Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. június 30-i ülésére

Tárgy:

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, valamint az
intézményfenntartó társulások megállapodásai módosítása

Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester

Készítette:

Jegyzői Iroda

Tárgyalta:

Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

1

Tisztelt Képviselőtestület!
I.
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása
legutóbb 2009. júliusában volt módosítva, a megállapodás felülvizsgálata,
rendelkezéseinek pontosítása ismét aktuálissá vált.
A társulási megállapodásban a következő módosításokra van szükség:
- A Társulás keretében több közoktatási intézményfenntartó társulás működik.
A 2009-ben megalakult Kapos-menti Oktatási Társulás következtében
intézményfenntartó társulások szűntek meg és oktatási nevelési
intézményeik közös fenntartásban állapodtak meg. A megalakult új társulás
neve: Dombóvár város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső és Nak községek Közoktatási Intézményfenntartó társulása.
- A Többcélú Társulás által fenntartott „Reménység” Napközi Otthonban
2009-es tanévtől megkezdődött a fejlesztő iskolai oktatás, ennek
következtében megváltozott az intézmény neve.
- A kistérségi Tourinform Iroda új, helyre költözött, a címváltozás miatt
szükséges a módosítás.
- A Társulás Tanácsa 33/2010.(III.22.) számú határozatával úgy döntött, hogy
a szociális ügyekben hozott döntések hatékony előkészítése érdekében
Humán Bizottságot hoz létre.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár és

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának következő
módosítását:
1. A megállapodás II. fejezet A Társulás által ellátott feladatok 1. pontja az

alábbiak szerint változik.
d.) A Társulás keretében több közoktatási intézményfenntartó társulás működik,

nevezetesen:
−
Dombóvár, Attala, Dalmand közoktatási Intézményfenntartó
Társulása, (Dombóvár, Fő u. 42-44.)
−
Szakcs, Kocsola, Nak, Lápafő, Várong Községek Közoktatási
Intézményi Társulás (7213 Szakcs, Kossuth u. 4.)
−
„Kurd” és „Csibrák” Közoktatási Intézményi Társulás (7226 Kurd,
Petőfi u. 11.)
−
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak,
Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása (7200 Dombóvár, Arany János tér 21.)

Az intézményfenntartó társulások és a többcélú társulás megállapodást
kötnek a tanügyigazgatási feladat ellátására.
e) Közoktatási feladatellátása keretében a Társulás üzemelteti az Oktatási és
Kulturális Minisztérium, mint az Oktatási Minisztérium jogutódja
vagyonkezelésében álló Iskolabuszt.
2. A megállapodás II. fejezet Társulás által ellátott feladatok 4. pontja a következő

szövegezésre változik:
4. A Társulás az általa fenntartott „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő
Iskola (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.) működtetésével biztosítja
3. A megállapodás II. fejezet Társulás által ellátott feladatok 9. pontja az alábbiak

szerint változik.
9. A Társulás idegenforgalmi, turisztika-fejlesztési tevékenységet végez, fenntartja
a Dombóvári Kistérségi Tourinform Irodát (Dombóvár, Hunyadi tér 42.).
4. A megállapodás III. fejezet A Társulás szervezete és működése a) Bizottságok
című fejezete az alábbiak szerint változik:
9. A szociális területen jelentkező többlet feladatok, valamint a szociális ügyeket
érintő kérdések előkészítésére a Társulás Tanácsa 5 tagú Humán Bizottságot hoz
létre.
10. A Humán Bizottság elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg.
11. A Humán Bizottság működését és részletes feladatait a Társulás SzMSz-e és a
Bizottság ügyrendje tartalmazza.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás

módosításának, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: 2010. július 31. – a megállapodás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
II.

A 2010. január 1-jén hatályba lépett, az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (új Ámr.) részletesebb szabályokat tartalmaz a
költségvetési szervekre vonatkozóan a költségvetési szervek működése tekintetében is.
Az új jogszabály a társulási megállapodásokra vonatkozó rendelkezések pontosítását is
jelenti. A jogszabályváltozás miatt át kellett tekinteni az intézményfenntartó társulási
megállapodásokat.
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Az új Ámr. 10. § (5)-(7) bekezdése szerint:
A költségvetési szerv közös működtetéséről az alapító szerveknek írásbeli
megállapodást kell kötniük, amelynek tartalmaznia kell
a) az alapítás költségeinek forrását alapítók szerint,
b) a folyamatos működtetés, üzemeltetés feltételeit, ezen belül az alapítók
hozzájárulásának arányát, mértékét, éves megállapításának módját,
c) az irányítási jogok gyakorlásának módját, esetleges megosztását vagy valamely
alapító részére történő kizárólagos biztosítását, a Kt. 8. §-ának (2) bekezdésében, az Áht.ban és külön jogszabályban meghatározott irányítási jogok gyakorlására jogosult
természetes vagy jogi személyt,
d) a közös működtetés megszűnésének, megszüntetésének szabályait,
e) rendelkezést a külön jogszabályban foglalt egyéb kérdésekről.

Az elmúlt évben valamennyi költségvetési szerv alapító okirata felülvizsgálatra került
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CX. törvény
(Kt.) rendelkezéseinek megfelelően. Az alapító okiratokban elfogadott változásokkal a
társulási megállapodásnak egyeznie kell, amennyiben az intézményt társulási
formában tartják fenn. A közoktatási intézményfenntartó társulások esetében a
szükséges módosítás 2009. szeptemberében megtörtént, a szociális társulások esetében
azonban elmaradt. Ezért szükséges a szociális intézményfenntartó társulási
megállapodások és a szociális intézmények alapító okiratainak összhangba hozása. A
megállapodásokba az alapító okirattal egyezően kerül megnevezésre az irányító szerv,
vagyis Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A József Attila ÁMK esetében a társulási megállapodásból is törölni kell a közösségi
házra vonatkozó rendelkezéseket. Ezen kívül több rendelkezést is pontosítani kell (pl.:
a felmondásról szóló döntés hatálya csak a tanév szorgalmi időszakán kívüli időre
vonatkozhat), illetve a megállapodás kiegészítésre szorul, mivel nem foglal magában
olyan előírásokat, amelyeket törvény szerint tartalmaznia kell (pl.: csatlakozás, kizárás,
a társulás megszűnése esetén az eljárás rendje). Szabályozásra kerül, hogy a
közoktatási törvény szerinti jegyzői hatásköröket Dombóvár Város jegyzője látja el.
Szintén nem kellően szabályozott a társulást alkotó önkormányzatok hozzájárulásának
aránya és teljesítésének módja.
Az APOK esetében változott az intézmény székhelye.
A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás és az a
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulás
(Egyesített Szociális Intézmény) esetében a legutóbbi, alapító okiratokban
bekövetkezett módosítások átvezetése történik meg.
A szociális és gyermekjóléti normatív hozzájárulások esetén a jogosultság feltétele, ha
a székhely önkormányzat a szolgáltatásokat intézményi társulás keretében biztosítja,
hogy az államigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával igazolni kell a
megállapodás törvényességét.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Általános

Művelődési Központ fenntartását biztosító Dombóvár, Attala, Dalmand
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a melléklet
szerint elfogadja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János

Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium fenntartását biztosító,
Dombóvár Város, Attala,
Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a melléklet
szerint elfogadja.
3. Dombóvár

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás társulási
megállapodásának módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást a melléklet szerint elfogadja.

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város,

Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
módosításának, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás
aláírására.
Határidő: 2010. augusztus 31. – a megállapodások aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
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III.
A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2010. március 18án megtartotta alakuló ülését, ezt követően a Magyar Államkincstárnál megtörtént a
társulás törzskönyvi bejegyeztetése is. A társult önkormányzatok a társulást a KEOP–
2009–1.3.0 és a KEOP–2009–1.3.0/B. kódszámú pályázatban meghatározott célok
megvalósítására, a társult települések ivóvíz minőségének javítására, illetve a
települések közigazgatási területén a lakossági vízellátást biztosító nem közüzemi
vízbázisok kiváltására hozták létre. Figyelemmel arra, hogy a közelmúltban az
önkormányzat más célból létrehozott társulásainál milyen gyakorlati, működési
problémák merültek fel, javaslom, hogy képviselőtestületünk kezdeményezze a
Társulási Megállapodás tagok általi módosítását. A javasolt módosítások a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
15. § c) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést is szolgálják, mely előírja, hogy a
társulási megállapodás tartalmazza, a társulás tagjai által a társulásra átruházott
feladat- és hatásköröket.
Javaslom, hogy a társulási cél megvalósítása érdekében a megállapodásban kerüljön
meghatározásra az önkormányzat által a társulásra átruházott önkormányzati hatáskör,
mely a pályázat benyújtásával, a projekt megvalósításával és a KEOP projekt
keretében megvalósuló víziközművek egységes működtetésére és fenntartására terjed
ki.
Javaslom továbbá, hogy Társulási Tanácsra ruházott, általa ellátandó feladat- és
hatáskörök részletesebben és pontosabban kerüljenek meghatározásra a Társulási
Megállapodásban.
A Társulási Megállapodás VII. fejezet 5. pontja előírja, hogy a társulás a pénzeszközeit
Dombóvár Város Önkormányzata által meghatározott hitelintézetnél nyitott
bankszámlán kezeli. Kérem a Képviselőtestülettől, hogy a mielőbbi bankszámlanyitás
érdekében a számlavezető pénzintézetet jelölje ki.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár és

Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint:
1.1 A Társulási Megállapodás II. A Társulás célja fejezetét kiegészítik az
alábbi 4. ponttal:
„4. A Társulás tagjai a Ttv. 20.§ (3) bekezdésére figyelemmel, az Ötv 9.
§ (3) bekezdésében, illetve 10.§ (2) bekezdésében kapott
felhatalmazással élve – az Ötv. 18.§ (1) bekezdése szerinti Szervezeti és
Működési Szabályzataik egyidejű módosításával -, az Ötv. 8.§-ban,
illetve a Vgtv-ben meghatározott kötelezően ellátandó vízgazdálkodási
közszolgáltatási feladatok közül a Társulásra ruházzák át a Társulás
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célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és
hatásköröket:
A KEOP projekt keretében megvalósuló beruházással érintett
területeken gondoskodik az ivóvízminőségű vízre vonatkozó
előírásoknak megfelelő ivóvízellátásról, valamint ennek a feladatnak az
ellátásához szükséges víziközmű létesítmények megvalósításáról,
bővítéséről, működtetéséről és fenntartásáról. A vízellátási szolgáltatás
minőségének javítása céljából pályázatot nyújt be és a szükséges ivóvíz
minőség javító programot közös beruházásban megvalósítja.
A KEOP projekt keretében megvalósuló és a Tagok közös tulajdonába
kerülő víziközművek működtetésére irányuló üzemeltetési szerződést
megköti.
1.2 A Társulási Megállapodás V. a Társulás szervei fejezet A Társulási

Tanács alcím kiegészül az alábbi 6. ponttal:
„6. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a.
a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása,
visszahívása,
b.
a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
c.
Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
d.
a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség
szerint szakértői vélemények figyelembe vételével,
e.
Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a
Társulásban
résztvevő
képviselő-testületek
mindegyikének
minősített többségével hozott döntése szükséges,
f.
jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat
hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik,
g.
Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a
Társulásban
résztvevő
képviselő-testületek
mindegyikének
minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,
h.
Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása, a
költségvetés első félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról
szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása, meghozza a
költségvetésére vonatkozó döntéseket,
i.
a Társulás működéséhez szükséges szabályzatainak elkészíttetése és
elfogadása,
j.
a Társulás céljának megfelelően pályázat benyújtása és a
támogatott projekt lebonyolítása,
k.
az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a
támogatási szerződések megkötése,
l.
a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése,
stratégiai célok meghatározása,
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m.
n.

o.
p.

q.

a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos
állapotának elemzése és értékelése,
a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása,
esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során
felmerülő problémák körében,
a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
Tulajdonosi jogok – az Áht 100/L, 100/N-O.§-ainak betartása
melletti – gyakorlása a KEOP projekt eredményeként létrejövő
vagyon üzemeltetését ellátó gazdasági társaság vonatkozásában a
víziközművek üzemeltetésére irányuló üzemeltetési szerződés
megkötése,
A jelen megállapodás II. fejezetében meghatározott, átruházott
önkormányzati feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott
hatáskörbe tartozó döntések meghozatala.

