Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/507-030
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MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. június 13-án (csütörtökön) 17, 00 órai
kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Napirendi pontok:

1) Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására létrehozott
önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: polgármester

2) Vegyes ügyek.
a) Árvízkárosultak támogatása.
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2013. június 12..
Fülöp Zoltánné
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:32-9/2013.
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. június 13 –i rendkívüli ülésére
Tárgy: a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megalapítása, Alapító
Okirat elfogadása
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Ajka város, Halimba község, Öcs község, Szőc község és Úrkút község
önkormányzata 2009. január 1. napjától a Helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló többször módosított 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ában
foglaltak szerint szociális és gyermekjóléti feladataik ellátása érdekében határozatlan
időre társulási megállapodást kötöttek.
A társult önkormányzatok által a közös feladatok ellátása érdekében fenntartott
intézmény neve: Térségi Családsegítő és Gondozási Központ (8400 Ajka, Frankel
Leó u 8.).
A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Ajka Város Önkormányzatának
intézményeként működött, melynek fenntartásához a társult önkormányzatok a
társulási megállapodás szabályai szerint a normatív támogatás rendelkezésre
bocsátása útján, feladatarányosan hozzájárultak. Az intézmény leltár szerinti
ingóságai, felszerelései és berendezései az alapító önkormányzat tulajdonát képezik.
A társulás az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás szervező tevékenysége
keretében intézményi társulás útján látta el a társulásban részt vevő
önkormányzatoknak a megállapodás szerinti feladatait.
A társulás által közösen ellátott feladat, szolgáltatás: „a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az önkormányzatok
feladataként meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, valamint „a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény alapján az
önkormányzatok feladataként meghatározott családsegítés, házi segítségnyújtás,
nappali ellátás, támogató szolgáltatás (a támogató szolgáltatásra Ajka város
pályázaton három évre elnyerte a támogatást).
A feladatokat
2009. január 01-től Ajka Város önkormányzatának Térségi
Családsegítő és Gondozási Központ intézménye látta el.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban Mötv.) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény hatályon kívül helyezte és 146. § (1) bekezdésében
a törvény hatályba lépése előtt megkötött önkormányzati társulási megállapodások
2013. június 30. napjáig történő kötelező felülvizsgálatát írta elő. Ezen időpontig a
helyi önkormányzatoknak a társulási megállapodás Mötv. szerinti módosításával új
jogi személyiségű társulást kell létrehozniuk, vagy a társulási megállapodás
felmondásával a korábbi társulás megszűntetéséről kell rendelkezniük.
Az öt településre kiterjedő szociális és gyermekjóléti feladatellátás az együttműködés
időszakában megfelelően működött, így valamennyi önkormányzat kereste a
jövőbeni együttműködés további lehetőségét. Az alternatívák vizsgálata során
egyértelműen kiderült, hogy a jogi személyiségű társulás létrehozásán kívül – az
önkormányzatok költségvetési teherbíró képességét is alapul véve – más lehetséges
megoldás nem kínálkozik.
Az Ajka Város Önkormányzata által felkínált feladatátvállalási szerződés megkötése
még az alapnormatíva leigénylésére sem biztosít lehetőséget, mert ez esetben Ajka
város kizárólag közigazgatási határain belül igényelhetne normatívát, a szerződő
településeknek pedig működési engedély hiányában erre nem nyílna lehetőségük.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120-122.
§-ai, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 97. §-ának rendelkezései feladat-ellátási szerződés megkötésére sem
nyújtanak lehetőséget, mert ezt helyi önkormányzat kizárólag egyházi és nem állami
(önkormányzati) fenntartóval köthet.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek miatt a jogi személyiségű önkormányzati társulás létrehozását és a társulási
megállapodás Mötv. IV. fejezetének megfelelő teljes körű felülvizsgálatát javasolom.
(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.)
A társulást célszerű „Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás”-nak elnevezni,
tekintettel arra, hogy az ellátott feladatok körére egyértelműen utal.
A képviselő-testület támogató döntése esetén kerülhet majd sor a Társulási Tanács
által létrehozandó Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elnevezésű
intézmény megalapításához szükséges döntés meghozatalára. Ezen kívül a
tagönkormányzatoknak az intézmény törzskönyvi bejegyeztetése érdekében az
intézményvezetői megbízás kérdését is tárgyalniuk kell.
A mellékelt társulási megállapodás megfelelő jogi alapot teremt ahhoz, hogy Ajka,
Halimba, Öcs, Szőc és Úrkút települések korábbi gyakorlatuknak megfelelően
kötelező szociális feladataikat magas szakmai színvonalon elláthassák.
Tájékoztatásul közlöm, hogy Ajka Város Önkormányzata 2013. június 11-ei
ülésnapján a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás létrehozásáról
határozott és a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumait
elfogadta és vezetőjének személyére is javaslatot tett a társult önkormányzatok felé.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot a mellékletét képező társulási megállapodással együtt elfogadni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Úrkút
Község
Képviselő-testülete

