4. számú előterjesztés

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Tárgy:

A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Önkormányzati Iroda

Tárgyalta:

Humán Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Forrayné Csete Emília igazgató, „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.)
91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a Szoctv-ben meghatározott ellátási
kötelezettségének
- szolgáltató, intézmény fenntartásával,
- szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban való részvétellel, vagy
- szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött feladat átvállalására kötött
megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tesz eleget.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) 96. § szerint a települési önkormányzat a Gyvt-ben meghatározott személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást – a több önkormányzat illetékességi
területére kiterjedő
intézményi ellátási kötelezettség,
valamint annak
figyelembevételével, hogy a települési önkormányzatok a személyes gondoskodás
keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek
átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ
működtetését társulás útján is biztosíthatják, más szervvel, személlyel kötött ellátási
szerződés útján, illetve társulásban is biztosíthatja.
A Dombóvári kistérség önkormányzatai (Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős,
Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Kaposszekcső, Jágónak, Kocsola, Kurd, Nak,
Szakcs, Lápafő, Várong) Dombóvár Város Önkormányzata gesztorságával jogi
személyiség nélküli társulást hoztak létre a Szoctv-ben és a Gyvt-ben meghatározott
kötelező, valamint önként vállalt szolgáltatások, ellátások biztosítására. A társult
önkormányzatok a társulás feladatainak ellátására közös fenntartású intézményt
alapítottak a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központot. Az
intézményen belül működik a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona
és a Biztos Kezdet Gyerekház.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
IV. fejezete tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó
rendelkezéseket. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak
abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a
polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb,
célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. A Mötv.
átmeneti rendelkezési előírják, hogy a 2013. január 1. előtt kötött társulási
megállapodásokat az önkormányzatok kötelesek 2013. június 30-ig felülvizsgálni és a
törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani.
A Mötv. alapján a jogi személyiségű társulás döntéshozó szerve a társulási tanács,
amelyet a társult önkormányzatok által delegált tagok alkotnak. A társulási tanács
tagjai a társulási megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. A
társulási tanács döntéseit határozattal hozza. A társulási tanács tagjai közül elnököt
választ és alelnököt választhat, döntéseinek előkésztése, végrehajtásuk szervezése
érdekében bizottságokat alakíthat. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait

(döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a
társulás székhelyének önkormányzati hivatala látja el. A társulás a feladatkörébe
tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet,
nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.
A társult önkormányzatokat levélben kértem, nyilatkozzanak arról, hogy 2013. július
1-től kívánnak-e Dombóvárral jogi személyiségű társulás keretében együttműködni a
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
intézmény fenntartásában szociális és gyermekvédelmi feladataik ellátására.
Döbrököz Község Önkormányzata csak a kötelező szociális és gyermekvédelmi
feladatai ellátását kívánja a társuláson keresztül biztosítani. Dalmand továbbra is a
társulásban kívánja ellátni a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgálat alapfeladatait. Kurd, Csibrák és Gyulaj községek tervezik a társulásból való
kilépést 2013. július 1. napjával, a döntésük meghozatalához adatszolgáltatást kértek a
települések tekintetében a 2012. évi pénzügyi teljesítésről, illetve egyeztetést kértek a
társulás tagjaival. Kapospula, Nak és Attala községek úgy határoztak, hogy a
társulásban továbbra is részt kívánnak venni azzal a feltétellel, hogy a társulás és az
általa fenntartott intézmény szolgáltatásai közül csak azokat kívánják igénybe venni,
amelyek a jogszabályok alapján a településen kötelezően biztosítandóak, az intézmény
működéséhez kizárólag az igénybe vett szolgáltatások után hajlandóak megfizetni az
önkormányzati hozzájárulást. Csikóstőttős úgy határozott, hogy tagja kíván maradni a
társulásnak és a közösen fenntartott intézmény keretei között kívánja biztosítani a
településen a kötelező szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat. A társulás többi
tagjától nem érkezet nyilatkozat.
A társulás által a települések részére nyújtott szolgáltatások fenti nyilatkozatoknak
megfelelő módosítása a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ működési engedélyeinek módosítását is jelenti, amelyhez a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának véleményét előzetesen ki kell kérni,
amelynek ügyintézési határideje 30 nap. A társulás tagjai között további
egyeztetéseket igényel, hogy az egyes települések mely szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásokat kívánják a társulásban és a közösen fenntartott intézményben igénybe
venni, illetve biztosítani a településen.
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2.
melléklete alapján, ha a szociális és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok
ellátásáról társulás gondoskodik, a kiegészítő szabályok szerint magasabb összegű
állami támogatás (normatíva) igényelhető, ezért indokolt a társulás fenntartása.
Fentiek figyelembe vételével kérem a társulási megállapodás elfogadását.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt felülvizsgálati
kötelezettségnek eleget téve a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ Társulást jogi személyiségű társulássá alakítja 2013.
július 1-től, azzal, hogy a társulási tanácsra vonatkozó rendelkezések a társulás
tisztségviselőinek megválasztása érdekében aznap lépnek hatályba, amikor
valamennyi tag jóváhagyta a módosítást. A „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ fenntartója 2013. július 1-től a jogi
személyiséggel rendelkező Társulás.
A Képviselő-testület a társulási megállapodás módosítását a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2. A Képviselő-testület a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ Társulás társulási tanácsába tagjai közül ……………………….
képviselőt delegálja, a delegált akadályoztatása esetén általa a képviselő-testület
tagjai közül meghatalmazott képviselő jár el.
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Melléklet
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula,
Kaposszekcső, Jágónak, Kocsola, Kurd, Nak, Lápafő, Szakcs, Várong települési
önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 43. § és a
helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 8. § alapján jogi személyiség nélküli társulást alapítottak a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 60.§, 63. §, 64. §, 65/A.. §, 65/C. §-aiban meghatározott szociális
alapellátások, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40. §, 41. §, 45. §-aiban
meghatározott gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmény közös fenntartására.
Társult önkormányzatok a társulási megállapodást felülvizsgálták és azt a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) IV. fejezetének megfelelően a jelen egységes szerkezetben
módosították.
1. A társulás neve, székhelye, tagjai
1.1. A Társulás neve, székhelye és telephelye:
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás (a
továbbiakban: Társulás).
Székhelye: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Telephelye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 8.
1.2. A Társulás tagjai, székhelye és lakosságszáma 2013. január 1-jén:
Attala Község Önkormányzata
7252 Attala, Kossuth L. u. 15.
Lakosságszáma: 851 fő
Csibrák Község Önkormányzata
7225 Csibrák, Fő u. 52.
Lakosságszáma: 346 fő
Csikóstőttős Község Önkormányzata
7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.
Lakosságszáma: 877 fő
Dalmand Község Önkormányzata
7211 Dalmand, Hősök tere 5.
Lakosságszáma: 1320 fő
Dombóvár Város Önkormányzata

7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Lakosságszáma: 19.425 fő
Döbrököz Község Önkormányzata
7228 Döbrököz, Páhy u. 45.
Lakosságszáma: 2016 fő
Gyulaj Község Önkormányzata
7227 Gyulaj, Szent Imre tér 1.
Lakosságszáma: 1018 fő
Jágónak Község Önkormányzata
7357 Jágónak, Kossuth L. u. 22.
Lakosságszáma: 257 fő
Kapospula Község Önkormányzata
7251 Kapospula, Béke tér 21.
Lakosságszáma: 878 fő
Kaposszekcső Község Önkormányzata
7361 Kaposszekcső, Táncsics u. 30.
Lakosságszáma: 1527 fő
Kocsola Község Önkormányzata
7212 Kocsola, Kossuth L. u. 59.
Lakosságszáma: 1317 fő
Kurd Község Önkormányzata
7226 Kurd, Petőfi u. 11.
Lakosságszáma: 1238 fő
Lápafő Község Önkormányzata
7214 Lápafő, Kossuth L. u. 67.
Lakosságszáma: 175 fő
Nak Község Önkormányzata
7215 Nak, Fő u. 52.
Lakosságszáma: 583 fő
Szakcs Község Önkormányzata
7213 Szakcs, Kossuth L. u. 67.
Lakosságszáma: 916 fő
Várong Község Önkormányzata
7214 Várong, Mező I. u. 1.
Lakosságszáma: 164 fő.