A Társulási Megállapodás 1. számú módosítása valamennyi társult önkormányzat
általi elfogadás napján lép hatályba.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
módosításának aláírására.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár és Környéke

Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás számlavezető pénzintézeteként a
Völgység-Hegyhát Takarékot jelöli meg.
Határidő:

2010. július 10. – a Társulási Megállapodás
kezdeményezésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

módosításának

Dombóvár, 2010. június 18.
Patay Vilmos
polgármester
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Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
társulási megállapodásának módosítása
amellyel mellyel a társult önkormányzatok képviselő-testületei a Dombóvár, Attala,
Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodását az 1997.
évi CXXV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítják:
I.

A társulási megállapodás 3. pontjában a „József Attila ÁMK Közösségi
Háza 7200 Dombóvár, Fő u. 43.” szövegrész hatályát veszti.

II.

A társulási megállapodás 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.2. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A közösen fenntartott
intézménnyel kapcsolatos irányítási jogok, egyes feladat- és hatáskörök gyakorlása a
következők szerint történik:
4.2.1. A közösen fenntartott intézmény felett az alapítói jogokat a társult
önkormányzatok képviselő-testületei közösen gyakorolják a szervezeti és működési
szabályzat jóváhagyása kivételével. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását,
a további irányítási jogokat, valamint a fenntartással kapcsolatos, a közoktatási
törvény szerinti további feladat- és hatásköröket Dombóvár Város Önkormányzata,
nevében Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, a
Képviselő-testület irányítási jogait szerveire átruházhatja. A társult önkormányzatok a
közösen fenntartott intézmény alapító okiratának aláírására Dombóvár város
polgármesterét és jegyzőjét hatalmazzák fel.
4.2.2. Az intézményvezetői jogkört és az intézményben alkalmazásban állók felett a

munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja, akinek intézményvezetői
megbízásához a társult önkormányzatok képviselőtestületének véleménye szükséges.
Az igazgatói állás nyilvános pályáztatási eljárásával kapcsolatos teendőket az
intézmény irányító szerve látja el.
4.2.3. A tagintézmények és intézményegységek vezetőjének megbízásához és a
megbízás visszavonásához az érintett települési önkormányzat képviselő-testületének
véleménye szükséges. A kinevezéssel, felmentéssel, vezetői és megbízással kapcsolatos
munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.
4.2.4. A közoktatási törvényben meghatározott jegyzői feladat- és hatásköröket
Dombóvár Város Jegyzője gyakorolja.
III. A társulási megállapodás 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4. Az intézményfenntartó társulás a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás keretében működik. A közös fenntartású intézmény költségvetése Dombóvár
Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetésében szerepel, az ellátott

9

feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési hozzájárulásokat és támogatásokat
Dombóvár Város Önkormányzata igényelheti a központi költségvetésből. A
társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei a költségvetést előzetesen
véleményezik, egyidejűleg saját költségvetési rendeletükben meghatározzák a
közigazgatási területükön működő tagintézmények számára biztosított költségvetési
előirányzataikat.
IV. A társulási megállapodás 4.5.2. pontjában a „Magyar Köztársaság 2008.

évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklete IV.
2.2.1. a) pontjában szabályozott” szövegrész helyébe a „költségvetésről
szóló törvényben meghatározottak szerint” szöveg lép.
V.

A társulási megállapodás 6.2. pontjában A Közösségi Ház tevékenységi
körére vonatkozó rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:

Közművelődési tevékenységi köre:
− közösségi-művelődési tevékenység
− közösségi tér biztosítása a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének segítéséhez, a szabad idő kulturális célú eltöltéséhez
szükséges feltételek biztosítása érdekében.
A József Attila Általános Művelődési Központ által ellátott közművelődési feladatok
tekintetében a szolgáltatás Dombóvár város újdombóvári városrészre terjed ki.
VI. A társulási megállapodás 7.1 pontjában a „Közösségi Háza” szövegrész

hatályát veszti.
VII. A társulási megállapodás 7.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A társult önkormányzatok a közigazgatási területükön található tagintézményének
fenntartáshoz való pénzügyi hozzájárulása a tagintézmény fenntartásához igényelhető
állami normatívákon, az intézmény saját bevételén, továbbá az előző évi gazdálkodás
alapján keletkező pénzmaradványon felül biztosítandó többletköltség. Ennek tárgyévi
előirányzatát az önkormányzatok saját költségvetési rendeleteikben biztosítják, és
Dombóvár Város Önkormányzata részére havi bontásban átutalják. A működési
kiadások tartalmazzák a gazdálkodási feladatokra jutó, költségvetési főösszeg
arányában felosztott költségeket.
Dombóvár Város Önkormányzata a tagönkormányzatok által teljesített pénzügyi
hozzájárulással – kimutatva a kapott normatív támogatások és hozzájárulások
összegét és a normatívával nem fedezett többletköltségeket – köteles elszámolni.
Dalmand község közigazgatási területéről dalmandi lakóhellyel rendelkező, az
intézmény székhelyére bejáró tanulók ellátásának költségei viselése a 4.5. pont szerint
történik.
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VIII.

A társulási megállapodás 7.7. pontja hatályát veszti.

IX. A társulási megállapodás 7.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
7.8. A közösen fenntartott intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő önkormányzati
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait az
irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv látja el.
X.

A társulási megállapodás 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

8. A társulás ellenőrzésének rendje:
8.1.

A törvényességi ellenőrzési jogkörben eljáró államigazgatási szerv vizsgálja,
hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárás megfelel-e a
jogszabályoknak

8.2.

A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei évente 1
alkalommal igényelhetik az intézmény igazgatójának beszámolóját az
intézményben folyó munkáról.

8.3.

A társulás célszerűségi és gazdaságossági szempontú ellenőrzésére bármelyik
társult önkormányzat jogosult. Az ellenőrzésről a társult önkormányzatok
kötelesek tájékoztatni egymást.

XI. A társulási megállapodás 10. pontjának első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A
felmondásról szóló döntést a képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban köteles
meghozni, és a társulás tagjaival közölni. A felmondásról szóló döntés hatálya csak a
tanév szorgalmi időszakán kívüli időre vonatkozhat.
XII. A társulási megállapodás a következő 10/A.) ponttal egészül ki:
10/A.) A társulásból való kizárás:
A társult önkormányzatok több mint fele minősített többséggel hozott képviselőtestületi határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot,
mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárást
megelőzően legalább két alkalommal határidő tűzésével fel kell hívni az érintett tagot
kötelezettségei teljesítésére.
Fontos oknak minősül:
1. Ha a tag a jelen megállapodás alapján megállapított pénzügyi
hozzájárulást legalább három alkalommal nem utalja át a megadott
határidőben.
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2.

XIII.

A tag az intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési –
rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségeinek nem tesz eleget,
illetve azt megelőzően a társult önkormányzatokkal nem egyeztetnek.
A társulási megállapodás a következő 10/B.) ponttal egészül ki

10/B.) A társuláshoz történő csatlakozás
A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával vagy a tanév (nevelési év)
rendjéhez igazodóan július, augusztus hónapokban lehet, amennyiben a csatlakozni
kívánó képviselő-testülete legalább egy hónappal megelőzően eldöntötte és közölte a
társult önkormányzatokkal. A csatlakozási szándékát írásban bejelentő
önkormányzatnak át kell adni a társulási megállapodás egy példányát és tájékoztatni
kell az adott évi hozzájárulás mértékéről. A csatlakozni kívánó önkormányzatnak
nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a társulás célját, vállalja a költségek
viselésének megállapodásban rögzített módját, továbbá, hogy a megállapodásban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társuláshoz
történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.
XIV.

A társulási megállapodás a következő 10/C.) ponttal egészül ki

10/C.) A társulás megszűnése, kizárás vagy felmondás esetén az elszámolás
rendje:
1.) A felmondás esetén a tag a társulás többi tagjával szembeni tartozását, a
felmondás hatályba lépését követő 15 napon belül köteles kiegyenlíteni, és
egyéb kötelezettségeit teljesíteni, többletbefizetését a felmondás hatályba
lépését követő 15 napon belül vissza kell részére fizetni.
2.) A társulási megállapodás felmondása, kizárás esetén a tag által a
társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás
tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a
társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját
használati díj illeti meg.
A társulás megszűnése során alkalmazandó vagyonfelosztás:
1.) A társulás megszűnésekor a társult képviselő-testületek egymással

elszámolnak. A társulás megszűnése esetén a hitelezők tartozásának
kiegyenlítése utáni vagyont a tagok között kell felosztani külön
megállapodás szerint.
2.) A társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon
megszűntetése nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok ellátását
veszélyeztetné.
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A társulási megállapodás módosítását a társult önkormányzatok képviselő-testületei
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.
Önkormányzatok:

Képviselő-testületi határozatok száma:

Dombóvár Város Önkormányzata

Kt. határozat

Attala Község Önkormányzata

Kt. határozat

Dalmand Község Önkormányzata

Kt. határozat

A társulási megállapodás módosítását annak elolvasása, tartalmának megértése után a
képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal
teljességben megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.
Dombóvár, 2010. július
Patay Vilmos
polgármester
Attala, 2010.
Gelencsér István
polgármester
Dalmand, 2010
Bondorné Nagy Ibolya
polgármester
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Megállapodás
Oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról
(egységes szerkezetben)
A megállapodás 2.) pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselőtestületek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 43. § és a helyi
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
8. §-ban foglalt rendelkezések alapján az Ötv. 9 § (4) bekezdésében meghatározott
kötelező közoktatási feladataik megvalósítására oktatási-nevelési intézményeik közös
fenntartásában állapodnak meg 2004. augusztus 31-i hatállyal határozatlan
időtartamra.
1.) A társulás neve, székhelye, működési területe:
Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
Székhelye: Dombóvár, Fő utca 42-44.
Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.
2.) A társulás tagjainak neve, székhelye:
-

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhely: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhely: 7252 Attala, Kossuth L. utca 15.
Dalmand község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhely: 7211 Dalmand, Hősök tere 5.