Önkormányzatának

1)
az Ajka, Halimba, Öcs, Szőc és Úrkút
településekkel szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására
létrehozott nem jogi személyiségű társulás társulási
megállapodását a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően
felülvizsgálta.
2)
javasolja a társulás tagönkormányzatainak
új jogi személyiségű társulás létrehozását Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás elnevezéssel.
3)
a nem jogi személyiségű társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata eredményeképpen létrejövő
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási
megállapodását jóváhagyja.
4)
a Térségi Családsegítő és Gondozási
Központ Alapító Okiratát elfogadja.
5)
e a Társulási Tanácsba Fülöp Zoltánné
polgármestert delegálja.
6)
felhatalmazza
Fülöp
Zoltánné
polgármestert, hogy a társulás alakuló ülésén a társulás
megalakulása mellett szavazzon és az erre vonatkozó
megállapodást – a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek
jóváhagyó határozata birtokában - aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 25.
Úrkút , 2013. június 12.
Fülöp Zoltánné
polgármester

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(2013. július 1. napjától hatályos állapot)
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Amely létrejött a helyi önkormányzatok önkéntes és szabad elhatározásából, egyenjogúságuk
tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján „a
Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban
Mötv.) 87. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott „szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások” kötelező
közszolgáltatások magas szakmai színvonalon történő közös feladatellátása céljából – a
társulásban részes önkormányzatok részére az Mötv. 146. § (1) bekezdésében előírt
felülvizsgálati kötelezettség eredményeképpen –
-

Ajka Város Önkormányzata
Képviseli: Schwartz Béla polgármester

8400 Ajka, Szabadság tér 12.

-

Halimba Község Önkormányzata
Képviseli: Tóbel János polgármester

8452 Halimba, Petőfi u.16.

-

Öcs Község Önkormányzata
Képviseli: Mészáros Tamás polgármester

8292 Öcs, Béke u.35.

-

Szőc Község Önkormányzata
Képviseli: Németh Balázs polgármester

8452 Szőc, Kossuth u.14.

-

Úrkút Község Önkormányzata
Képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

között az alábbiakban részletezett feltételek szerint.
I. Előzmények
1. A társult tagok rögzítik, hogy Ajka város, Halimba község, Öcs község, Szőc község
és Úrkút község önkormányzata 2009. január 1. napjától a Helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló többször módosított 1997. évi CXXXV.
törvény 8. §-ában foglaltak szerint szociális és gyermekjóléti feladataik ellátása
érdekében határozatlan időre társulási megállapodást kötöttek.
A társult önkormányzatok által a közös feladatok ellátása érdekében fenntartott
intézmény neve: Térségi Családsegítő és Gondozási Központ (8400 Ajka, Frankel Leó
u 8.).

