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x
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x
többség szükséges.

Az előterjesztés a kiftlggesztési helyszínen közzétehető:
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nem

x

Az. előterjesztést nyílt tllésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt Illésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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Tisztelt Képviselö-testliletl
A Társulási Tanács 22/2019. (IX.6.) számú határozatában foglalt felkérés alapján a „szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi [][. törvény - továbbiakban: Sztv. 57. § (1) j) pontja szerinti idősek nappali ellátása sz.ociális alapszolgáltatás HUMÁN Családés Gyermekjóléti Sz.olgálat Intézményi Társulás keretében történő ellátása tekintetében a
Társulás tagi Önkormányzatai Képviselötestületeí teljes körűen meghozták döntéseiket:

J.

A nappali ellátá8t, mint feladatellátásra kötelezett Önkonnányzat a Társulás keretében
kívánja ellátni:

l.l. Velence Város ÖJlkonnányzata Képviselő-testülete: 279/2019. (JX.26.) határozat.
1.2. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 155/2019. (CX.23.)
határozat.
1.3. Pákozd Nagyközség Önkonnányzata Képviselő-testülete: 163/2019. (JX.30.)
határozat.
2.

A nappali ellátást, mint önként vállalt feladatot az Önkormányzat a Társulás keretében
kívánja ellátni.
2.1. Pázmánd Község Önkorrnányz.ata Képviselö-testiilete: 177/2019. (CX.30.)
határozat.
2.2. Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 108/2019. (IX.27.) határozat.
2.3. Vereb Község önkormányzat Képviselö--testülete: 66/2019. (IX.25.) határozat.

3.

A:z. alábbi feladatellátásra nem kötelezett önkormányzatok Képviselő-testületei
döntöttek arról, hogy a nappali ellátás feladatot önként vállalt feladatként nem kívánják
ellátni:

3.1. Lovasberény Község Önkonnányzat Képviselő-testülete: 107/2019. (TX.26.)
határozat.
3.2. Sukoró Község önkormányzat Képviselő-testülete: 100/2019. (IX.26.) határozat.
3.3. Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 35/2019. (IX.27.)
határozat.
A Társulási Tanács a HUMÁN Család- és Gyennekjóléti Szolgálat által elvégzett
igényfelmérés alapján - melyet az alábbi táblázat mutat be - 2020. január 29.-i ülésén
tárgyalta meg a Társulási Megállapodás módosítása előkészítésére vonatkozó javaslatot.
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A Társulási Tanács 6/2020. (l.29.) számú határozatában a Társulási Megállapodás módosítása
előkészítése keretében döntött arról, hogy a Társulás általi feladatellátás hatálybalépési
időpontjaként 2020. július 1.-napja a javasolt, a költségek viselése az ellátotti igény
felmerülési időpontjától számilandó oly módon, hogy az állami költségvetési hozzájárulással

'
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nem fedezett többletköltségek megosztása 50%-50%-os
lakosságarányos, másik része ellátott arányos megosztás szerint.

mértékű,

egyik

része

A Társulási Tanács ezen határozatában felkérte a Társulás tagi Önkormányzatait, hogy 2020.
március 31.-napjáig a Társulási Megállapodás módosításáról érdemi döntésüket hozzák meg,
melyre vonatkozó előterjesztés 2020. február 28.-napjáig a tagi Önkormányzatok részére
rendelkezésre bocsátására felkérte a TáraulAsi Tanács elnökét oly módon, hogy annak
előkészítéséről a Társulás jogi képviselője útján gondoskodjon.
A K.épviselötestületek és a Társulási Tanács előzetes döntéseiben foglaltaknak megfelelően
nyert elökészítést a Társulási Megállapodás IV. számú módosítása, figyelenunel az új
kormányzati funkció vonatkozásában a „kormányzati funkciók és államházt.artási
szakágautok osztályozási rendjéről" szóló 15/2019. (Xn.7.) PM számú rendelet szabályaira,
továbbá az Mötv. 93. § 3. pontjában és 146. § (3) bekezdésében foglaltakra is, melyek alapján
a Társulási Megállapodás kötelező tartalma a 2019. január l -jei állapotnak megfelelő
települési lakosságszámok rögzítése.

A:z. elöterjesz.tés 2. pontjában felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületeinek a Társulási
Megállapodás módosításának megtárgyalásán túlmenően 2020. július l -jei hatállyal a
szervezeti és működési sz.abályzataikat is módosítani kell az önként vállalt feladat
szerepeltetése érdekében.

A Társulási Megállapodás Képviselötestületek általi megtárgyalási időtartama alatt a
HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője a Társulási Tanács döntésében
foglaltaknak megfelelően fel kell mérje a feladatellátás megvalósítási módja tekintetében a
lehetséges szociális szolgáltatókat, s a velUk: fulytatott el67.etes tárgyalások alapján a
szerzödés megköltésére nézve a Társulási Tanács felé 2020. március 31.-napjáig kell a döntési
javaslatot előterjeszteni.
Kérem a Tisztelt Képvíselötestületet a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó
határozati javaslat elfogadására, mely módosltással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás jelen elöterjesztés 1. számú melléklete.

Vereb, 2020- február 26.
Tis.ztelcttel:
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Határozati javaslat
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... /2020.(Ul.25.)
határozata
a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás
Társulási Megállapodása IV. számú módosításáról
Vereb Község Önkormlinyzat Képvisell>-testülete megltrg.yalta a HUMÁN Csallid- és
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társullis Társulási Megállapodásának IV. számú
módosítására vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:

1.
Az Önkonnányzat Képviselő-testülete a HUlviÁN Család· és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményi Társulás Társulási Megállapodását - továbbiakban: Társulási Megállapodás - az
alábbiak szerint módosítja, mely a IV. számú módositás:

1.