3.) A társulás által közösen fenntartott intézmény és tagintézmények neve, címe:
(Tv. 8.§ (4) c)
Székhely intézmény:
József Attila Általános Művelődési Központ (továbbiakban: József Attila
ÁMK)
7200 Dombóvár, Fő utca 42-44.
Intézményegységei:
- József Attila ÁMK Általános Iskolája
7200 Dombóvár, Fő u. 42-44.
- József Attila ÁMK Százszorszép Óvodája
7200 Dombóvár, III. utca 34.
Tagintézményei:
- Általános Iskola és Óvoda
7211 Dalmand, Felszabadulás u. 16.
- Alsótagozatos Általános Iskola
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7252 Attala, Béke tér 15.
- Napköziotthonos Óvoda
7252 Attala, Ady E. u. 2.
4.) A Társulás jogállása:
4.1. A társulási megállapodás határozatlan időtartamra szól (Tv. 8.§ (4)), a társuló
önkormányzatok azonban rögzítik azt a tényt, hogy az aláírástól számított 3 éven belül
a társulás intézményeinek jogállását nem változtatják meg.
4.2. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A közösen fenntartott
intézménnyel kapcsolatos irányítási jogok, egyes feladat- és hatáskörök gyakorlása a
következők szerint történik:
4.2.1. A közösen fenntartott intézmény felett az alapítói jogokat a társult
önkormányzatok képviselő-testületei közösen gyakorolják a szervezeti és működési
szabályzat jóváhagyása kivételével. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását,
a további irányítási jogokat, valamint a fenntartással kapcsolatos, a közoktatási
törvény szerinti további feladat- és hatásköröket Dombóvár Város Önkormányzata,
nevében Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, a
Képviselő-testület irányítási jogait szerveire átruházhatja. A társult önkormányzatok a
közösen fenntartott intézmény alapító okiratának aláírására Dombóvár város
polgármesterét és jegyzőjét hatalmazzák fel.
4.2.2. Az intézményvezetői jogkört és az intézményben alkalmazásban állók felett a
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja, akinek intézményvezetői
megbízásához a társult önkormányzatok képviselőtestületének véleménye szükséges.
Az igazgatói állás nyilvános pályáztatási eljárásával kapcsolatos teendőket az
intézmény irányító szerve látja el.
4.2.3. A tagintézmények és intézményegységek vezetőjének megbízásához és a
megbízás visszavonásához az érintett települési önkormányzat képviselő-testületének
véleménye szükséges. A kinevezéssel, felmentéssel, vezetői és megbízással kapcsolatos
munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.
4.2.4. A közoktatási törvényben meghatározott jegyzői feladat- és hatásköröket
Dombóvár Város Jegyzője gyakorolja.
4.3. A tagintézmények és intézményegységek jogállását érintő döntésekhez be kell
szerezni az iskolák illetékességi területén működő képviselőtestületek egyetértését.
4.4. Az intézményfenntartó társulás a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás keretében működik. A közös fenntartású intézmény költségvetése Dombóvár
Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetésében szerepel, az ellátott
feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési hozzájárulásokat és támogatásokat
Dombóvár Város Önkormányzata igényelheti a központi költségvetésből. A
társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei a költségvetést előzetesen
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véleményezik, egyidejűleg saját költségvetési rendeletükben meghatározzák a
közigazgatási területükön működő tagintézmények számára biztosított költségvetési
előirányzataikat.
4.5 Dalmand Község Önkormányzata vállalja, hogy a dalmandi lakóhellyel
rendelkező, az intézmény székhelyére bejáró tanulók ellátásának költségeit viseli. A
fizetendő éves hozzájárulás mértéke a tényleges bekerülési költségek állami
normatívával csökkentett, étkezési kiadásokkal és bevételekkel korrigált összege.
4.5.1 Társult felek megállapodnak abban, hogy Dalmand Község Önkormányzata
az igénybe vett tanulólétszám után fizetendő társulási hozzájárulást évente
kétszer:
- márciusban a tárgyévet megelőző évi közoktatási statisztikai létszám
alapján számított éves hozzájárulás 6/10 részét,
- októberben a tárgyévi közoktatási statisztikai létszám alapján számított
éves hozzájárulás 4/10 részét fizeti.
4.5.2 Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a dalmandi lakóhellyel
rendelkező tanulók létszáma alapján Dalmand Község Önkormányzata által
fizetendő társulási hozzájárulás összegét a költségvetésről szóló törvényben
meghatározottak szerint a bejáró tanulók létszáma alapján a Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által igényelhető és Dombóvár Város
Önkormányzata részére átadott támogatás összegével csökkenti.
4.6 A társulásban résztvevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges
- a megállapodás jóváhagyásához,
- a megállapodás módosításához,
- a megállapodás megszüntetéséhez
- a társuláshoz történő csatlakozásról való hozzájáruláshoz
- a tárulási megállapodás év közbeni felmondásához.
4.7. Az érintett település polgármestere évente 1 alkalommal tájékoztatja képviselőtestületét a társulás működéséről. (Tv. 6.§ (4))
4.8. A társulás működésével összefüggő egyéb feladatokat a Dombóvár és Környéke
Többcélú Társulással megkötött megállapodásban rendezik.
5.) A társulás célja, feladatai (Tv. 8. §):
-

-

A társult települések közigazgatási területén lakó, óvodás és általános
iskoláskorú gyermekeknek, tanulóknak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben meghatározott óvodai nevelése, általános iskolai nevelése, oktatása,
közművelődési feladatok ellátása, napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
biztosítása.
A közoktatási intézmények közös fenntartásával a nevelési-oktatási
intézményekben a munkaerő kihasználtság jobbá váljon, az egy tanulóra,
gyermekre eső fajlagos költségek csökkenjenek
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-

A szakmai-pedagógiai munka színvonala emelkedjen azáltal, hogy a teljes
szakos ellátottság megvalósíthatóvá válik.

6.) Tevékenységi köre:
6.1. A társult önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak alapján az általános iskolai oktatási és
óvodai nevelési feladatok megvalósítására terjed ki a 3. pontba foglalt
tagintézményekkel működő József Attila Általános Művelődési Központ közös
fenntartásával.
6.2. A József Attila Általános Művelődési Központ tevékenységi körei:
Közművelődési tevékenységi köre:
− közösségi-művelődési tevékenység
− közösségi tér biztosítása a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének segítéséhez, a szabad idő kulturális célú eltöltéséhez
szükséges feltételek biztosítása érdekében.
A József Attila Általános Művelődési Központ által ellátott közművelődési feladatok
tekintetében a szolgáltatás Dombóvár város újdombóvári városrészre terjed ki.
A Százszorszép, a Dalmandi, az Attalai Óvodák tevékenységi köre:
- óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- óvodai intézményi közétkeztetés
A József Attila , az Attalai, a Dalmandi Általános Iskolák tevékenységi köre:
- általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
- intézményi vagyon működtetése
- szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
- iskolai intézményi étkeztetés
- munkahelyi vendéglátás
- diáksport
- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása
7.) A társulás vagyona:
7.1 A József Attila ÁMK Százszorszép Óvodája, és dombóvári általános iskolájának
épületei és berendezési, felszerelési tárgyai Dombóvár Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonát képezik. A tagintézmények épületei és a bennük lévő
berendezési és felszerelési tárgyak a társult önkormányzatok tulajdonát képezik.
Ezekre a ingatlanokra és vagyontárgyakra társulás többi tagja tulajdoni igényt nem
támaszt. A Képviselő-testületek a térítésmentes használati jogot a közigazgatási
területükön lévő tagintézmények további működéséhez változatlanul biztosítják.
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7.2. A Társulás időtartama alatt szerzett vagyon és vagyonszaporulat szintén a
tagintézményt illeti, amennyiben azt az illetékességi területén működő önkormányzat
biztosította. A pályázati támogatással elnyert vagyon vagy vagyonszaporulat a
támogató rendelkezése szerint illeti meg az intézményeket.
7.3. A társuló önkormányzatok a közoktatási feladat-megvalósítás magas
színvonalának biztosítása érdekében:
- oktatási-nevelési eszközökkel
- berendezési tárgyakkal
- karbantartási munkálatok végzésével
- meghatározott Ft összegű eszközbeszerzésre fordítandó pénzeszközzel
költségvetésének függvényében lehetőségeikhez mérten járulnak hozzá az intézmény
működéséhez.
7.4. A Társulás működésének, az intézmények közös fenntartásának fedezeteként
szolgál a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami
hozzájárulás, s az egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulások.
7.5. A társult önkormányzatok a közigazgatási területükön található tagintézményének
fenntartáshoz való pénzügyi hozzájárulása a tagintézmény fenntartásához igényelhető
állami normatívákon, az intézmény saját bevételén, továbbá az előző évi gazdálkodás
alapján keletkező pénzmaradványon felül biztosítandó többletköltség. Ennek tárgyévi
előirányzatát az önkormányzatok saját költségvetési rendeleteikben biztosítják, és
Dombóvár Város Önkormányzata részére havi bontásban átutalják. A működési
kiadások tartalmazzák a gazdálkodási feladatokra jutó, költségvetési főösszeg
arányában felosztott költségeket.
Dombóvár Város Önkormányzata a tagönkormányzatok által teljesített pénzügyi
hozzájárulással – kimutatva a kapott normatív támogatások és hozzájárulások
összegét és a normatívával nem fedezett többletköltségeket – köteles elszámolni.
Dalmand község közigazgatási területéről dalmandi lakóhellyel rendelkező, az
intézmény székhelyére bejáró tanulók ellátásának költségei viselése a 4.5. pont szerint
történik.
7.6. A társuló önkormányzatok képviselő-testületei a tanulók, gyermekek utazási
költségeit maguk viselik.
7.7. Hk.
7.8. A közösen fenntartott intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő önkormányzati
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait az
irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv látja el.
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7.9. Társult felek az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem
teljesítése esetén irányadó eljárásként az azonnali beszedési megbízás – inkasszó –
alkalmazásában állapodnak meg.
8.) A Társulás ellenőrzésének rendje
8.1.

A törvényességi ellenőrzési jogkörben eljáró államigazgatási szerv vizsgálja,
hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárás megfelel-e a
jogszabályoknak

8.2.

A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei évente 1
alkalommal igényelhetik az intézmény igazgatójának beszámolóját az
intézményben folyó munkáról.

8.3.

A társulás célszerűségi és gazdaságossági szempontú ellenőrzésére bármelyik
társult önkormányzat jogosult. Az ellenőrzésről a társult önkormányzatok
kötelesek tájékoztatni egymást.

9.) A nevelési-oktatási intézmény vezetőjét érintő vezetői megbízás, felmentés, vezetői
megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása munkáltatói jogok – a 4.2. pontjában
foglaltak figyelembe vételével - Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestületét, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében Dombóvár Város Polgármesterét
illetik meg. (Tv. 8. § (4) i))
10.) A társulási megállapodás felmondásának szabályai (Tv. 8.§ f))
A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A
felmondásról szóló döntést a képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban köteles
meghozni, és a társulás tagjaival közölni. A felmondásról szóló döntés hatálya csak a
tanév szorgalmi időszakán kívüli időre vonatkozhat.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 74. § értelmében a társulás felmondása
miatt tanulói jogviszony nem szüntethető meg, ezért a társulás felmondása után külön
megállapodásban kell rögzíteni a továbbra is a társulásban fenntartott, de lakóhely
szerint már nem kötelező felvételt biztosító intézménybe járó gyermekek, tanulók
ellátásának feltételeit.
A társulás megszűnését követően 30 napon belül Dombóvár Város Önkormányzata
köteles elszámolni a költségvetési hozzájárulás felhasználásáról. (Tv. 8.§ (4) f))
10/A.) A társulásból való kizárás:
A társult önkormányzatok több mint fele minősített többséggel hozott képviselőtestületi határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot,
mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárást
megelőzően legalább két alkalommal határidő tűzésével fel kell hívni az érintett tagot
kötelezettségei teljesítésére.
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Fontos oknak minősül:
1. Ha a tag a jelen megállapodás alapján megállapított pénzügyi
hozzájárulást legalább három alkalommal nem utalja át a megadott
határidőben.
2. A tag az intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési –
rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségeinek nem tesz eleget,
illetve azt megelőzően a társult önkormányzatokkal nem egyeztetnek.
10/B.) A társuláshoz történő csatlakozás
A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával vagy a tanév (nevelési év)
rendjéhez igazodóan július, augusztus hónapokban lehet, amennyiben a csatlakozni
kívánó képviselő-testülete legalább egy hónappal megelőzően eldöntötte és közölte a
társult önkormányzatokkal. A csatlakozási szándékát írásban bejelentő
önkormányzatnak át kell adni a társulási megállapodás egy példányát és tájékoztatni
kell az adott évi hozzájárulás mértékéről. A csatlakozni kívánó önkormányzatnak
nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a társulás célját, vállalja a költségek
viselésének megállapodásban rögzített módját, továbbá, hogy a megállapodásban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társuláshoz
történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.
10/C.) A társulás megszűnése, kizárás vagy felmondás esetén az elszámolás
rendje:
1.) A felmondás esetén a tag a társulás többi tagjával szembeni tartozását, a

felmondás hatályba lépését követő 15 napon belül köteles kiegyenlíteni, és
egyéb kötelezettségeit teljesíteni, többletbefizetését a felmondás hatályba
lépését követő 15 napon belül vissza kell részére fizetni.
2.) A társulási megállapodás felmondása, kizárás esetén a tag által a
társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás
tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a
társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját
használati díj illeti meg.
A társulás megszűnése során alkalmazandó vagyonfelosztás:
1.) A társulás megszűnésekor a társult képviselő-testületek egymással
elszámolnak. A társulás megszűnése esetén a hitelezők tartozásának
kiegyenlítése utáni vagyont a tagok között kell felosztani külön
megállapodás szerint.
2.) A társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon
megszűntetése nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok ellátását
veszélyeztetné.

