

IX. számú módosítással

A Társulás az abban részt vállaló Önkormányzatai területén megszervezi a házi
segítségnyújtást, gondozást, a szükséges tárgyi, személyi feltételeket költségvetési
lehetőségei függvényében biztosítja.
A Társulás az abban részt vállaló Önkormányzatok területén költségvetési
lehetőségei függvényében működteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást kizárólag a
feladatellátás állam általi átvételig.
Hatályon kívül helyezve.
A Társulás az abban részt vállaló Önkormányzatai területén biztosítja a

családsegítést.

3.

3.9.

VII. számú módosítással

A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be.

3.10.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

3.11.

IX. számú módosítással

A Társulás 2008. január 1-i hatállyal a IX/1. pontban felsorolt Önkormányzatok
közigazgatási területére kiterjedően intézmény fenntartása útján biztosítja a Társulási
Megállapodásban vállalt szociális feladatok ellátását, teljesítését.

4. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok:
4.1.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

4.2.

VII. számú módosítással

A Társulás közösen biztosít egyes gyermekjóléti alapellátásokat:






gyermekjóléti szolgáltatás,
gyermekek napközbeni ellátása,
helyettes szülői hálózat,
gyermekjóléti központi feladatokat.

4.3.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

4.4.

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

4.5.

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

4.6.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

4.7.

IX. számú módosítással

A Társulás 2008. január 1-i hatállyal a IX/2. pontban felsorolt Önkormányzatok
közigazgatási területére kiterjedően intézmény fenntartása útján biztosítja a Társulási
Megállapodásban vállalt gyermekjóléti alapellátások biztosítását.

5.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

6.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

6.

7.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

7.

8.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

4.
5.
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9.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

IX. számú módosítással

8.

10.

11.

IX. számú módosítással

12.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

Hatályon kívül helyezve.

A 2 - 4. pontban felsorolt közös feladat-ellátási lehetőségek körében a Társulás általi
feladatellátáshoz szükséges, hogy a feladatellátást igénylő társult Önkormányzatok Képviselőtestületei határozattal döntsenek az igény bejelentéséről – annak kezdő hatályát megjelölve – s
nyilatkozzanak a közös feladatellátás körében keletkező – állami költségvetési, illetőleg egyéb
támogatások által nem fedezett – többletköltségek viselésének vállalásáról
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V.
A TAGSÁGI JOGVISZONY, A TÁRSULÁS SZERVEZETE
1.

2.

A tagsági jogviszony keletkezése:
1.1.

IX.

számú

módosítással

1.2.

IX. számú módosítással

A társult Önkormányzatok képviselő-testületi minősített többségű
határozattal mondták ki a Társulásban való részvételüket.
Hatályon kívül helyezve.

A tagsági jogviszony megszűnése:
2.1.

IX. számú módosítással

A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testülete kiválásra vonatkozó
határozata megküldésével a naptári év június 30. napjával és december 31. napjával kiválhat.
A kiválásra vonatkozó határozatot 6 hónappal a kiválást megelőzően kell meghozni, s azt
írásban a Társulási Tanáccsal közölni.

2.2.

IX. számú módosítással

2.3.

IX. számú módosítással

2.4.

A Társulás tagjának jogviszonya megszűnik:

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági
jogviszony kiválással mindaddig a 2.1. pontban rögzített jogcímen, amíg a tagi Önkormányzat
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.
Hatályon kívül helyezve.

2.4.1. Ha az Önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesül,
2.4.2.

IX. számú módosítással

Ha a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulás
megszűnését közös megegyezéssel kimondják,

2.4.3. Kizárással:
IX. számú módosítással

A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával
kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban foglalt alábbi
kötelezettségeinek ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget:
a.

IX. számú módosítással

b.

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

a tag a Társulás működéséhez évente a Társulási Tanács által
megállapított működési költségelőleget, valamint zárszámadást követően az
Önkormányzatot terhelő működési költség-hozzájárulás
költségelőleg különbözetét nem fizeti meg,

c.

és

működési

IX. számú módosítással

vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési
kötelezettségének a Társulás tagja a Társulás döntésében megjelölt határidőben
nem tett eleget.
Az e jogcímen történő tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó döntést két
írásbeli felszólításban foglalt eredménytelen határidő leteltét követően lehet
meghozni. A tagsági jogviszony a hónap utolsó napjára szólóan a Társulási Tanács
határozatában meghatározott időpontban szűnik meg.

9.

3. A Társulás tagnyilvántartása:
3.1.

A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog
megállapításának alapja is.
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3.2.

IX. számú módosítással

A Társulási Megállapodás 2. sz. mellékletét képező tagnyilvántartás a
következőket tartalmazza:





az önkormányzat megnevezését, székhelyét,
belépés időpontját,
a tagsági jogviszony megszűnésének időpontját,
a szavazati jogosultságot és mértékét.

A tagnyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezeti.
10. 4. A Társulás szervei:

5.

4.1.

IX. számú módosítással

4.2.

VIII. számú módosítással

A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöke, Társulás alelnöke,
valamint a Társulás Pénzügyi Bizottsága.
Hatályon kívül helyezve.

Társulási Tanács:
5.1.

IX. számú módosítással

5.2.

IX. számú módosítással

5.3.

IX. számú módosítással

5.4.

IX. számú módosítással

A Társulás legfőbb szerve a Társulási Tanács.

A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a
Képviselő-testületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét
delegálják.
Hatályon kívül helyezve.

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 képviselőtestületi tag.
A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és kötelességei
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel.
IX. számú módosítással

5.5.

A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja
mindazokat a hatásköröket, amelyeket az Mötv. mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezései, illetve jelen Társulási Megállapodás meghatároznak.

5.6.

IX. számú módosítással

A Társulási Tanács üléseit a Társulás a Polgármesteri Hivatal székhelyén tartja.

A Társulási Tanács napirendjétől függően más helyen kihelyezett üléseket is tarthat.
5.7.

IX.

számú

módosítással

5.8.

IX. számú módosítással

A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhely települése
Önkormányzatának polgármestere hívja össze.
A Társulási Tanács első alakuló ülésén mondja ki megalakulását.

A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az alakuló,
avagy az azt követő első ülésén elfogadja a Társulás:
5.8.1.

Szervezeti és Működési Szabályzatát,

5.8.2.

megválasztja az alelnökét, s

5.8.3.

a Pénzügyi Bizottsága tagjait.
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6.

Társulás Elnöke:
6.1.

IX. számú módosítással

6.2.

IX. számú módosítással

6.3.

6.4.

7.

A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából, az
önkormányzati választási ciklus idejére választja meg.
Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.
A Társulás elnökének megválasztásához minősített többség szükséges.
IX. számú módosítással

A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, valamint ellátja a Társulás
működésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettség-vállalási és utalványozási
feladatokat. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a Társulás
alelnöke, együttes akadályoztatás esetén a Társulás korelnöke látja el.
IX. számú módosítással

A Társulás elnöke részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzata határozza meg.

IX. számú módosítással

Társulás Alelnöke:

7.1.

IX. számú módosítással

7.2.

IX. számú módosítással

A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus időtartamára a saját
tagjai sorából alelnököt választ.
Az alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot.
A Társulás alelnökének megválasztásához minősített többség szükséges.

8.

VIII. számú módosítással

9.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

Hatályon kívül helyezve.

10. Pénzügyi Bizottság:
10.1.

IX. számú módosítással

10.2.

IX. számú módosítással

A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának
ellenőrzésére 5 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre.
A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a Társulási Tanács
tagjai sorából kell megválasztani.

10.3. A Pénzügyi Bizottság feladatai:
a. IX. számú módosítással a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ továbbiakban: Intézmény - fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások
(különösképpen: az állami alap és kiegészítő hozzájárulások, az önkormányzati
hozzájárulások, valamint létszám elszámolások) elkészítése és egyeztetése az
érintett Önkormányzatokkal a beszámoló (zárszámadás) elfogadását megelőzően.
10.3.1. Véleményezi a Társulás éves költségvetési javaslatát, s a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló tervezeteit.
10.3.2. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
10.3.3. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem
érvényesítését.
10.3.4.
10.4.

IX. számú módosítással

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

A Pénzügyi Bizottság megállapításait haladéktalanul megküldi a Társulási
Tanácsnak. Ha a Társulási Tanács a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, úgy a vizsgálati
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jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi a Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére
jogosult Állami Számvevőszéknek.
11.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.
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11. 12.Társulás Munkaszervezete:
12.1. IX. számú módosítással A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a
Polgármesteri Hivatal látja el.
12.2.

I. számú módosítással

12.2.

VIII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.
A Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:

12.2.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek végrehajtása.
12.2.2.

VIII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

12.2.3.

VIII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

12.2.4.

VIII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

12.2.5.

VIII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

12.2.6.

I.

12.2.7.

számú módosítással

A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési
gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
I. számú módosítással

A költségvetési gazdálkodás körében különösen:

VIII. számú módosítással

A Társulás és költségvetési szerve költségvetése tervezésének,
zárszámadás tervezetének előkészítése,
c.
Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése,
d. VIII. számú módosítással
a 2012. január 1. napját követően benyújtott pályázatokkal
kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar
Államkincstár, a kedvezményezett Önkormányzatok, valamint az egyéb szervek
felé,
e. IX. számú módosítással
Hatályon kívül helyezve.
VIII. számú módosítással
f.
Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok
végrehajtásának, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése.
VIII. számú módosítással
12.2.8.
A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalás, valamint
utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat jegyzője - továbbiakban: Jegyző - által írásban kijelölt köztisztviselő(k)
jogosult(ak).
b.

12.3. IX. számú módosítással A Társulási Tanács, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, s a
Polgármesteri Hivatal a Székesfehérvári Kistérségi Iroda megszűnését követő naptári naptól
létrejövő külön Megállapodás keretében rögzítik:
12.3.1. a költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők, és
12.3.2.

IX. számú módosítással

melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének
ismeretében a felek felülvizsgálnak, s a Társulás adott évi költségvetési
határozatában megállapítanak, valamint

12.3.3. a Megállapodás mellékletét képezi a Székesfehérvári Kistérségi Iroda ingó
vagyonának leltára.
12.4. IX. számú módosítással A Polgármesteri Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos
feladatokat ellátó – foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja.
A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki a Társulási Tanács
tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra jogosult s köteles,
melyről – s a változásairól – a Társulási Tanács tagjait tájékoztatja.
12.5. IX. számú módosítással A Társulási Tanács a Székesfehérvári Kistérségi Iroda költségvetési szervet –
mely a munkaszervezeti feladatokon túlmenően a családi napközi működtetési feladatokat is
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ellátta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban: Áht. – 11. § (2)
bekezdés szerinti beolvadással szünteti meg akként, hogy:
12.5.1. a munkaszervezeti feladatok tekintetében jogutódnak, s azt ellátó közalkalmazottak
vonatkozásában munkáltatói jogutódnak Polgármesteri Hivatal,
12.5.2.

IX. számú módosítással

12.5.3.

IX. számú módosítással

a családi napközi feladatok tekintetében jogutódnak, s ezen
álláshelyen foglalkoztatottak tekintetében munkáltatói jogutódnak az Intézmény,
vagyoni jogutódnak a Társulás minősül azzal, hogy a munkaszervezeti
feladatok ellátásához szükséges ingóságok használati jogát a Társulás a Polgármesteri
Hivatal részére, a családi napközi feladatok tekintetében az ingóságok használati
jogát az Intézmény részére biztosítja.

12.6. IX. számú módosítással Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, a Társulási Tanács az Intézmény
alapító okiratának módosítását XIV/4.8. pontban foglalt hatállyal, a Székesfehérvári Kistérségi
Iroda megszüntető okiratát a XIV/4.8. pontban foglalt naptári napot megelőző napi hatállyal
– a 12.5. pontban foglalt tartalommal – adják ki.
12.7.
13.

VIII. számú módosítással

V. számú módosítással

13.1.

Hatályon kívül helyezve.

A Társulás által alapított költségvetési szervek alkalmazottainak jogállása:

VII. számú módosítással

A Társulási Tanács által alapított költségvetési szervek alkalmazottainak
jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. - továbbiakban: Kjt.
- rendelkezései az irányadóak, valamint:
13.1.1.