A Társulási Megállapodás preambulumában a 3. pont elsö bekezdése első mondata
kiegészül „-2016. január 1.-napjától kezdődően -„ szövegezéssel, továbbá az alábbi 4.
ponttal:
„4. Az Sztv. 86. § (2) bekezdés d) pontja szerint az idősek nappali ellátását köteles
azon települési önkormányzat biztosítani melynek területén 3.000 főnél több
állandó lakos él.

Az Mötv. 10. § (2) bekezdés alapján a helyi önkonnányzat önként vállalhatja azon
feladat ellátását, melynek finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra
biztositott külön források terhére lehetséges.
Az idősek nappali ellátása kötelező feladatként Velence Város Önkormányzata,
Kápolnásnyék Község Önkormányzata és Pákozd Nagyközség Önkormányzata által
teljesítendő, önként vállalt feladatként Pázmánd Község Önkormányzata, Nadap
Község Önkormányzata és Vereb Község Önkonnányzata kívánja ellátni a Társulás
keretében, melyre figyelemmel a társult Önkormányzatoknak a Társulási
Megállapodást ezen feladatellátás tekintetében 2020. július l-jei kezdő hatállyal
módosítaniuk szükséges."
2.

A Társulási Megállapodás 1/2. pontjában a 2014. január l-jei állapot szerinti
népességadatok hatályukat vesztik, helyük.be a 2019. január l-jei állapot szenntt
népességadatok lépnek, wvábbá egyidejűleg ezen pontban az önkormányzatok
polgánnesterei személyében történő változások egyidejűleg átvezetést nyernek.

3.

A Tál·sulási Megállapodás 1.12. pontjából az érintett tagok székhelye és képviselöí
személy megjelölései törlendők., a 1. pont egyidejűleg kiegészül az alábbi 2/B. - 2/D.
pontokkal:
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"21B.A Társulási Megállapodás lll/8. pontjában foglalt feladat - azaz az idösek nappali
ellátása - t.ekintetében feladatellátásra köteles társulási tagok neve:
2/B/ l. Velence Város Önkormányzata
2/B/2. Kápolnásnyék Kö:z.sé~ Önkormányzata
2/B/3. Pákozd Nagyközség önkormányzata
2/C.A Társulási Megállapodás lll/8. pontjában fog1a1t feladat - llZllZ az. idősek nappali
ellátása - tekintetében feladatellátást önként ellátni vállaló tárS'll!ási tagok neve:
2/C/l. Pázmánd Közs~~ Önkonnányzata
2/C/2. Nadap Község Onk011llányzat
2JC/3. Vereb Község Önkormányzat

2/D.A 11118. szerinti

idősek

nappali ellátása Társulás keretében megva16S'11!6

feladatellátás nem terjed ki:
2/D/l. Lovasberény Község Önkormányzata
2/D/2. Sukoró Község Önkonnányzata és
2/D/3. Zichyújfalu Község önkormányzat
közigazgatási területére."
4.

A Társulási Megállapodás Ifi 0. pontja első mondatrészét követően az utol.só mondatrész
10.1. pont alatti számozást nyer, s kiegészül az alábbi 10.2. ponttal:
„10.2 . az idősek nappali ellátása feladatteljesítés a l/2./B. és l/2 JC. pontban nevesitett
Önkormányzatok kÖ7.igazgatási területére terjed ki."

5.

A Társulási Megállapodás II. pontja kiegészül az illbbi 2/A. ponttal:
,).JA. Az Sztv. 65/F. §-ában foglalt nappali ellátás feladatot az időskorú személyek
e11átása érdekében biztonságosan és költségtakarékosan tudják tel.jeslteni."

6.

A Társulási Megállapodás 11./4. pontja első bekezdésében a I/2/B. és f/2/C. pontra utalás
is szükséges, továbbá a második bekezdése helyébe az alábbi szövegezés lép:
,,A teher átvállalás - az idősek nappali ellátása kivételével - állandó lakos lélekszám
arányos, melynek viselése elengedhetetlen feltétele JI/l. és U/2. pontban foglalt
szolgáltatás biztosításának, az idősek nappali ellátása költségviselése 50%-ban a
lakosságarányos, további 500/o-ban ellátott arányos módon kerül megosztásra."

7.

A Társulási Megállapodás Ill/6. pontja helyébe az alábbi megállapodás lép, egyidejűleg
l.iegészül az rrr. pont az alábbi 8. és 9. pontokkal:
„6. A líl/l. - IJI/4. pontok szerinti feladatellátást a Társulás a HUMÁN Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat keretében, a UI/5. pont szerinti étk~ feladatot a
Társulás általi közvetlen fuglalkoztatás és szolgáltatás vásárlás útján biztosítja."
„8. A:z. Sztv. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt időskorúak nappali ell átásn: az
időskorúk miatt szociális- és mentális támogatásra sz.ondó, önmaguk ellátására
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részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteit kielégítésére.

9.

A Társulás a IW8. pont szerinti feladatot az Mötv. 41. § (6) bekezdésében foglalt
avagy az Sztv. 120. § - 121. §szerinti ellátási szerz.ödés útján látja el,
mely utóbbi szerződés megkötésében a többletköltségeket biztosító 1/2/B. és 112/C.
pontban nevesített Önkonnányzatok is részt vesznek."

szerződés,

8.

A Társulási Megállapodás V/1. pontja első mondata kiegészül az „avagy az általa
fenntartott Intézmény székhelyén" szövegrésszel.

9.

A Társulási Megállapodás V/8. pontja kiegészül a „HUMÁN Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat intézményvezetője" utolsó mondatrésszel.

10.

A Társulási Megállapodás V/16. pontja 16.17. pontjában az „ellátási szerződés"
szövegezés is szerepeltetendő, egyidejűleg kiegészül a következő 16.18. alponttal:
„16.18.A Társulás általi

közvetlen foglalkoztatás
kinevezéséről, felmentéséről döntés."