20

11.) A társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból
származó, továbbá az intézmények fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket
tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, a bíróságon keresetindítási
lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.
12.) Jelen megállapodás 2004. augusztus 31. napjával lép hatályba.
11.) Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK szerint kell eljárni.
A megállapodást a Képviselő-testületek jóváhagyólag elfogadták. A megállapodás
mellékletét képezik a társult önkormányzatok e tárgyban hozott elfogadó határozatai.
Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a társult önkormányzatok
képviselő-testületei határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.
Önkormányzatok:

Képviselő-testületi határozatok száma:

Dombóvár Város Önkormányzata

Kt. határozat

Attala Község Önkormányzata

Kt. határozat

Dalmand Község Önkormányzata

Kt. határozat

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást annak
elolvasása után, tartalmának megértése után a képviselő-testületek nevében eljáró
polgármesterek – mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt – saját
kezűleg aláírták.
Dombóvár, 2010. július
Patay Vilmos
polgármester
Attala, 2010.
Gelencsér István
polgármester
Dalmand, 2010
Bondorné Nagy Ibolya
polgármester

21

Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső
és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
társulási megállapodásának módosítása
amellyel a társult önkormányzatok képviselő-testületei a Dombóvár Város, Attala,
Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek
Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodását az 1997. évi
CXXV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítják:
I. A társulási megállapodás 2. pontjában az „Arany János tér 21.” szövegrész
helyébe „Hunyadi tér 23.” szöveg lép.
II. A társulási megállapodás 4. pontjában a „Székhely: 7200 Dombóvár,

Arany János tér 21.” szövegrész helyébe a „Székhely: 7200 Dombóvár,
Hunyadi tér 23.” szöveg lép.
III.
ki:

A társulási megállapodás 5. pontja a következő g) alponttal egészül

g) A közös fenntartású intézmény felett az alapítói jogokat a társult
önkormányzatok képviselő-testületei közösen gyakorolják. A további irányítási
jogokat, valamint a fenntartással kapcsolatos, a közoktatási törvény szerinti
további feladat- és hatásköröket Dombóvár Város Önkormányzata, nevében
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, a
Képviselő-testület irányítási jogait szerveire átruházhatja. A Társulási
Tanácsra átruházott hatásköröket a 9. pont tartalmazza.
IV.A társulási megállapodás 11. pontja i) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
i)
A közös fenntartású intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő
önkormányzati közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. Pénzügyigazdálkodási feladatait az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv látja
el.
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A társulási megállapodás módosítását a társult önkormányzatok képviselő-testületei
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.
Önkormányzatok:

Képviselő-testületi határozatok száma:

Dombóvár Város Önkormányzata

Kt. határozat

Attala Község Önkormányzata

Kt. határozat

Csikóstőttős Község Önkormányzata

Kt. határozat

Döbrököz Község Önkormányzata

Kt. határozat

Jágónak Község Önkormányzata

Kt. határozat

Kapospula Község Önkormányzata

Kt. határozat

Kaposszekcső Község Önkormányzata

Kt. határozat

Nak Község Önkormányzata

Kt. határozat

A társulási megállapodás módosítását annak elolvasása, tartalmának megértése után a
képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal
teljességben megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.
Patay Vilmos
Dombóvár Város Önkormányzatának
polgármestere

Gelencsér István
Attala Község Önkormányzatának
polgármestere

Pintér Szilárd
Csikóstőttős Község Önkormányzatának
polgármestere

Szili Lajosné
Döbrököz Község Önkormányzatának
polgármestere

Lőczi László
Jágónak Község Önkormányzatának
polgármestere

Markovits Géza
Kapospula Község Önkormányzatának
polgármestere

Csapó Gyuláné
Kaposszekcső Község Önkormányzatának
polgármestere

Rácz Róbert
Nak Község Önkormányzatának
polgármestere
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Megállapodás
Oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról
A megállapodás 3.) pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselőtestületek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban
Ötv.) 43.§ és a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 9.§-ában foglalt rendelkezések alapján az
Ötv. 8. § (4) és 9.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint oktatási-nevelési intézményeik
közös fenntartásában állapodnak meg.
1)

A társulás neve

Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
Rövidített neve: Kapos-menti Oktatási Társulás
2)

A Társulás székhelye, működési területe

A Társulás székhelye: Dombóvár, Hunyadi tér 23.
Működési területe:
Bölcsőde: Dombóvár város illetékességi területe
Óvoda: Dombóvár város, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, és Kaposszekcső
községek illetékességi területe
Általános iskola: Dombóvár város, Attala (csak felső tagozat esetében),
Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak községek
illetékességi területe
Középiskolai és kollégiumi ellátás: Dél-Dunántúl, országos beiskolázással
Alapfokú művészetoktatás: Dombóvár város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak községek illetékességi területe
3)

A társulás tagjainak neve, székhelye:
Gesztor: Dombóvár Város Önkormányzata
Székhely: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Tag:

Attala Község Önkormányzata
Székhely: 7252 Attala, Kossuth Lajos utca 15.
Csikóstőttős Község Önkormányzata
7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.
Döbrököz Község Önkormányzata
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7228 Döbrököz, Páhy utca 45.
Jágónak Község Önkormányzata
7362 Jágónak, Kossuth Lajos utca 22.
Kapospula Község Önkormányzata
7251 Kapospula, Béke tér 21.
Kaposszekcső Község Önkormányzata
7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 30.
Nak Község Önkormányzata
7215 Nak, Fő utca 127.
4)

A társulás által közösen fenntartott intézmény és tagintézmények neve,
címe: (Ttv.8.§(4) c)
Intézmény neve:
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
Székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.
Rövidített neve: Apáczai Oktatási Központ
Óvodai Intézményegység:
Székhelye: 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.
Óvodai Tagintézményei:
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Szivárvány Óvodai Tagintézménye
7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Erzsébet Óvodai Tagintézménye
7200 Dombóvár, Petőfi utca 27.
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Bezerédj Amália Óvodai
Tagintézménye
7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33.
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Döbröközi Óvodai Tagintézménye
7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6.
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kaposszekcsői Óvodai
Tagintézménye
7361 Kaposszekcső, Kossuth utca 11.
Telephelye: 7362 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.
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Általános iskolai Tagintézményei:
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Belvárosi Általános Iskolai
Tagintézménye
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kaposszekcsői Általános Iskolai
Tagintézménye
7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 22.
Telephelye: 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.
Egységes iskolai intézményegysége:
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolai Intézményegysége
7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
Feladatellátási helye: 7228 Döbrököz, Iskola utca 3.
Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége:
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Alapfokú Művészetoktatási
Intézményegysége
7200 Dombóvár, Szabadság utca 14.
Kollégiumi Intézményegysége:
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kollégiumi Intézményegysége
7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
Bölcsődei Intézményegysége:
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Bölcsődei Intézményegysége
7200 Dombóvár, Kórház utca 35.
5)

A Társulás jogállása:
a)

b)
c)

A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, döntéshozó
szerve a Társulási Tanács.
A társulási megállapodás határozatlan időtartamra szól.
A társult önkormányzatok vállalják, hogy 2009. július 31. napjával a
jelen megállapodás elfogadásának napján társulásban fenntartott intézményeiket
a dombóvári székhelyű Apáczai Csere János Általános és Középiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium kivételével megszüntetik,
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intézményeikből 2009. augusztus 1. napjával átszervezéssel egy közös
igazgatású közoktatási intézményt hoznak létre, mely a jogelőd intézmények
valamennyi alapfeladatát ellátja. A társult önkormányzatok vállalják, hogy a
közös fenntartásban működő intézmény közoktatási funkcióit legalább 2015-ig
fenntartják.
d)

A társulásban résztvevő képviselőtestületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges:
a)
a megállapodás jóváhagyásához,
b)
a megállapodás módosításához,
c)
a megállapodás megszüntetéséhez
d)
a társuláshoz történő csatlakozásról való hozzájáruláshoz
e)
a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.

e)

Az érintett település polgármestere évente 1 alkalommal beszámol a
képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a
társulás céljának megvalósulásáról (Ttv. 6.§(4))

f)

A társult önkormányzatok a közigazgatási területükön működő
tagintézmény vagy telephely egyedi nevét szabadon határozhatják meg.

g)

A közös fenntartású intézmény felett az alapítói jogokat a társult
önkormányzatok képviselő-testületei közösen gyakorolják. A további irányítási
jogokat, valamint a fenntartással kapcsolatos, a közoktatási törvény szerinti
további feladat- és hatásköröket Dombóvár Város Önkormányzata, nevében
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, a
Képviselő-testület irányítási jogait szerveire átruházhatja. A Társulási
Tanácsra átruházott hatásköröket a 9. pont tartalmazza.

6)

7)

A társulás célja, feladatai (Ttv.8.§):
a)

A társult települések közigazgatási területén lakó bölcsődés,
óvodás, általános és középiskolás korú tanulóknak a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben meghatározott bölcsődei, óvodai, általános és
középiskolai nevelésének, oktatásának biztosítása úgy, hogy a közoktatási
intézmény közös fenntartásával a társult önkormányzatok kötelező közoktatási
feladataikat gazdaságosan és szakmailag magas színvonalon és hatékonyan
lássák el.

b)

A közoktatási intézmények közös fenntartásával a nevelésioktatási intézményekben a munkaerő kihasználtság jobbá váljon, az egy
gyermekre eső fajlagos költségek csökkenjenek.
Tevékenységi köre:

A társult önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak alapján a bölcsődei, óvodai, általános
iskolai, szakközépiskolai, alapfokú művészetoktatási és kollégiumi feladatok
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megvalósítására terjed ki a 3. pontban foglalt feladatellátási helyeken működő Apáczai
Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium közös fenntartásával.
A társulás szervezete, a Társulási Tanács működésének szabályai:

8)

a)

A társult képviselő-testületek a társulás döntéshozó szerveként 8 főből –
a társult önkormányzatok polgármestereiből – álló társulási tanácsot hoznak
létre.

b)

A társulási tanács megalakultnak tekinthető, ha a képviselő-testületek
mindegyike minősített többségű határozatával jóváhagyta a megállapodást é a
társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.

c)

A társulási tanács tagjai a közös fenntartású intézmény működtetéséhez
való költségvetési hozzájárulásuk arányában rendelkeznek szavazati joggal úgy,
hogy Dombóvár Város polgármestere a szavazatok felével rendelkezik. A
szavazati jog megoszlása az alábbi:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kaposszekcső Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Jágónak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Kapospula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Nak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

50
17
15
10
4
2
1
1

A szavazati jogok megoszlását a társult képviselő-testületek a költségvetési
hozzájárulás arányában minden év március 31. napjáig felülvizsgálják, és
szükség esetén módosítják.
d)

A társulási tanács tagjai sorából elnököt és a társulás elnökének
helyettesítésére elnökhelyettest választ úgy, hogy az egyik tisztségviselő az
intézmény székhelye szerinti önkormányzatot képviselő polgármester legyen. A
társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli. A
társulási tanács ülésein a települések jegyzői tanácskozási joggal vehetnek részt.

e)

A társulási tanács döntéseit ülésen, határozattal hozza. A társulási tanács
akkor határozatképes, ha ülésén legalább 5 tag jelen van, valamint az általuk
képviselt szavazatok aránya meghaladja az 50%-ot. A határozati javaslat akkor
tekintendő elfogadottnak, ha a jelenlevő tagok több, mint fele elfogadta,
továbbá az általuk képviselt szavazatok száma meghaladja az összes szavazat
50%-át.

f)

Szavazni személyesen, vagy a polgármester tag akadályoztatása esetén a
tag által írásban adott meghatalmazás alapján helyettes képviselő útján lehet.

g)

−
−

Az ülést össze kell hívni:
szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
a társulási tanács által meghatározott időpontban,
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−
−

a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára,
az illetékes közigazgatási hivatal kezdeményezésére.

h)

A társulási tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről a
társulási tanács elnöke gondoskodik. A társulási tanács zavartalan működéséhez
szükséges ügyviteli teendőket az intézmény főigazgatói titkársága, fenntartói
feladatellátással kapcsolatos teendőit Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
látja el.

i)

A társulási tanács részletes működési szabályait – a megállapodásban
meghatározott keretek között – maga állapítja meg.

9)

A társulásra átruházott hatáskörök:

A társult képviselő-testületek – szervezeti és működési szabályzataik megfelelő
módosításával – az alábbi hatásköröket ruházzák át a társulásra, melyekben való
döntési jogkör a Ttv. 11.§-a szerint a társulási tanácsot illeti meg:
a)

előzetesen véleményezi a közoktatási intézmény költségvetését,

b)

rendszeresen ellenőrzi a szakmai munka eredményességét, a gyermek- és
ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében
tett intézkedéseket,

c)

megbízza a kinevezi a közoktatási intézmény vezetőjét, és gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat,

d)

jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát,
minőségirányítási programját, valamint a nevelési-oktatási intézmény nevelési,
illetve pedagógiai programját, házirendjét,

e)

értékeli a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai
programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai- szakmai munka
eredményességét.