VIII. számú módosítással

13.1.2.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

a Kjt.-nek az adott önkormányzati ágazati feladatot teljesítő –
szociális, egészségügyi, valamint gyermekjóléti – intézmények közalkalmazottai
tekintetében irányadó Kormányrendeletben foglaltak.

13.2. A Társulási Tanács egyes feladatok ellátására közvetlenül külső harmadik személyekkel
jogosult megbízási, avagy vállalkozói szerződések megkötésére, mely tekintetében a Ptk.
rendelkezései az irányadók.
VI.
A TÁRSULÁS SZERVEINEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI
1.

A Társulási Tanács ülései:
1.1.

IX. számú módosítással

1.2.

IX. számú módosítással

A Társulási Tanács a Társulás döntéshozó szerve.

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente minimum 4-szer,
negyedévente, a Társulási Tanács által meghatározott időpontban tartja.
A Társulási Tanács ülésén a társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt
vehetnek.

1.3.

IX. számú módosítással

1.4.

IX. számú módosítással

A Társulási Tanács ülését össze kell hívni a Társulás tagjai egynegyedének a
Társulás Pénzügyi Bizottságának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ülés
összehívásának indokát tartalmazó indítványára annak kézhezvételét követő 15 napon belül
az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.
Az ülést a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén a Társulás alelnöke,
valamennyi tisztségviselő együttes akadályoztatása esetén a Társulás korelnöke hívja össze és
vezeti le.
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1.5.

A Társulási Tanács ülésének előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai
követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

1.6.

IX. számú módosítással

1.7.

A Társulási Tanács:

A Társulási Tanács ülése nyilvános.

1.7.1.

IX. számú módosítással

1.7.2.

IX. számú módosítással

1.7.3.

IX. számú módosítással

zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor,
valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés,
vezetői megbízás adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor;
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.
A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a Jegyző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében
meghatározott további személyek lehetnek jelen.

1.8.

IX. számú módosítással

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Mötv-nek a
Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 52. § (1) bekezdésében
meghatározott szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök a Jegyző és a
Társulási Tanács által felhatalmazott egy tag, mint jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a
Fejér Megyei Kormányhivatalnak.

1.9.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen:
1.9.1.

IX. számú módosítással

a Társulási Tanács legalább a szavazatok felével rendelkező tagja jelen

van.
1.9.2.

IX. számú módosítással

A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

1.10. A Társulás minden tagját a Társulási Tanács működése során egy szavazat illeti meg.
1.11.

1.12.

IX. számú módosítással

A Társulás döntései meghozatalához: a javaslat elfogadásához – az 1.13.
pontban foglaltak kivételével –
1.11.1.

IX. számú módosítással

1.11.2.

mely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak több mint a felét,

1.11.3.

IX. számú módosítással

és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát,
melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.

IX. számú módosítással

1.12.1.

a Társulás legalább annyi tagja „igen” szavazata szükséges;

A minősített többséghez legalább annyi „igen” szavazata szükséges:

IX. számú módosítással

mely eléri a Társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint a

felét,
1.12.2.
1.13.

IX. számú módosítással

és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét, melynek
hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.

Minősített többség szükséges:
1.13.1.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

1.13.2.

IX. számú módosítással

Az 1.7.3. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez.
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1.14.

1.13.3.

IX. számú módosítással

1.13.4.

IX. számú módosítással

1.13.5.

IX. számú módosítással

A Társulás éves költségvetése, zárszámadása megállapításához.

1.13.6.

IX. számú módosítással

A Társulási tag kizárásához.

1.13.7.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

1.13.8.

VIII. számú módosítással

A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához.

1.13.9.

VIII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

A hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, illetőleg visszavonása döntéshozatalhoz.
Intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, átszervezéséhez,
megszüntetéséhez, az intézmény irányító szervi jogának átadás-átvételéhez.

IX. számú módosítással

A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással

hozza meg.
1.14.1.

IX. számú módosítással

A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart, a Társulási Tanács
tagjai legalább egynegyedének indítványára, továbbá a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott ügyekben.
Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani. Nincs
helye név szerinti szavazásnak a Pénzügyi Bizottság létszáma és összetétele, avagy
ügyrendi javaslat kérdéseiben.

1.14.2.

IX. számú módosítással

1.14.3.

IX. számú módosítással

1.14.4.

IX. számú módosítással

A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat az 1.7.1. és 1.7.2. pontban
meghatározott ügyekben.
A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának
meghatározásáról a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.
A Társulási Tanács 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.

1.15. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1.15.1.

IX. számú módosítással

1.15.2.

A Társulás szervei tagjainak megválasztása.

1.15.3.

A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése.

1.15.4.

IX. számú módosítással

1.15.5.

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

1.15.6.

IX. számú módosítással

1.15.7.

VII. számú módosítással

1.15.8.

A közös fejlesztésekről, beruházásokról való döntés, az intézményi fejlesztésekről,
felújításokról történő döntés.

1.15.9.

VIII. számú módosítással

A Társulás elnöke és a Társulás alelnöke megválasztása.

Az éves költségvetés, valamint a zárszámadás megvitatása,
elfogadása, módosítása, a Társulás tagjával szembeni inkasszó benyújtásáról
döntés.

Hatályon kívül helyezve.

A működési költségelőleg, valamint zárszámadást követően az
Önkormányzatot terhelő működési költség-hozzájárulás és működési költségelőleg
különbözetének meghatározása.

A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése,
intézmény irányító szervi jogának átadás-átvételéről döntés.
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1.15.10. A Társulás vagyonáról való rendelkezés.
1.15.11. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának, éves munkatervének elfogadása,
módosítása.
1.15.12. A Területi és országos szervekhez való csatlakozás, valamint ezen szervezetekből
való kilépés elhatározása.
1.15.13.

IV. számú módosítással

A Társulás más társulással való együttműködésének, avagy annak
megszüntetésének elhatározása, együttműködési megállapodás megkötése.

1.15.14. Pályázatok benyújtásáról való döntés.
1.15.15.

IX. számú módosítással

Hitelfelvételről, szabad pénzeszközök felhasználásáról, a benyújtott
igények elbírálásáról döntés.

1.15.16. A Társulásból kilépő taggal való pénzügyi elszámolás rendezése.
1.15.17.

IX. számú módosítással

1.15.18.

IX. számú módosítással

1.15.19.

VIII. számú módosítással

1.15.20.

IX. számú módosítással

A Társulás önkormányzati közös feladatellátásához történő
csatlakozás elfogadása.
A Társulási tag kizárásáról döntés.
Hatályon kívül helyezve.

Társulás által fenntartott Intézmények magasabb vezetői jutalmának

megállapítása.
1.15.21.

VIII. számú módosítással

1.15.22.

IX. számú módosítással

1.15.23.

IX. számú módosítással

Intézmény, gazdálkodó szervezet alapítása esetén, valamennyi – a
pénzügyi és az ágazati jogszabályban meghatározott – alapítói, irányító szervi
jogkörben hozandó döntés.
Hatályon kívül helyezve.

A közös feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, egyéb polgári jogi
szerződés megkötése.

1.16. A Társulás átruházott önkormányzati döntési jogköre:
IX. számú módosítással

A társult Önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. § (4)
bekezdése alapján átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök
gyakorlására jogosítják fel:
1.16.1.

IX. számú módosítással

1.16.2.

VIII. számú módosítással

1.16.3.

IX. számú módosítással

intézményvezető, gazdálkodó szervezet vezetőjének megbízása, annak
visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása.
Az intézmény irányító szervi jogkörök gyakorlása az önkormányzati
feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított körben.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény – továbbiakban: Sztv. – , s a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. – mindenkori
hatályos rendelkezéseiben foglalt, a fenntartói, irányítói jogkörbe tartozó ügyekben
való döntés.

VIII. számú módosítással
1.17.
A Társulás keretében az Intézmény tevékenységi körébe tartozó:
szociális alapellátások intézményi térítési díjainak, továbbá a gyermekvédelmi személyes
gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térítési díjaknak
önkormányzati rendeletben történő szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése jogosult.
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1.17.1.

IX. számú módosítással

1.17.2.

IX. számú módosítással

A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó
önkormányzati rendelet tervezetet a Jegyző a Társulási Tanács által javasolt
tartalommal Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban azon társult
Önkormányzatok (kiv. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata)
polgármesterei részére küldi meg, amely részt vesz a IX/1 és 2. pontban felsorolt
feladat valamelyikében.
A 17.1. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületei soron
következő ülésükön, de legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról
véleményt nyilvánítanak, melyet a Jegyző részére írásban megküldenek.
Amennyiben a 17.1. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületei ezen
határidőn belül a véleményt nem alakítják ki, úgy a határidő lejártát követően annak
hiányában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által az
önkormányzati rendelet megalkotható.

2.

1.17.3.

IX. számú módosítással

1.17.4.

IX. számú módosítással

1.17.5.

IX. számú módosítással

Amennyiben a 17.1. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületei a tervezetben foglaltakkal nem értenek egyet, úgy indokolással ellátott
álláspontjukat a rendelet megalkotását megelőzően a Jegyzőnek a Társulás Tanács
ülésén kell ismertetnie.
Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén
egyeztetett újabb javaslat szerinti 17.2. pontban foglalt eljárást ismételten le kell
folytatni.
Ha a 17.1. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületek
indokaikat nem fogalmazzák meg, avagy azt nem ismertetik, illetőleg a benne
foglaltak megalapozatlanok, úgy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése ezen utóbbi tényt megállapító döntésével együtt az eredeti javaslat
szerinti tartalommal az önkormányzati rendeletet megalkothatja.

A Társulás más szerveinek ülései:

2.1.

IX. számú módosítással

2.2.

IX. számú módosítással

2.3.

IX. számú módosítással

A Pénzügyi Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
Döntései javaslatok, amelyet a jelenlévő tagjai „egyszerű többségű” szavazatával hoz meg.
A 2.1. pontban felsorolt szerv ülését elnöke hívja össze. Összehívását a szerv
bármely tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti.
A Társulás szervei működésének részletes szabályait Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell megállapítani, mely nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a Társulási
Megállapodásban megállapított szabályokkal.
A Pénzügyi Bizottság működésére az Mötv.-nek az önkormányzati bizottságokra vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.
VII.
A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

1.

A Társulás tagjának jogai:
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1.1.

Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a
Társulás szervezetének kialakításában.

1.2.

Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.

1.3.

IX. számú módosítással

1.4.

Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.

1.5.

Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és
információit.

1.6.

IX. számú módosítással

1.7.

Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.

1.8.

IX. számú módosítással

1.9.

Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a
Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.

Teljes joggal képviseli a Társulási Tanács ülésén képviselője útján a saját
önkormányzata érdekeit.

Igényelheti a Társulás szolgáltatásait.

A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén
elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi
stb.).

1.10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez,
felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek
30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba.
1.11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi
vélemény rögzítésére és képviseletére.
1.12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
2.

A Társulás tagjainak kötelességei:
2.1.

A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása.

2.2.

Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a
társulási célok és feladatok közös megvalósulását.

2.3.

Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

2.4.

IX. számú módosítással

2.5.

IX. számú módosítással

2.6.

VII. számú módosítással

2.7.

IX. számú módosítással

2.8

A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és
információk továbbítása a Társuláshoz.

A Társulási Tanács határozatainak végrehajtása.

A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás
vezetőjével való egyeztetése, illetve a Társulási Tanáccsal való közlése.
A működési költségelőleg, és zárszámadást követően az Önkormányzatot
terhelő működési költség-hozzájárulás és működési költségelőleg különbözete befizetési
kötelezettségek teljesítése. Társulás általi Intézményfenntartás esetén a tagot terhelő
többletköltségek határidőben történő maradéktalan megfizetése.
Hatályon kívül helyezve.

VIII.
A TÁRSULÁS VAGYONA IX. számú módosítással
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA
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1.

IX. számú módosítással

2.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével
szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon.
2.1.

A társult Önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott vagyon, továbbá a működés során
keletkezett vagyon a Társulás tulajdona.

2.2.

A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.

2.3.

A vagyon megosztása során az Önkormányzatok által az alábbi elvek figyelembevételével
járnak el:
2.3.1. használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell bocsátani,
2.3.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni,
2.3.3.

2.4.

IX. számú módosítással

a tulajdonba adott ingatlanok esetében – amennyiben
vagyonmegosztás során az Önkormányzatokat megillető vagyonrész arra elegendő –
az eredeti tulajdonost illeti meg.