11.

körében a

közalkahnazott

A Társulás V/18. pontja kiegészül az alábbi 18.4. és 18.5. pontokkal:
„18.4. Az Mötv. 41. § (6) bekezdés<iben foglalt szerződések megkötése."
18.5. .A2. Sztv. 120. § - 121. § szeiinti ellátási szerződés megkötése azon korláttal,
hogy abban a Társulás mellett a többletköltségeket biztosító 1/2/B. és 1/2/C.
pontban nevesített Önkormányzatok is megbízóként részt vesznek."

12..

A Társulási Megállapodás VW6. pontjában az utolsó mondatrész kiegészül a
„megszűnést megdözö év január l-jei állapot szerinti" szövegezéssel.

13.

A Társulási Megállapodás VDL pontja kiegészül az alábbi l/A. ponttal:

„ 11A. Az

idősek nappali ellátása tekintetében a J/2JB. és 1/2./C. pontban nevesített
társult Önkormányzatok a feladatellátáshoz szükséges költségek tekintetében annak 50%-a lakosságarányos, további 50o/c>-a ellátott arányosan számltott fedezetét szintén az éves költségvetési rendeleteikben biztosítják, melyet a
feladatellátásra vonatkozó ellátási szerződés esetén közvetlenfil a szociális
szolgáltató részére teljesítenek, egyéb az Mötv. 41. § (6) bekezdése szerinti
esetekben a Társulás részére utalják át az 1. pontban foglaltakkal azonos módon és
esedékességgel."

14.

A Társulási Megállapodás VJn. pontja kiegészül a következő 7/A. ponttal:
„7/A. Az idősek nappali ellátása feladatellátásra vonatkozó Sztv. 120. § - 121. §szerinti
ellátási szerz.ödés megkötése esetén az állami költségvetési támogatás
igénybevételére a szociális szolgáltató jogosult, s egyben annak elszámolására
kötelezett."
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15.

A Társulási Megállapodás VllVIO. pontja első bekez.dése szövegezésében „az
időskorúak nappali ellátása feladathoz kapcsolódó többletköltség" sz.erepeltetendő, a
második bekezdés szövegezése 10.1. sorszámozást nyer, egyidejilleg az új szövegezésű
10.2. pont beépill, a további szerkez.eti egységes számozásának értelemsz.erű
módosulásával:
„ 10.2. Az idősek nappali ellátása feladatellátásban részt vevő tagi Önkormány:zatok
ezen feladatellátáshoz kapcsolódó többletköltségeket - a feladatellátás
mikéntjétől függően - ugyanezen bontásban és határidőben a Társulás/avagy a
szociális szolgáltató részére tdjesltík."

16.

A Társulási Megállapodás VHl/12.1. pontjában az 1.2. pontra utalás helyébe a 10.J. és
10.2. pont lép, a Vlll./13. pont tábl ázata k:íegésziil a 13.5. alponttal, a 13.4. pont
kormányx.ati funkció megnevezése pedig „szociális konyhán" szövegrésszel.
l ,,13.S. 1

17.

10203 1

1 Idősek nappali

ellátása

A Társulási Megállapodás X. pontja kiegészül az alábbi 5. ponttal:

„5. A Társulás általi közvetlen foglalkoztatás esetén a fenti 1. és 2. pontban foglaltak
szerinti kell eljárni."
18.

A Társulási Megállapodás XI./4.3. pontja kiegészül az alábbi utolsó mondattal:

,,Az idősek nappali ellátása feladatmegvalósitás esetén a működési többletköltségek
viselésére vonatkozó kötelezettségvállalást"a szintén a Vlli. fejezetben szabályozottak
vonatkomak."

19.

A Társulási Megállapodás Xlll.14. pontja kiegészül a következő utolsó mondattal:
,,Az idősek nappali "feladatellátása tekintetében a beszámolási kötelezettség a szociális
szolgáltatót, avagy a megbízottat terhelí."

20.

A Társulási Megállapodás XVIJ3. pontjában a „közös tulajdon megszontetési"
szetzödés is nevesitendö.

21. A Társulási Megállapodás XVH./1. pontja második bekez.désében a Székesfehérvári
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nevesítése helyébe az ,Jlletékes Közigazgatási
Blróság" lép.
22.

A Társulási Megállapodás XVH. pontja kiegészül az alábbi 10. és 11. pontokkal:

„10.A Társulási Megállapodás IV. számú módosítással érintett 1/3. pontja a
Megállapodást utolsóként jóváhagyó Képviselöt.estület határozata megh02atala
napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a Társulási Tanács mnködéséhez
kapcsolódóan 2020. január 1.-napjától már alkalmazást nyernek, a további
módosított rendelkezések 2020. július !.-napján lépnek hatályba, a T/2/B. és 112/C.
pontban nevesített Önkormányx.atx>kat a többletköltség fizetési kötelezettség azon
időponttól kezdődően terheli, amikor a feladatellátásra vonatkozó sz.erződés alapján
a szolgáltatói nyilvántartásba jogerős bejegyzés megtörtént, s az ellátást az időskorú
S2;emélyek már igénybe veszik.
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1J. A Társulási Megállapodás N. számú módosítását:
Velence Város Önkonnányzata Képviselötestülete .....12020. (.......)számú,
Kápolnásnyék Község Önkonnányzata Képviselötestülete ... „/2020. (......)
számú,
Lovasberény Község Önkonnány:zata Képviselötestnlete „ .. ./2020. („„ ..)
számú,
Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete .... 12020. (...... ) sz.ámú,
Pázmánd Község Önkormányzata Képviselötestülete ... „/2020. (......)számú,
Sukoró Község Önkormányzata Képviselőtestillete .... 12020. (......)számú,
Nadap Község Önkonnány:zat Képviselötestillete .„../2020. („.. „) számú,
Vereb Kö2ség Önkonnányzat Képviselötestülete .....12020. (•.•.••)számú,
Zichyújfalu Község Önkonnányzat Képviselötestülete ... ../2020. ( ......)számú,
számú határo:;:atával fogadta el s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe."
23.