A társult önkormányzatok a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának
aláírására a Társulási Tanács elnökét hatalmazzák fel.
10)

A társulás vagyona:
a)

Az intézmény Dombóvár közigazgatási területén található épületei és
berendezései, felszerelési tárgyai Dombóvár Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képezik. A községi tagintézmények épületei és a bennük lévő
berendezési és felszerelési tárgyak a társult önkormányzat tulajdonát képezik.
Ezekre az ingatlanokra és vagyontárgyakra társulás többi tagja tulajdoni igényt
nem támaszt. A Képviselő-testületek a térítésmentes használati jogot a
közigazgatási területükön lévő tagintézmények további működéséhez
változatlanul biztosítják.

b)

A Társulás időtartama alatt szerzett vagon és vagyonszaporulat szintén a
tagintézményt illeti, amennyiben azt az illetékességi területén működő
önkormányzat biztosította. A közös pályázati támogatással elnyert vagyon vagy
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vagyonszaporulat a támogató rendelkezése szerint és a társult tagok külön
megállapodása alapján illeti meg az intézményeket.

11)

c)

A társuló önkormányzatok a közoktatási feladat-megvalósítás magas
színvonalának biztosítása érdekében:
−
oktatási-nevelési eszközökkel
−
berendezési tárgyakkal
−
karbantartási munkálatok végzésével
−
meghatározott Ft összegű eszközbeszerzésre fordítandó pénzeszközzel
A költségvetésének függvényében lehetőségeikhez mérten járulnak hozzá a
tagintézmény, telephely működéséhez.

d)

A társulás által fenntartott intézményt érintő felhalmozási célú kétmillió
Ft értékhatár feletti kötelezettségvállaláshoz a társulási tanács véleményét
előzetesen ki kell kérni.

A költségek viselésének arányai és teljesítésének feltételei, a társulás
tagjainak vagyoni jogai és kötelezettségei
a)

A közösen fenntartott intézmény költségvetése Dombóvár Város
Önkormányzatának költségvetésébe épül be. A társulásban részt vevő
képviselőtestületek a költségvetést előzetesen véleményezik, egyidejűleg
legkésőbb minden év január 31-ig határozatukkal elfogadják az intézmény
működéséhez biztosított költségvetési hozzájárulás összegét.

b)

Az intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgál a mindenkori
hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás,
a többcélú társulások támogatására kérhető normatíva és az egyéb kiegészítő
közoktatási hozzájárulások.

c)

A társult önkormányzatok tagintézményének és/vagy telephelyének
fenntartáshoz való pénzügyi hozzájárulása a tagintézmény és/vagy telephely
fenntartásához igényelhető állami normatívákon, az intézmény saját bevételén,
továbbá az előző évi gazdálkodás alapján keletkező pénzmaradványon felül
biztosítandó többletköltség. Ennek tárgyévi előirányzatát az önkormányzatok
saját költségvetési rendeleteikben biztosítják, és Dombóvár Város
Önkormányzata részére havi bontásban átutalják.

d)

A működési kiadások tartalmazzák a gazdálkodási feladatokra
költségvetési főösszeg arányában felosztott költségeket
(Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet kiadásai), valamint az étkeztetés,
takarítás, és az intézmény főigazgatóságának költségeit. A működési bevételek
tartalmazzák az étkeztetésből származó bevételeket. A működési célú állami
támogatások tartalmazzák a normatív hozzájárulásokat, a társulási normatívákat
és a közoktatási kiegészítő támogatásokat.

e)

Az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulást tagintézményenként
és/vagy telephelyenként kell megállapítani.
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f)

Az egy gyermekre/tanulóra fizetendő hozzájárulás számítása következő
módon történik:
Intézmény fenntartási, működési kiadásai
Intézmény fenntartási működési bevételei
állami támogatások
átvett pénzeszközök
pénzmaradványok
Normatív támogatások igénylésénél szereplő
intézményi átlaglétszám

g)

A tagintézménnyel nem rendelkező önkormányzatok az intézmények
működéséhez és fenntartásához szükséges további költségek fedezetét az
intézmény működési körzetéből bejáró tanulói, ill. gyermeklétszám arányában
saját költségvetési rendeleteikben biztosítják, melyet havi bontásban az
intézményfenntartó számlájára utalnak át. Az alapfokú művészetoktatásban
igénybevett tanuló létszám esetében a 2009. szeptember 1-től új tanulói
jogviszonyt létesítő tanulók után terheli a társult önkormányzatokat fizetési
kötelezettség.

h)

A társulásra jutó tanügy-igazgatási, irányítási és közvetett költségek
fedezetét 2009. augusztus 1-ig Dombóvár Város Önkormányzata biztosítja. Ezt
követően a fenti költségek fedezetéről a társult önkormányzatok külön
megállapodásban rendelkeznek.

i)

A közös fenntartású intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő
önkormányzati közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. Pénzügyigazdálkodási feladatait az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv látja
el.

j)

Társult felek az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem
teljesítése esetén irányadó eljárásként az azonnali beszedési megbízás –
inkasszó – alkalmazásában állapodnak meg. Az inkasszó benyújtására
főszabályként a társulási tanács elnöke, a társulási tanács elnöke által képviselőt
önkormányzat mulasztása esetén bármely tag jogosult a hozzájárulás esedékessé
válását követő két eredménytelen felszólítást követő 15 napon belül.

k)

A társulás, illetve a közös fenntartású intézmény pénzügyi, gazdálkodási
helyzetéről a társulás elnöke félévente tájékoztatja a társulás tagjait.

12)

A Társulás ellenőrzésének rendje (Ttv.8.(4) h))
a)

A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi
ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése,
döntéshozatali eljárás megfelel-e a jogszabályoknak (Ttv.20.§(2)).
A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei évente 1
alkalommal igényelhetik az intézmény főigazgatójának beszámolóját az
intézményben folyó munkáról.
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b)

A Társulás célszerűségi és gazdaságossági szempontú ellenőrzését a
Társulási Tanács látja el.

c)

A társult önkormányzatok által közösen fenntartott intézmény
működésével kapcsolatos törvényességi felügyeletet Dombóvár Város Jegyzője
látja el.

d)

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény 91.§ (4)
bekezdésében foglalt hatáskörök gyakorlásával a társult önkormányzatok
Dombóvár Város Jegyzőjét bízzák meg.
A Társulás által foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételei:

13)

14)

a)

Az intézményvezetői jogkört az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda,
Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
főigazgatója gyakorolja, akinek intézményvezetői megbízásához a társult
önkormányzatok képviselőtestületének véleménye szükséges. A főigazgatói
állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.

b)

A főigazgatói állás nyilvános pályáztatási eljárásával kapcsolatos
teendőket Dombóvár Város Önkormányzata látja el, a magasabb vezetői
megbízással kapcsolatos hatásköröket a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói
jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

c)

A tagintézmények és intézményegységek vezetőjének megbízásához és a
megbízás visszavonásához az érintett települési önkormányzat képviselőtestületének véleményezése szükséges. A kinevezéssel, felmentéssel, vezetői és
megbízással kapcsolatos munkáltatói jogokat az Igazgatótanács, az egyéb
munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

d)

Az intézmény dolgozóinak kinevezésével, felmentésével kapcsolatos
munkáltatói jogokat a főigazgató, az egyéb munkáltatói jogokat a tagintézmény
vezető gyakorolja. A tagintézmény vezető egyetértése szükséges a
tagintézményben dolgozók kinevezéséhez, felmentéséhez, áthelyezéséhez, és
anyagi elismerésben való részesítéséhez.

A társulási megállapodás felmondásának, társulásból történő kizárásának
és a társulás megszűnésének szabályai [(Ttv. 8.§(4) g)]
a)

A társulási megállapodás felmondani a naptári év utolsó napjával lehet.
A felmondásról szóló döntést a képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban
köteles meghozni, és a társulás tagjaival közölni. A felmondásról szóló döntés
hatálya csak a tanév szorgalmi időszakán kívüli időre vonatkozhat.

b)

A társulás felmondása vagy megszűnése, valamint a tag kizárása miatt
tanulói jogviszony nem szüntethető meg, ezért a társulás felmondása, tag
kizárása, a társulás megszűnése vagy megszüntetése után külön
megállapodásban kell rögzíteni a lakóhely szerint már nem kötelező felvételt
biztosító intézménybe járó gyermekek ellátásának feltételeit.
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15)

c)

A társulás megszűnését követően 30 napon belül Dombóvár Város
Önkormányzata
köteles
elszámolni
a
költségvetési
hozzájárulás
felhasználásáról. [(Ttv. 8.§(4)g)]

d)

A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott
határozatával a naptári év utolsó napjával döntésével kizárhatja a társulásból azt
a tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének a tanács ismételt
felhívására határidőben nem tett eleget, amennyiben a társulás
működőképessége ezt indokolja.

e)

A társulás megszűnik:
−
ha a társulás valamennyi tagja minősített többséggel hozott döntésével
elhatározta a társulás megszüntetését, illetőleg a tagok száma 2 alá csökken
−
a bíróság jogerős döntése alapján

f)

A társulás megszűnésekor a társult képviselő-testületek egymással
elszámolnak, a társulás által szerzett vagyoni jogok és kötelezettségek a társult
képviselő-testületeket illetik a közös fenntartású intézményekben nyilvántartott
tulajdoni részarány szerint.
A társuláshoz történő csatlakozás

A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával vagy a tanév (nevelési év)
rendjéhez igazodóan július, augusztus hónapokban lehet, amennyiben a csatlakozni
kívánó képviselő-testülete legalább egy hónappal megelőzően eldöntötte és közölte a
társulással. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges a társuláshoz történő csatlakozáshoz való
hozzájáruláshoz.
A társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik hogy a megállapodásból
származó, továbbá az intézmények fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket
tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, a bíróságon keresetindítási
lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.
Jelen megállapodás 2009. április 27. napjával lép hatályba.
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Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a társult önkormányzatok
képviselő-testületei határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.
Önkormányzatok:

Képviselő-testületi határozatok száma:

Dombóvár Város Önkormányzata

Kt. határozat

Attala Község Önkormányzata

Kt. határozat

Csikóstőttős Község Önkormányzata

Kt. határozat

Döbrököz Község Önkormányzata

Kt. határozat

Jágónak Község Önkormányzata

Kt. határozat

Kapospula Község Önkormányzata

Kt. határozat

Kaposszekcső Község Önkormányzata

Kt. határozat

Nak Község Önkormányzata

Kt. határozat

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást annak
elolvasása után, tartalmának megértése után a képviselő-testületek nevében eljáró
polgármesterek – mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt – saját
kezűleg aláírták.
Patay Vilmos
Dombóvár Város Önkormányzatának
polgármestere

Gelencsér István
Attala Község Önkormányzatának
polgármestere

Pintér Szilárd
Csikóstőttős Község Önkormányzatának
polgármestere

Szili Lajosné
Döbrököz Község Önkormányzatának
polgármestere

Lőczi László
Jágónak Község Önkormányzatának
polgármestere

Markovits Géza
Kapospula Község Önkormányzatának
polgármestere

Csapó Gyuláné
Kaposszekcső Község Önkormányzatának
polgármestere

Rácz Róbert
Nak Község Önkormányzatának
polgármestere
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„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
társulási megállapodásának módosítása
amellyel a társult önkormányzatok képviselő-testületei a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás társulási megállapodását az 1997.
évi CXXV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítják:
I. A társulási megállapodás 1. pontjában a működési területre vonatkozó
rendelkezés a következő szöveggel egészül ki:
A Családok Átmeneti Otthonába és a helyettes szülői hálózatba igény esetén az
egész ország területéről fogadhat rászorulókat.
II. A társulási megállapodás a következő 2/A.) ponttal egészül ki:
2/A.) Az irányítási jogok gyakorlásának módja:
a) A közös fenntartású intézmény neve:
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
Rövidített neve: „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ Társulás
b) A közösen fenntartott intézmény felett az irányítási jogok – így az alapítói
jogok – gyakorlására kizárólagosan Dombóvár Város Önkormányzata,
nevében Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult,
a Képviselő-testület irányítási jogait szerveire átruházhatja.
c) Az intézményfenntartó társulás társult képviselő-testületei a közös
fenntartással, illetve a közös foglalkoztatással kapcsolatos, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról, valamit a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott feladat- és
hatáskörök gyakorlásával Dombóvár Város Önkormányzata képviselőtestületét bízzák meg.
d) Az igazgatói állás nyilvános pályáztatási eljárásával kapcsolatos teendőket
az intézmény irányító szerve látja el.
III.
A társulási megállapodás 4. pontjának az alaptevékenységre és
szakfeladatokra vonatkozó része helyébe a következő rendelkezés lép:
Alaptevékenység (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
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889926 Közösségi szolgáltatás
IV.A társulási megállapodás 5.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.5 A közösen fenntartott intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő önkormányzati
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait
az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv látja el.
V. A társulási megállapodás 5.6. pontja a következő gondolatjeles bekezdéssel
egészül ki:
- a társulás megszűnését követően 30 napon belül Dombóvár Város

Önkormányzata köteles
felhasználásáról.

elszámolni

a

költségvetési

hozzájárulás

VI.A társulási megállapodás 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6.1. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
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A társulási megállapodás módosítását a társult önkormányzatok képviselő-testületei
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.
Önkormányzatok:

Képviselő-testületi határozatok száma:

Dombóvár Város Önkormányzata

Kt. határozat

Attala Község Önkormányzata

Kt. határozat

Csibrák község Önkormányzata

Kt. határozat

Csikóstőttős Község Önkormányzata

Kt. határozat

Dalmand Község Önkormányzata

Kt. határozat

Döbrököz Község Önkormányzata

Kt. határozat

Gyulaj Község Önkormányzata

Kt. határozat

Jágónak Község Önkormányzata

Kt. határozat

Kapospula Község Önkormányzata

Kt. határozat

Kaposszekcső Község Önkormányzata

Kt. határozat

Kocsola Község Önkormányzata

Kt. határozat

Kurd Község Önkormányzata

Kt. határozat

Lápafő Község Önkormányzata

Kt. határozat

Nak Község Önkormányzata

Kt. határozat

Szakcs Község Önkormányzata

Kt. határozat

Várong Község Önkormányzata

Kt. határozat
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A társulási megállapodás módosítását annak elolvasása, tartalmának megértése után a
képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal
teljességben megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.

