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Tisztelt Képviselő-testület!
A Tolna Megyei Kormányhivatal a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkára XXII-6/1871/3/2012.
számú utasításában meghatározott 2013. évi ellenőrzési munkaterv alapján vizsgálta,
hogy minden helyi önkormányzat eleget tett-e a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. § (1)
bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségének és a Mötv. rendelkezéseinek
megfelelően módosította-e a társulási megállapodásait.
I. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi
megállapodásával kapcsolatban tett törvényességi felhívás

Társulás

társulási

A Kormányhivatal törvényességi felhívást tett a Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának elfogadásáról szóló
242/2013.(VI.27). számú testületi határozattal kapcsolatban. A Többcélú Társulás
ügyintézője arról tájékoztatott, hogy az idei első társulási ülést várhatóan február első
napjaiban tartják meg, és ezen az ülésen kerül sor a törvényességi felhívásban
foglaltaknak eleget tevő megállapodás-módosítás megtárgyalására.
A dombóvári képviselő-testületnek címzett felhívásban a Kormányhivatal 2014. január
31-i határidőt jelölt meg.
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése szerint, ha jogszabálysértés
megszüntetésére biztosított határidő alatt a jogszabálysértés nem szüntethető meg, a
határidő az érintett indokolt kérelmére további 30 nappal meghosszabbítható. Mivel a
társulási tanács februárban tárgyalja a szükséges módosítást, javaslom, hogy a
Képviselő-testület kezdeményezze a határidő meghosszabbítását 2014. február 28-ig.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei
Kormányhivatalnak a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodása módosításának elfogadásáról szóló 242/2013.(VI.27). számú
határozatával kapcsolatban tett törvényességi felhívás végrehajtására előírt határidő
2014. február 28. napjáig történő meghosszabbítását kezdeményezi a Tolna Megyei
Kormányhivatalnál.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezdeményezés továbbítására.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

II. A Dombóvári Szociális Intézményfenntartó
megállapodásával kapcsolatban tett törvényességi felhívás

Társulás

társulási

A Képviselő-testület a 220/2013. (VI.20.) Kt. határozatával fogadta el az Egyesített
Szociális Intézményt fenntartó Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális
Intézményfenntartó Társulásának társulási megállapodása felülvizsgálatát és a Mötvben foglaltaknak megfelelő módosítását. A Tolna Megyei Kormányhivatal
törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a képviselő-testület hivatkozott
határozatával kapcsolatban törvényességi felhívást tett (a felhívás mellékelve).
A törvényességi felhívásban foglaltak szerint a társulási megállapodás (illetve az azt
elfogadó testületi döntés) az alábbiak szerint törvénysértő:
1. A társulási megállapodás 2.2. pontja a 2012. január 1. napján fennálló lakosságszám
adatokat tartalmazza, azonban a Mötv. 93. § 3. pontja szerinti esetben a társuláshoz
tartozó települések lakosságszámaként a 2010. január 1-jei lakosságszámot kell
feltüntetni.
2. A társulási megállapodás 4.6. pontja rögzíti, hogy a közös fenntartású intézmény
igazgatója felett a kinevezéssel, felmentéssel kapcsolatos munkáltatói jogokat a
Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 9. § (6) bekezdése alapján az
egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a helyi önkormányzati költségvetési szerv feletti
irányítói jognak minősül, amelyet főszabály szerint az irányító szerv, a társulási tanács
gyakorol, ezért a társulási megállapodást módosítani szükséges.
3. A társulási megállapodás 7.6. pontja szerint a Társulás által fenntartott intézmény
költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi, amelyet a társult
önkormányzatok előzetes egyeztetés után képviselőtestületi határozattal fogadnak el.
A tagintézmények tárgyévi költségvetését az érintett önkormányzatok képviselőtestülete előzetesen jóváhagyja. A tagintézmény költségvetése az elfogadott határozat
szerint beépül az intézmény költségvetésébe. A Kormányhivatal a társulási
megállapodás hivatkozott pontját kifogásolta, mivel az Áht. 23. § (1) bekezdése és 26.
§ (1) bekezdése értelmében a Társulás által fenntartott intézmény költségvetése a
Társulási Tanács költségvetési határozatának részét képezi, amelynek elfogadása a
Társulási Tanács hatáskörébe tartozik, ezért a társulási megállapodást az Áht.-val
összhangban kell módosítani.
4. A társulási megállapodás 7.9. pontja a társulás tagjaival szemben a társulási
megállapodásban meghatározott fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén
irányadó eljárásként azonnali beszedési megbízást ír elő. A Kormányhivatal kéri ezt
módosítani és az „azonnali” jelzőt törölni, mivel a jogszabály csak „beszedési
megbízásról” rendelkezik.
5. A társulási megállapodás 8.4. pontja úgy rendelkezik, hogy a Társulás és az
intézmény belső ellenőrzését a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az
intézmény gazdálkodására, ellenőrzésére, elszámolására, jogaira és kötelezettségeire