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja,
azok változatlanul kötelező érvényűek.
II.

Vereb Község Önkonnányzat Képviselő-testülete a HUMÁN Család- és Gyennekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti tartalommal egységes szerkezetbe
foglalja, felhatalmazva és felkérve a polgánnestert annak aláírására, s a jegyzőt a záradék
kézjegyével történő ellátására.
A határozat véfil'ehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: értelem szerint

ID.
A Képviselő-testület felkéri a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálati Intézményi
Társulás Társulási Tanács eh1ökét, hogy a Társulási Megállapodás módosítását a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg kérehnezve a változás
bejegyzését.

Előterjesztés

1. számú melléklete

Megállapodás
szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásra
a IV. számi1 módosítással egységes szerkezetben
- melyet a diflJ betűs szedés jeU!l -

PREAMBULUM
1. A Megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek a
helyi önkonnányzatokról szóló t 990. évi LXV. tv. 43. § és a ,,helyi önkormányzatok
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tál:sulásáról és együttműködéséről" szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-ában foglalt
rendelkezése és a ,,szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról" szóló 1993. évi rn.
tv. 64. § - 65. §-aiban meghatározott kötelező szociális a!apellatási, valamint a
,,gyermekek védehnéről és a gyámügyi igazgatásról" szóló 1997. évi XXXI. tv. 39. § 40. §-aiban meghatározott gyennekjóléti szolgálati feladatainak közös megvalósítására
családsegítő és gyermekjóléti központ köziis fenntartásában állapodnak meg határozatlan
időtartamra.

2.

A Társulás tagjai az 1. pontban :részletez.ett önkormányzati feladatokat a jövőben is

együtt, közösen kívánják teljesíteni, melyre tekintettel „a Magyarország helyi
önkormányzataitól" szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. - tovabbiakban: Mötv. - 146. § (!)
bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve a közöttük a XVll/4.
pontban megjelölt Képviselötestűleti határozattal elfogadott 1. pont szerinti Társulási
Megállapodást 2013. július 1-jeí hatállyal módosították, mely időponttól kezdödöen a
Társulás jogi személyiségi Társulás.ként múködik, annak rögzftésével, hogy:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

a Társulás tevékenysége jogfolytonos,
a Társulás elnevezése, tagi összetétele változatlan,
a Társulás által ellátott feladatellátás vált.ozatlan,
a Társulás által fenntartott ,,HUMÁN" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
működése is jogfolytonos.

A Tárlllliási Megállapodás módosítása a Társulási Megállapodásban rögzltett elveket,
értékeket, a közösen ellát.ott feladatok megvalósítására vonatkozó hatékony
együttműködést fenntartva az Mötv. társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek való
megfelelés igényével tartalmazza a tagi Önkormányzatok Képviselótestületei
megállapodásait.

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 86. § (l} bekezdés
a) pontja szerint - 2016. január }.-napjától kezdódóen - a települési Ón.kormányzat
köteles biztosítani a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet, vagy a köZOS
önkormányzati hivatal székhelye a településen van.

A gyermekek védelméről és a gyámi.lgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. § (2a)
bekezdése, ugyanezen önkormányzatok terhére állapítja meg a gyermekjóléti szolgálat
működtetésének kötelezettségét azzal, hogy a 40. § (1) bekezdése értelmében a
gyermekjóléti szolgáltatás a családsegltéssel egy szolgáltató - család-és gyermekjóléti
szolgálat keretében müködtethetö.
A fenti törvényi rendelkezésekből adódóan a család- és gyermekjóléti szolgálati feladat
ellátása a fentiekben nevesített önkormányzatok kötelező feladata, melyre figyelemmel a
társult önkormányzat.oknak a Társulási Megállapodást ezen feladatellátás tekintetében
módosítaniuk szükséges.

4.

Az Sztv. 86. § (2) bekezdés d) pontja szerint az idősek nappali ellátását lciJteles azon

települési i'mkormányzat biztosítaní melynek területén 3.000 fonél több állandó lakos él.

Az Mötv. 10. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat önként vállalhatja azon.feladat
ellátását, melynek finan.rzírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön
források terhére lehetséges.
Az idősek nappali ellátá.m kőtelezií feladatként

Velence Várt).' Önkormányzata,
Kápolnásnyék Község ÖnkomuínyzaJa és Pákozd Nagyközség Önkormányzata által
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teljesítendő, önkém vállalt feladatként Pázmánd Község önkormányzata, Nadap Község

Önkormányzata és Vereb Község Önkormányzata kívá11ja ellátni a Társulás keretében,
melyre figyelemmel a társult Önkonnányzatoknak a Társulási Megállapodást ezen
feladatel/átá,5 tekintetében 2020.július l-jei kezdő hatállyal módosita11i11kszükséges.

1.
ÁLTAl..ÁNOSRENDELKEZÉSEK

t. A Társulás neve, székhelye:
1.1. A Társulás neve: HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi
Társulás.
1.2. Székhelye:

2.

2481 Velence, Tópart u. 26.

A Társulás tagjainak neve, székhelye, képvisel6je, a telepttlések lakosságszáma!:

Állandó népességszáma
2019. január l-jei állapot szerint:

2.1. Velence Város Ön.kormányzata
Székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 26. sz.
Képviseli: Gerhard Ákos Emőd polgánnester

6 446

2.2. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Székhelye: 2475 Kápoh1ásnyék, Fő u. 28. sz.
Képviseli: Podhorszki István polgármester

3 880

2.3. Nadap Község Önkormányzat
Székhelye: 8097 Nadap, Haladás u. 56. sz.

652

Képviseli:Köteles Zoltán Jenő polgármester

2.4. Pázmánd Község Önkormányzata
2 200
Székhelye: 2476 Pázmánd, Fő u. 78. sz.
Képviseli: Dr. Virányiné Dr. Reichenbach Mónika polgármester
2.5. Vereb Község Önkormányzat
Székhelye: 2477 Vereb, Fő u. 10. sz.
Képviseli: Kurcz Mária polgármester

807

2.6. Lovasberény Község Önkormányzata
Székhelye: 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62. sz.
Képviseli: Südi Mihály polgármester

2 676

2.7. Sukoró Község Önkorm~nyzata
Székhelye: 8096 Sukoró, Ovoda u. 2/a.
Képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester

1 714

2.8. Pákozd Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 8095 Pákoz.d, Hősök tere 9. sz.

3375
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Képviseli: Kar1fos Ádám polgármester

2.9. ZicbyújfaJu Község Önkorroinyzat
Székhelye: 8112 Zichyújfalu, Kastélykert
Képviseli: Füzesiné Kolouics Ilona polgármester

954

A7. Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a
működési költségek viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott
lakosságszám a2 irányadó.