Dombóvár Város Önkormányzat
Polgármestere
Csikóstőttős Község Önkormányzat
Polgármestere
Döbrököz Község Önkormányzat
Polgármestere
Kapospula Község Önkormányzat
Polgármestere
Jágónak Község Önkormányzat
Polgármestere
Kurd Község Önkormányzat
Polgármestere
Nak Község Önkormányzat
Polgármestere
Lápafő Község Önkormányzat
Polgármestere

Attala Község Önkormányzat
Polgármestere
Dalmand Község Önkormányzat
Polgármestere
Gyulaj Község Önkormányzat
Polgármestere
Kaposszekcső Község Önkormányzat
Polgármestere
Kocsola Község Önkormányzat
Polgármestere
Csibrák Község Önkormányzat
Polgármestere
Szakcs Község Önkormányzat
Polgármestere
Várong Község Önkormányzat
Polgármestere
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Társulási megállapodás
MÓDOSÍTÁSOKKAL

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulásról
A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselőtestületek „a
helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 43. § és a helyi önkormányzatok
társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (Ttv.) 8. §-ában foglalt
rendelkezése, s „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 60. §,
63. §, 64. §, 65/A §, 65/C §-aiban meghatározott szociális alapellátásai, s a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 40., 41., 45. §-aiban
meghatározott gyermekjóléti feladatokat ellátó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ közös fenntartásában állapodnak meg.
1. A társulás neve, székhelye:
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
Székhelye: Dombóvár, Kinizsi utca 37.
Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe. A Családok Átmeneti
Otthonába és a helyettes szülői hálózatba igény esetén az egész ország területéről
fogadhat rászorulókat.
Telephelye: Családok Átmeneti Otthona Dombóvár, Szabadság utca 8., Hrsz. 42/A/3
2. A társulás tagjainak neve, székhelye:
2.1.

A társulás tagjai:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: Dombóvár, Szent I. tér 1.
Attala Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: Attala, Kossuth L. u. 15.
Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.
Dalmand Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Dalmand, Hősök tere 5.
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Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Döbrököz, Páhy u. 46.
Gyulaj Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Gyulaj, Szent Imre tér 1.
Kapospula Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Kapospula, Béke tér 21.
Kaposszekcső Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Kaposszekcső, Táncsics u. 30
Jágónak Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Jágónak, Kossuth L. u. 22.
Kocsola Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Kocsola, Kossuth L. u. 59.
Kurd Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Kurd, Petőfi u. 11.
Csibrák Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Csibrák, Fő u. 52.
Nak Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Nak, Fő u. 127.
Szakcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Szakcs, Kossuth L. u. 67.
Lápafő Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Lápafő, Kossuth L. u. 1.
Várong Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Várong, Mező I. u. 1.
2/A.) Az irányítási jogok gyakorlásának módja:
a) A közös fenntartású intézmény neve:
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
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Rövidített neve: „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ Társulás
b) A közösen fenntartott intézmény felett az irányítási jogok – így az alapítói jogok –
gyakorlására kizárólagosan Dombóvár Város Önkormányzata, nevében
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult, a Képviselőtestület irányítási jogait szerveire átruházhatja.
c) Az intézményfenntartó társulás társult képviselő-testületei a közös fenntartással,
illetve a közös foglalkoztatással kapcsolatos, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, valamit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlásával Dombóvár Város
Önkormányzata képviselő-testületét bízzák meg.
d) Az igazgatói állás nyilvános pályáztatási eljárásával kapcsolatos teendőket az
intézmény irányító szerve látja el.
3. A társulás célja:
3.1. A társult önkormányzatok közös összefogásával a „szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. (Sztv.) 60. §, 63. §, 64. §, 65/A §, 65/C §-aiban
foglalt alapellátási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon meg tudják
valósítani.
3.2. Ugyanezen cél által vezérelve a közös intézmény szervezetén belül önálló szervezeti
egységként működtetik a „gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról”
rendelkező 1997. évi XXXI. tv. 40. §, 41. § és 45. §-ban nevesített gyermekjóléti
szolgálat,

gyermekek

napközbeni

ellátása,

gyermekek

átmeneti

gondozása

feladatokat.
3.3. A közös feladatmegvalósítás lehetővé teszi, hogy a fenntartással járó fajlagos
költségek csökkenjenek azáltal, hogy az állami költségvetésből a társulás kiegészítő
normatív állami hozzájárulásra jogosulttá válik.
3.4. A társulás a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek jóváhagyó határozatával
jön létre 2005. január 27-étől határozatlan időre.
4. A társulás tevékenységi köre:
Alaptevékenység (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
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4.1.1. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,

c) a

veszélyhelyzetek

kialakulásának

megelőzésében,

illetve

azok

elhárításában való segítségnyújtást.
4.1.2. Családsegítés körébe tartozik különösen:
a) a családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat
készítése és segítségnyújtás, családgondozás
b) életvezetési (pl.: nevelési, pszichológiai, egészségügyi) tanácsadás vagy
ennek megszervezése,
c) krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése,
d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok
szervezése,
e) speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének, működtetésének
segítése,
f) természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése,
g) hivatalos ügyek intézésének segítése,
h) együttműködés

más

intézményekkel,

társadalmi

szervezetekkel,

csoportokkal.
4.1.3. (törölve)
4.1.4. A közösségi ellátások keretében biztosítani kell:
a) a

lakókörnyezetben

történő

segítségnyújtást

az

önálló

életvitel

fenntartásában,
b) a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást
igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
d) a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel
ösztönzését és figyelemmel kísérését,
f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése
érdekében.
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4.1.5. A támogató szolgáltatás: a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésnek segítése, valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
4.2.

A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok: a „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ
Társulás önálló intézménnyel, gyermekjóléti szolgálat keretében látja el a Gyvt. 39. §
(2)-(4) bekezdésében és a 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat:
-

a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének
elősegítése érdekében a gyermeki jogokról, támogatási formákról való
tájékoztatás,

a

támogatáshoz

történő

hozzájutás

elősegítése;

a

családtervezési, a pszichológiai, nevelési, egészségügyi, a mentálhigiénés
és

káros

szenvedélyek

megelőzését

célzó

tanácsadás;

szociális

válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése, tanácsokkal
való ellátása, valamint számukra a családok átmeneti otthonában igénybe
vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése; szabadidős programok
szervezése; hivatalos ügyek intézésének segítése.
–

A

gyermek

veszélyeztetettségének

megelőzés

érdekében

a

veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami
szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző
rendszerben; a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek
megoldására javaslat készítése, a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében
meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés
megszervezése

tevékenységük

összehangolása;

tájékoztatás

az

egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a
gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő
elhelyezés lehetőségéről.
–

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozással
a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési
zavarok ellensúlyozása; családi konfliktusok megoldásának elősegítése,
különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében;
egészségügyi

és

szociális

ellátás,

valamint

hatósági

beavatkozás

kezdeményezése; javaslat készítése a gyermek családjából történő
kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására.
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–

A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás
biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez,
javításához, a szülő és gyermek közötti kapcsolat helyreállításához;
utógondozó szociális munka biztosítása.

4.2.1. Gyermekek átmeneti gondozása: a gyermek testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi fejlődését
elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának, és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról,
gondozásáról,

neveléséről,

lakhatásáról

való

gondoskodás.

A

„Kapaszkodó”

Alapszolgáltató Központ Társulás a gyermekek átmeneti gondozását a következő
formákban szervezi:
-

helyettes szülői hálózat (Gyvt. 49. §)

-

Családok Átmeneti Otthona (Gyvt. 51.§)

5. A társulás vagyona, költségek viselése:
5.1. A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Központ működésére
szolgáló épület felszerelései és ingóságai Dombóvár Város Képviselőtestülete
tulajdonában állnak. A házi segítségnyújtás, családsegítő, s gyermekjóléti szolgálati
feladatok helyben történő ellátása érdekében a társult képviselőtestületek
polgármesteri 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.
5.2. 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.
5.3. A társult önkormányzatok képviselőtestületei az intézmény fenntartásával járó,
állami normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal nem fedezett, valamint a
társulás saját bevételein és pénzmaradványán felüli többletköltségeihez az Ötv. 43. §
(1) bek. szerint, településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A
település lakosságszámaként a mindenkori normatíva igénylésnél figyelembe vett,
előző év január 1-jei lakosságszámot kell figyelembe venni. A többletköltséget az évi
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költségvetési

rendelet

előkészítése

során

mutatja

ki

Dombóvár

Város

Önkormányzata, mely összeget a társult önkormányzatokkal köteles egyeztetni.
Dombóvár Város Önkormányzata a tagönkormányzatok által teljesített pénzügyi
hozzájárulással – kimutatva a kapott normatív támogatások és hozzájárulások
összegét és a normatívával nem fedezett többletköltségeket - minden év június 15-ig
köteles elszámolni.
5.4. A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ intézményköltségvetése

és

költségvetésében

zárszámadása
jelenik

meg.

a
A

Dombóvár
fenntartói

Város
jogokat

Önkormányzatának
Dombóvár

Város

Képviselőtestülete gyakorolja.
5.5. A közösen fenntartott intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő önkormányzati
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait
az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv látja el.
5.6. Az intézményfenntartó társulás működése során az 5.1. pontban megjelölt
vagyonkörön kívül keletkezett vagyonnövekmény a társuló képviselőtestületek közös
tulajdona.
A társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszűntetésére vonatkozó
szabályai az irányadók az alábbi elvek figyelembevételével:
- a

házi

segítségnyújtás,

családsegítő

és

gyermekvédelmi

feladatok

megvalósítását célzó ingatlanokban, használatra biztosított helyiségekben lévő
többlet-berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg,
- a helyszíni feladatellátáshoz a társult községi önkormányzat által saját
pénzeszközeiből beszerzett berendezési, felszerelési tárgyak tulajdonjoga
változatlanul a társult önkormányzatokat illeti meg.
- a társulás megszűnését követően 30 napon belül Dombóvár Város
Önkormányzata

köteles

elszámolni

a

költségvetési

hozzájárulás

felhasználásáról.
5.7. A társult képviselőtestületek a társulás működését évenként értékelik, melyet
megelőzően a többcélú kistérségi társulás pénzügyi bizottsága útján a költségek
felhasználásának módját elemzik.
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5.8. Társult felek az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése
esetén irányadó eljárásként az azonnali beszedési megbízás – inkasszó –
alkalmazásában állapodnak meg. Az inkasszó benyújtására főszabályként a gesztor
önkormányzat polgármestere, a gesztor önkormányzat mulasztása esetén bármely
tagönkormányzat polgármestere jogosult a hozzájárulás esedékessé válását követő
két eredménytelen felszólítást követő 15 napon belül.
6. A társulás jogállása:
6.1. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
6.2. A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatás Központ Társulás
vezetőjének, mint intézményvezetőnek a megbízása, a megbízás visszavonása,
fegyelmi

jogkör

gyakorlása,

összeférhetetlenség

megállapítása,

felmentése

Dombóvár Város Képviselőtestülete hatáskörébe tartozik. Egyéb munkáltatói
jogokat felette ezen város polgármestere gyakorolja. Az intézményvezetői
kinevezéshez a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek véleményét ki kell
kérni.
6.3. Az intézményfenntartó társulás intézményében alkalmazásban álló dolgozók felett a
Dombóvár Város Képviselőtestülete által kinevezett intézményvezető gyakorolja a
munkáltatói jogokat.
7. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése:
7.1.

