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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület már többször foglalkozott a jogutód nélkül megszüntetett
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központot 2015. december
31-ig fenntartó Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetésével.
Legutoljára a szeptember 5-i rendkívüli ülésen fogadta el a megszüntető megállapodást
a képviselő-testület, a megszüntetés időpontjaként 2017. szeptember 30-a lett
meghatározva, és abban a Társulást megillető jogosultságok és követelések, valamint a
Társulást terhelő kötelezettségek tekintetében a Társulás jogutódjaként eljáró
önkormányzatként Dombóvár Város Önkormányzata lett kijelölve, miután a társulási
megállapodás úgy rendelkezik, hogy a Társulás megszűnése esetén a Társulást
megillető jogosultságok és követelések, valamint a Társulást terhelő kötelezettségek
tekintetében a Társulás jogutódjaként eljáró önkormányzatot maguk közül kijelölik. A
függő ügyek is azt támasztották alá, hogy ésszerűbb a jogtóddal való megszüntetésről
rendelkezni.
Szeptember folyamán a többi tagönkormányzat képviselő-testülete is meghozta a
szükséges döntést, október végére valamennyi polgármester aláírásával látta el a
megállapodást, amely november elején beküldésre került a Magyar Államkincstárhoz
annak érdekében, hogy a Társulást törölje a törzskönyvi nyilvántartásból. A Magyar
Államkincstár a hiánypótló végzésében azt az észrevételt tette a Polgári
Törvénykönyvre alapozva, hogy egy önkormányzati társulásnak csak egy másik ilyen
társulás lehet jogutódja, önkormányzat nem. Sajnos nyár folyamán az Államkincstár
elzárkózott az egyeztetéstől a megszüntetés részleteit illetően, így nem tudtuk
megelőzni, hogy ismét foglalkozni kelljen ezzel az üggyel.
Az állami szerv álláspontjára tekintettel indokolt újabb döntést hozni a
megszüntetéssel összefüggésben, újra elfogadni a megszüntető megállapodást és újabb
megszüntető időpontot meghatározni. Ez utóbbi vonatkozásban az év végét célszerű
meghatározni. Ami a megszüntetés módját illeti, az jogutód nélküli lenne azzal, hogy a
Társulásnak a megszűnése időpontjában fennálló magánjogi jogainak gyakorlására és
kötelezettségeinek teljesítésére Dombóvár Város Önkormányzata a kijelölt szervezet.
Az ősz folyamán a Társulást érintően történt egy fontos változás, jogerős ítélet
született a megszűnt a társulás által a 2015. év végéig fenntartott és jogutód nélkül
megszűnt „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ volt vezetője, Forrayné Csete
Emília által a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény ellen indított
munkaügyi perben. Az év elején született elsőfokú ítélet megállapította, hogy fennáll a
munkáltatói jogutódlás és a bíróság az alperes Dombóvári Egyesített Humán
Szolgáltató Intézményt kötelezte vezetői megbízás jogellenes megszüntetése jogcímen
300.000,- Ft, közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése jogcímen 835.000,Ft, továbbá 155.000,- Ft perköltség megfizetésére. Az elsőfokú ítélet ellen az alperes
Dombóvári ESZI jogi képviselője útján (Halmos Ügyvédi Iroda) fellebbezést nyújtott
be, a Szekszárdi Törvényszék a másodfokú eljárásban megerősítette az elsőfokú
döntést, de annyiban változtatott rajta, hogy a vezetői megbízás tekintetében nem áll
fenn a jogutódlás, vagyis a 300 ezer forintos követelés nem jogos, és a perköltséget is
2

csökkentette. A jogerős döntés alapján a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény köteles Forrayné Csete Emília részére a közalkalmazotti jogviszonya
jogellenes megszüntetése jogcímen 835.000,- Ft megfizetésére 130.000,- Ft
perköltséggel együtt. A megszüntetésre kerülő Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató
Társulás Társulási Tanács 8/2017. (V. 31.) Tt. határozatában úgy döntött, hogy
pervesztesség esetén a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt terhelő
jogkövetkezmények a Társulást terhelik és a fizetési kötelezettségek a megszűnt
Társulás bankszámlájáról a Dombóvár Város Önkormányzata számára átutalt
pénzösszegből fedezhetők; a Társulás számláján egyébként rendelkezésre áll a
szükséges fedezet. Ehhez szükség van a Társulás mielőbbi megszüntetésére, de addig a
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménynek helyt kell állnia a volt
intézményvezető felé. Ezért javaslom, hogy a szükséges fedezetet az önkormányzat
átmeneti jelleggel biztosítsa az intézmény részére, és a Társulás megszűnése után a
Társulástól átjövő pénzösszegből az önkormányzat megkapja a kifizetett összeget.
A fentiek alapján a megszüntetést elfogadó újabb határozat elfogadását
indítványozom, illetve a Dombóvári ESZI részére a jogerős ítélet szerint kifizetendő
összegre a fedezet biztosítását.
I. Határozati javaslat
a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése
értelmében a Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei
mindegyikének a Társulás megszüntetésére irányuló döntése alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 167/C. § (3) bekezdés b) pontja és 167/E. § (3) bekezdés d) pontja szerint,
a mellékelt megállapodással jogutód nélkül megszüntetésre kerüljön 2017.
december 31-vel. A Képviselő-testület egyetért továbbá azzal, hogy a Társulásnak
a megszűnése időpontjában fennálló magánjogi jogainak gyakorlására és
kötelezettségeinek teljesítésére kijelölt önkormányzat Dombóvár Város
Önkormányzata legyen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető megállapodás
aláírására és a további szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére.
2. A Képviselő-testület a 368/2017. (IX. 5.) Kt. határozatát visszavonja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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II. Határozati javaslat
a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény részére fedezet
biztosításáról munkaügyi perben született ítéletből származó fizetési
kötelezettségekre
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató Intézmény részére fedezetet biztosít az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséből a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulásnak átadott intézményfinanszírozásában a jogutód nélkül megszüntetett
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ intézményvezetője
által indított munkaügyi per alapján az intézményt a jogerős ítélet szerint terhelő
fizetési kötelezettségek teljesítésére.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Kiss Béla
alpolgármester
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