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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata, Attala Község Önkormányzata és további 14
önkormányzat törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt szociális és
gyermekvédelmi feladataik ellátása érdekében a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ közös fenntartásában állapodtak meg.
A megállapodás értelmében a társult önkormányzatok képviselő-testületei az
intézmény fenntartásával járó, gazdasági és intézményvezetési kiadásokat is magában
foglaló, állami normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal nem fedezett valamint a
társulás saját bevételein és pénzmaradványán felüli többletköltségeihez a társulás által
elvégzett feladatok arányában járulnak hozzá.
Dombóvár Város Önkormányzata a tagönkormányzatok által teljesített pénzügyi
hozzájárulással a zárszámadási rendelet elfogadását követően minden évben elszámolt.
A 2012. évi elszámolás alapján Attala Község Önkormányzatának a tárgyévi
költségvetés elfogadásakor tervezett kiadások és ellátotti létszámok alapján kiszámított
és általa 2012. december 1-jén megfizetett 285.620 Ft összegen felül – a 2012. évi
tényleges teljesítési adatok alapján - 1.212.377 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett.
A 2012. évre számított 1.497.997 Ft hozzájárulás az alábbi tételekből tevődött össze:
- 1.266.264 Ft szakmai feladatok kiadásaira
- 231.733 Ft gazdasági feladatok ellátására
Az elszámolás során a 2012. évben ténylegesen teljesített feladatmutatók arányában
került megosztásra az önkormányzatok között az egyes feladatokhoz biztosítandó
hozzájárulás összege. A feladatmutatókat a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ által vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartások adatai
alapozták meg.
Attala Község Önkormányzata a 2012. évi ellátotti adatokat nem fogadta el, túlzónak
ítélte meg azokat az előző évi adatokhoz képest, ezért az elszámolás alapján
Dombóvár Város Önkormányzata részére járó hozzájárulást nem fizette meg.
A követelésünk érvényesítése érdekében megbíztuk a Halmos Ügyvédi Irodát, hogy az
1.212.377 Ft összegű tőke és ezen összeg után 2013. január 1. napjától járó késedelmi
kamat követelésünket bírósági úton érvényesítse.
A bíróság 2015. november 11. napján a per szüneteltetését rendelte el, tekintettel arra,
hogy a két önkormányzat peren kívüli egyeztetéseket kívánt folytatni.
Attala Község Önkormányzata képviseletében Gelencsér István polgármester a 2016.
január 21-én megtartott egyeztetésen 500.000 Ft megfizetését vállalta a korábban
megfizetett 285.620 forinton felül. Az egyezségi ajánlatot Attala Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete szintén 2016. február 11-én tárgyalja.

A késedelmi kamat összege 2016.02.11-ig 380.680 Ft, a teljes tartozás összege
1.593.057 Ft.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III.4.) önkormányzati rendelet 14-17. § tartalmazza a követelések kezelésével
kapcsolatos szabályokat.
Folyamatban lévő peres eljárás során az önkormányzat tényleges vagy várományi
vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötéséről 500.000 Ft feletti
perérték esetén a Képviselő-testület dönt.
Attala Község Önkormányzata a bíróság felé tett nyilatkozatában arra hivatkozott,
hogy Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kapaszkodó” 2012. évi
költségeinek a finanszírozására 286.000 Ft-ot hagyott jóvá a 2012. évi
költségvetésben, az elszámolás során azonban 1.497.997 Ft-ra emelkedett a
hozzájárulás összege. A hozzájárulás több mint ötszörösére történő növekedését Attala
Község Önkormányzata nem fogadta el, mivel előzetesen nem hagyta jóvá a költségek
ilyen nagyságú összegét, mivel véleményük szerint nincs mögötte valós, leigazolt
teljesítmény. A „Kapaszkodó” költségeihez fizetendő hozzájárulással kapcsolatban
több hivatalos egyeztető tárgyalás is volt, melyeken Gelencsér István polgármester
jelezte, hogy a költségek felosztását nem fogadja el. A társulási ülésen elmondott
véleménye szerint a szolgáltatásokat, a feladat-költség arányokat nem lehetett
ellenőrizni.
A fentiekben részletezett indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az
alábbi határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
Attala Község Önkormányzatának intézményfenntartói hozzájárulás meg nem
fizetése miatt fennálló tartozásának rendezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Dombóvár Város Önkormányzata felperes által Attala Község önkormányzata
alperes ellen a „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ Társulás részére 1.212.377
Ft tőke és ezen összeg után járó késedelmi kamat megfizetésére a Szekszárdi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 4.K.27.135/2015/5 számon indult
perben a felek által megkötött peren kívüli egyezséget jóváhagyja. Az egyezség
értelmében Attala Község Önkormányzata 2016. február 29. napjáig 500.000,- Ftot, azaz Ötszázezer forintot átutal a 2012. évi pénzügyi hozzájárulás megfizetése
jogcímén Dombóvár Város Önkormányzata, mint a „Kapaszkodó”
Alapszolgáltató Központ Társulás irányítási jogok gyakorlására feljogosított
számlájára.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket és kötelezettségvállalásokat megtegye, a szerződéseket megkösse.
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