1.3. A Társulás működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területe, a
Családok Átmeneti Otthona és a helyettes szülői hálózat esetében Magyarország
területe.
1.4. A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
1.5. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2. A társulás feladat- és hatásköre
2.1. A Társulás célja a társult önkormányzatok törvényben meghatározott kötelező és
önként vállalt szociális és gyermekvédelmi feladatainak ellátása intézmény
fenntartásával, a feladatellátás fajlagos költségeinek csökkentése, a feladatok
megvalósítása magas szakmai és ellátási színvonalon.
2.2. A Társulás feladata Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
önkormányzati feladatkörben a Szoctv. 60.§, 63.§, 64.§, 65/A. §, 65/C. §-aiban foglalt
szociális alapellátások, valamint a Gyvt. 38/A. §, 39. §, 40. §, 41. §, 45. §, 49. § és 51.
§-aiban nevesített gyermekjóléti szolgálat és gyermekvédelmi alapellátások
biztosítása.
2.3. Az alábbi önkormányzatok kizárólag a Szoctv. és a Gyvt. alapján kötelező
szociális és gyermekvédelmi feladataik ellátását biztosítják a Társuláson keresztül:
a) Attala Község Önkormányzata: házi segítségnyújtás (Szoctv. 86. § (1)
bekezdés c) pontja), gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 94. § (2a) bekezdés).
b) Csibrák Község Önkormányzata: házi segítségnyújtás (Szoctv. 86. § (1)
bekezdés c) pontja), gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 94. § (2a) bekezdés).
c) Csikóstőttős Község Önkormányzata: házi segítségnyújtás (Szoctv. 86. § (1)
bekezdés c) pontja), gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 94. § (2a) bekezdés).
d) Döbrököz Község Önkormányzata: házi segítségnyújtás (Szoctv. 86. § (1)
bekezdés c) pontja), gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 94. § (2a) bekezdés),
családsegítés (Szoctv. 86. § (2) bekezdés a) pontja).
e) Gyulaj Község Önkormányzata: házi segítségnyújtás (Szoctv. 86. § (1)
bekezdés c) pontja), gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 94. § (2a) bekezdés).
f) Jágónak Község Önkormányzata: házi segítségnyújtás (Szoctv. 86. § (1)
bekezdés c) pontja), gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 94. § (2a) bekezdés).
g) Kapospula Község Önkormányzata: házi segítségnyújtás (Szoctv. 86. § (1)
bekezdés c) pontja), gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 94. § (2a) bekezdés).
h) Kaposszekcső Község Önkormányzata: házi segítségnyújtás (Szoctv. 86. §
(1) bekezdés c) pontja), gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 94. § (2a) bekezdés).
i) Kurd Község Önkormányzata: házi segítségnyújtás (Szoctv. 86. § (1)
bekezdés c) pontja), gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 94. § (2a) bekezdés).
j) Nak Község Önkormányzata: házi segítségnyújtás (Szoctv. 86. § (1) bekezdés
c) pontja), gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 94. § (2a) bekezdés).

2.4. Dombóvár Város Önkormányzata a Szoctv. és a Gyvt. alapján kötelező és önként
vállalt, a 2.2. pontban felsorolt szolgáltatások ellátását biztosítja a Társuláson
keresztül.
2.5. A Társulás tevékenységi köre:
Szakágazati besorolás: 889900 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül
889201
Gyermekjóléti szolgáltatás
889922
Házi segítségnyújtás
889924
Családsegítés
889925
Támogató szolgáltatás
889928
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
879017
Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
879019
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
889926
Közösségi
szolgáltatás
(kivéve:
szenvedélybetegek
alacsonyküszöbű ellátása).
2.6. A Társulás a 2.2. pontban meghatározott feladatai közül minden tag részére
biztosítja a következő szolgáltatásokat és ellátásokat:
a) házi segítségnyújtás (ellátási területe: Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand,
Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Kaposszekcső, Jágónak, Kocsola,
Kurd, Nak, Lápafő, Szakcs, Várong közigazgatási területe)
b) gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat (ellátási területe: Attala,
Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula,
Kaposszekcső, Jágónak, Kocsola, Kurd, Nak, Lápafő, Szakcs, Várong
közigazgatási területe).
2.7. A Társulás a 2.2. pontban meghatározott feladatai közül a következő
szolgáltatásokat a tagok közül csak az alábbiak számára biztosítja:
a) Biztos Kezdet Gyerekház: Dombóvár Város Önkormányzata, ellátási
területe: Dombóvár közigazgatási területe,
b) gyermekek átmeneti gondozása:
ba) helyettes szülői hálózat: Dombóvár Város Önkormányzata, ellátási
területe Dombóvár közigazgatási területe
bb) családok átmeneti otthona: Dombóvár Város Önkormányzata, ellátási
területe elsősorban Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand,
Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd,
Lápafő, Nak, Szakcs, Várong közigazgatási területe, üres férőhely esetén
Magyarország közigazgatási területe,
c) tanyagondnoki szolgálat: Dombóvár Város Önkormányzata, ellátási területe:
Dombóvár közigazgatási területéhez tartozó Mászlony, Szilfás, Szarvasd,
Kiskonda és Nagykonda puszták,
d) családsegítés: Dombóvár Város Önkormányzata, Döbrököz Község
Önkormányzata, Dalmand Község Önkormányzata, Kocsola Község