2/A. A Térsulási Megállapodás lll/l. és 4. pontjiibao foglalt feladatok- azu a család- és
gyermekjóléti szolgálat tekintetében feladat-ellátásra kötelezett társulbi tagok neve:
2.1.
2.2.
.2.3.
.2.4.
2.5.

Velence Város Önkormányzata
KJipolnmyék Község Önkormányzata
Pázmánd Község Önkormányzata
Lovasberény Község Önkormányzata
Sukoró Község Önkormányzata.
2.6. Pákozd Nagykö2'Ség Önkormányzata

2/B.A Társlllási Megál/,apodás /018. pontjában foglalt feladat - auu az ld6sek nappali
ellátása - tekit1tetében felad«Jellátásra köteles társulási tagqk 11eve:
2/B/1. Velence Város ÖnkormányzaUl
2/B/2. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
2/B/3. Pákozd Nagyközség Önkormányzata
2/C.A Társulási Megáll.o~dfi~· IIII& pontjában foglalt feltukn - az,iiz az idósek nappali
ellátá.m - tekinretében feladatellátást önkint ellátni vlÜlakí társulási tagok n eve:

1/C/1. Pázmánd Község ÖnJr.omiárryzata
l/C/1. Nadap Község Önknrmlmyzat
2/C/3. Vereb Község Önkormányzat
2/D.A lll/8. szerinti idősek nappali ellátása Társulás keretében me.gva/6sufó felo.datellátás
nem teljed ki:

1/D/1. Lovasberény Község Önlwrmárryzata
2/Dll. Sukoró Kö~ég Önkirmárryzata és
2/D/3. Zichyújfalu Község Önkormányzat
közigazgatási területére.

3.

A Társulási Megállapodás határozatlan idötal1l!mű.

4.

A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi szemely.

4.1. Gazdálkodására a költségvetési szervek
alkalmazni.

működésére

vonatkoz6 szabályokat kell
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4.2. A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik.
4.3. A Társulás, és annak keretében a Társulás által működtetett, fenntartott ffi.Th,iÁN
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetését a Társulási Tanács önállóan,
költségvetési határozatban állapítja meg. A társult Önkormányzatok a Társulás
fenntartásáho7. évenként szükséges hozzá,_járulás összegét a VIIl/10. és JX/2.
pontban rögzítettek szerint és esedékességgel utalják át.

4.4. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Velencei Polgármesteri
Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) útján gondoskodik a Társulás
költségvetésének végrehajtásáról, mely ellátja a HUMÁN Család- és Gyennekjólétí
Szolgálat pénzügyi-gazdálkodási feladatait is.

4.5. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben

felelőssége

nem haladja

meg vagyo1ú hozzájárulásának mértékét.
S.

A Társulás bélyegzője: HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat h1tézményi
Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével.

6. A Tánulás képviseletét:
mindkettőjük

a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az alelnöke,
akadályoztatása esetén a korelnök látja el.

7. A Társulás kijelölt szék.hely önkormányzata:

Velence Város Önkormányzata
székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 26. sz.

8.

A Társulás szakágazati besorolása: 889900 1\-f.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás

nélkül
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeit a Vlll/13. pont tartalmazza.

9.

A Társulás által fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szerv neve, székhelye:
9.1. Neve:

HUl\fÁN Család· és Gyermekjóléti Szolgálat
- továbbiakban: Intézmény -

9.2. Székhelye: 2481 Velence, Zárt utca 2. sz.
10. A Társulás m(l)<ödési területe a 2. pontban felsorol! társult Önkonnányzatok
közigazgatási területére terjed ki azzal, hogy:
10.1. a szociális étkeztetési feladat teljesítés kizárólag Velence Város Önkormányzata
közigazgatási teliiletére nézve áll fenn,

10.].

az idősek nappali ellátása feladattelje.~ítés a 112./B. és U2.IC. pontban nevesített
Önkonnányzatok közigaz:gatási területére terjed ki.

J J. A Társulás az Mötv. 88.§ - 95.§-aiban foglalt szabályok szerint míiködik.
II.
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A TÁRS\JLÁS CÉWA
1. A társult önkormányzatok közös összefogásával a ,,szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról" szóló 1993. évi OI. tv. - Sztv. - 62. § - 65. §-áb1111 foglalt szociális
alapellátási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon tudják megvalósítani.

2.

Ugyanezen cél érdekében a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény
szervezetén belül, önálló intézményegységként müktldtetik a család- és gyennclrjóléti
szolgálatot, „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" rendelkező 1997. évi
XXXl. tv. - Gyvt. - 39. § - 40. §-aiban elrendelt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
teljesítésére.

2/A.Az Sztv. 65/F, §-ában foglalt nappali ellátás feladatot az időskorú személyek. ellátása
érdeüben biztonságosan és költségtakaréknran tudják teljesíteni.

3. A közös feladatrnegvalósftás

lehetővé

teszi, hogy a fenntartással járó fajlagos költségek
csökkenjenek azáltal, hogy az állami költségvetésből a társulás kiegészít.ő normatív
állami hozzájárulásra jogosulttá válik.

4.