Jelen társulási megállapodás - társulás - megszűnik:

a) a társulásban résztvevő képviselőtestületek általi közös megegyezéssel történő
megszüntetésével,

b) amennyiben a tagok száma-felmondás következtében-egyre csökken,
c) bíróság jogerős döntése alapján.
7.2.

A társulási megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjávaldecember 31-i hatállyal lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott
képviselőtestületi határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, s a társult
képviselőtestületekkel közölni.

7.3.

Év közben történő felmondás joga kizárólag a többi társult képviselőtestület
minősített többséggel hozott, a felmondáshoz hozzájárulást tartalmazó döntése
esetén gyakorolható, azzal válik érvényessé.
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7.4.

A társult képviselőtestületek több mint fele – 9 képviselőtestület – minősített
többséggel hozott határozatával, a naptári év utolsó napjával, fontos okból
kizárhatja azt a tagot, mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem
tesz eleget.
A kizárást megelőzően Dombóvár Város Képviselőtestülete legalább 2 ízben
határidő tűzésével hívja fel az érintett képviselőtestületet kötelezettségei
teljesítésére.

Fontos oknak minősítik a tagok, ha:
-

a képviselőtestület 5.3. pontban nevesített költségvetési hozzájárulást nem, vagy
sorozatosan – legalább 3 ízben – határidőben nem utalja át,

-

a képviselőtestületek az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési –
rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségeinek nem tesznek eleget, illetőleg azt
megelőzően a társult képviselőtestületekkel nem egyeztetnek.

8. A társuláshoz való csatlakozás:
A

társuláshoz

bármely

önkormányzat

csatlakozhat,

amely

elfogadja

a

társulási

megállapodásban foglaltakat. A csatlakozási szándékát írásban bejelentő önkormányzatnak
át kell adni a társulási megállapodás egy példányát és tájékoztatni kell az adott évi
hozzájárulás mértékéről. A társulni szándékozó önkormányzat(ok) befogadásához a
társulásban érintett valamennyi önkormányzat egyetértése szükséges.
9.

A társulás ellenőrzésének rendje:

9.1. A közigazgatási hivatal vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a
társulás működése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak. A fenntartói
jogokat gyakorló Dombóvár Város Önkormányzata évente köteles megküldeni a társulás
megállapodását a közigazgatási hivatalnak a megállapodás törvényességi igazolása céljából.
9.2. A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőtestületei évente 1 alkalommal
igényelhetik az intézmény vezetőjének beszámolóját az intézményben folyó munkáról.
10. Társult képviselőtestületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az
intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyilagos úton, egyeztetéssel
kívánják

rendezni,

s

bíróságon

keresetindítási

lehetőséggel

kizárólag

annak

eredménytelensége esetén élnek.
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A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselőtestületek
nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt,
helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.
Záradék
A Társulási Megállapodás a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltató
Központot fenntartó önkormányzatok Képviselőtestületeinek minősített többséggel meghozott
határozataival jön létre és a társulást alapító önkormányzatokat képviselő polgármesterek
aláírásával lép hatályba.
(A társulási megállapodás aláírásának és hatályba lépésének napja: 2005. január 27.)

Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a társult önkormányzatok
képviselő-testületei határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.
Önkormányzatok:

Képviselő-testületi határozatok száma:

Dombóvár Város Önkormányzata

Kt. határozat

Attala Község Önkormányzata

Kt. határozat

Csibrák község Önkormányzata

Kt. határozat

Csikóstőttős Község Önkormányzata

Kt. határozat

Dalmand Község Önkormányzata

Kt. határozat

Döbrököz Község Önkormányzata

Kt. határozat

Gyulaj Község Önkormányzata

Kt. határozat

Jágónak Község Önkormányzata

Kt. határozat

Kapospula Község Önkormányzata

Kt. határozat

Kaposszekcső Község Önkormányzata

Kt. határozat

Kocsola Község Önkormányzata

Kt. határozat

Kurd Község Önkormányzata

Kt. határozat

Lápafő Község Önkormányzata

Kt. határozat

Nak Község Önkormányzata

Kt. határozat

Szakcs Község Önkormányzata

Kt. határozat

Várong Község Önkormányzata

Kt. határozat
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A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást annak
elolvasása után, tartalmának megértése után a képviselő-testületek nevében eljáró
polgármesterek – mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt – saját
kezűleg aláírták.
Dombóvár Város Önkormányzat
Polgármestere
Csikóstőttős Község Önkormányzat
Polgármestere
Döbrököz Község Önkormányzat
Polgármestere
Kapospula Község Önkormányzat
Polgármestere
Jágónak Község Önkormányzat
Polgármestere
Kurd Község Önkormányzat
Polgármestere
Nak Község Önkormányzat
Polgármestere
Lápafő Község Önkormányzat
Polgármestere

Attala Község Önkormányzat
Polgármestere
Dalmand Község Önkormányzat
Polgármestere
Gyulaj Község Önkormányzat
Polgármestere
Kaposszekcső Község Önkormányzat
Polgármestere
Kocsola Község Önkormányzat
Polgármestere
Csibrák Község Önkormányzat
Polgármestere
Szakcs Község Önkormányzat
Polgármestere
Várong Község Önkormányzat
Polgármestere
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Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosítása
amellyel a társult önkormányzatok képviselő-testületei a Dombóvár Város, Gyulaj és
Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását az
1997. évi CXXV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítják:
I. A társulási megállapodás 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.1. Az intézmény fenntartására vonatkozó rendelkezések, az irányítási jogok
gyakorlásának módja:
4.1.1. A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik
4.1.2. A közösen fenntartott intézmény felett az alapítói jogokat a társult
önkormányzatok képviselő-testületei közösen gyakorolják a szervezeti és működési
szabályzat jóváhagyása kivételével. A szervezeti és működési szabályzat
jóváhagyását, a további irányítási jogokat, valamint a közös fenntartással, illetve a
közös foglalkoztatással kapcsolatos, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket Dombóvár Város
Önkormányzata, nevében Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja, a Képviselő-testület irányítási jogait szerveire átruházhatja. A társult
önkormányzatok a közösen fenntartott intézmény alapító okiratának aláírására
Dombóvár város polgármesterét és jegyzőjét hatalmazzák fel.
4.1.3. A közösen fenntartott intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő
önkormányzati közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. Pénzügyigazdálkodási feladatait az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv látja el.
4.1.4. Az intézményvezetői jogkört és az intézményben alkalmazásban álló felett a
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja, akinek intézményvezetői
megbízásához a társult önkormányzatok képviselőtestületének véleménye szükséges.
Az igazgatói állás nyilvános pályáztatási eljárásával kapcsolatos teendőket az
intézmény irányító szerve látja el.
4.1.5. A tagintézmények és intézményegységek vezetőjének megbízásához és a
megbízás visszavonásához az érintett települési önkormányzat képviselő-testületének
véleménye szükséges. A kinevezéssel, felmentéssel, vezetői és megbízással
kapcsolatos munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.
II. A társulási megállapodás 6.2 pontjának az alaptevékenységre és
szakfeladatokra vonatkozó része helyébe a következő rendelkezés lép:
Szakágazati besorolás: 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
873011
873012
873013
873019
879034

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Időskorúak átmeneti ellátása
Demens betegek bentlakásos ellátása
Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
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881011
881012
889913
881090
889921
889922
889923
873000
881000
855937
855931
855932
562917

Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Nappali melegedő
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás
nélkül
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásnak
komplex támogatása
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak
komplex támogatása
M.n.s. egyéb felnőttoktatás
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Munkahelyi étkeztetés

III.
A társulási megállapodás 6.2. pontjának az „Őszikék” Szociális
Alapszolgáltatások intézménye tevékenységi körére vonatkozó rendelkezés
első gondolatjeles bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
- Nappali ellátást biztosító idősek klubja 30 fő (ezen belül demens betegek,

valamint 10 fő pszichiátriai beteg ellátását biztosítja)
IV.A társulási megállapodás 6.2. pontjának az Idősek Otthona Szakcs
tevékenységi körére vonatkozó rendelkezés első gondolatjeles bekezdése
helyébe a következő szöveg lép:
- Idősek ápolását, gondozását, tartós bentlakást biztosít 28 férőhelyen.
V. A társulási megállapodás 7.6. pontja hatályát veszti.
VI.A társulási megállapodás 10. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A társulás megszűnésekor a társult képviselő-testületek egymással elszámolnak. A
társulás megszűnése esetén a hitelezők tartozásának kiegyenlítése utáni vagyont a
tagok között kell felosztani külön megállapodás szerint.
VII.

A társulási megállapodás a következő 11/A. ponttal egészül ki:

11/A.) A társulásból való kizárás:
A társult önkormányzatok több mint fele minősített többséggel hozott képviselőtestületi határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot,
mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárást
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megelőzően legalább két alkalommal határidő tűzésével fel kell hívni az érintett tagot
kötelezettségei teljesítésére.
Fontos oknak minősül:
1. Ha a tag a jelen megállapodás alapján megállapított pénzügyi
hozzájárulást legalább három alkalommal nem utalja át a megadott
határidőben.
2. A tag az intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési –
rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségeinek nem tesz eleget,
illetve azt megelőzően a társult önkormányzatokkal nem egyeztetnek.
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A társulási megállapodás módosítását a társult önkormányzatok képviselő-testületei
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.
Önkormányzatok:

Képviselő-testületi határozatok száma:

Dombóvár Város Önkormányzata

Kt. határozat

Gyulaj Község Önkormányzata

Kt. határozat

Szakcs Község Önkormányzata

Kt. határozat

A társulási megállapodás módosítását annak elolvasása, tartalmának megértése után a
képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal
teljességben megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.

Dombóvár, 2010. július
Patay Vilmos
polgármester
Szakcs, 2010.
Récsei Gábor
polgármester
Gyulaj, 2010
Dobos Károlyné
polgármester
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Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulásának
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
MEGÁLLAPODÁSA
Szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó
intézményi társulásról
A megállapodás 2.) pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselőtestületek a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 43. §- a és a helyi önkormányzatok
társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57 §. c), d), f), j),
a 68. § és a 80. § (3) bek. e) pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatások és
szakosított ellátások működtetésére intézményfenntartó társulás létrehozásában állapodnak
meg.
1.) A társulás neve, működési területe:
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulás
A társulás rövidített neve: Egyesített Szociális Intézmény
Működési területe: a 4702. sz. Dombóvári kistérség önkormányzatainak közigazgatási
területe, a tartós bentlakásos elhelyezést biztosító, ápolást, gondozást nyújtó intézmények
esetében a kistérségen kívüli települések területe.
A társulás székhelye: 7200 Dombóvár, Arany János tér 2.
A társulási megállapodás időtartama:
A társulást a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek jóváhagyó határozatával jön
létre 2006. november 16-ától határozatlan időre.
2.) A társulás tagjainak neve, székhelye:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhely: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Gyulaj Község Önkormányzata
Székhely: 7227 Gyulaj, Szent Imre tér 1.
Szakcs Község Önkormányzata
Székhely: 7213 Szakcs, Kossuth L. u. 4.
-