Önkormányzata, Lápafő Község Önkormányzata, Szakcs Község
Önkormányzata, Várong Község Önkormányzata; ellátási területe Dombóvár,
Döbrököz, Dalmand, Kocsola, Lápafő, Szakcs és Várong közigazgatási területe,
e) közösségi ellátások: Dombóvár Város Önkormányzata, ellátási területe
Dombóvár közigazgatási területe,
f) támogató szolgáltatás: Dombóvár Város Önkormányzata, ellátási területe
Dombóvár közigazgatási területe.
2.8. A Társulás, illetve az általa fenntartott intézményen keresztül nyújtott
szolgáltatások a Szoctv., a Gyvt., valamint a dombóvár Város Önkormányzata
szociális szolgáltatásokról és a helyi gyermekvédelemről szóló mindenkor hatályos
önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek szerint vehetők igénybe.
3. Közös fenntartású intézmény
3.1. A Társulás 2. pontban meghatározott feladatait a tagok által közösen fenntartott
intézmény látja el:
A Társulás által fenntartott intézmény neve:
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ (a
továbbiakban: Intézmény)
Rövidített neve: „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ.
Székhelye: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Telephelye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 8. (42/A/3 és 42/A/2 hrsz).
3.2. Az Intézmény felett az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az
Intézmény irányító szerve a Társulási Tanács.
3.3. Az Intézmény jogi személy, gazdálkodási besorolása és az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából önállóan működő költségvetési szerv, az
Intézmény gazdálkodási és pénzügyi feladatait az irányító szerv által kijelölt
költségvetési szerv, Dombóvár Város Önkormányzata költségvetési szerveként
működő Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el.
3.4. Az intézmény vezetőjét (igazgató) nyilvános pályázati eljárás során a Társulási
Tanács a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet szerint bízza meg. Az intézményvezető
megbízásához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek véleménye szükséges.
Az igazgató felett a kinevezéssel, felmentéssel kapcsolatos munkáltatói jogokat a
Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja.
4. A társulás döntéshozó szerve
4.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsba a társult
önkormányzatok képviselő-testületei egy-egy tagot delegálnak.

4.2. A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik.
4.3. A Társulási Tanács határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint
felével rendelkező tag, de legalább 9 fő jelen van.
4.4. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A határozat elfogadásához
legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok
szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát (egyszerű többség). A minősített többséghez legalább annyi tag igen
szavazata szükséges, amely meghaladja az összes tag szavazatának több mint felét és
az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.
4.5. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt
a) a társulásból való kizárásról,
b) költségvetéséről, a költségvetés végrehajtásáról,
c) a szervezeti és működési szabályzatáról,
d) a hatáskörébe utalt választásról, kinevezésről, vezetői megbízásról,
e) a közös fenntartású intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről,
f) a közös fenntartású intézmény alapító okiratának elfogadásáról, módosításáról,
g) a közös fenntartású intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai
programjának, valamint házirendjének jóváhagyásáról.
4.6. A Társulási Tanács tagjai közül határozatlan időre elnököt választ, az elnök
helyettesítésére alelnököt választ. A Társulást az elnök képviseli, a Társulás nevében
nyilatkozattételre az elnök jogosult. Az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel
az alelnök helyettesíti.
4.7. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében
bizottságokat alakíthat.
4.8. A Társulás szervezetét és működésének részletes szabályait a szervezeti és
működési szabályzata határozza meg.
5. A társulás tagjainak jogai és kötelezettségei
5.1. A Társulás tagja
a) képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak és
feladatainak meghatározásában,
b) igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét,
c) részt vehet a Társulás döntéseinek előkészítésében,
d) a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben javaslatot tehet, döntést
kezdeményezhet.
5.2. A Társulás tagja köteles
a) A Társulás Megállapodás rendelkezéseit betartani,