IX. számú módosítással

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

3.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

4.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

5.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

6.

IX. számú módosítással

A Társulás gazdálkodásának forrásai:

6.1.

Kötelező befizetés:
6.1.1.

IX. számú módosítással

6.1.2.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

A feladat-ellátási költségre a Társulási Tanács által megállapított
összeg, mely a VIII/15. pontban részletekben és időpontokban átutalással esedékes.

6.2.

IX. számú módosítással

6.3.

Egyéb:

Saját elhatározáson alapuló befizetés: a társult Önkormányzatok átmenetileg
szabad forrása meghatározott időre szóló átengedése, meghatározott idejű forrásátadás a
Társulás feladatai forrásai és fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében.

6.3.1. állami támogatás, hozzájárulás,
6.3.2. pályázati forrás,
6.3.3. gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,
6.3.4. a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az
adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka.
6.3.5. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
6.4.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

6.5.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.
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6.6.

IX. számú módosítással

A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás elnöke, távollétében vagy
akadályoztatása esetén a Társulás alelnöke gyakorolja. A pénzügyi ellenjegyzés jogát a Jegyző
által írásban kijelölt köztisztviselő(k) gyakorolja(k).

7.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

8.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

9.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

10.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

11.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

12.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

13. A Társulás tagjának kiválása esetén a vagyoni kérdések rendezése:

14.

13.1.

IX. számú módosítással

13.2.

IX. számú módosítással

13.3.

IX. számú módosítással

Amennyiben a társult és kiváló Önkormányzat központi alapból vagy forrásból
megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés Őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös
tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg.
Ha az Önkormányzat a Társulási Tanács egyedi döntése alapján
visszatérítendő támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy
azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kiválás jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési
kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kiválás lehetősége számára az
általános szabályok szerint nyílik meg.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

Hatályon kívül helyezve.

15. A Társulás gazdálkodására vonatkozó általános és speciális szabályok:
15.1.

15.2.

VIII. számú módosítással

A Társulás az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, s azok
végrehajtási jogszabályai szerint gazdálkodik, pénzügy-gazdálkodási feladatait a
Polgármesteri Hivatal látja el.
IX. számú módosítással

A Társulás költségvetése magába foglalja az Intézmény és a munkaszervezeti
feladatok költségvetését is. A költségvetési határozatban az Intézmény és a munkaszervezeti
feladatok kiemelt előirányzatait feladatonként külön-külön szerepeltetni szükséges. A
költségvetésben elkülönítetten meg kell határozni az év közben átadandó normatívák
összegét, jogcímenként.

15.3. A Társulás általi Intézmény fenntartása az Intézmény működési területe által nem érintett
Önkormányzatok terhére többlet költséget nem eredményezhet.
15.4.

VIII. számú módosítással

Az Intézmény költségvetésének részét képezik az Intézmény elhelyezését
szolgáló ingatlanok bérleti, avagy használati díjai, továbbá az üzemeltetési (fűtés, világítás,
telefon, telefax, Internet, portaszolgálat, takarítás, stb.) költségei, a további dologi költségek
és a személyi juttatások – azok járulékaival – előirányzatai, az ellátottak juttatásai, továbbá
valamennyi az Intézmény működésével kapcsolatban felmerülő előbbiekben nem nevesített
költségek.
A IX/9.1.1. - 9.1.5. pontban nevesített nem székesfehérvári önkormányzati tulajdonú
telephelyeken – területi irodákban, ellátottak számára nyitva álló helyiségekben – felmerülő
üzemeltetési költségek számítása az Intézmény általi igénybevétellel arányos módon –
helyiségenként összköltség/m2 igénybevétel tartama a teljes munkahéthez viszonyítottan –
történik.
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15.5.

IX. számú módosítással

A gazdálkodási és munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal
feladatellátásával kapcsolatos költségek fedezetéül a Társulás mindenkori költségvetési
határozatában megállapított önkormányzati hozzájárulás szolgál.

15.6. A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapítása során összegszerűen határozza meg a
közösen ellátott feladatok önkormányzati többletköltségeinek összegeit, mint önkormányzati
működési költségelőleget. A lakosságszám alapján megállapított összegeknél a tárgyévet
megelőző év január 1-jei lakosságszám az irányadó.
A feladatonkénti önkormányzati többletköltségek meghatározása tervezéskor:
15.6.1. A költségvetés elkészítése során a kiadások és bevételek meghatározása
elkülönítetten, feladatonként történik.
15.6.2. Többletköltség: az adott feladatnál a kiadás normatívával, egyéb saját bevétellel,
támogatásértékű működési bevétellel és államháztartáson kívülről átvett
pénzeszközzel nem fedezett része.
15.6.3.

IX. számú módosítással

Az orvosi ügyeletnél a kiadás összegének meghatározásakor a
feladatot ellátó közreműködő szervezet által szolgáltatott költségvetési tervezetet
szükséges irányadónak tekinteni.

Az önkormányzatonkénti többletköltségek vetítési alapja tervezéskor:
15.6.4.

IX. számú módosítással

A családsegítés, a munkaszervezeti feladatok, valamint az orvosi
központi ügyelet esetében a teljes lakosságszám,

15.6.5. gyermekjóléti alapellátás esetében a 0-17 éves korú lakosságszám,
15.6.6. házi segítségnyújtás esetében az Önkormányzat közigazgatási területén ellátottak
után a tárgyévre igényelt állami hozzájárulás feladatmutatója,
15.6.7. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az Önkormányzat közigazgatási
területén az előző év november 30. napján kihelyezett jelzőkészülékek száma.
15.7.

IX. számú módosítással

A költségvetés meghatározásával egyidejűleg kerül sor az önkormányzati
működési költségelőlegek meghatározására. Az Önkormányzatok az Őket terhelő
hozzájárulások összegét havi bontásban, havonta előre a Székesfehérvári Többcélú
Kistérségi Társulás költségvetési számlájára átutalással a hónap 5. napjára szóló
esedékességgel teljesítik. A költségvetési határozat elfogadását megelőző időszakban - a
Társulási Tanács adott évi átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának hiányában - az
előző évi működési költségelőleg egy tizenkettedét kell utalni minden hónap 5. napjáig.
15.7.1. Amennyiben a költségviselő Önkormányzat többletköltség viselési
kötelezettségének nem tesz, avagy késedelmesen tesz eleget, s emiatt a Társulási
Tanácsnak likvidhitelt kell igénybe vennie, úgy a hitelfelvétel költségei és annak
kamatai a nem, avagy késedelmesen teljesítő Önkormányzattal szemben, mint
kárigény érvényesíthetők, a Társulási Tanács egyedi döntése alapján.
15.7.2. A Társulási Tanács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen teljesítő
Önkormányzattal szemben a késedelem időtartamára az utalandó összeg után a
Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére, a Társulási Tanács egyedi
döntése alapján.

15.8.

IX. számú módosítással

Elszámolás, zárszámadás:

A feladatonkénti önkormányzati többletköltségek meghatározása elszámoláskor:
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15.8.1. Év közben a feladatokat érintő kiadásokat és bevételeket elkülönítetten kell
könyvelni. Azon feladatok esetén, ahol a hatályos szakfeladatrend szerint egy
szakfeladat több feladatot foglal magában, kódokra történő bontás szükséges.
15.8.2.

IX. számú módosítással

Az orvosi ügyeletnél a kiadás összegének meghatározásakor a
feladatot ellátó közreműködő szervezet által szolgáltatott beszámolót szükséges
figyelembe venni.

15.8.3. A 15.4. pontban meghatározott Önkormányzatoknak éves kimutatást kell benyújtani
az Intézményt terhelő dologi kiadásaikról
Az önkormányzatonkénti többletköltségek vetítési alapja zárszámadásakor:
15.8.4.

IX. számú módosítással

A családsegítés, valamint az orvosi központi ügyelet esetében a teljes

lakosságszám,
15.8.5. gyermekjóléti alapellátás esetében a 0-17 éves korú lakosságszám,
15.8.6 házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az
Önkormányzat közigazgatási területén ellátottak után a tárgyévre teljesített állami
hozzájárulás/támogatás feladatmutatója.
A költségvetési évre vonatkozó önkormányzati működési költség-hozzájárulás az adott évre
vonatkozó költségvetési beszámoló (zárszámadás) keretében történik, melynek alapján:
15.8.7.

IX. számú módosítással

Az érintett Önkormányzatoknak az általuk már a 15.7. pont szerint
megfizetett önkormányzati működési költségelőlegen felüli további tényleges
költségkülönbözetet - Társulási Tanács ellenkező döntése hiányában - a zárszámadás
jóváhagyását követő 30 napon belül kell megtéríteniük.

15.8.8. IX. számú módosítással Amennyiben a 15.7 pont szerinti többletköltségek a ténylegesen
felmerült költségeket meghaladják, úgy annak összege a következő évre vonatkozó
térítésbe beszámításra kerül a zárszámadást követő 60 napon belül.
15.9

A költségek feladatonkénti felosztása:
15.9.1.

A személyi juttatások és járulékok azon feladatoknál kerülnek meghatározásra,
amely feladaton a munkavállaló dolgozik.

15.9.2.

A dologi kiadások felvezetése azon feladatnál történik, amely feladatnál felmerül,
ennek tényét a feladat elnevezésének felvezetése igazolja az adott számlán,
átutaláson.

15.9.3.

IX. számú módosítással

15.9.4.

A felosztást analitikával szükséges alátámasztani.

15.9.5.

A fentieken túl felmerülő felosztási, elszámolási elveket az adott évre vonatkozó
költségvetési koncepció és költségvetési határozat tartalmazza.

Az Intézményi Iroda személyi juttatás és járulék kiadásai egyenlő
arányban kerülnek felosztásra az Intézmény családsegítés, gyermekjóléti szolgálat,
családi napközi és házi segítségnyújtás - feladatai között.

15.10. A Társulás éves költségvetésének előkészítése:
15.10.1.

IX. számú módosítással

A Polgármesteri Hivatal a Társulás költségvetési koncepcióját az Áht.
által meghatározott időpontban készíti elő.
A költségvetési koncepció tartalmazza:
1.

következő évre vonatkozó feladat-ellátási tervet,
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2.

a feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket,
kötelezettségeket és tervévi bevételeket alapul véve,

az

ismert

3.

a költségek felosztásának elveit, melyeket a Társulási Megállapodás nem
tartalmaz.

A költségvetési koncepciót a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérése után a
Társulás Elnöke terjeszti a Tanács elé.
15.10.2.

IX. számú módosítással

A költségvetési koncepció elfogadásával egyidejűleg a Társulási
Tanács határoz a költségvetés további munkálatairól.
A Polgármesteri Hivatal az Intézmény vezetőjének közreműködésével elkészíti a
költségvetési határozat tervezetét az Áht., és annak végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben –továbbiakban: Ávr. – meghatározott
szerkezetben, az ott meghatározott időpontig. A tervezet tartalmazza a 15.2. pont
szerinti önkormányzati működési költségelőlegek összegeinek várható mértékét.
A költségvetés tervezésekor be kell kérni az orvosi ügyelet költségvetési
keretszámait, valamint szükség esetén az Önkormányzatoknál felmerülő dologi
költségek tervezett összegét.

15.10.3.

IX. számú módosítással

15.10.4.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

15.10.5.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

15.10.6.

VIII. számú módosítással

15.10.7.

IX. számú módosítással

15.10.8.

A Társulás tagjai a Társulás éves költségvetése végrehajtása (zárszámadás)
keretében a többletköltségek viselése tekintetében annak számszaki ismeretében
egymással – a 15.8. pontban foglaltakkal azonos módon – elszámolnak.

15.10.9.

IX. számú módosítással

A Polgármesteri Hivatal által elkészített költségvetési határozat
tervezetét a Társulás Elnöke február 15-éig nyújtja be a Társulási Tanácsnak.
Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, akkor a
határidő a kihirdetést követő 45. nap.

A Polgármesteri Hivatal – az illetékes Önkormányzat írásbeli
kérelme alapján – köteles minden olyan analitikus nyilvántartást, normatíva
igénylés/lemondás adatait a többletköltséget viselő Önkormányzat részére – erre
irányuló igény esetén – megküldeni, amely a beszámolókat, tervezéseket
alátámasztja.
Az érintett Önkormányzatokat terhelő többletköltségek összegét,
mint működési költségelőleget, a Társulás - az Intézmény költségvetését is
magában foglaló - részletezett eljárást követően állapítja meg. A hozzájárulások
összegeit éves költségvetésükben külön előirányzatként szerepeltetik a
költségviselő érintett Önkormányzatok.