A Megállapodás I/2. és J/2/A., 1/2/8. és 112/C pontjaiban felsorolt társult
önkormányzatok kínyilvánltják, hogy a vállalt szerepük e szenödés elveinek
maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy a feladstellátis szakmailag
indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő költségek terhét rója. a
Társulás tagjaira.
A teher átvállalás - az idlJsek nappali ellátása kivételével - ál/and6 lakos lélekszám
arányos, melynek viselése elengedhetetlen feltérele 1111. és 1112. pontban foglalt
szolgáltatás biztosításának, az idősek nappali ellácása !Wltségviselése 50",6.ban a
lalw.rságarányo.v, további 50% -ba11 ellátott arányos módon kerül meg<>S'Ztásra.
Fentiek érdekében a működéssel kapcsolatosan felmerillö költségkihatásokat,
amennyiben abban változás áll elő, a társult önkormányzatok képviseletében jegyzöik
útján egyeztetik, melynek elsődleges szempontja a jogszabályoknak megfelelő és jó
szakmai színvonalú működés biztosítása.

n1.
TÁRSULÁSFELADAT-ÉSHATÁSKÖRE,AFELADATELLÁTÁSMÓDJA
A Társulás tevékenységi köre, a társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási
területén:
1.

A2 Sztv. 64. §-ában meghatiirozouak alapján a családsegítés a 64. § (4) bekezdés a) - f)

pontjaiban meghatározott feladatok megvalósítására terjed ki.
2. Házi segítségnyújtás: Sztv. 63. §: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe
vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása
érdekében szükséges ellátást, melynek érdekében az Sztv. 63. § (3) és (4) bekezdéseiben
meghatározott feladatokat kell ellátni.
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3.

Jelzőrendszeres

házi segítségnyújtás: Sztv. 65. §: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a
saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a
segélylúvó készülék megfelelő használatára képes idös koru vagy fogyatékos személyek,
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárltása céljából nyújtott ellátás.

4. A gyennekjóléti szolgáltatás: olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyem1ek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elösegltését. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás körében a Gyvt. 39. § (2) - {4) bekezdésében fuglalt
feladatokat kell ellátni.
S.

Étkeztetés: az Sztv. 62. §-ában meghatározott étkeztetés feladatellátása, Velelice Város
önkormányzata közigazgatási terUletére kiterjedően.

6.

A IIJIJ. - lll/4. pontok szerinti feladatellátást a Társulás a HUMÁN Család- és
Gyem1ekjóléti Szolgálat keretében, a IJI/5. pont szerinti étkeztetés feladatoi a Társulás
általi közvetlen foglalkoztatás és szolgáltatás vásárlás úlján biztoítja.

7. A Társulás a 111./1. - 1W4. pontban foglalt feladatait a V9. I. pontban megjelölt általa
fenntartott Intézmény űtján biztosltja az abban résztvevő társulási tagok részére.
8.

Az SzJv. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt időskorúak nappali ellátása: az
időskorúk miatt szociális- és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodá.~ra. társas
kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteit kielégftésére.

9. A Társulás a lll/8. pont szerinti feladatot az Mötv. 41. § (6) bekezdésében foglalt
szerztídés. avagy az Sztv. 120. § - J2 /. § szerinti ellátási szerződés útján látja el, mely
utóbbi szerződés megkötésében a többletköltségeket biztosító 112/B. és 112/C. pontban
nevesített Önko1mányzatok is részt vesznek.
IV.

A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE ÉS A TAGJAIT MEGILLETŐ
SZAVAZATARÁNYOK
1. A Társulás legfübb sz.erve: a Társulási Tanács.

2. A társult Önko11llányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Képviselötestületek a Társulási Tanácsba az Önkonnányzatok mindenkori polgánner.terét
delegálják.
A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált sz.emély az öt
helyettesftő alpolgánnester, vagy az adott település képviselő-testületének a polgármester
helyettesltésének rendjéről szóló döntésében meghatározott képviselö-testfilcti tag.
A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és kötelességei
azonosak a polgánnester jogaival és kötelességeivel. Amennyiben a tagi Önkormányzat
polgármestere a helyettesítés rendjéről szóló képviselötestületi döntést tartalmazó
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h.atároz.atot, avagy a Szervezetí és Mük.ödési S:zabályzatot nem bocsátja rendelkezésre,
úgy a Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek közokiratba, avagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt - eseti meghetahnaússal kell
rend elkcznie.
3. A Társulási Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg.
4. A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja
mindazokat a hatásköröket, amelyeket az M.ötv„ az Áht„ az Sztv. és a Gyvt„ a fenntartói
jogkörének gyakorlására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések,
illetve jelen Társulási Megállapodás meghatároz.

v.
A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSHOZATALÁNAK MÓDJA, A MINÓSÍTETI
l>ÖNTÉSHOZATAL ESETEI

1. A Társulási Tanács üléseit a Társulás székhelyén/avagy az ált.ala fe1mtartott I11tézmény
.rzéldtelyén tartja.

A Társulási Tanács napirendjétől függően más helyen kihelyezett üléseket is tarthat.

2.

A Társulási Tanács alakuló űlését a székheJ.y telepiilés Önkormányzatának polgármestere
hlvja össze.

3. A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását.
3.1. A Társulási Tanács jelen Társulási Megállapodás módosítására .figyelemmel - a
Társulás, mint jogi személy tönskönyvi bejegyzése érdekében a Társulási
Megállapodás teljes körű jóváhagyását követően tartott ülésén - elsö l.zben a
megalakulását 2013. július l -jei hatállyal mondta ki, s választotta meg a Társulási
Tanács elnökét.
3.2. A Társulási Tanács az alaialló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az
alakuló, avagy az azt követ,ő első Ulésen elfogadja:

a Társulás Szervezeti és Milködési Szabályzatát,
• megválasztja az alelnököt,
4.