A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Ajka Város
Önkormányzatának intézményeként működött, melynek fenntartásához a társult
önkormányzatok a társulási megállapodás szabályai szerint a normatív támogatás
rendelkezésre bocsátása útján, feladatarányosan hozzájárultak. Az intézmény

leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései az alapító
önkormányzat tulajdonát képezik.
A társulás az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás szervező tevékenysége
keretében intézményi társulás útján látta el a társulásban részt vevő
önkormányzatoknak a megállapodás szerinti feladatait.
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A társulás által közösen ellátott feladat, szolgáltatás: „a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az önkormányzatok
feladataként meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, valamint „a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény alapján az
önkormányzatok feladataként meghatározott családsegítés, házi segítségnyújtás,
nappali ellátás, támogató szolgáltatás (a támogató szolgáltatásra Ajka város pályázaton
három évre elnyerte a támogatást).
A feladatokat
2009. január 01-től Ajka Város Önkormányzatának Térségi
Családsegítő és Gondozási Központ intézménye látta el.
2.

A megállapodásban érintett tagok a társulási megállapodást a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § - 95. §-ainak
megfelelően felülvizsgálták és jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre,
annak érdekében, hogy kötelező szociális és gyermekjóléti feladataikat a jövőben is
közös feladatellátás keretében biztosítsák.

3.

A megállapodás felülvizsgálatának eredményeképpen a Térségi Családsegítő és
Gondozási Központból kiválással létrehozott Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat a jogok és kötelezettségek tekintetében az alapító okiratában szereplő
szakfeladatok vonatkozásában az Ajka Város Önkormányzata fenntartásában működő
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ jogutódja.
II. Általános rendelkezések

1.

A társulás neve: Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás.

2.

A társulás székhelye: 8400 Ajka, Szabadság tér 12.

3.

A társulás működési területe: a társuláshoz tartozó települési önkormányzatok (Ajka,
Halimba, Öcs, Szőc, Úrkút) közigazgatási területe.

4.

A Társulás, illetve tagjainak lakosságszámát január 1-jei állapot szerint, évenként az 1.
számú melléklet tartalmazza.

5.

A jogi személyiségű Társulás 2013. július 1. napjától határozatlan időre jön létre.

6.

A társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás, nem költségvetési
szerv, törzskönyvi jogi személy.

7.

A társulás munkaszervezeti (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) valamint
gazdálkodási feladatait az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

8.

A társulás által fenntartott intézmény:
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8400 Ajka, Móra F. u. 7.

9.

A társulás szakágazati besorolása:
8411 Általános közigazgatás

10.

A társulás alapvető szakfeladata:
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841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
11.
12.
13.
14.

A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott tevékenységi köröket
az intézmény alapító okirata tartalmazza.
A Társulás intézményének pénzügyi gazdálkodási feladatait megállapodás alapján az
ajkai Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ látja el.
A társulás vállalkozási tevékenységet nem végez.
A megállapodással kapcsolatos hatósági engedélyeket a társulási tanács elnöke a
társulás intézményének vezetője útján szerzi be.
III. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

1.

A Társulás ellátja:
a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban Szt.)
- 63. §-ában foglalt házi segítségnyújtás
- 64. §-ában foglalt családsegítés feladatokat, továbbá
b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben (a továbbiakban Gyvt.) 39-40. §-ában foglalt gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat, ideértve a helyettes szülőnél elhelyezett gyermekek
ellátásának kötelezettségét is.
2.

A Társulás által ellátott feladatok átszervezéséhez, megszűntetéséhez, illetve új feladat
felvételéhez, illetve a feladatellátás módosításához a Társulási Tanács döntése
szükséges. Amennyiben az átszervezés, új feladat vállalása a társult települések
önkormányzata számára többletköltséget eredményez, a társult település képviselőtestületének egyetértése szükséges.

3.

A Társulás az 1. pontban meghatározott feladatokat az általa fenntartott intézmény
(Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) útján látja el.
IV. A társulás szervezete

1.

A Társulás döntéshozó szerve az öt fős Társulási Tanács, mely a társult
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagokból áll. A Tanács tagjainak
akadályoztatása, illetve távolléte esetén helyettesítéséről a polgármester gondoskodik.

2.