Dombóvár Város Önkormányzatának rendeletei és szabályzatai alkalmazandóak. A
társulási megállapodás ezen pontját a Kormányhivatal kifogásolta és kéri az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet (Ávr.), valamint a Mötv. rendelkezéseivel összhangban módosítani,
mivel az Ávr. alapján szabályzattal a költségvetési szervek rendelkeznek, az
önkormányzat nem, továbbá önkormányzati rendeletet a képviselő-testület alkothat.
6. A társulási megállapodás 8.5. pontja rögzíti, hogy a Társulási Tanács elé kerülő
pénzügyi-gazdálkodási tárgyú előterjesztéseket Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága, a szakmai tárgyú előterjesztéseket Dombóvár Város
Önkormányzatának Humán Bizottsága előzetesen véleményezi. A Kormányhivatal
kéri módosítani ezt a pontot, mivel a Mötv. alapján ezek a bizottságok nem a társulási
tanács szervei, a társulási tanács a törvény alapján saját bizottságokat alakíthat
döntéseinek előkészítése és végrehajtásuk szervezése érdekében.
7. A társulási megállapodás 9.13. pontja rögzíti, hogy a Társulás megszűnése, a
Társulásból való kiválás, kizárás esetén a tagok kötelesek egymással elszámolni, erről
külön megállapodásban rendelkeznek. A Mötv. 93. § 18. pontja értelmében a társulási
megállapodás kötelező tartalmi eleme a társulás megszűnése esetére az egymással való
elszámolás módjának meghatározása, ezért a Kormányhivatal kéri a társulás
megszűnése esetén az egymással való elszámolás részletes szabályait a társulási
megállapodásban rögzíteni.
8. A Kormányhivatal szerint a társulási megállapodás nem tartalmazza teljes körűen a
Mötv. 93. §-ában meghatározott kötelező tartalmi elemeket, mivel nem került
rögzítésre a Társulás tagjainak képviselője.
A Kormányhivatal törvényességi felhívásában kifogásolt rendelkezéseken kívül
jogszabályváltozás miatt is szükséges a társulási megállapodás egyes pontjait
módosítani. A Magyar Közlönyben 2013. december 29-én jelent meg az Ávr.
módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazati osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet. 2014.
február 28. napjáig a költségvetési szervek és egyéb államháztartási rendszerbe tartozó
szervek alapító okiratában át kell vezetni az új szakágazati kódokat, így a Társulás
szakfeladatait is módosítani kel a társulási megállapodásban.
Javaslom továbbá a Társulás székhelyét a Szent István tér 1. címről az Önkormányzat
és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (Dombóvár, Szabadság
u. 18.) címére módosítani.
Fentiekre tekintettel kérem a társulási megállapodás módosítását elfogadni.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei
Kormányhivatalnak a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális
Intézményfenntartó Társulásának társulási megállapodása felülvizsgálatával, illetőleg
az azt elfogadó 220/2013. (VI.20) számú határozatával kapcsolatban tett törvényességi
felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Dombóvár Város, Gyulaj és

Szakcs
Községek
Szociális
Intézményfenntartó
Társulásának
megállapodásának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

társulási

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás módosítást
és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselőtestület, mint a Társulás tagja nevében aláírással lássa el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törvényességi
felhívásban foglaltak végrehajtására előírt határidő 2014. február 28. napjáig történő
meghosszabbítását kezdeményezze a Tolna Megyei Kormányhivatalnál.
Határidő:

2014. január 31. – a Kormányhivatal értesítésére
2014. február 28. – társulási megállapodás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Szabó Loránd
polgármester

