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Tisztelt Képviselő-testület!
A Kapos-menti Oktatási Társulás által fenntartott Apáczai Oktatási Központ
működésére a gesztor Dombóvár Város Önkormányzata részére 2010-2012. évekre
biztosítandó hozzájárulás meg nem fizetése miatt az Önkormányzat keresetet nyújtott
be a Dombóvári Járásbíróságra, melyben kérte Csikóstőttős Község
Önkormányzatának kötelezését 7.713.125 Ft tőke és annak késedelmi kamatainak
megfizetésére.
A megállapodás 11 e) pontja alapján az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulást
tagintézményenként és/vagy telephelyenként kell megállapítani, a 11 g) pont szerint a
tagintézménnyel nem rendelkező önkormányzatok az intézmények működéséhez és
fenntartásához szükséges további költségek fedezetét az intézmény működési
körzetéből bejáró gyereklétszám arányában biztosítják.
A társulási megállapodás alapján a gesztor önkormányzat csak a szolgáltatást
igénybevevők arányában mutathatja ki és oszthatja fel a költségeket, a megállapodás
szerint az összes kiadást és bevételt figyelembe véve kell kimutatni az egy tanulóra
jutó hozzájárulást, nem kell külön figyelembe venni az étkezési térítési díj bevételt, a
ténylegesen étkező gyermekek létszámát
A társulás működése alatt fennálló időszakba Csikóstőttős részére felosztott és a
teljesített hozzájárulás összege az alábbi:
Elszámolás szerinti
Átutalt összeg
Különbözet
összeg
2.850.000 Ft
3.335.959 Ft
2010. év
6.185.959 Ft
2011. év
7.950.980 Ft
5.500.000 Ft
2.450.980 Ft
2012. év
13.171.186 Ft
11.245.000 Ft
1.926.186 Ft
Összesen: 7.713.125 Ft
A 2014. május 28-án megtartott tárgyaláson az elszámolással érintett három évre
vonatkozóan Csikóstőttős Község Önkormányzata által kért adatokat (csikóstőttősi
tanulók által igénybevett étkezés alapján a kiszámlázott térítési díjak összege,
Dombóvár Város Önkormányzata által a Kaposszekcsőn étkező csikóstőttősi
gyermekek után igényelt állami támogatás összege, Kaposszekcsőn étkező
csikóstőttősi gyermekek tényleges száma, pénzforgalmi kimutatások) megküldtük az
önkormányzatnak.
A folyamatban lévő peres ügyben Csikóstőttős Község Önkormányzata 2014.
augusztus 15-én az előterjesztéshez csatolt peren kívüli egyezségi ajánlatot küldte meg
részünkre, mely szerint a 2013. december 16-án már megfizetett 3 millió Ft-on túl az
egyezség aláírásával egyidejűleg hajlandó lenne további 2.047.185 Ft-ot megfizetni.
A megküldött adatokból elvégzett számítások alapján az egy főre vetített étkezési
költséget (2010-es évben 667 Ft, 2011-es évben 768 Ft, 2012-es évben 775 Ft)

aránytalanul magasnak tartják, az elszámolás során 540 Ft/fő étkezési költséget
tartanak elfogadhatónak.
Az egyezségi ajánlat alapján az eddig felmerült ügyvédi és perköltséget az érintett
önkormányzatok maguk viselnék, valamint a késedelmi kamatra sem vonatkozik az
ajánlatuk.
Az egyezségi ajánlatot az elszámolással érintett Kaposszekcső Község Önkormányzata
részére is megküldtük. Véleményüket kértük, hogy részükről a Csikóstőttős Község
Önkormányzata által tett ajánlat elfogadható-e.
Válaszlevelük szerint Kaposszekcső Község Önkormányzata nincs döntéshozói
helyzetben, véleményük szerint az egyezség elfogadható.