A Társulási Tanács megalakul, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek
mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a társulási megállapodást és a Társulási
Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló ülést a társulás
székhelyének polgármestere (vagy a székhelytelepülés képviselő-testülete által a
társulási tanácsban az önkormányzat képviseletére feljogosított alpolgármester) hívja
össze, a társulási megállapodás valamennyi tag általi jóváhagyását követő 15 napon
belüli időpontra.

3.

A Társulási Tanács az alakuló ülésen tagjai közül – minősített többséggel – elnököt,
valamint az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére egy alelnököt választ az
önkormányzati ciklussal azonos időtartamra. Az elnök személyére bármely tag
javaslatot tehet, az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.
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4.

A Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti
és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg, melyet a Tanács a
megalakulást követő három hónapon belül fogad el.

5.

Az Ajka Város Önkormányzata által alapított Térségi Családsegítő és Gondozási
Központ átalakításával (kiválással) létrehozott Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat fenntartói és irányítói joga a Társulást illeti meg. Az intézmény gazdálkodási
formája önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek pénzügyi,
gazdálkodási feladatait az ajkai Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ
megállapodás alapján látja el.

6.

Az Intézmény a Társulási Tanács által elfogadott szakmai program, valamint
Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik.

7.

A Társulás működtetéséhez és gazdálkodásához kapcsolódó feladatokat az Ajkai
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

8.

A Társulás intézményének vezetőjére vonatkozóan a munkáltatói jogokat (kinevezés,
felmentés, fegyelmi felelősségre vonás) a Társulási Tanács gyakorolja, az egyéb
munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

9.

A Társulás által fenntartott intézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett a
munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.

10.

A társult tagönkormányzatok vállalják, hogy településükön a családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás ellátásához szükséges helyiségek használatát biztosítják, a
szolgáltatások elérhetőségéről, az igénybevétel módjáról és feltételeiről a helyben
szokásos módon tájékoztatják a lakosságot. E helyiségek ingó- és ingatlanvagyona az
adott önkormányzat tulajdonát képezi.
V. A Társulás működése

1.

A Tanács ülését az elnök legalább 5 nappal korábban írásban – akadályoztatása illetve
távolléte esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök - hívja össze
és vezeti.

2.

A Tanács ülését össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, a Társulási Tanács által
meghatározott időpontban,
b) a társulási tag – napirendet tartalmazó - indítványára, annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül,
c) a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül.

3.

Rendkívüli ülést a napirend megjelölésével, a meghívó – az ülést megelőző 48 órán
belüli - elektronikus kiküldésével is lehet.
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4.

A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább tagjainak több mint fele
jelen van.

5.

Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a több mint felét.

6.

A minősített többséghez a Társulási Tanács legalább annyi tagjának igen szavazata
szükséges, amely meghaladja az összes tag szavazatainak felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
Szavazni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A képviseleti
joggal meghatalmazott képviselő felhatalmazó irat (határozat, meghatalmazás, kijelölő
irat) bemutatását, átadását követően járhat el.

7.

8.

A Társulási Tanács döntését ülésén, nyílt szavazással, határozati formában hozza meg.

9.

A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges:
a) költségvetési szerv alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez,
b) az általa alapított költségvetési szerv költségvetésének jóváhagyásához,
módosításához és zárszámadásának jóváhagyásához
c) az általa alapított költségvetési szerv vezetőjének megbízásához, a megbízás
visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi büntetés
kiszabásához,
d) Tag kizárásához,
e) Hitelfelvételhez.

10.

A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges:
a) a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához,
b) a társulás megszüntetéséhez,
c) a társuláshoz történő csatlakozási szándék elfogadásához,
d) a társulás fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat
benyújtásához és az ahhoz szükséges települési hozzájárulás
meghatározásához,
e) a társulás által ellátott feladat(ok) átszervezéséhez, megszüntetéséhez illetve új
feladat(ok) felvételéhez/bevezetéséhez, illetve a feladatellátás módosításához.
f) a társulás által fenntartott intézmény költségvetésének elfogadásához.
g) a társulás által fenntartott intézmény vezetőjének kinevezéséhez.

11.