b) Képviselője útján részt venni a Társulás munkájában, a Társulás céljainak és
feladatának teljesítését elősegíteni,
c) A Társulási Megállapodásban vállalt kötelezettségeket teljesíteni,
d) A Társulás határozatait végrehajtani,
e) A Társulás feladatkörébe tartozó adatokat és információkat a Társulás részére
továbbítani.
6. A társulás vagyona, a költségek viselése
A társulás vagyona
6.1. A Társulás a jelen Társulási Megállapodás aláírásakor saját vagyonnal nem
rendelkezik, a társult önkormányzatok a Társulás tulajdonába vagyont nem adnak át.
6.2. Az Intézmény működésére szolgáló épület felszerelései és ingóságai Dombóvár
Város Önkormányzata tulajdonában állnak. A házi segítségnyújtás, családsegítő, és
gyermekjóléti szolgálati feladatok helyben történő ellátása érdekében a társult
képviselő-testületek önkormányzati hivatalukban vagy más közösségi célt szolgáló
épületükben egy-egy helyiség használatát biztosítják. A helyiség rendeltetésszerű
használatához szükséges berendezési és felszerelési tárgyak beszerzéséről saját
költségvetésük terhére gondoskodnak. A Társulás megszűnése esetén a többi tag
ezekre a vagyontárgyakra tulajdoni igényt nem támaszt.
6.3. A Társulás időtartama alatt szerzett vagyon és vagyonszaporulat annak az
önkormányzatnak a tulajdonába kerül, amelyik annak fedezetét biztosította. A
pályázati támogatással elnyert vagyon vagy vagyonszaporulat a támogató rendelkezése
szerint illeti meg a Társulást.
A társulás működésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás
6.4. A Társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként a
mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott normatív állami hozzájárulás továbbá a társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel - a kiegészítő állami
hozzájárulás szolgál.
6.5. A Társulás által fenntartott Intézmény költségvetése a Társulás költségvetésének
részét képezi, amelyet a társult önkormányzatok előzetes egyeztetés után képviselőtestületi határozattal fogadnak el.
6.6. A társult önkormányzatok képviselő-testületei az intézmény fenntartásával járó,
gazdasági és intézményvezetési kiadásokat is magában foglaló, állami normatív
hozzájárulásokkal és támogatásokkal nem fedezett, valamint a Társulás saját
bevételein és pénzmaradványán felüli többletköltségeihez a Társulás által elvégzett
feladatok arányában járulnak hozzá.

6.7. A feladatarányos költségmegosztás alapja a Társulás által az előző félévben
elvégzett feladatok költségeinek - a társult önkormányzatok közigazgatási területén
elvégzett szolgáltatásokra, valamint a társult önkormányzatok lakosai részére elvégzett
szolgáltatásokra történő - szétosztása.
6.8. A többletköltséget az évi költségvetési rendelet előkészítése során az előző évben
elvégzett szolgáltatások feladatmutatói alapján mutatja ki a Társulás, mely összeget a
társult önkormányzatokkal köteles egyeztetni. Társulás az első félévi tényleges
feladatmutatók alapján a többletköltség felosztását módosítja augusztus 15-ig. A
Társulás a tagönkormányzatok által teljesített pénzügyi hozzájárulással – kimutatva a
kapott normatív támogatások és hozzájárulások összegét és a normatívával nem
fedezett többletköltségeket – minden év április 30-ig köteles elszámolni.
6.9. A társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás részére a
rájuk eső többletköltség arányos részét negyedévente, a következő negyedév 15.
napjáig megfizetik.
6.10. A társult önkormányzatok a Társulás működésével kapcsolatos költségekhez az
általuk képviselt település tárgyév január 1-i lakosságszámának arányában működési
hozzájárulást fizetnek, melynek előirányzatát költségvetési rendeletükben biztosítják
és tárgyév április 30-ig a Társulás részére egy összegben átutalják.
6.11. A társult önkormányzatok által vállalt, 6.6.-6.10. pontban meghatározott fizetési
kötelezettség nem teljesítése esetére a Társulás tagjai irányadó eljárásként azonnali
beszedési megbízás (inkasszó) alkalmazásában állapodnak meg. Az azonnali beszedési
megbízást a Társulás elnöke nyújthatja be a társult önkormányzat mulasztása esetén a
hozzájárulás esedékessé válását követő két eredménytelen felszólítást követő 15 napon
belül.
6.12. Az Intézmény igazgatója a költségvetési szervek gazdálkodására mindenkor
hatályos szabályok szerint köteles eljárni.
Az intézményi térítési díjak meghatározása
6.13. A társult önkormányzatok a Szoctv. 92. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a
Gyvt. 26. § (3) bekezdésében felhatalmazása alapján a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet alkotására Dombóvár Város Önkormányzatát jelölik ki. A.
pontban foglalt személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételére, a
fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelkezéseket a Társulás tagjai tekintetében
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról
és a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati
rendelete tartalmazza.
7. A társulás ellenőrzésének rendje