Hatályon kívül helyezve.

15.10.10. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást
(önkormányzati működési költségelőleg) nem teljesítő, avagy részben teljesítő
Önkormányzattal szemben - amely a Társulási Tanács elnöke írásbeli felszólítása
ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget
kötelezettségének - a Társulási Tanács döntése alapján azonnali beszedési megbízás
(inkasszó) nyújtható be, mely eljárás valamennyi költsége az adós Önkormányzatot
terheli.
15.10.11.

IX. számú módosítással

15.10.12.

IX. számú módosítással

A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységeit a Társulási
Megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza.
A Társulás szakágazati besorolása:
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841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége.
IX.
A Társulás által fenntartott intézmény irányító szervi jogának gyakorlására vonatkozó szabályok
VIII. számú módosítással

1.

IX. számú módosítással

A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási Megállapodás
IV/3.11. pontjában foglaltak szerint szociális alapellátások közül az Sztv. 64. §. - ában meghatározott
családsegítés, 37/A. § -ban meghatározott rendszeres szociális segélyezettekkel való
együttműködés, az 55. §, 55/A. § - 55/C.§ szerinti adósságkezelési szolgáltatás, a 63. § - ában
rögzített házi segítségnyújtás, valamint a 65. § - ában meghatározott jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szociális feladatokat a Társulás látja el az abban résztvevő:
1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,
1.2. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
1.3. Sárkeresztes Község Önkormányzata,
1.4. Moha Község Önkormányzata,
1.5. Úrhida Község Önkormányzata,
1.6. Bakonykúti Község Önkormányzata,
1.7. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve
1.8. Nádasdladány Község Önkormányzata,
1.9. Pátka Község Önkormányzata
1.10. Sárkeszi Község Önkormányzata,
1.11. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata,
1.12. Zámoly Község Önkormányzata,
1.13. Kőszárhegy Község Önkormányzata (kiv. családsegítés, és adósságkezelési tanácsadás)
közigazgatási területére kiterjedően.

2.

IX. számú módosítással

A társult Önkormányzatok megállapodnak továbbá abban, hogy a Társulási
Megállapodás IV/4.7. pontjában foglaltak alapján a Gyvt. 39. § - 40. § -aiban meghatározott a
gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatási, gyermekjóléti szolgálati (kiv.
gyermekjóléti központ), a 43. § - a alapján a családi napközi, valamint a 49. § - ában meghatározott
helyettes szülői ellátási feladatokat szintén a Társulás látja el:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,
IX. számú módosítással
Hatályon kívül helyezve.
Sárkeresztes Község Önkormányzata,
Moha Község Önkormányzata,
Úrhida Község Önkormányzata,
VI. számú módosítással
Bakonykúti Község Önkormányzata,
IX. számú módosítással
Hatályon kívül helyezve.
VI. számú módosítással
Nádasdladány Község Önkormányzata,
VI. számú módosítással
Pátka Község Önkormányzata
VI. számú módosítással
Sárkeszi Község Önkormányzata,
VI. számú módosítással
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata,
VI. számú módosítással
Zámoly Község Önkormányzata,

78

2.13.

VI. számú módosítással

Kőszárhegy Község Önkormányzata (kiv. gyermekjóléti szolgáltatási és
gyermekjóléti szolgálati feladatok) közigazgatási területére kiterjedően, a családi napközi
feladatok ellátása kiterjed továbbá:
2.14. Polgárdi Város Önkormányzata,
2.15. Füle Község Önkormányzata,
2.16.
Jenő Község Önkormányzata,
2.17. IX. számú módosítással
Hatályon kívül helyezve.
2.18. IX. számú módosítással
Sárszentmihály Község Önkormányzata,
2.19. IX. számú módosítással
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata, (2013. július 1. napjától)
IX. számú módosítással
2.20.
Csór Község Önkormányzata (2013. július 1. napjától) közigazgatási
területére.
VII. számú módosítással

2010. január 1-jétől Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
közigazgatási területén ellátja a gyermekjóléti központi feladatokat.
3.

IX. számú módosítással

4.

VII. számú módosítással

5.

IX. számú módosítással

6.

IX. számú módosítással

7.

A Társulás által fenntartott Intézmény működési területe a többi társult
Önkormányzat közigazgatási területére nem terjed ki.
A 2. pontban részletezett gyermekjóléti szolgáltatási, gyermekjóléti szolgálati
feladatellátásra vonatkozó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megbízott,
továbbá Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata, Sárkeresztes Község Önkormányzata, Moha
Község Önkormányzata és Úrhida Község Önkormányzata, mint megbízók között a Ttv. 7.§ - a
alapján létrejött társulási megállapodás 2007. december 31-i hatállyal megszűnik.
A Társulás az 1. - 2. pontban részletezett feladatokat az Intézmény jogfolytonos
működtetésével látja el.
A Társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy az 5. pontban megjelölt
Intézmény működése az átadás-átvételkor:
6.1.

jogfolytonos,

6.2.

elnevezése, székhelye, telephelyei, tevékenységi köre változatlan,

6.3.

a Magyar Államkincstárnál vezetett nyilvántartási számában kizárólag a fenntartó
személyében bekövetkező változás miatt történik változás,

6.4.

az intézményekben dolgozó „közalkalmazottak jogállása” tekintetében a Kjt. 38. § (1) és (2)
bekezdésére figyelemmel az Mt. 85/A. § szerinti munkáltatói jogutódlás következik be, mind
a közalkalmazottak, mind az intézményvezető munkahelye megmaradására, a Társulás általi
feladatellátásra tekintettel,

6.5.

az intézményvezető megbízatását – a megbízatása lejártáig a 6.1.-6.4. pontban részletezett
jogfolytonos működésre tekintettel, – az Intézmény fenntartói jog átadása nem érinti,

6.6.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Intézmény
megszüntető okiratát a 6.1.-6.5. pontban foglalt tartalommal, a Társulási Tanácsnak az általa
fenntartásra átvett Intézmény alapító okiratát szintén a 6.1.-6.5. pontban részletezett
tartalomra figyelemmel kell kiadnia.

Az Intézmény fenntartói jog átadás-átvételére vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell:
7.1.

A feladatellátás átadás-átvételére vonatkozó megállapodást.
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7.2.

Az Intézmény működése jogfolytonosságának rögzítését az 6.1. - 6.5. pontban foglaltak
részletezésével.

7.3.

Arra vonatkozó megállapodást, hogy az Intézményi foglalkoztatottak jogviszonya a
munkáltatói jogutódlásra tekintettel változatlanul fennáll, továbbá az intézményvezető
magasabb vezetői megbízatását a fenntartói jog átadása – annak lejártáig – nem érinti.

7.4.

IX. számú módosítással

7.5.

IX. számú módosítással

7.6.

VII. számú módosítással

7.7.

A fenntartói jog átadására vonatkozó megállapodás felmondásának szabályait.

7.8.

IX. számú módosítással

Az alapítói jogkört gyakorló Önkormányzat a fenntartói jog átadására
vonatkozó megállapodással az Intézmény részére az elhelyezését szolgáló ingatlanok –
továbbá a benne lévő ingóságok, berendezések, felszerelések – térítésmentes használatát
továbbra is biztosítja.
A megállapodás határozatlan időtartamát a 14. pontban foglalt felmondási és
kiválási korlátozással.
A többletköltségek viselésére vonatkozó kötelezettségvállalást, a költségek
viselésének módját, esedékességét, a Társulási Megállapodás VIII/15. pontjában foglaltak
szerint.

Kizárás, kiválás esetén a munkáltatói jogutódlással Társulás által
foglalkoztatott közalkalmazottak – s a jogviszonyok bármely jogcímen történő megszűnése
esetén a munkakörükben foglalkoztatottak – tekintetében a feladatellátásra ismételten
köteles Önkormányzat jogviszonyuk rendezésére s annak költségei viselésére vonatkozó
kötelezettségét.

8.

IX. számú módosítással

9.

A Társulás által fenntartott Intézmény neve, székhelye, telephelyei, tevékenységi körei:
9.1.

Hatályon kívül helyezve.

VI. számú módosítással

Az Intézmény neve:
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Székhelye:

IX. számú módosítással

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 34. 2. j. sz.

Telephelyei: IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
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9.1.1. Területi Irodák címe a gyermekjóléti központ tekintetében:
9.1.1.1.
9.1.1.2.
9.1.1.3.
9.1.1.4.
9.1.1.5.
9.1.1.6.
9.1.1.7.
9.1.2.

VIII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.
Hatályon kívül helyezve.
VIII. számú módosítással
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. 2 j. sz.
VIII. számú módosítással
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 16. 1 j. sz.
VIII. számú módosítással
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 16. 2 j. sz.
IX. számú módosítással
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 8. 3. j. sz.
IX. számú módosítással
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. 3. j. sz.
VIII. számú módosítással

IX. számú módosítással

Területi Irodák címei a gyermekjóléti szolgálat tekintetében:

9.1.2.1. 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz.
9.1.2.2. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
9.1.2.3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
9.1.2.4. 8042 Moha, Fő u. 26. sz.
9.1.2.5. 8145 Nádasdladány, Sport u. 1. sz.
9.1.2.6. 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz.
9.1.2.7. 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz.
9.1.2.8. IX. számú módosítással 8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor u. 45. sz.
9.1.2.9. 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz.
9.1.2.10. 8142 Úrhida, Kossuth u. 66. sz.
9.1.2.11. IX. számú módosítással 8081 Zámoly, Kossuth Lajos u. 43/a. sz.
9.1.2.12. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
9.1.2.13. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
9.1.3. IX. számú módosítással Ellátottak számára nyitva álló helyiségek a házi segítségnyújtás
alapszolgáltatás tekintetében:
9.1.3.1. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
9.1.3.2. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
9.1.3.3. 8152 Kőszárhegy, Fő u. 105. sz.
9.1.3.4. IX. számú módosítással 8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor u. 45.
9.1.3.5. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
9.1.3.6. 8042 Moha, Fő út 26. sz.
9.1.3.7. 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz.
9.1.3.8. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
9.1.3.9. 8051 Sárkeresztes, Kossuth Lajos u. 44. sz.
9.1.3.10. 8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 66. sz.
9.1.3.11. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve..
9.1.3.12. 8145 Nádasdladány, Kossuth Lajos u. 6. sz.
9.1.3.13. IX. számú módosítással
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz.
9.1.3.14. 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz.
9.1.3.15. IX. számú módosítással 8081 Zámoly, Kossuth Lajos u. 43/a. sz.
9.1.3.16. VIII. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 31.2. j. sz.
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9.1.4. IX. számú módosítással Ellátottak számára nyitva álló helyiségek a családsegítés
alapszolgáltatás tekintetében:
9.1.4.1. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
9.1.4.2. VIII. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 12. 2 j sz.
9.1.4.3. VIII. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 14. 2 j sz.
9.1.4.4. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
9.1.4.5. IX. számú módosítással 8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor u. 45 sz.
9.1.4.6. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
9.1.4.7. 8042 Moha, Fő út 26. sz.
9.1.4.8. 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz.
9.1.4.9. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve..
9.1.4.10. 8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 66. sz.
9.1.4.11. 8145 Nádasdladány, Sport u. 1. sz.
9.1.4.12. 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz.
9.1.4.13. IX. számú módosítással 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz.
9.1.4.14. 8081 Zámoly, Kossuth Lajos u. 43/a. sz.
9.1.4.15. IX. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 12. 3. j. sz.
9.1.4.16. IX. számú módosítással 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz.
9.1.5.

IX. számú módosítással

Családi napközi telephelyei:

9.1.5.1. 8151 Szabadbattyán, Iskola u. 7. sz.
9.1.5.2. 8154 Polgárdi, Szabadság u. 45. sz.
9.2.

VIII. számú módosítással

Az Intézmény alaptevékenységi köre:

Megnevezés

Szakfeladat száma

9.2.1.

Családsegítés

889924-1

9.2.2.

IX. számú módosítással

9.2.3.

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

9.2.4.

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

9.2.3.

VI. számú módosítással

9.2.4.

VII. számú módosítással

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889923-1

9.2.5.

VII. számú módosítással

Kórházi szociális munka

889202-1

9.2.6.