A Tanács ülése nyilvános. A Tanács zárt ülést tart vagy tarthat az Mötv-ben
meghatározott esetekben.

12.

A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt
vehetnek.

13.

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Mötv. képviselőtestület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A
jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a
Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének és a társulás tagjainak.
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14.

A Társulási Tanács tagjai évente egyszer, a tárgyévet követő április 30-ig beszámolnak
képviselő-testületüknek a Társulás működéséről és a Társulási Tanácsban végzett
tevékenységükről.

15.

A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítéséről és a végrehajtásról az Ajkai Közös
Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a
továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) útján gondoskodik. Az Önkormányzati Hivatal
által ellátandó feladatok körét a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata
részletesen tartalmazza.

16.

A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács tagjai közül maga választja az
önkormányzati ciklussal azonos időtartamra.
A Társulási Tanács Elnökének feladatai különösen:
a) Összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
b) tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat,
c) képviseli a Társulást,
d) a Társulás költségvetését érintően gyakorolja az utalványozási,
kötelezettségvállalási jogot,
e) a Társulás ülése elé terjeszti a Társulási Tanács éves költségvetési tervezetét,
valamint a költségvetési beszámolót,
f) intézkedik a Társulásnak a kincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba
vételéről, a nyilvántartásban szereplő adatok változásának átvezetéséről.

17.

VI. A Társulás pénzügyi, költségvetési alapja
1.

A Társulás által fenntartott Intézmény szociális ellátás, valamint gyermekjóléti
szolgáltatás működtetésének fedezeteként elsődlegesen a mindenkor hatályos
költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú finanszírozás és az Intézmény
saját bevétele szolgál.

2.

A megállapodás III/1. pontjában meghatározott feladatok finanszírozására az alábbiak
szerint kerül sor:
a) A Társulás részére a feladatmutatók alapján a településeket megillető szociális és
gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok állami hozzájárulását, és valamennyi egyéb
támogatást a gesztori feladatokat ellátó Ajka Város Önkormányzata igényli meg, és
átadja pénzeszköz átadás útján a társulás által fenntartott Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe.
b) A Társulás költségvetését az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal készíti elő.
c) A Társulás pénzeszközeit az OTP Bank Nyrt. Ajkai Fiókjánál nyitott pénzforgalmi
számlán kezeli.
d) A tárgyévi költségvetési törvény mellékletében nevesített jogcímek szerint igénybe
vett támogatások bizonylati megalapozottságának alátámasztására a Térségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője által a mutatószám
felmérések során közölt adatok szolgálnak alapul.
e) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a
fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet megalkotására a települési
önkormányzatok képviselő-testülete a székhely szerinti önkormányzatot, Ajka Város
Önkormányzatát jelöli ki.
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f) A szolgáltatás igénybevételének feltételeit a vonatkozó hatályos jogszabályok, a e)
pont szerinti rendelet, az Intézmény szakmai programjában meghatározottak
tartalmazzák.
g) A Társulás által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok
igénybevételére, valamint a fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet tervezetét az
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal készíti el és küldi meg elektronikus úton a
társulás tagjainak. A Társulás tagjai a rendelet-tervezethez kapcsolódó döntéseiket
megküldik a székhely szerinti önkormányzat Önkormányzati Hivatalának úgy, hogy a
rendelet elfogadásához szükséges jogszabályban előírt határidőben Ajka Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a rendeletet meg tudja alkotni.
h) Amennyiben a térítési díjak vonatkozásában valamelyik tagönkormányzat
méltányosságot gyakorol, az így felmerülő engedmény összegét a Társulás részére
megtéríti.
i) A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban
állapítja meg. Az Intézmény működésével kapcsolatos önkormányzati kiegészítés
egyes tagok által fizetendő éves összegét a Társulási Tanács minden évben a
költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg állapítja meg.
j) Az Intézmény költségvetésében a tagönkormányzatok feladatellátásához kapcsolódó
költségekről elkülönített nyilvántartást kell vezetni. Az Intézmény működési,
fenntartási, ezen belül irányítási, gazdasági feladatainak kiadásait valamint
felhalmozási kiadásait elkülönítetten kell tervezni, könyvelni és nyilvántartani.
k) A pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési jogkör gyakorlása a Társulás tekintetében
az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási szabályzata alapján történik.
l) Az utalványozási, kötelezettségvállalási jogokat az Intézmény esetében az
intézmény vezetője gyakorolja, az ellenjegyzési, érvényesítési jogkör gyakorlására az
intézmény gazdálkodási szabályzata az irányadó.
m) Amennyiben az ellátott szakfeladatokra jutó, költségvetésben elfogadott kiadásokat
a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és egyéb támogatás, illetve az
intézményi működési bevétel nem fedezi, társult önkormányzatok az igazolt költségek
és a normatívák, egyéb támogatások és térítési díjak különbözetét a Társulás számára –
előzetes egyeztetés alapján – köteles megtéríteni. A különbözet havi arányos összegét
negyedévente kell a Társulás számlájára utalni.
n)Ajka Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános
feladataihoz a társult önkormányzatok lakosságszáma alapján igényli az állami
hozzájárulás összegét, melyet negyedéves bontásban ad át a Társulásnak.
o) Amennyiben az Intézmény költségvetése az eredeti előirányzathoz képest módosul
(pl. bevételi előirányzata csökken, ill. kiadási előirányzata növekszik), az érintett
településnek a változásból eredő különbözetet év közben a Társulás részére meg kell
finanszíroznia.
3.