7.1. A Társulás működésének törvényességi felügyeletét a Mötv. 132-142. § szerint az
illetékes megyei kormányhivatal látja el.
7.2. A Társulás elnöke évente legalább egy alkalommal a Társulás működéséről
beszámol a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. Az Intézmény igazgatója
évente egy alkalommal beszámol a Társulási Tanácsnak az Intézmény működéséről.
7.3. A Társulás munkaszervezeti feladatait Dombóvár Város Önkormányzatának
önkormányzati hivatala (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal) látja el, így
különösen a Társulási Tanács üléseinek előkészítése, dokumentálása, a költségvetés és
a költségvetés végrehajtása, az állami normatívák igénylése és elszámolása.
7.4. A Társulás és az Intézmény belső ellenőrzését a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal látja el. Az Intézmény gazdálkodására, ellenőrzésére,
elszámolására, jogaira és kötelezettségeire Dombóvár Város Önkormányzatának
rendeletei és szabályzatai alkalmazandóak.
7.5. A Társulási Tanács elé kerülő pénzügyi-gazdálkodási tárgyú előterjesztéseket
Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága, a szakmai tárgyú
előterjesztéseket Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága előzetesen
véleményezi.
8. A társulási megállapodás módosítása, felmondása
A társulási megállapodás módosítása
8.1. A társult önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához,
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.
8.2. A társulási megállapodás módosítását bármelyik tag kezdeményezheti, arról a
társult önkormányzatok minősített többséggel döntenek.
A társuláshoz való csatlakozás
8.3. A Társuláshoz bármely önkormányzat csatlakozhat, amely elfogadja a társulási
megállapodásban foglaltakat. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával
lehet, a társuláshoz való csatlakozásról legalább 6 hónappal korábban, minősített
többséggel kell dönteni, erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A csatlakozási
szándékról hozott határozatnak tartalmaznia kell, hogy a csatlakozni kívánó
önkormányzat a jelen társulás megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek
ismeri el és vállalja a Társulás feladatának teljesítéséhez a rá eső pénzügyi
hozzájárulás megfizetését. A csatlakozás elfogadásához valamennyi társult
önkormányzat minősített többséggel hozott döntése (egyetértése) szükséges.
A társulásból való kiválás