3.) A társulás által közösen fenntartott intézmény és tagintézmények neve, címe:
Székhely intézmény:
Egyesített Szociális Intézmény mint Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek
intézményfenntartó társulásának intézménye
7200 Dombóvár, Arany János tér 2.
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Intézményegységei (telephelyei):
- „Arany Sziget” Idősek Otthona
7200 Dombóvár, Arany János tér 2.
- „Támasz Otthon”
7200 Dombóvár, III. u. 22.
- „Platán” Otthon
7200 Dombóvár, Szabadság u. 6.
- „Őszikék” Szociális Alapszolgáltatások Intézménye
7200 Dombóvár, Arany János tér 3.
Tagintézményei (telephelyei):
- Idősek Gondozó Otthona
7227 Gyulaj, Magyar u. 9.
- Idősek Otthona
7213 Szakcs, Petőfi tér 10.
4.) A Társulás jogállása :
4.1. Az intézmény fenntartására vonatkozó rendelkezések, az irányítási jogok
gyakorlásának módja:
4.1.1. A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik
4.1.2. A közösen fenntartott intézmény felett az alapítói jogokat a társult önkormányzatok
képviselő-testületei közösen gyakorolják a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása
kivételével. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását, a további irányítási
jogokat, valamint a közös fenntartással, illetve a közös foglalkoztatással kapcsolatos, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott feladat- és
hatásköröket Dombóvár Város Önkormányzata, nevében Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, a Képviselő-testület irányítási jogait
szerveire átruházhatja. A társult önkormányzatok a közösen fenntartott intézmény alapító
okiratának aláírására Dombóvár város polgármesterét és jegyzőjét hatalmazzák fel.
4.1.3. A közösen fenntartott intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő önkormányzati
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait az
irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv látja el.
4.1.4. Az intézményvezetői jogkört és az intézményben alkalmazásban álló felett a
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja, akinek intézményvezetői
megbízásához a társult önkormányzatok képviselőtestületének véleménye szükséges. Az
igazgatói állás nyilvános pályáztatási eljárásával kapcsolatos teendőket az intézmény
irányító szerve látja el.
4.1.5. A tagintézmények és intézményegységek vezetőjének megbízásához és a megbízás
visszavonásához az érintett települési önkormányzat képviselő-testületének véleménye
szükséges. A kinevezéssel, felmentéssel, vezetői és megbízással kapcsolatos munkáltatói
jogokat az igazgató gyakorolja.
4.2. Az Intézményfenntartó Társulás képviseletére jogosultak:
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A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az Intézményfenntartó Társulás intézményét
és gyakorolja a kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
4.3. A tagintézmények és intézményegységek jogállását érintő döntésekhez be kell szerezni
az intézmények illetékességi területén működő képviselőtestületek egyetértését.
4.4. A közös fenntartásban működtetett intézmény költségvetése Dombóvár Város
Önkormányzata költségvetésének részét képezi, melyet a társulásban részt vevő
önkormányzatok előzetes egyeztetés után képviselő-testületi határozatukkal fogadnak el.
A tagintézmények tárgyévi költségvetését az érintett társult önkormányzatok képviselőtestülete előzetesen jóváhagyja és saját hatáskörében dönt a tagintézményekben
alkalmazásra kerülő térítési díjak mértékéről. A tagintézmény költségvetése az elfogadott
határozat szerint épül be a közös fenntartásban működtetett intézmény költségvetésébe,
amelyet a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületi határozatokkal
fogadják el.
A társult önkormányzatok közös fenntartáshoz való pénzügyi hozzájárulása a településen
működő tagintézmény fenntartásához igényelhető állami normatívákon, az intézmény saját
bevételén, továbbá az előző évi gazdálkodás alapján keletkező pénzmaradványon felül
biztosítandó többletköltség (az érintett önkormányzatot terhelő saját fenntartási
hozzájárulás). Ennek tárgyévi előirányzatát az önkormányzatok Dombóvár Város
Önkormányzata részére átutalják. (Ttv. 8. § (4) bek. e) pont, illetve Ötv. 43. § (2) bek. b)
pont)
4.5. A tagintézményi férőhelyek tekintetében az intézményi jogviszony keletkeztetéséről a
települési önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértését kell kikérnie az intézmény
vezetőjének.
A tagintézményben a jogviszony keletkeztetésekor mindenkor elsőbbséget élveznek a helyi
lakosok, helyi jelentkező hiányában a térség bármely településének lakója felvehető.
4.6. A társulásban résztvevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges
- a megállapodás jóváhagyásához,
- a megállapodás módosításához,
- a megállapodás megszüntetéséhez,
- a társuláshoz történő csatlakozásról való hozzájáruláshoz
- a társulási megállapodás év közbeni felmondásához
4.7. Az érintett település polgármestere
képviselőtestületét a társulás működéséről.

évente

1

alkalommal

tájékoztatja

a

4.8. A társulás működésével összefüggő egyéb feladatokat a Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulással megkötött megállapodásban rendezik.
5.) A társulás célja, feladatai:
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- Az idős, önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képes, de egészégi állapotuk
miatt rendszeres gyógyintézeti ellátást nem igénylő lakosok ápolása, gondozása, vagy
átmeneti elhelyezésének biztosítása
- Mikrokörzeti központként szervezi a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás ,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásokat
- Biztosítja a hajléktalanok nappali és átmeneti elhelyezését a kistérségben.
- Költséghatékonyabb működés, szakemberek közös foglalkoztatása
6.) Tevékenységi köre:
6.1. A 4702 sz. dombóvári kistérség közigazgatási területén az 1993. évi III. Tv 57 § c,d, f,
g pontjában, és a Tv. 68 §, 8o § (3) bek. e. pontjában nevesített ellátásokat nyújtja a 3.
pontban foglalt tagintézményekkel működő Egyesített Szociális Intézmény Központ közös
fenntartásával.
6.2. Az Intézményfenntartó társulás tevékenységi körei:
Szakágazati besorolás: 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
873011
873012
873013
873019
879034
881011
881012
889913
881090
889921
889922
889923
873000
881000
855937
855931
855932
562917

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Időskorúak átmeneti ellátása
Demens betegek bentlakásos ellátása
Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Nappali melegedő
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásnak komplex
támogatása
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex
támogatása
M.n.s. egyéb felnőttoktatás
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Munkahelyi étkeztetés

„Arany Sziget” Idősek Otthona tevékenységi köre:
– „Arany Sziget” Idősek Otthona, amely 73 férőhelyen tartós bentlakást biztosít, 2
részleggel működik, ezen belül
– demens ellátást és
– átlagos elhelyezést biztosító részleg.
„Támasz Otthon” tevékenységi köre:
- Nappali ellátást biztosító 20 fő (ezen belül demens betegek ellátását biztosítja)
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- Átmeneti elhelyezést 10 fő részére
„Platán” Otthon tevékenységi köre:
– Tartós bentlakást biztosító 37 férőhelyes részleg (ezen belül demens ellátást és
átlagos elhelyezést biztosít)
– Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécser központja
„Őszikék” Szociális Alapszolgáltatások intézménye:
- Nappali ellátást biztosító idősek klubja 30 fő (ezen belül demens betegek,
valamint 10 fő pszichiátriai beteg ellátását biztosítja)
- Étkeztetés
- Körzetesített házi segítségnyújtás
Nappali melegedő és Népkonyha tevékenységi köre:
- 25 férőhelyes nappali melegedő és népkonyhai étkeztetés
Éjjeli menedékhely tevékenységi köre:
- Hajléktalanok átmeneti elhelyezésére 12 férőhelyes szállás
Idősek Otthona Szakcs
- Idősek ápolását, gondozását, tartós bentlakást biztosít 28 férőhelyen.
- Házi segítségnyújtás
- Szociális étkeztetés
Idősek Gondozó Otthona Gyulaj
- Idősek ápolását, gondozását, tartós bentlakást biztosít 18 férőhelyen
- Házi segítségnyújtás
- Nappali ellátás biztosítása
- Szociális étkeztetés
7.) A társulás vagyona:
7.1. Az Egyesített Szociális Intézmény épületei és berendezései, felszerelési tárgyai
Dombóvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik. A tagintézmények
épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyak a társult önkormányzatok
tulajdonát képezik. Ezekre az ingatlanokra és vagyontárgyakra a társulás többi tagja
tulajdoni igényt nem támaszt. A Képviselő-testületek a térítésmentes használati jogot a
közigazgatási területükön lévő tagintézmények további működéséhez változatlanul
biztosítják.
7.2. A Társulás időtartama alatt szerzett vagyon és vagyonszaporulat szintén a
tagintézményt illeti, amennyiben azt az illetékességi területén működő önkormányzat
biztosította. A pályázati támogatással elnyert vagyon vagy vagyonszaporulat a támogató
rendelkezése szerint illeti meg az intézményeket.
7.3. A Társulás működésének, az intézmények közös fenntartásának fedezeteként szolgál a
mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás,
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a többcélú társulások támogatására kérhető normatíva, s az egyéb kiegészítő hozzájárulások,
melyet Dombóvár Város önkormányzata intézményfinanszírozás keretében biztosít.
7.4.A társult önkormányzatok az intézmények működéséhez szükséges normatíván felüli
költségek fedezetét a 4.4. pont saját fenntartási hozzájárulást költségvetési rendeleteikben
biztosítják, melyet havi bontásban Dombóvár Város Önkormányzatának számlájára utalnak
át.
7.5. Az intézmény költségvetése a Dombóvár Város önkormányzata költségvetésének részét
képezi. Az intézmény vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
7.6. Hk.
7.7. Társult felek az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése
esetén irányadó eljárásként az azonnali beszedési megbízás – inkasszó – alkalmazásában
állapodnak meg. A inkasszó benyújtására főszabályként a gesztor önkormányzat
polgármestere, a gesztor önkormányzat mulasztása esetén bármely tagönkormányzat
polgármestere jogosult a hozzájárulás esedékessé válását követő két eredménytelen
felszólítást követő 15 napon belül.
8.) A Társulás ellenőrzésének rendje:
8.1. A Közigazgatási Hivatal vezetője törvényességi ellenőrzés jogkörében vizsgálja, hogy a
társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak.
Dombóvár Város Önkormányzata évente köteles megküldeni a társulás megállapodását a
közigazgatási hivatalnak a megállapodás törvényességi igazolása céljából.
8.2. A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei évente 1 alkalommal
igényelhetik az intézmény vezetőjének beszámolóját az intézményben folyó munkáról.
9.) Az intézmény vezetőjét érintő vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a
fegyelmi büntetés kiszabása munkáltatói jogok a 4.2. pontjában foglaltak figyelembe
vételével – Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, az egyéb munkáltatói
jogok tekintetében Dombóvár Város Polgármesterét illetik meg.
10.) A társulási megállapodás felmondásának szabályai:
A társulási megállapodás legkorábban 2008. augusztus 31. napjával mondható fel. A
felmondásról szóló testületi döntést 4 hónappal korábban kell a megállapodó felekkel
közölni.
A társulás megszűnését követően 30 napon belül Dombóvár Város Önkormányzata köteles
elszámolni a költségvetési hozzájárulás felhasználásáról.
A társulás megszűnésekor a társult képviselő-testületek egymással elszámolnak. A társulás
megszűnése esetén a hitelezők tartozásának kiegyenlítése utáni vagyont a tagok között kell
felosztani külön megállapodás szerint.
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11.) A társuláshoz való csatlakozás:
A társuláshoz bármely önkormányzat csatlakozhat, amely elfogadja a társulási
megállapodásban foglaltakat. A csatlakozási szándékát írásban bejelentő önkormányzatnak
át kell adni a társulási megállapodás egy példányát és tájékoztatni kell az adott évi
hozzájárulás mértékéről. A társulni szándékozó önkormányzat(ok) befogadásához a
társulásban érintett valamennyi önkormányzat egyetértése szükséges.
11/A.) A társulásból való kizárás:
A társult önkormányzatok több mint fele minősített többséggel hozott képviselő-testületi
határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, mely a jelen
megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárást megelőzően
legalább két alkalommal határidő tűzésével fel kell hívni az érintett tagot kötelezettségei
teljesítésére.
Fontos oknak minősül:
1. Ha a tag a jelen megállapodás alapján megállapított pénzügyi hozzájárulást
legalább három alkalommal nem utalja át a megadott határidőben.
2. A tag az intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési –
rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve
azt megelőzően a társult önkormányzatokkal nem egyeztetnek.
12.) A társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból
származó, továbbá az intézmények fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket
tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, a bíróságon keresetindítási lehetőséggel
kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.
13.) Jelen megállapodás 2005. november 16. napjával lép hatályba.
14.) Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szerint kell eljárni.

(A társulási megállapodás aláírásának és hatályba lépésének napja: 2005. november 16.)
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Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a társult önkormányzatok
képviselő-testületei határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.
Önkormányzatok:

Képviselő-testületi határozatok száma:

Dombóvár Város Önkormányzata

Kt. határozat

Gyulaj Község Önkormányzata

Kt. határozat

Szakcs Község Önkormányzata

Kt. határozat

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást annak elolvasása
után, tartalmának megértése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek –
mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt – saját kezűleg aláírták.

Dombóvár, 2010. július
Patay Vilmos
polgármester
Szakcs, 2010.
Récsei Gábor
polgármester
Gyulaj, 2010
Dobos Károlyné
polgármester
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