A Társulásí Tanács üléseit szükség szerint, de évente az Mötv. minden.kor hatályos
rendelkezései szerint meghatározott számban, a Társulási Tan.ács által meghatározott
időpontban tartja.

5.

A Tanács ülését össze kell hívni a Társulási Tanács tagjai egynegyedének, azaz 3
tagjának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal ve-zetöjének ez ülés összelúvásának
indokát tartahnazó indítványára annak kézhezvételét követií 15 napon belül az iilés
indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

6.

Az ülést a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, valamennyi tisztségviselő
együttes akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti le.

7. A Társulási Tanács ülésének elökészltésére, az előterjesztések tartalmi és fonnai
követelményeire vonatkozó szabályokat a Tál'llulás Szervezeti és Mük.ödési Szabályzata
taitalmazza.
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8.

A Társulási Tanács ülése nyilvános.
A Társulási Tanács valamennyi ülésén állandó meghívottként, tanácskozási joggal
vehetnek rész a társult Önkonnányzatok jegyzői és a HUlv!ÁN Család- és Gyermekjóléti

Szolgálat intézményvezetője.
9.

A Társulási Tanács:

9.1. zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén.

9.2. Zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, fehnentés, vez.etöi megbízás
adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.

9.3. Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiirt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározon
további személyek lehetnek jelen.
11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Társulási Tanács legalább 5
tagja jelen van.
A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell klsémi.

12. A Társulási Tanács döntései meghozatalához, a javaslat elfogadásához - a 13. pontban
foglaltak kivételével - legalább annyi tag „igen" szavazata szükséges, mely meghaladja a
jelen lévő tagok több mint felét, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot
elutasitotta.

13. A mín6sített többséggel elfogadandó javaslat elfogadásához:
legalább 5 tag „igen" szavazata szükséges,
• mely eléri a Társulásban részt vevő tagok által képviselt települések lakosságszámának
a felét,
melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.

14.

Minősített

többség szükséges:

14.1. A 9.3. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez.

14.2. A hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés,
illetőleg visszavonása.

vezetői

megbízás adása,

14.3. A közös feladatellátáshoz való csatlakozás hozzájárulása kérdésében.
14.4. A tag kizárásához.

14.S. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, továbbá az
Szeivezetí és Működési Szabályzatban meghatározott további ügyekben.
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15. A Társulási Tanács döntését az ülésen határooat formájában nyílt szavazással boiu meg.

15.1 . A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart:
a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének, azaz legalább 3 tagjának
imlitványára,
továbbá a Szervezeti és Működési Szablilyzatban meghatározott ügyekben.
Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani.
Nincs helye név szerinti szavaz.ásnak ügyrendi javaslat kérdéseiben.

15.l. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a 9. pontban meghatározott ügyekben.
15.3. A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a
Szervezeti és Múködési Szabályzat rendelkezik.

15.4. A Társulási Tanács ülésének

vcutője

állapítja meg a szavazás eredményét.
Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség meriil fel, úgy a Társulási
Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehC't ismételni.

16. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:
16.t. A Tál·sulás elnöke megválasztása.
16.l.

A Társulás alelnöke megválasztása.

16.3.

A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése.

16A.

A Társulás és általa fenntartott Intézmény éves költségvetése, valamint a

zárszámadás megvitatása, elfogadása, módosítása, ennek keretében a tagdij s a
működési hozzájárulás évenkénti összegének megállapitása, a Társulás tagjával, a
szolgáltatás sztlneteltetéséröl s annak eredménytelensége esetén a taggal,
szembeni inkasszó benyújtásáról döntés.
16.5.

A

Társulás

elnöke beszámolójának megtárgyalása, továbbá a
tevékenységéről szóló éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása.

Társulás

16.6. A köz.ös fejlesztésekről, beruházásokról való döntés.
16.7. A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése.
16.8. A Társulás vagyonáról való rendelkezés.
16.9. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályutának elfogadása, módosítása.

16.10. Pályáz.a.tok benyújtásáról való döntés.
16.11. Hitelfelvételről, szabad pénzeszközök felhasználásáról döntés.
16.12. A Társulásból kilépő taggal való pénzügyi elszámolás rendezése.
16.I:J. A Társuláshoz önkormányzati köZős feladatellátáshoz történö csatlakozás
elfogadása.
16.14. A tag kizárásáról döntés.

16.15. A Társulás által fenntartott Intézmény vezetője
visszavonása, összeférhetetlensége megállapítása.

megbízása,

megbízása

16.16. A Társulás által fenntartott Intézmény tekintetében - a pénzügyi és az ágw...ati
jogszabályban meghatározott -alapítói, fenntartói - irányító szervi - jogkörben
hozandó döntés.
16.17. A közös feladatellátást szolgáló megállapodások, ellátási szerződés, s az egyéb
polgári jogi szerződések megkötése jóváhagyása.

16.18. A Társulás általi kö;;vetknfoglalkcztatás körében a közalkalmazotr kinevezéséről,
felmentéséről döntés.

17. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Társulási Tanács
elnöke, a Velencei Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző lr alá, annak elkés:zítéséröl - s a
felterjesztéséről -a jegyző gondoskodik.
17.1. A jegyzőkönyv tartahnára vonatkozóan az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltak
az irányadóak.
17.2. A zárt iilésröl külön jegyzőkönyvet kell készíteni.
17.3. A Társulási Tanács üléséről készUlt jegyzőkönyv(ek)et az Ulést követő 15 napon
belül meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatalnak..
18. A Társulás átruházott önkormányzati döntési jogköre:
Az önkormányzatok képviselő-testületei a Társulá..«t az Mötv. 41. § (4} bekezdése alapján
átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására
jogosítják fel:
18.t. A:z Intézmény vezetőjének megblzása, kinevezése, megbízása visszavonása,
összefürbetetlensége megállapítása.
18.2. Az Intézmény alapítói, fenntartói, irányító szervi jogkörének gyakorlása az
önkonnányzati feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által
megállapltott körben.
18.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény
(továbbiakban: Sztv.), és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) mindenkori hatályos
rendelkezéseiben foglalt, a fenntartói - írányltó szervi jogkörbe tartozó ügyekben
való döntés.