8.4. A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, a kiválásról legalább 6
hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni, erről a Társulási Tanácsot
értesíteni kell. A társulási megállapodásév közbeni felmondása a társult
önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott hozzájárulása
esetén gyakorolható, azzal válik érvényessé.
8.5. A Társulásból kiváló tag köteles a tárgyévi hozzájárulás-fizetési kötelezettségét
teljesíteni, valamint a kiválással a Társulásnak okozott kárt megtéríteni.
A társulásból való kizárás
8.6. A Társulás Tanács minősített többséggel hozott határozattal a naptári év utolsó
napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt a tagot, amely a jelen társulási
megállapodásban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget és ezzel a Társulás vagy
az Intézmény működését veszélyezteti. A kizárást megelőzően az érintett tagot
legalább két alkalommal határidő tűzésével fel kell hívni kötelezettségei teljesítésére.
8.7. A Társulásból való kizárás alkalmazása tekintetében fontos oknak minősül:
a) ha a tag a jelen megállapodás alapján megállapított pénzügyi hozzájárulást
legalább 3 alkalommal nem utalja át a megadott határidőben,
b) a tag az Intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési
(rendeletalkotási, határozathozatali) kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve
azt megelőzően a társult önkormányzatokkal nem egyeztet.
A társulás megszűnése
8.8. A tagok jelen társulási megállapodást határozatlan időre kötik.
8.9. A Társulás megszűnik:
a) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
b) ha a társult önkormányzatok minősített többséggel hozott döntéssel a Társulást
megszüntetik,
c) a törvény erejénél fogva,
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
8.10. A Társulási Megállapodást a tagok közös megegyezéssel megszüntethetik.
8.11. A Társulás megszűnése, a Társulásból való kiválás, kizárás esetén a Társulás
vagyonát, illetve a Társulás vagy az Intézmény használatába adott vagyont a Társulás
azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta.
8.12. A Társulásból való kiválás esetén a vagyontárgynak a kiváló tag részére történő
kiadását 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása a Társulás
működését veszélyeztetné. Ebben az esetben a kivált tagot használati díj illeti meg.

8.13. A Társulásból megszűnése, a Társulásból való kiválás, kizárás esetén a tagok
kötelesek egymással elszámolni, erről külön megállapodásban rendelkeznek.
9. Záró rendelkezések
9.1. Jelen Társulási Megállapodás 2013. július 1-jén lép hatályba.
9.2. A Társulás tagjai kötelesek a Társulási Tanácsba delegált képviselőik
személyében bekövetkezett változást 30 napon belül a Társulás elnökének bejelenteni.
9.3. A Társulás tagjai között a Társulás működésével kapcsolatban felmerült vitás
kérdésekben a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.
9.4. A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mötv. és a
Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
ZÁRADÉK
A Társulási Megállapodást a társult
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.

önkormányzatok

képviselő-testületei

Önkormányzat:

Képviselő-testületi határozat száma:

Attala Község Önkormányzata
Csibrák Község Önkormányzata
Csikóstőttős Község Önkormányzata
Dalmand Község Önkormányzata
Dombóvár Város Önkormányzata
Döbrököz Község Önkormányzata
Gyulaj Község Önkormányzata
Jágónak Község Önkormányzata
Kapospula Község Önkormányzata
Kaposszekcső Község Önkormányzata
Kocsola Község Önkormányzata
Kurd Község Önkormányzata
Lápafő Község Önkormányzata
Nak Község Önkormányzata
Szakcs Község Önkormányzata
Várong Község Önkormányzata

…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat
…./2013. (….) Kt. határozat

A Társulási Megállapodást annak átolvasása után, tartalmának megértése után a
képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek – mint az önkormányzati akarattal
teljességgel megegyezőt – saját kezűleg aláírták.

Szabó Loránd
Dombóvár város polgármestere
…………….., 2013. …………

Markovits Géza
Kapospula község polgármestere
…………….., 2013. …………

Gelencsér István
Attala község polgármestere
…………….., 2013. …………

Csapó Gyuláné
Kaposszekcső község polgármestere
…………….., 2013. …………

Szűcs János
Csibrák község polgármestere
…………….., 2013. …………

Trick Jánosné
Kocsola község polgármestere
…………….., 2013. …………

Pintér Szilárd
Csikóstőttős község polgármestere
…………….., 2013. …………

Müller János
Kurd község polgármestere
…………….., 2013. …………

Bondorné Nagy Ibolya
Dalmand község polgármestere
…………….., 2013. …………

Takács Zsolt
Lápafő község polgármestere
…………….., 2013. …………

Szili Lajosné
Döbrököz község önkormányzata
…………….., 2013. …………

Rácz Rónert
Nak község polgármestere
…………….., 2013. …………

Dobos Károlyné
Gyulaj község polgármestere
…………….., 2013. …………

Braun Attila
Szakcs község önkormányzata
…………….., 2013. …………

Lőczi László
Jágónak község önkormányzata
…………….., 2013. …………

Brunner Dezső
Várong község polgármestere
…………….., 2013. …………

