Melléklet a II. határozati javaslathoz
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulása
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A társult önkormányzatok képviselő-testületei a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs
Községek Szociális Intézményfenntartó Társulásának Társulási Megállapodását az
alábbiak szerint módosítják:
1. A Társulási Megállapodás 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A társulás székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.”
2. A Társulási Megállapodás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. A Társulás tagjai:
- Dombóvár Város Önkormányzata (székhelye: 7200, Dombóvár,
Szabadság u. 18., képviseli: Szabó Loránd polgármester),
- Gyulaj Község Önkormányzata (székhelye: 7227 Gyulaj, Szent Imre
tér 1., képviseli: Dobos Károlyné polgármester),
- Szakcs Község Önkormányzata (székhelye: 7213 Szakcs, Kossuth u.
4., képviseli: Braun Attila polgármester).
2.2. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 2010. január 1-jén:
- Dombóvár lakosságszáma: 19.972 fő,
- Gyulaj lakosságszáma: 1.075 fő,
- Szakcs lakosságszáma: 974 fő.”
3. A Társulási Megállapodás 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.2. A Társulás feladata a társult önkormányzatok Mötv. 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában foglalt kötelező önkormányzati feladatkörében a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1)
bekezdés c), d), és j) pontjában, a 68. § és a 80. § (3) bekezdés a) és e)
pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások
biztosítása intézmény fenntartásával.”

4. A Társulási Megállapodás 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. A Társulás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött
feladatellátási szerződés keretében az abban rögzített időtartamra ellátja a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladatot Dombóvár, Kaposszekcső,
Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj,
Kapospula, Csibrák, Várong, Csikóstőttős, Nak és Jágónak településeken.”

5. A Társulási Megállapodás 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4. A Társulás tevékenységi köre:
a) A Társulás főtevékenysége, a főtevékenység államháztartási szakágazati
besorolása:
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása.
b) A Társulás közfeladatai, szakmai alaptevékenységei, és ezek kormányzati
funkció szerinti megjelölése:
095020 iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015 Hajléktalanok nappali ellátása
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás.”
6. A Társulási Megállapodás 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. Az Intézmény jogi személy, gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv, a költségvetésében megállapított előirányzatokkal a
Társulás költségvetéséről szóló határozatban foglaltak szerint rendelkezik. Az
Intézmény a
költségvetési tervezéssel, az előirányzatok módosításának,
átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásával, a finanszírozási,
adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásával
kapcsolatos gazdálkodási feladatainak ellátására – a Társulás és Dombóvár
Város Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján – kijelölt
költségvetési szerv a Dombóvár Város Önkormányzata fenntartásában működő
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, amely a gazdálkodási
feladatokat a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő
megállapodásban foglalt díj ellenében látja el.”
7. A Társulási Megállapodás 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.6. Az intézmény vezetőjét (igazgató) nyilvános pályázati eljárás során a
Társulási Tanács a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet szerint bízza
meg. Az intézményvezető megbízásához a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek véleménye szükséges. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a
Társulási Tanács gyakorolja.”
8. A Társulási Megállapodás 7.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.6. A Társulás által fenntartott Intézmény költségvetése a Társulás
költségvetésének részét képezi, amelyet a társult önkormányzatok előzetesen
véleményeznek.”
9. A Társulási Megállapodás 7.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.8. A társult önkormányzatok a Társulás működésével kapcsolatos
költségekhez a Társulás költségvetésében meghatározottak szerint működési
hozzájárulást fizetnek, melynek előirányzatát költségvetési rendeletükben
elkülönítik és havi bontásban a Társulás részére átutalják a 7.7. pont szerinti
hozzájárulással együtt. A működési költség magában foglalja a munkaszervezeti
feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat is, melyet a Társulás és Dombóvár
Város Önkormányzata a munkaszervezeti feladatok ellátásáról szóló
megállapodásban állapít meg. A társult önkormányzatok a működési
hozzájárulást a saját területükön működő tagintézmények (intézményegységek)
költségvetésének az Intézmény jóváhagyott költségvetési főösszegéhez
viszonyított arányában fizetik.”
10. A Társulási Megállapodás 7.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.9. A társult önkormányzatok által vállalt, 7.7. és 7.8. pontban meghatározott
fizetési kötelezettség nem teljesítése esetére a Társulás tagjai irányadó
eljárásként beszedési megbízás alkalmazásában állapodnak meg. A beszedési
megbízást a Társulás elnöke nyújthatja be a társult önkormányzat mulasztása
esetén a hozzájárulás esedékessé válását követő két eredménytelen felszólítást
követően.”
11. A Társulási Megállapodás 8.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.4. A Társulás és az Intézmény belső ellenőrzését a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal látja el. A Társulás jogszabály által meghatározott
belső kontrollrendszerének működtetéséről a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője köteles gondoskodni. A Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási
rendeletében foglaltak szerint gondoskodik
a Társulás bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról A Társulás
gazdálkodását, a költségvetési, európai uniós és az ahhoz kapcsolódó
költségvetési támogatások felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv, a
Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, a központi költségvetési
fejezetek ellenőrzési szervezetei, az európai uniós támogatások irányító
hatóságai és közreműködő szervezetei, valamint az Európai Számvevőszék és az
Európai Bizottság illetékes szervezetei ellenőrzik.”