A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)
Korm. rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

4.

A Társulási Tanács feladatellátás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai,
tervei megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel,
forrásokat gyűjthet. A Tanács pályázatot nyújthat be a feladatellátás működéséhez és
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fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez, a társulásban résztvevő
önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése alapján.
5.

A Társulás belső ellenőrzését az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja.
VII. A társulás vagyona

1.

A Társulásnak induló vagyona nincs.

2.

A társulás vagyonának köre:
a) a feladatellátáshoz használatra átadott, a tagönkormányzat tulajdonában lévő
vagyon,
b) a tagönkormányzatok feladatellátáshoz használatra átadott ingatlan- és ingó
vagyona a tagönkormányzat tulajdonát képezi, az adott önkormányzat vagyonként kell
nyilvántartani,
c) Eltérő megállapodás hiányában a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő
vagyon szaporulata, mely a társulás közös tulajdonát képezi,
d) pályázati úton megszerzett vagyon,
e) egyéb.

3.

A Társulás működése során keletkező esetleges vagyonszaporulat a társult
önkormányzatok közös vagyonát képezi. A vagyon feletti rendelkezési jogot a
Társulási Tanács gyakorolja. A feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó
vagyontárgyakat a társult települések az Intézmény ingyenes használatába adják. Azon
vagyontárgyak, melyeket a társult önkormányzatok saját költségvetésük terhére
szereznek be, vagy a feladatellátáshoz adnak át a feladatot ellátónak, a beszerző
önkormányzat tulajdona.

4.

Nem minősül a társulás által megszerzett közös vagyonnak az az ingó vagyontárgy,
amely a használatba adott vagyontárgy pótlására szolgál.
VIII. A Társulási megállapodás módosításának feltételei

1.

A Társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

2.

A Társulási megállapodás módosítását bármely társult tag kezdeményezheti.
Amennyiben a módosítás a feladatalapú finanszírozás módosulásával jár a módosítás
javasolt hatályba lépésének összhangban kell lennie a mindenkori költségvetési
törvényben rögzített, feladat átadás-átvételre megjelölt határidőkkel.

3.

A Társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 30 napon belül döntenek a társulási
megállapodás módosításáról.
IX. A Társuláshoz történő csatlakozás, kiválás és kizárás feltételei

1.
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A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete
kezdeményezését tartalmazó, minősített többséggel hozott határozatát a társulást
alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint a Társulási
Tanácsnak kell megküldeni.

2.

A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy
a) a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
b) a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi
hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.

3.

A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselőtestületei minősített többséggel döntenek.

4.

A társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával – december 31. hatállyal – lehet
felmondani, azonban a megállapodás a Társulási Tanács minősített többséggel hozott
döntése mellett év közben is felmondható.

5.

A társulás tagja a kiválásról szóló határozati döntést legalább 6 hónappal korábban
köteles meghozni, és a társulás tagjaival, valamint a társulással közölni.

6.

A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a
naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, amely a
megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben
nem tesz eleget, így legfőképpen:
a) a tag – több alkalommal, de legalább 2 alkalommal – a pénzügyi hozzájárulást nem
vagy nem határidőben utalja át,
b) a tag a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az
előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget.
X. A Társulás megszűnése

1.

A társulás megszűnik:
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerinti többséggel azt
elhatározzák;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján.

2.

A Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

3.

A társulás tagjai a valamely tag felmondásakor, és a társulás megszűnésekor kötelesek
egymással elszámolni.

4.

A Társulás megszűnéskor a közös vagyon felosztásáról külön megállapodásban
rendelkeznek. A társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a
társulás tagjait a vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, azzal, hogy a vagyon
megosztása során a következő elvek figyelembevételével kell eljárni:
a) a használatba adott ingatlanokat és a természetben meglévő, használatba adott
ingóságokat a használatba adónak kell visszaadni,
b) a társulás tulajdonába adott, természetben meglévő ingóságokat természetben kell a
tulajdonba adónak visszaadni.
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5.

Természetben a vagyontárgy akkor adható ki, ha az a feladatellátást nem veszélyezteti.

6.

A társulási megállapodás tag általi felmondása esetén a volt taggal a fentiekkel azonos
eljárási rend szerint kell elszámolni.

7.

Amennyiben a Társulás állami támogatásban részesült, és a társulásból való kilépés
eredményeként a társulás már nem felel meg a támogatáshoz meghatározott
feltételeknek, úgy a kiváló önkormányzat(ok) köteles(ek) a kiválással összefüggésben
felmerült többletköltséget (pl. foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével
kapcsolatos többletkiadások) a Társulásnak megtéríteni. Ezen összeg megtérítésére a
jelen társulási megállapodás azonnali beszedési megbízás szabályai az irányadóak.
X. Záró rendelkezések

1.

Ezen Társulási megállapodás a társult tagok mindegyikének aláírását követő napon
válik érvényessé, 2013. július 1. napján lép hatályba, ha azt valamennyi képviselőtestület minősített többséggel hozott határozatával elfogadta, és a társulást a Magyar
Államkincstár illetékességgel rendelkező igazgatósága nyilvántartásba vette.

2.

A Társulási megállapodás az érintett önkormányzatok képviselő-testületének
jóváhagyó határozatával együtt érvényes.

3.

A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy
a) a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
b) a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi
hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. Az erről szóló határozati kivonat
megküldésével a székhely önkormányzat polgármesterét értesíteni kell.

4.

A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ közös fenntartására kötött Társulási
Megállapodás (és annak valamennyi módosítása) helyébe 2013. július 1. napjától jelen
társulási megállapodás lép.

5.

Jelen társulási megállapodást a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak fel kell
terjeszteni, melyről a székhely önkormányzat jegyzője gondoskodik.

6.

A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.

7.

A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a Veszprémi Törvényszék
dönt. Vitás kérdésben illetve a kereset benyújtása előtt bármelyik képviselő-testület
kérheti önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság
állásfoglalását.
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Ajka Város Önkormányzatának
képviseletében

Schwartz Béla
polgármester

Szőc Község Önkormányzatának
képviseletében:
Németh Balázs
polgármester
Úrkút Község Önkormányzatának
képviseletében :
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Halimba Község
Önkormányzatának
képviseletében
Tóbel János
polgármester