VII. számú módosítással

Utcai, lakótelepi szociális munka

889203-1

9.2.7.

VII. számú módosítással

Kapcsolattartási ügyelet

889204-1

9.2.8.

VII. számú módosítással

Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

879017-1

9.2.9.

VIII. számú módosítással

Gyermekjóléti szolgáltatás

889201-1

9.2.10.

VIII. számú módosítással

Családi napközi

889102-1

Hatályon kívül helyezve.

Házi segítségnyújtás

889922-1
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IX. számú módosítással

Az Intézmény mindenkori tevékenységi körét, székhelyét és telephelyeit,
területi irodáit és ellátottak részére nyitva álló helyiségeit a Társulási Tanács irányítói
jogkörében állapítja meg, mely a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, azzal, hogy
a következő Társulási Megállapodás módosítása során annak átvezetése megtörténik.
IX. számú módosítással

Az Intézmény feladata a családok és ezen belül a gyermekek
kiegyensúlyozottabb életvitelének szervezése, a konfliktushelyzetek lehetőség szerinti oldása,
a családgondozó, valamint a gyermekjóléti szolgálatok egységes szakmai elvek alapján
történő bővítése, a helyettes szülői hálózat családi napközi, házi segítségnyújtás, valamint a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése.
9.3.

IX. számú módosítással

9.4.

VIII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

Az Intézmény önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.
Az alaptevékenységét szakmailag önállóan, a pénzügyi-gazdálkodási feladatait az irányító
szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja
el.

10. Az Intézmény közalkalmazottai és ellátottak jogviszonya:
10.1.

IX. számú módosítással

10.2.

IX. számú módosítással

A társult Önkormányzatok rögzítik, hogy a Társulás keretében közvetlenül
fenntartott Intézmény közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes.
A közalkalmazottak személyi juttatásai és az ellátottak juttatásai körében a
társult Önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézmény valamennyi közalkalmazottját, továbbá
az igénybe vevőket azonos szolgáltatások illetik meg, melynek alapulvételével kell a
többletköltségeket elszámolni.

11. A Társulás vagyona:
11.1.

IX. számú módosítással

11.2.

VII. számú módosítással

A Társulás a szociális és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátásához
ingatlantulajdonnal nem rendelkezik.
Az Intézmény által használt székesfehérvári társasházi különlapon
nyilvántartott 5862/33/A/101 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár,Sütő u. 12. 2. j sz. alatti, a
székesfehérvári 5862/33/A/104 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 14. 2. j. szám alatti, a
székesfehérvári 5862/24/A/145 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10. 2. j. szám alatti,
és a 5862/24/A/146 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10. 3. j. szám alatti, a
székesfehérvári 5862/24/A/149 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 12. 3. j. szám alatti,
a székesfehérvári 5862/24/A/154 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 16. 1. j. szám
alatti, az 5862/24/A/155 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 16. 2. j. szám alatti
ingatlanok – s a bennük lévő teljes berendezés, felszerelés, ingóság - Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.
Az ingatlanokban lévő eszközök, felszerelések pótlásáról, a mindenkori jogszabályi
rendelkezések által megállapított további eszközök, felszerelések beszerzéséről a Társulás
gondoskodik.
IX. számú módosítással

Az Intézmény részére a közös feladatellátásban részt vevő Önkormányzatok
által biztosított 9.1.2., 9.1.3.3. - 9.1.3.15., 9.1.4.5. - 9.1.4.1 és 9.1.4.16. pontokban nevesített
ingatlanok – bennük lévő berendezések és felszerelések – az ingatlan fekvése szerinti
Önkormányzatok kizárólagos tulajdonát képezik, a felszerelések, berendezések pótlásáról a
tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok gondoskodnak.
VIII. számú módosítással

A 9.1.5.1.pontban nevesített 8151 Szabadbattyán, Iskola u. 7. szám alatti
családi napközi telephelyű ingatlan Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata tulajdonában,
míg a 9.1.5.2. pontban lévő 8154 Polgárdi, Szabadság u. 45. szám alatti családi napközi
telephelyű ingatlan magántulajdonban áll, az Intézmény azok birtoklására bérleti szerződés
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alapján jogosult. A bennük lévő felszerelési tárgyak, ingóságok a Társulási Tanács
tulajdonában állnak.
VIII. számú módosítással

A Székesfehérvár, Tolnai u. 8. 3 j. sz. alatti, a székesfehérvári 5862/24/A/143
hrsz-ú, a Székesfehérvár, Tolnai u. 34. 2 j. sz. alatti, a székesfehérvári 5862/13/A/46 hrsz-ú
és a Székesfehérvár, Jancsár u. 31. 2. j. sz. alatti, a székesfehérvári 5862/4/A/153 hrsz-ú
ingatlanok a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában állnak és az
Intézmény annak birtoklására bérleti szerződés alapján jogosult.
11.3.

VIII. számú módosítással

11.4.

IX. számú módosítással

Az Intézmény Társulás általi fenntartása a 11.2. pontban nevesített
tulajdonjogok fennállását nem érinti.
A 11.2. pont szerinti vagyonkör tételes leltárjegyzékét – mint elválaszthatatlan
mellékletet – a Társulási Megállapodás 7. pontban foglalt fenntartói jog átadására vonatkozó
a Társulás és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött
megállapodás tartalmazza.

11.5. Amennyiben az Intézmény székhelyingatlanába, avagy telephelyeire pályázatok benyújtása
útján történik az 11.2. pontban nevesített ingatlanokat érintően az ingóbeszerzés, úgy az
tulajdonosi Önkormányzattal kell az Intézmény vezetőjének előzetesen egyeztetni, mely a
„saját erőt” is biztosítja, az ily módon beszerzett ingóságok tulajdonjoga is a „saját erőt”
biztosító Önkormányzatot illeti meg.
11.6. A Társulás működése során a költségvetése terhére – az Intézmény finanszírozására
rendelkezésre álló előirányzatokból – vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon
(ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb ingóság) a Társulás tulajdonába kerül.

11.7.

12.

11.6.1.

A Társulás általi közös feladatellátás megszűnése esetén ezen vagyontárgyak
megosztása a Társulás által fenntartott Intézmény működési területéhez tartozó
Önkormányzatok általi vásárláskor viselt költségek arányában történik, amennyiben
a Társulás által benyújtott pályázat útján a működési területhez tartozó
Önkormányzatok biztosították a „saját” erőt.

11.6.2.

VII. számú módosítással

VII. számú módosítással

A 11.2. pontban foglalt ingatlanok felújításáról érintett tulajdonos
Önkormányzat gondoskodik, ily módon a társult Önkormányzatok között e körben közös
tulajdon nem keletkezik.

VII. számú módosítással

12.1.

Fenti esetben a telephely, területi iroda, ellátottak számára nyitva
álló helyiség fekvése szerint érintett Önkormányzat váltja meg, - a megszűnés
időpontjában fennálló forgalmi értéken – a többi Önkormányzatot megillető
tulajdoni hányadot.

Az Intézmény költségvetési gazdálkodása:

IX. számú módosítással

Az Intézmény fenntartásának fedezeteként szolgálnak a mindenkori hatályos
költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti normatív állami
hozzájárulások, egyéb kiegészítő költségvetési hozzájárulások, társulási állami költségvetési
hozzájárulások, egyéb saját bevétel, valamint átvett pénzeszközök.
12.1.1. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.
12.1.2. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.

12.2

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

12.3.

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

12.4.

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.
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12.5.

13.

IX.

számú

módosítással

2008. január 1-i hatállyal a Társulás által fenntartott Intézmény
működtetéséhez a az ellátott feladatokhoz biztosított kiegészítő normatív támogatás
igényléséről s velük való elszámolásról és a Társulás részére való átutalásáról Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Társulás székhely önkormányzata gondoskodik.

12.6.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

12.7.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

12.8.

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

12.9.

VII. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

12.10.

VIII. számú módosítással

12.11.

VII. számú módosítással

12.12.

VIII. számú módosítással

12.13.

VIII. számú módosítással

12.14.

VII. számú módosítással

12.15.

VII.

12.16.

VII. számú módosítással

12.17.

VIII. számú módosítással

Az Intézmény önálló bankszámlával rendelkezik.

Az Intézmény vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, társulási határozatok és belső szabályzatok szerint
köteles eljárni.
Az Intézmény vezetője köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt
költségvetési előirányzatain belül gazdálkodni.
Az Önkormányzatok Képviselő-testületei felhatalmazzák az irányító szervi
jogokat gyakorló Társulási Tanács nevében eljáró Társulási Tanács elnökét, hogy év közben,
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető esemény bekövetkezése esetén, illetve az előre
nem látható működést akadályozó állapot megszüntetésére saját hatáskörben a szükséges
intézkedéseket megtegye, melyről a Társulási Tanácsot s az érintett tulajdonosi jogkört
gyakorló Önkormányzatot a soron következő társulási ülésen tájékoztatnia kell.
Az Intézmény a személyi juttatások és a létszám előirányzatával - a rá
vonatkozó munkajogi jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik, a
jóváhagyott létszám-előirányzatán belül önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak
létszámát, összetételét, munkaidő alapját. A költségvetési határozatban meghatározott
létszám-előirányzatot nem lépheti túl.
számú

módosítással

Az Intézménynél a személyi juttatások előirányzatának átmeneti
megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás,
feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére
kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az Intézményi hatáskörben a
bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék
is attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya
megszűnik.
A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell
gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból
többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.
Az Intézmény vezetője év közben előirányzat módosítási javaslattal élhet,
melyet részletes szakmai és pénzügyi dokumentációval alátámasztottan szükséges
benyújtani a Polgármesteri Hivatal felé.

VIII. számú módosítással

A Társulás keretében az Intézmény irányító szervi jogkörök gyakorlása:

13.1.

IX. számú módosítással

13.2.

IX. számú módosítással

Az Sztv. 92/A. §. (3) bekezdésében, 92/B. § (1) bekezdés b) - i) pontjában és
(2) és (3) bekezdésében és a Gyvt. 104. § - ban szabályozott fenntartói, irányítói jogkört a
Társulás látja el.
A Társulási Tanács irányítói jogkörébe tartozó ügyekben a Társulási Tanács
döntései előkészítését, s határozatai végrehajtását a Polgármesteri Hivatal látja el.
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13.3.

VII. számú módosítással

13.4.

IX. számú módosítással

Az Intézmény magasabb vezetői megbízatású vezetője tekintetében az
„egyéb” munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke.
A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény
működési területe által érintett irányító szervi jogát átadó Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlését az Intézmény vezetőjének megbízása, megbízatásának
visszavonása esetén előzetes véleményezési jogkör illeti meg azzal, hogy a támogató
vélemény hiányában, ezen ügyekben a Társulási Tanács döntést nem hoz. Ez esetben a
Társulási Tanács és a véleménynyilvánításra jogosult Közgyűlés közösen egyeztetnek
mindaddig, amíg az eredményre nem vezet.
Amennyiben az irányító szervi jogot átadó Önkormányzat Közgyűlése a Társulási Tanács
írásbeli megkeresésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy a
véleménynyilvánítás hiányában a Társulási Tanács általi érvényes döntés meghozható.
IX. számú módosítással

Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak - az éves
költségvetés zárszámadásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – köteles beszámolni az
Intézmény szakmai munkájáról.

13.5.

14.

IX. számú módosítással

A Társulás egyes feladat ellátásából történő, Társulási Tanács általi felmondás és
kizárás speciális szabályai:

14.1.

IX. számú módosítással

14.2.

IX. számú módosítással

A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás IV/2. - 4. pontjában felsorolt
egyes feladatokból az abban résztvevő Önkormányzat feladatellátását felmondhatja, avagy
kizárhatja Őt a Társulásból. A Társulási Tanács döntését a felmondás vagy kizárás előtt
legalább 3 hónappal meg kell hozni és a Társulás érintett tagjával közölni.
A Társulási Tanács minősített többséggel meghozott határozatával - hónap
utolsó napjára szólóan - az alábbi esetben élhet a felmondás jogával:
14.2.1. IX. számú módosítással Ha a fenntartói jogot átadó társult Önkormányzat a Társulási
Megállapodás VIII/15.7. pontjában vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, azonban a Társulási Tanács a tag kizárási jogával nem kíván élni. Ebben az
esetben is alkalmazhatja a Társulási Tanács a 14.3.2. és 14.3.3. pontokban
rögzítetteket.
14.2.2.