12. A Társulási Megállapodás 9.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép,
valamint a Társulási Megállapodás 9. fejezete az alábbi 9.14-9.16. pontokkal egészül
ki:
„9.13. A Társulás megszűnése, a Társulásból való kiválás vagy kizárás esetén a
tagok kötelesek egymással elszámolni. A Társulás megszűnését, vagy a tagság
megszűnését követő 30 napon belül a megszűnés napja szerinti fordulónappal a
számviteli szabályok szerint pénzügyi elszámolást kell készíteni.
9.14. A Társulás megszűnését, a Társulásból kiváló vagy kizárt tag tagsága
megszűnésének napját követő 60 napon belül a tag köteles a 7.7.-7.8. pontok
szerint megállapított tárgyévi pénzügyi hozzájárulásának a megszűnés vagy a
tagság megszűnésének napjáig járó időarányos teljesítésére.
9.15. A Társulás köteles a megszűnését, a Társulásból kiváló vagy kizárt tag
tagsága megszűnésének napját követő 60 napon belül a tagokkal, illetve a
kiváló vagy kizárt taggal szemben fennálló tartozását teljesíteni.
9.16. A társult önkormányzatok a Társulás megszűnése esetén a Társulást
megillető jogosultságok és követelések, valamint a Társulást terhelő
kötelezettségek tekintetében a Társulás jogutódjaként eljáró önkormányzatot
maguk közül kijelölik.”

13. A Társulási Megállapodás 10.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.1. Jelen Társulási Megállapodásnak a Mötv.-ben előírt felülvizsgálat
eredményeképpen egységes szerkezetben elfogadott, a Társulást jogi személlyé
átalakító módosítása 2013. július 1-jén lépett hatályba.

14. A Társulási Megállapodás 8.5. pontja hatályát veszti.
15. A Társulási Megállapodás 3.5 pontjában a „4702. számú Dombóvári kistérség
önkormányzatainak” szövegrész helyébe a „dombóvári járáshoz tartozó
önkormányzatok” szöveg lép.

ZÁRADÉK
A társulási megállapodás módosítása a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek
minősített többséggel hozott határozataival, az önkormányzatokat képviselő
polgármesterek aláírásával lép hatályba.
A Társulási Megállapodás módosítását a társult önkormányzatok képviselő-testületei
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.
Önkormányzat:

Képviselő-testületi határozat száma:

Dombóvár Város Önkormányzata
Gyulaj Község Önkormányzata
Szakcs Község Önkormányzata

/2014. (
/2014. (
/2014. (

) Kt. határozat
) Kt. határozat
) Kt. határozat

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

Szabó Loránd
Dombóvár város polgármestere
Dombóvár, 2014. ………

Dobos Károlyné
Gyulaj község polgármestere
Dombóvár, 2014. ………

Braun Attila
Szakcs Község polgármestere
Dombóvár, 2014. ………