Dombóvár Város Önkormányzata Kaposszekcső Község Önkormányzata részére a
2010-2012. évek elszámolása alapján fizetendő 13.113.027 Ft-ból 8.399.902 Ft-ot utalt
át 2013. december 20-án. A fennmaradó tartozás összege 4.713.125 Ft, ami a
Csikóstőttős Önkormányzatától az elszámolások alapján a már megfizetett 3 millió Fton túl követelt hozzájárulás összegével egyezik meg.
A követelt társulási hozzájárulás a kaposszekcsői tagintézmény működési költségeivel
függ össze, az eddig kifizetett összegeket a tagintézmény szolgáltatásait igénybevevő
önkormányzatoknak kell viselniük, amennyiben az egyik önkormányzat a költségeket
a megállapodásnál alacsonyabb összegben viseli, a kieső összeget a többi
önkormányzatnak kell megtérítenie, tehát Kaposszekcső Önkormányzata is érintett a
per kimenetelében.
Az ajánlat elfogadása esetén a társulási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően
elkészített elszámolásokat módosítani kell, mivel a megállapodásban rögzítettől eltérő
az egyezségi ajánlat alapján a megosztás, ez az érintett önkormányzatok által fizetendő
összeget is befolyásolja, Kaposszekcső Község Önkormányzata által fizetendő
hozzájárulás összege emelkedik azzal az összeggel, amennyivel Csikóstőttős Község
az egyezségi ajánlat alapján kevesebbet fizet (4.713.125 Ft – 2.047.185 Ft + ügyvédi
költségek).
Kaposszekcső Község Polgármestere részére 2014. augusztus 15-én kelt levélben
megküldtük Csikóstőttős Község peren kívüli ajánlatát. Kértük a Polgármester
Asszonyt, hogy nyilatkozzon arról, hogy a részükre megküldött ajánlat Kaposszekcső
Önkormányzata részére elfogadható-e. A levél végén jeleztük, hogy Dombóvár Város
Önkormányzata az étkeztetésre megfizetett összeget költségei levonása után
Kaposszekcső Önkormányzata részére átutalja.
Kaposszekcső Község Polgármestere 2014. augusztus 25-én kelt levelében jelezte,
hogy az egyezség elfogadható. Csapó Gyuláné polgármester peren kívüli ajánlat
ügyében döntés tárgyú levelét az előterjesztéshez mellékeltük.
A kaposszekcsői konyha működtetését a megállapodás alapján a szolgáltatást
igénybevevő önkormányzatoknak kell biztosítania, nem javasolt olyan egyezség

kötése, mely alapján Dombóvár Város Önkormányzatának kellene a kieső
hozzájárulást fedeznie.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete intézményfenntartói
hozzájárulás megfizetése iránt benyújtott keresettel kapcsolatban Csikóstőttős
Önkormányzatának egyezségi ajánlatát elfogadja.
Dombóvár Város Önkormányzata feltételül szabja, hogy a Kaposszekcső Község
Önkormányzata vállalja, hogy Kaposszekcső Község Önkormányzatát terheli az az
összeg amennyivel Csikóstőttős Község Önkormányzata az Apáczai Oktatási Központ
2010-2012. évi működéséhez (Kaposszekcső által üzemeltetett konyha kiadásaihoz) a
társulási megállapodás szerint elkészített elszámolások alapján kiszámított
hozzájáruláshoz képest kevesebbet fizet, az elszámolásokat e szerint módosítják.
A Képviselő-testület felkéri dr. Halmos Péter ügyvédet az egyezségi okirat
elkészítésére, és az egyezségi okirat benyújtására a bíróság elé jóváhagyás érdekében.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a dr. Halmos Péter által elkészített
egyezségi okiratot küldje meg Kaposszekcső Község Önkormányzata részére, annak
érdekében, hogy a Képviselő-testület az egyezséget határozatával jóváhagyhassa.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a feltételek elfogadása esetén az
egyezségi ajánlat megkötésére, és az ezzel összefüggő jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
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