14.3.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

IX. módosítással

A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás V/2.4.3. pontja szerint kizárhatja
azon társult Önkormányzatot, mely a Társulási Megállapodás VIII/15.7. pontjában vállalt
fizetési kötelezettségét havonta előre nem teljesíti.
14.3.1.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

14.3.2. IX. számú módosítással A kizárt Önkormányzat köteles a meg nem fizetett összeg után a
Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére, s a Társulásnak okozott
többletköltségek, károk megfizetésére.
14.3.3. IX. számú módosítással A Társulás jogosult mindaddig a VIII/2. pont szerint a kizárt
Önkormányzatot megillető ingóságok, felszerelések saját használatában tartására
- azaz azokat kiadni nem köteles –, amíg a kizárt Önkormányzat a tartozását
maradéktalanul a Társulás részére meg nem fizette.
15.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.
X. IX. számú módosítással
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A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS
1.

A Társuláshoz történő csatlakozás a Társulási Megállapodásnak a csatlakozó Önkormányzat
Képviselő-testületével történő módosítása alapján lehetséges:
1.1.

A társult Önkormányzatok a csatlakozást
részére teszik lehetővé, melyek:

kizárólag

azon

helyi

önkormányzatok

1.1.1. elfogadják a Társulás céljait,
1.1.2. hatékonyan közreműködnek a közös feladatok költségkímélő megvalósításában,
1.1.3. továbbá a Társulási Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek
ismerik el.
1.2.

A csatlakozni kívánó Önkormányzat képviselő-testületének az 1.1. pontban foglaltakra
történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell megküldenie azzal,
hogy a Társuláshoz csatlakozni naptári év január 1. napjával, avagy július 1. napjával
lehet, s erre vonatkozó döntést 6 hónappal korábban kell meghozni.

1.3.

A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata alapján a
társult Önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel döntenek a Társulási
Megállapodás egyidejű módosításával.
XI. IX. számú módosítással
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

1.

A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai, gazdálkodásának
ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban meghatározott rendelkezések az
irányadóak.

2.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy évente a Társulás költségvetési
beszámolóját tárgyaló ülést megelőzően a Társulás Pénzügyi Bizottsága pénzügyi ellenőrzést folytat,
amelynek eredményéről a Pénzügyi Bizottság a Társulási Tanácsnak beszámol.

3.

A társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képviselő-testületeiknek
beszámolnak a Társulás tevékenységéről, s létrehozása céljainak megvalósításáról.
XII. IX. számú módosítással
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

1.

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

2.

A Társulásból történő kiválás, vagy kizárás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, ezen
tartalmú változásokat a következő módosítás keretében kell a Társulási Megállapodásban
szerepeltetni.
XIII. IX. számú módosítással
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

1.

A Társulás megszűnik, ha:

87

1.1.

IX. számú módosítással

1.2.

IX. számú módosítással

1.3.

a bíróság jogerős döntése alapján,

1.4.

IX. számú módosítással

annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi társult
Önkormányzat minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozattal kimondja,
ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,

a törvény erejénél fogva.

2.

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a
Társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges
támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani a VIII/2. pontban rögzítettek
teljes körű figyelembevételével.

3.

IX. számú módosítással

A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társult Önkormányzatok képviselő-testületei
minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy azok
fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál.

4.

A felosztás elvei a következők:
4.1.

Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat
létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).

4.2.

Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az
Önkormányzatot.

5.

A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet
olyan módon, hogy az önkormányzati közfeladatok, a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.
A létrejött vagyon célvagyon.

6.

A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a
Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.),
amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.

7.

A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot
ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és
feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak
meg.
XIV. IX. számú módosítással
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.

Jelen megállapodás valamennyi társult Önkormányzat Képviselő-testületének határozatának
jóváhagyásával 2005. május 1. napján lép hatályba.
Amennyiben valamennyi Képviselő-testületi jóváhagyó döntés 2005. május 1-ig nem történik meg,
úgy az utolsóként jóváhagyó Képviselő-testület jóváhagyását tartalmazó határozatának
meghozatala napján lép hatályba.

2.

IX. számú módosítással

A társuló Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
A társult Önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben
bármelyik Képviselő-testület kérheti a TÖOSZ által felkért tagokból álló egyeztető bizottság
állásfoglalását.

88

A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei között a Társulás működése során felmerült vitás
kérdésekben a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.
3.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ
rendelkezései az irányadók.

4.

VIII. számú módosítással

A Társulási Megállapodás módosításai, hatálybalépései:

4.1.

I. számú módosítással

4.2.

II. számú módosítással

4.3.

III. számú módosítással

4.4.

IV. számú módosítással

4.5.

V. számú módosítással

4.6.

VI. számú módosítással

4.7.

VII. számú módosítással

4.8.

VIII. számú módosítással

4.9.

IX. számú módosítással

A Társulási Megállapodás I. számú módosítása az utolsóként a módosítást
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba, azzal hogy a
Székesfehérvári Kistérségi Irodára vonatkozó rendelkezéseit 2006. január 1-i hatállyal
kezdődően kell alkalmazni.
A Társulási Megállapodás II. számú módosítása a módosítást utolsóként
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy a
Háziorvosi Központi Ügyeletre vonatkozó rendelkezéseket az alközpont tekintetében
2006. január 1. napjától, a továbbiakat 2006. szeptember 1. napjától kezdődően kell
alkalmazni.
A Társulási Megállapodás III. számú módosítása a módosítást utolsóként
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy azt
2007. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.
A Társulási Megállapodás IV. számú módosítása a módosítást utolsóként
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit 2007. április 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.
A Társulási Megállapodás V. számú módosítása a módosítást utolsóként
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy
Bakonykúti Község Önkormányzata tagságára vonatkozó rendelkezéseit 2007. szeptember
25. napjától, további rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.
A Társulási Megállapodás VI. számú módosítása a módosítást utolsóként
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit 2009. január 1. napjától – a IX. Fejezet egyes pontjai módosítására vonatkozó
rendelkezéseket a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ működési
engedélye módosításának jogerőre emelkedése napjától kezdődően kell alkalmazni.
Társulási Megállapodás VII. számú módosítása a módosítást utolsóként
jóváhagyó képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba.
A Társulási Megállapodás VIII. számú módosítása a módosítást utolsóként
jóváhagyó képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba.
A Társulási Megállapodás IX. számú módosítása IX./1., 2. és 9. pontjait érintő
módosítások 2013. július 1. napján, az Mötv. rendelkezéseivel összhangot teremtő
módosításai 2013. június 30. napján lépnek hatályba.

A Társulás munkaszervezeti feladatainak Polgármesteri Hivatal általi ellátásának időpontja a
társulási megállapodás hatálybalépését követő legalább 30, de legfeljebb 40 naptári nap oly
módon, hogy az a hónap első, avagy 15. napjára essen, melynek pontos időpontját a Társulási
Tanács a Székesfehérvári Kistérségi Iroda megszüntető okirata, s a Székesfehérvári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát módosító okirata jóváhagyásával állapítja meg.
A területfejlesztési feladatok ellátására s ahhoz kapcsolódó valamennyi rendelkezés
2012. január 1. napjától vesztette hatályát.
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Melléklet:

1. sz. melléklet: A közösen fenntartani tervezett intézményekről.
2. sz. melléklet: Tagnyilvántartás.
3. sz. melléklet: A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend
szerinti alaptevékenységei.

A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek és a jegyzők,
mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.
Kelt: Székesfehérvár, 2005. május 6.

Csór Község Önkormányzata képviseletében:

Csete Dezső sk.

Vecsey Márta sk.

polgármester

jegyző

Füle Község Önkormányzata képviseletében:

Gubicza József sk.

Jankovicsné Huszár Mónika sk.

polgármester

körjegyző

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata képviseletében:

Benedek Imre sk.

Dr. Muzs Edit sk.

polgármester

jegyző

Jenő Község Önkormányzata képviseletében:

Varga István sk.

Jankovicsné Huszár Mónika sk.

polgármester

körjegyző

Kőszárhegy Község Önkormányzata képviseletében:

Borján Péter sk.

Molnárné Torman Renáta sk.
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polgármester

jegyző

Lovasberény Község Önkormányzata képviseletében:

Heiter Tamás sk.

Dr. Csabai Zsolt sk.

polgármester

jegyző

Moha Község Önkormányzata képviseletében:

Kovács Sándorné sk.

Barna Endréné sk.

polgármester

körjegyző

Nádasdladány Község Önkormányzata képviseletében:

Halas Lajos sk.

Király Zsuzsanna sk.

polgármester

körjegyző

Pátka Község Önkormányzata képviseletében:

Füri Béla sk.

Visi Szilárd sk.

polgármester

jegyző

Polgárdi Város Önkormányzata képviseletében:

Borbély István sk.

Dr. Pintér György sk.

polgármester

jegyző

Sárkeresztes Község Önkormányzata képviseletében:

Krähling János sk.

Barna Endréné sk.

polgármester

körjegyző

Sárkeszi Község Önkormányzata képviseletében:

Farkas Gyuláné sk.

Király Zsuzsanna sk.

polgármester

körjegyző
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Sárszentmihály Község Önkormányzata képviseletében:

Kalmár Tibor sk.

Csősz Ferenc sk.

polgármester

jegyző

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata képviseletében:

Borsó Pál sk.

Némethné Jenei Éva sk.

polgármester

jegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében:

Warvasovszky Tihamér sk.

Dr. Szabó Katalin sk.

polgármester

jegyző

Úrhida Község Önkormányzata képviseletében:

Pereczes László sk.

Dancs Norbert sk.

polgármester

jegyző

Vereb Község Önkormányzata képviseletében:

Molnárné Vajda Julianna sk.

Kurcz Mária sk.

polgármester

jegyző

Zámoly Község Önkormányzata képviseletében:

Újvári József sk.

Tóth Jánosné sk.

polgármester

jegyző

Záradék:
A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait és
önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2005.(IV.21.) sz. határozatával
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Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2005.(IV.28.) sz. határozatával
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2005.(IV.28.) sz. határozatával
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2005.(V.3.) sz. határozatával
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2005.(V.6.) sz. határozatával
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2005. (IV.27.) sz. határozatával
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2005.(IV.27.) sz. határozatával
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2005.(IV.28.) sz. határozatával
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2005.(IV.28.) sz. határozatával
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2005.(IV.28.) sz. határozatával
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2005.(IV.28.) sz. határozatával
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2005.(IV.28.) sz. határozatával
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2005.(IV.25.) sz. határozatával
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2005.(IV.25.) sz. határozatával
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 107/2005.(IV.21.) sz. határozatával
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2005.(IV.28.) sz. határozatával
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2005.(IV.28.) sz. határozatával
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2005.(IV.28.) sz. határozatával.
A Társulási Megállapodás I. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az alábbi határozatokkal
hagyták jóvá:

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 79/2005. (XII.1.) sz. határozatával
Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2006. (III.19.) sz. határozatával
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 97/2005. (XII.20.) sz. határozatával
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2006. (IV.4.) sz. határozatával
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 162/2005. (XII.15.) sz. határozatával
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 207/2005.(XI.30.) sz. határozatával
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2005. (XII.14.) sz. határozatával
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 157/2005. (XII.14.) sz. határozatával
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 142/2005. (XII.03.) sz. határozatával
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2006. (V.09.) sz. határozatával
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2005. (XII.15.) sz. határozatával
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2005. (XII.15.) sz. határozatával
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 330/2005. (XI.28.) sz. határozatával
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2005. (XII.12.) sz. határozatával
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2005. (XI.30.) sz. határozatával
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2006. (IV.27.) sz. határozatával
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 139/2005. (XII.15.) sz. határozatával
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A Társulási Megállapodás II. és III. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az alábbi
határozatokkal hagyták jóvá:

Füle Község Önkormányzata Képviselő-testülete 85/2006 (XII.14.) sz. határozatával,
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2006. (IX.14.) és 133/2006. (XII.14.) sz.
határozatával,
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2006. (IX.5.) és 127/2006. (XII.7.) sz. határozatával,
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 216/2006. (XII.19.) sz. határozatával,
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2006. (IX.15.) és 87/2006. (XII.7.) sz. határozatával,
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2006. (IX.14.) és 189/2006. (XII.19.) számú
határozatával,
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2006. (XII.20.) és 128/2006. (XII.27.) sz.
határozatával,
Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 145/2006. (IX.21.) sz. határozatával,
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 104/2006. (X.12.) és 133/2006. (XII.14.) sz.
határozatával,
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2006. (IX.14.) és 103/2006. (XII.21.) sz.
határozatával,
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 484/2006. (XII.18.) sz. határozatával,
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2006. (XII.4.) és 110/2006. (XII.11.) sz.
határozatával,
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 79/2006. (IX.13.) és 130/2006. (XII.20.) sz.
határozatával,
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2006. (XII.14.) sz. határozatával,
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 129/2006. (IX.28.) és 182/2006. (XII.14.) sz.
határozatával,
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az I. és II. számú módosítást 236/2006.
(IX.14.) számú határozatával a III. számú módosítást 390/2006. (XII.14.) sz. határozatával hagyta jóvá.
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A Társulási Megállapodás IV. és V. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az alábbi
határozatokkal hagyták jóvá:

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2007. (III.1.) és 157/2007. (XII.21.) sz. határozatával
Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2007. (XI.29.) és 60/2007. (XI.29.) sz. határozatával
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2007. (VI.7.) és 171/2007. (XI.27.) sz.
határozatával
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 108/2007. (XII.12.) és 109/2007. (XII.12.) sz.
határozatával
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2007. (III.6.) és 190/2007. (XI.29.) sz.
határozatával
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2007. (XII.14.) sz. határozatával
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2007. (III.28.) és 86/2007. (XI.28.) sz. határozatával
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2007.(XII.18.) és 164/2007.(XII.18.) sz.
határozatával
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 137/2007. (XII.19.) és 138/2007. (XII.19.) sz.
határozatával
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2007. (V.8.) és 183/2007. (XII.14.) sz. határozatával
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2007. (III.29.) és 85./2007. (XI.29.) sz.
határozatával
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2007. (XII.20.) és 77/2007. (XII.20.) sz.
határozatával
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 224./2007. (XII.10.) sz. határozatával
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2007. (III.26.) és 82/2007. (XII.17.) sz.
határozatával
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2007. (IV.25.) és 116/2007. (XII.19.) sz.
határozatával
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 142/2007. (XI.29.) és 158/2007. (XII.20.) sz.
határozatával
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a IV. számú módosítást 10/2007. (II.2.) sz.
határozatával
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az V. számú módosítást 69/2007. (XI.28.) sz.
határozatával hagyta jóvá.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a IV. és az V. számú módosítást 437/2007.
(XI.29.) sz. határozatával hagyta jóvá.
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A Társulási Megállapodás VI. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az alábbi
határozatokkal hagyták jóvá:

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2008. (XII.29.) sz. határozatával
Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2008. (XI.27.) sz. határozatával
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 169/2008. (XII.15.) sz. határozatával
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 107/2008. (XII.09.) sz. határozatával
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2009. (I.20.) sz. határozatával
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2009. (II.25.) sz. határozatával
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2008. (XII.12.) sz. határozatával
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2008. (XII.10.) sz. határozatával
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2009. (I.30.) sz. határozatával
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 179/2008. (XII.18.) sz. határozatával
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2008. (XII.15.) sz. határozatával
Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 73/2008. (XII.18.) sz. határozatával
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2009. (I.26.) sz. határozatával
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2008. (XII.15.) sz. határozatával
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2009. (I.21.) sz. határozatával
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 184/2008. (XII.18.) sz. határozatával
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 84/2008. (XII.15.) sz. határozatával
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2009. (II.12.) sz. határozatával hagyta
jóvá.

A Társulási Megállapodás VII. számú módosítását a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei az
alábbi határozatokkal hagyták jóvá:

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 137/2011. (IX.29.) sz. határozatával módosított 46/2011.
(IV.18.) sz. határozatával
Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2011. ( IX.29.) és 70/2011. (XI.24.) sz. határozatával
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2011.(X.13.) sz. határozatával
módosított 53/2011. (IV.18.) sz. határozatával
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2011. (IX.27.) sz. határozatával
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 107/2011. (IX.29.) sz. határozatával módosított
41/2011. (IV.19.) sz. határozatával
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2012. (II.27.) sz. határozatával módosított
78/2011. (IV.19.) számú határozatával.
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 48/22011. (IX.14.) sz. határozatával módosított
24/2011.(IV.18.) sz. határozatával
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Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2011. (IX.13.) sz. határozatával módosított
44/2011. (IV.18.) sz. határozatával
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 155/2011. (IX.28.) sz. határozatával módosított
50/2011. (IV.18.) sz. határozatával
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 138/2011. (IX.26.) sz. határozatával
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2011.(IX.13.) sz. határozatával módosított
38/2011. (IV.18.) sz. határozatával
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2012. (III.27.) sz. határozatával
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2012.(II.20.) sz. határozatával módosított
99/2011. (IV.19.) sz. határozatával
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2011. (IX.19.) sz. határozatával
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2011.(IX.14.) számú határozatával módosított
41/2011. (IV.19.) sz. határozatával
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 147/2011.(IX.29.) számú határozatával módosított
74/2011. (IV.14.) sz. határozatával
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 102/201.(IX.13.) sz. határozatával módosított
69/2011. (IV.18.) sz. határozatával.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 607/2011. (IX.22.) sz. határozatával
módosított 184/2011. (IV.20.) sz. határozatával
hagyta jóvá.

A Társulási Megállapodás VIII. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az alábbi
határozatokkal hagyták jóvá:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (III.28.) sz. határozatával
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2012. (IV.26.) sz. határozatával
Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (III.6.) sz. határozatával
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2012. (III.29.) sz. határozatával
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2012. (III.4.) sz. határozatával
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2012. (IV.5.) sz. határozatával
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2012. (III.29.) sz. határozatával
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012. (IV.10.) sz. határozatával
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. (IV.24.) sz. határozatával
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2012. (III.28.) sz. határozatával
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2012. (III.29.) sz. határozatával
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2012. (IV.12.) sz. határozatával
Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2012. (III.27.) sz. határozatával
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2012. (III.26.) sz. határozatával
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Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2012. (III.26.) sz. határozatával
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. (IV.11.) sz. határozatával
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2012. (III.29.) sz. határozatával
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 201/2012. (IV.20.) sz. határozatával hagyta
jóvá.

IX. számú módosítással

A Társulási Megállapodás IX. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az
alábbi határozatokkal hagyták jóvá:

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Csór Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Füle Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Moha Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Sárszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …./2013. (……...) sz. határozatával hagyta
jóvá.
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Az I., II., III., IV., V., VI. VII., VIII. és IX. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei fenti döntései alapján a
polgármesterek és jegyzők, mint önkormányzati akarattal, teljességgel megegyezőt helybenhagyólag
saját kezűleg aláírták.
Kelt. Székesfehérvár, 2013. …………………hó ……..nap

Csór Község Önkormányzata képviseletében:

/: Csete Krisztián :/

/: Parajdi Cecília :/

polgármester

jegyző

Bakonykúti Község Önkormányzata képviseletében:

/: Marics József :/

/: Parajdi Cecília :/

polgármester

jegyző

Füle Község Önkormányzata képviseletében:

/: Gubicza József :/

/: ………………….. :/

polgármester

helyettes jegyző

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata képviseletében:

/: Gáll Attila :/

/: Parajdi Cecília :/

polgármester

jegyző

Jenő Község Önkormányzata képviseletében:

/: Varga István :/

/: ……………………… :/

polgármester

helyettes jegyző
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Kőszárhegy Község Önkormányzata képviseletében:

/: Borján Péter :/

/: Dr. Tóth Andrea :/

polgármester

jegyző

Lovasberény Község Önkormányzata képviseletében:

/: Szili Miklós :/

/: Dr. Koncz László :/

polgármester

jegyző

Moha Község Önkormányzata képviseletében:

/: Kovács Sándorné :/

/: Iván Szilvia :/

polgármester

jegyző

Nádasdladány Község Önkormányzata képviseletében:

/: Varga Tünde :/

/: Dr. Pahola Tünde :/

polgármester

jegyző

Pátka Község Önkormányzata képviseletében:

/: Nagy Dániel Ferenc :/

/: Dosztály Csaba :/

polgármester

jegyző

Polgárdi Város Önkormányzata képviseletében:

/: Nyikos László :/

/: Dr. Pahola Tünde :/

polgármester

jegyző
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Sárkeresztes Község Önkormányzata képviseletében:

/: Krähling János :/

/: Iván Szilvia :/

polgármester

jegyző

Sárkeszi Község Önkormányzata képviseletében:

/: Farkas Gyuláné :/

/: Boda Zsuzsanna :/

polgármester

jegyző

Sárszentmihály Község Önkormányzata képviseletében:

/: Kalmár Tibor :/

/: Csősz Ferenc :/

polgármester

jegyző

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata képviseletében:

/: Mátrai Csaba :/

/: Némethné Jenei Éva :/

polgármester

jegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében:

/: Dr. Cser-Palkovics András :/

/: Dr. Bóka Viktor :/

polgármester

jegyző

Úrhida Község Önkormányzata képviseletében:

/: Bognár József :/

/: Boda Zsuzsanna :/

polgármester

jegyző

101

Zámoly Község Önkormányzata képviseletében:

/: Bánszki István :/

/: Dosztály Csaba :/

polgármester

jegyző
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1. sz. melléklet
12. Jegyzék
a közösen fenntartott és fenntartandó önkormányzati közszolgáltatásokat ellátó tervezett
intézményekről, szolgálatokról II. számú módosítással
II. számú módosítással

I.

Háziorvosi Központi Ügyelet
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 17. sz.
IX. számú módosítással

Ellátási területe:

1. Csór Község Önkormányzata
2. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata
3. Jenő Község Önkormányzata
4. Kőszárhegy Község Önkormányzata
5. Lovasberény Község Önkormányzata
6. Moha Község Önkormányzata
7. Nádasdladány Község Önkormányzata
8. Pátka Község Önkormányzata
9. Sárkeresztes Község Önkormányzata
10. Sárkeszi Község Önkormányzata
11. Sárszentmihály Község Önkormányzata
12. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata
13. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
14. Úrhida Község Önkormányzata
15. VI. módosítással Bakonykúti Község Önkormányzata
16. Zámoly Község Önkormányzata
17. Csősz Község Önkormányzata
18. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
19. Tác Község Önkormányzata
közigazgatási területe.
II.

IX. számú módosítással

VI. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Ellátási területét a szolgáltatások tekintetében a Társulási Megállapodás IX/ 9.1.1. –
9.1.5. pontja tartalmazza.
VIII. számú módosítással

2. sz. melléklet
TAGJEGYZÉK
Önkormányzat megnevezése,
székhelye:
1. Csór Község Önkormányzata
8041 Csór, Fő tér 10. sz.

Tagsági jogviszony
kezdő időpontja:

Szavazati jog
mértéke

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2. Füle Község Önkormányzata
8157 Füle, Petőfi u. 22. sz.
3. Iszkaszentgyörgy Község
Önkormányzata
8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.
sz.

1
2004. november 11.

4. Jenő Község Önkormányzata
8146 Jenő, Batthyány u. 53. sz.

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

5. Kőszárhegy Község Önkormányzata
8152 Kőszárhegy, Fő u. 103. sz.
6. Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62. sz.
7. Moha Község Önkormányzata
8042 Moha, Fő u. 26. sz.
8. Nádasdladány Község
Önkormányzata
8145 Nádasdladány, Petőfi u. 1. sz.
9. Pátka Község Önkormányzata
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz.
10. Polgárdi Város Önkormányzata
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. sz.
11. Sárkeresztes Község
Önkormányzata
8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz.
12. Sárkeszi Község Önkormányzata
8144 Sárkeszi, Petőfi utca 40. sz.
13. Sárszentmihály Község
Önkormányzata
8143 Sárszentmihály, Fő u. 54. sz.
14. Szabadbattyán Nagyközség
Önkormányzat
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz.

Tagsági jogviszony
megszűnés
időpontja:

15. Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
sz.

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2004. november 11.

1

2007. szeptember
25.

1

16. Úrhida Község Önkormányzata
8142 Úrhida, Kossuth u. 66. sz.
17. Vereb Község Önkormányzata
2477 Vereb, Fő u. 10. sz.
IX. számú módosítással

18. Zámoly Község
Önkormányzata

8081 Zámoly, Kossuth L. u. 43.
IX. számú módosítással

19. Bakonykúti Község
Önkormányzata

8046 Bakonykúti, Szabadság u 41.

2007. szeptember
25.