Öcs Község Önkormányzatának
képviseletében:
Mészáros Tamás
polgármester

melléklet

Alapító okirat
(egységes szerkezetben)
A Térségi Családsegítő és Gyermekvédelmi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §
(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv neve: Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Adószáma:
KSH statisztikai számjele:
Bankszámla száma:
Alapítás dátuma: 2013. július 1.
A költségvetési szerv székhelye, címe: 8400 Ajka, Móra F. utca 7.
Telephelyei, címe:
8452 Halimba, Ady u. 15.
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8292 Öcs, Béke u. 35.
8452 Szőc, Kossuth u. 14.
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
A költségvetési szerv közfeladata:
Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások, valamint egyéb
szociális ellátás bentlakás nélkül.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-a
szerinti házi segítségnyújtás, 64. §-a szerinti családsegítés, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXi. törvény 39.- 40.§-ai szerinti
gyermekjóléti szolgáltatás és szolgálat, a 49. §-a szerinti helyettes szülőnél elhelyezettek
ellátása.
a) alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:
889900 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
b) alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
889201-1 Gyermekjóléti Szolgáltatás
879017-1 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
889922-1 Házi segítségnyújtás
889924-1 Családsegítés
c) vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A költségvetési szerv illetékességi területe, működési köre:
Működési területe a Térségi Családsegítő és Gyermekvédelmi Társulás Társulási
Megállapodása alapján Ajka város, Halimba, Öcs, Szőc és Úrkút községek közigazgatási
területe.
Az intézmény kapacitása, férőhelyek száma:
A mindenkori működési engedély szerint.
A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének megnevezése,
székhelye:
A Térségi Családsegítő és Gyermekvédelmi Társulás Társulási Tanácsa
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
8. A fenntartó neve és székhelye:
A Térségi Családsegítő és Gyermekvédelmi Társulás Társulási Tanácsa
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8400 Ajka, Szabadság tér 12.
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv az
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy.
11. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetője az igazgató, akit - pályázat alapján – a Társulási Tanács
határozott időre bíz meg, vagy nevez ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
alapján. A vezető tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója: a Térségi Családsegítő
és Gyermekvédelmi Társulás Társulási Tanácsa.
12.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról), egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (2012. évi I. törvény a
Munka Törvénykönyvéről, valamint az 1959. évi IV. törvény a Polgári
Törvénykönyvéről).

13. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:
A költségvetési szerv vezetője, az intézmény igazgatója, látja el az intézmény
képviseleti jogkörét és a munkáltatói jogkörét. Távolléte esetén a Szervezeti és
Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók.

Ajka, 2013. július 1.
…………………………….
a Társulási Tanács elnöke
Záradék
Az Alapító Okiratot a Térségi Családsegítő és Gyermekvédelmi Társulás Társulási Tanácsa
…./2013. () számú határozatával, a Társulás tagjai:
Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ……../2013. () Kt. számú határozatával
Halimba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a………/2013. (). Számú határozatával
Öcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a………/2013. (). Számú határozatával
Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a………/2013. (). Számú határozatával
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Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a………/2013. (). Számú határozatával
2013. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá.
polgármester
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Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: Döntés az árvízkárosultak és az árvízi védekezés önkormányzati
támogatásáról
ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testülete 2013. június 13-ai rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felkérést küldött a
tagönkormányzatok felé, hogy lehetőség szerint támogassák a Duna melletti
településen élő lakosokat, településeket. Az ajánlás tartalmaz is irányszámot,
amely 50-100 Ft körüli összeg lakosonként számítva.
Az árvízi védekezés és a veszély elhárulta utáni helyreállítás óriás mértékű anyagi
kötelezettséget jelent a bajba jutott településeknek.
Az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására a Magyar
Államkincstárnál létrehoztak külön számlaszámot, amelyre várják a felajánlásokat.
Javaslom, hogy önkormányzatunk is nyújtson anyagi támogatást a gazdasági
tartalék terhére.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését.
Úrkút, 2013. június
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
I.
1.) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna áradása miatti
árvízvédelmi munkálatok és a keletkezett károk helyreállításának támogatására
….......Ft, pénzügyi hozzájárulást biztosít az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében, a gazdasági tartalék terhére.
Felelős: polgármester,
Határidő: azonnal,
II.
1.) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta
és nem ért egyet az árvízkárosultak anyagi támogatásával.