3. sz. melléklet
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
Megnevezés

Szakfeladat száma

1.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002-1

2.

M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások

841169-1

3.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403-1

4.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

.

5.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

.

6.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

.

7.

IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve.

.

8.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862102-1

9.

Családi napközi

889102-1

10.

Gyermekjóléti szolgáltatás

889201-1

11.

Családsegítés

889924-1

12.

Házi segítségnyújtás

889922-1

13.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889923-1

14.

Kórházi szociális munka

889202-1

15.

Utcai, lakótelepi szociális munka

889203-1

16.

Kapcsolattartási ügyelet

889204-1

17.

Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

879017-1

18.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890441-1

19.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

890442-1

20.

Egyéb közfoglalkoztatás

890443-1

21.

Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi
szinteken

841172-1

IX. számú módosítással

22.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
igazgatási tevékenysége

841126

1. számú függelék
IX. számú módosítással

Hatályon kívül helyezve

II.rész Székesfehérvári Kistérségi Társulás nyilatkozat
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Előző üléseken döntés született a Székesfehérvári Kistérségi Társulat kérésének megfelelően arról, hogy
önkormányzatunk nyilatkozattal megerősíti azon szándékát, hogy a továbbiakban is társulási formában
kívánja a jelenleg is ebben a formában ellátott feladatait teljesíteni. A döntés nem felelt meg , ezért
módosításra került, azonban ez a módosítás sem felelt meg. Ezért ismételten dönteni szükséges, a
kistérségi levélben megfogalmazottak szerint.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2013.(V.29.) önkormányzati határozata
A 71/2013.(IV.10., valamint az azt módosító 92/2013. (IV.30.) önkormányzati határozat pontosítása
- Székesfehérvári Kistérségi Társulás nyilatkozat kiegészítésPátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2013. (IV.10.) valamint az azt módosító
92/2013. (IV.30.) önkormányzati határozatát az alábbiakban pontosítja:
Pátka község önkormányzata a Társulási megállapodásban rögzített szociális és gyermekjóléti
feladatok közös társulási formában való ellátásában 2013. július 1-jét követően is részt kíván venni.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

10. Közszolgáltatói hulladékkezelési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. tájékoztatást küldött arról, hogy jogszabály
alapján társaságuknak, mint a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését végző gazdálkodó
szervezet közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet köteles készíteni, és azt a települési
önkormányzattal egyeztetni. Társaságuk elkészítette a tervet, melyet egyeztetés céljából megküldött.
Elküldtek továbbá egy igazolás mintát, melyet aláírva, pecséttel ellátva kérnek mihamarabb vissza. A
közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv nem ró kötelezettséget az önkormányzatra, sem anyagi, sem
egyéb értelemben. Az anyagot május 31-ig kérik vissza. Az igazolás arról szól, hogy a polgármester
nyilatkozik arról, hogy a Depónia Kft az általa elkészített közszolgáltatási hulladékgazdálkodási tervet
önkormányzatunkkal egyeztette.
Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete a Depónia Kft az általa elkészített közszolgáltatási
hulladékgazdálkodási tervet határozathozatal nélkül elfogadja.
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2. Rezsicsökkentési intézkedések támogatása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő levelében arról tájékoztatott, hogy az általam vezetett
településen 2013. január 1-től Magyarország Kormányának köszönhetően fontos változások léptek
életbe a lakossági villamosenergia-és földgázszolgáltatás területén az egyetemes szolgáltatással
ellátott felhasználók által fizetendő árak vonatkozásában. A lakossági villamosenergia-és
földgázszolgáltatás ára 10%-al csökkent.
Az energiaszolgáltató vállalatok az intézkedést a Fővárosi Törvényszéken megtámadva I. fokon pert
nyertek a Magyar Energia Hivatallal szemben. Az ún. rezsicsökkentés megvédése érdekében a Fidesz
MPSZ aláírásgyűjtésbe kezdett, melynek célja, hogy felhívja a belföldi bíróságok és külföldi bírálók
figyelmét, Magyarország nem hagyja magát, megvédjük a magyar emberek érdekeit. A petíciót
immáron egy millió honfitársunk aláírta.
Az aláírók magas száma világosan mutatja, a magyar emberek kiállnak a rezsicsökkentés intézkedése
mellett. Országgyűlési képviselőként feladatom, hogy a magyar polgárok érdekeit képviselje, ezért
felkér, hogy a rezsicsökkentés mellett kiállva, április havi képviselő-testületi ülésén Pátka is
önkormányzati határozatban támogassa a Kormány intézkedéseit.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület 3 ( három ) igen szavazattal, 2 ( kettő ) tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
115 /2013.(V.29.) önkormányzati határozata
Rezsicsökkentési intézkedések támogatásáról

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rezsicsökkentési intézkedések támogatásával
kapcsolatos országgyűlési képviselő általi előterjesztésére az alábbi döntést hozta:
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tessely Zoltán országgyűlési képviselő Úr által
előterjesztett felkérésre, tekintettel arra, hogy az önkormányzat a lakosság véleményéről teljes körű
információval nem rendelkezik, valamint az önkormányzat saját költségvetésében jelen rezsi
költséggel kapcsolatos intézkedések hatásával nem érintett, ezért az előterjesztés kérdésében nem
tud állást foglalni.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

11. Pátkai Fogathajtó Verseny támogatása
Előterjesztő: Járfás Péterné aljegyző
4. napirendi pontnál tárgyalva

12. Falunapi ünnepségre meghívás Heténybe
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Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Korábbiakban tárgyalva

13. Egyebek, bejelentések
a.) Nyilvántartási rendszer temetőre
Nagy Dániel polgármester
Megkeresés és ajánlat érkezett temető területrendezése és nyilvántartása kapcsán. Vállalja egy
vállalkozó egy interaktív temetőtérképpel támogatott virtuális kartonozó létrehozását felméréstől
állapottérkép elkészítésén keresztül egy temető térkép illetve temetőrend kidolgozását.

A képviselő testület nem kíván az ajánlattal foglalkozni.
b.) Pátka, Árpád u. 14. szám alatti ingatlan felajánlása
Nagy Dániel polgármester
A fenti ingatlan tulajdonosai felajánlják az önkormányzatnak ingatlanukat. Szóban közölték, hogy
nem kérnek érte semmit.
Javaslat az, hogy esetleg fennálló tartozások törlésre kerülhetnek ha az önkormányzat
térítésmentesen átveszi az ingatlant. Meg kell vizsgálni azt is, hogy terhelés van-e az ingatlanon.
Előbb információkat kell összegyűjteni, utána tárgyalhatná újra a testület.
21.54 órakor szünetet rendelt el
21.55 órakor az ülés folytatódott
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2013.(V.29.) önkormányzati határozata
Pátka, Árpád u. 14. szám alatti ingatlan felajánlásáról

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete foglalkozott az ingatlan felajánlásának kérésével,
és az önkormányzat megpróbál élni a felajánlással.
Megnézi az ingatlan adatait, áttekinti a köztartozásokat, megvizsgálja tud-e kedvezményeket tenni,
vagy egyéb kompenzálást tud-e hozzá tenni.
Felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az ingatlant a helyszínen megtekintse.
A z információk birtokában újra napirendre tűzi a felajánlásról szóló előterjesztés tárgyalását.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
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c.) Vargahegyi pince kérdésének további tárgyalása
Nagy Dániel polgármester
Több alkalommal tárgyalta a pince kérdését az önkormányzat. Az ügyfél szóbeli tárgyalás során vételi
szándékát fejezte ki, mely előbbre viheti az ügy megoldását. Határozni kell abban a kérdésben, kívánja e
értékesíteni az önkormányzat a telekrészt, ha igen hogy kezelje, és mennyi összegért.
Buda József képviselő
Így már lehet tárgyalni, meg kell nézni, hogy ha eladásra kerül a telekrész, építési telek marad-e a másik
terület.
Nagy Dániel polgármester
Javasolja, hogy változási vázrajz legyen készítve. Azt a jegyzőnek jóvá kell hagynia, az önkormányzat
érintettsége miatt kérni kell a kijelölést. Ott vizsgálják, hogy megfelel-e. Ha nem lesz megfelelő a HÉSZ
kritériumnak, nem fogják engedni a telekmegosztást.
Dosztály Csaba jegyző
Ezt még megosztás előtt meg lehet nézni, hogy fölösleges költségek ne legyenek.
Nagy Dániel polgármester
Ha ez meglesz, akkor lehet további döntéseket meghozni.
Buda József képviselő
Tudatni kell a vevővel, hogy ezt a díjat akkor is ki kell fizetni, ha nem tudja megvalósítani.
Nagy Dániel polgármester
A vevővel kellene előkészíttetni.
Dosztály Csaba jegyző
Kb. 100 ezer forint a megosztás költsége. Minden önkormányzati tulajdonnál az államnak elővásárlási
joga van.
Nagy Dániel polgármester
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2013.(V.29.) önkormányzati határozata
Pátka, 572/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan rendezése
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 573/1 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosának szóbeli kérelmét, miszerint az 572/3. hrsz-ú ingatlanra átnyúló pince területére vételi
szándékot nyújtott be.
A képviselő-testület szándéka az értékesítésre megvan, ugyanakkor az értékcsökkenést figyelembe
véve a telekrész értéke 600 ezer forintra jön ki. Amennyiben nem sérül a beépítési kötelezettség, lehet
tárgyalni az adás-vételről.
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A képviselő-testület kéri, hogy az ügyfél nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy részletfizetéssel kíván-e
élni, vagy az egész területet megvenné-e.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

d.) Önkormányzati földterületek bérbeadása
Nagy Dániel polgármester
Beérkeztek a kérelmek a korábban meghirdetett önkormányzati területek bérbeadása végett. A
rendeletben meghatározottak szerint a mezőgazdasági tanácsnoknak átadásra kerültek javaslattételre.
Egy kérelmezőnél összeférhetetlenség van, ezért annak elbírálásánál az alpolgármester asszonyt kellene
felhatalmazni a döntés meghozatalára.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs
elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

több észrevétel, úgy aki a határozati javaslatot

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2013.(V.29.) önkormányzati határozata
Egyes önkormányzati területek bérhasznosításáról szóló 55 /2013.(III.27.) önkormányzati határozat
módosításáról

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti számú határozatát azzal módosítja, hogy a
polgármester összeférhetetlensége esetén felhatalmazást ad az alpolgármesternek a döntés
meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

e.) Telekadó törlési kérelem
Nagy Dániel polgármester
Egy nagy adózó levelet küldött a képviselő-testület részére. (a kérelem felolvasásra került). A testület
részletesen megtárgyalta az adórendeletet, áttekintette a fogalmakat. Tájékoztatást kaptak arról, hogy
vállalkozás részére további kedvezmények nem adhatók, csak a törvényi lehetőségek. A korábbi 15
forintról 2 Ft/m2- árra mérsékelte az adótételt a testület, hogy ne terhelje meg az ügyfeleket.
Gerencsér Attila képviselő
Fejlesztésről beszélnek, de évek óta nem történt semmi.
Nagy Dániel polgármester
Tavalyi évben ivóvíz beruházás mint nem támogatott költség ő finanszírozná meg. Mindent lehet, csak a
díjat ki kell fizetni.
A képviselő-testület kéri, hogy udvarias levél formában tájékoztatva legyen a kérelmező, jelenleg nem
kíván az adórendelettel foglalkozni.

f.) LEADER pályázatok
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Nagy Dániel polgármester
A pályázatok készítése folyamatban van, az önkormányzati fejlesztésekről későbbiekben határozatot kell
hozni az Önkormányzatnak, melyet egy rendkívüli ülésben kell tárgyalnunk. További információnk van
arra, hogy a Katolikus Iskola fejlesztésére szeretne az egyház a pályázaton indulni. Emellett lehetőség
lenne egy camping jellegű beruházást végrehajtani.
Lehetőség még, hogy a régóta tervezett tájház kialakításra kerüljön pályázat benyújtása után, emellett
egy turisztikai fejlesztésnek is lehetőséget lenne, melyekre összességében 10 millió forint körüli összeget
lehetne rákölteni. Javaslom, hogy a többi civil szervezet is tekintse át a fejlesztési lehetőségeket, mivel ez
lesz a ciklus várhatóan utolsó leader fordulója.
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