18.4. Az Mötv. 41. § (6) bekezdésében foglalt szerződések megkétése.
18.5. Az Sztv. 120. § - 121. §szerinti elláJásí szer·ződés megkbtése azon lrorláttal, hogy
abban a Tá1wul.ás mellett a többletköltségeket biztosító U2/S. és 112/C. pontban
nevesített Ön1ronnányzatok is megbízóként részt vesznek.
19. A Társulás keretében az általa fenntartott Intézmény tevékenységi körébe tartozó:
szociális alapellátások intézményi téritési díjainak, továbbá a gyermekvédelmi személyes
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gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térf1ési díjaknak
önkonnányzati rendeletben történő szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi
rendelkez.éseknek megfelelő felülvizsgálatára az Sztv. 92. § ( 1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a Társulási Tanács javaslatának figyelembe vételével - Velence
Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult.
19.1. A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó önkormányzati
rendelet tervezetet a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal
jegyzője a Társulási Tanács által javasolt tartalommal Velence Város
Önkonnányzata Képviselőtestülcte napirendet tárgyaló ülését megclllzll 30 nappal
korábban az érintett önkormányzatok polgármesterei részére megküldi.
19.2.

Az Önkormányzatok Képviselötesttlletei soron következő ülésnkön, de legkésőbb
20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánítanak,
melyet a Polgármesteri Hivatalt vezetó Jegyző részére lrásban megküldenek.
Amennyiben az érintett Önkormányzat.ok Képviselötestületei ezen határidőn belül
a véleményt nem alakítják ki, úgy a határidő lejártát követően annak hiányában
Velence Város Önkormányzata Képviselötestülete által az önkonnányzati rendelet
megalkotható.

19.3. Amennyföen az Önkormányzat.ok Képviselötestületei a tervezetbeJ'l foglaJtakkal
nem értenek egyet, úgy indokolással ellátott álláspontjnkat a rendelet
megalkotását megelőzően a Jegyzőnek a Társulás Tanács ülésén kell ismertetnie.
19.4. Amennyi.öen az egyetértését meg nem adó Önkonnányzat Képvisclötestülete
indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén
egyeztetett újabb javaslat sz.crinti 19.2. pontban foglalt eljárást ismételten le kell
folytatni.

19.S. Ha az érintett önkormányzat Képviselöternilete indokait nem fogalmazza meg,
avagy azt nem ismerteti, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy
Velence Város Önkormányzata Képviselötestulete ezen utóbbi tényt megállapító
döntését követően az eredeti javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a
székhely önkormányzat Képviselőtestülete által megalkotható.

20. A Társulási Tanács
Működési

működésének

további részletes szabályait a Társulás Szervezeti és

Szabályzata tartalmazza.

VI.
A T ÁRSULÁSl TANÁCS TISZTSÉGVISELÓl

A TÁRSULÁSI TANÁCS BIZO'ITSÁGA
A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE
1. Társulás Elnöke:

1.1. A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából, az
önkormányzati választási ciklus idejére választja meg.
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1.2. A2 elnök személyére a Tanács bárnlely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének
megválasztásához minősített többség szükséges.
1.3. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, valamint ellátja a Társulás
működésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási
feladatokat. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az
alelnök, együttes akadályoztatás esetén a korelnök látja el.
1.4. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Sz.ervez.eti és
Szabályzata határozza meg.

Működési

2. Társulás alelnöke:
2.1. A Társulási Tanács az önkonnányzati
sorából, alelnököt választ.

választá.~i

ciklus

időtartamára

a saját tagjai

2.2. Az alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulási Tanács
alelnökének megválasztásához minősített többség szükséges.

3. Társulás Munkaszervezete:
3.1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését, döntései végrehajtásának szervezését
a székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Velencei Polgármesteri Hivatal
- melynek székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 26„ továbbiakban: Polgármesteri
Hivatal - látja el.
3.2. A Polgánnesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:
3.2.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése.
3.2.2. A Társulás döntéseinek végrehajtása.
3.2.3. Adatot, információt szolgáltat a Társulásban részt vevö Önkormányzatok
részére a Társulási Tanács és az Intézmény működéséről, feladatellátásról.
3.2.4. Ellátja a Társulás hatáskörébe tartozó munkaügyi feladatokat.
3.2.S. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési
gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
3.2.6. A költségvetési gazdálkodás körében különösen:
3.2.6.1. A Társulás és általa fenntartott Intézmény költségvetése
tervezésének, zárszámadás tervezetének előkészítése, pénzügyiszámviteli,
gazdálkodási
feladatainak
ellátása.
A2
információszolgáltatás, a pénzforgahni jelentések elkészítése.
3.2.6.2. A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási
feladatok végzése a Közreműködő Szervezet, a Mngyar
Államkincstár, a kedvezményezett önkonnányzatok, valamint
egyéb szervek felé.
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3.2.6.3. A Társulás és általa fenntartott Intémiény fenntartásával
kapcsolatos éves elszámolások (kiilönösképpen: az állami alap és
kiegész!tö hozzájárulások, az önkonnényzati hozzájárulások,
valamint létszám elszámolások) elkészítése ~ dokumentált
egyeztetése az érintett önkormányzatokkal a beszámoló
(zárszámadás) elfogadását megelőzöen.
3.2.6.4. A Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok
végrehajtása, illetve pénzforgahni elszámolásának elkészitése.
működésével kapcsolato~
munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

3.3. A Velencei Polgármesteri Hivatal által - a Társulás
feladatokat ellátó - köztisztviselők felett a

A jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztvisclö(ke)t, aki(k) a
Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeú feladatok tekintetében
kapcsolattartásra jogosult(ak) és köteles(ek), melyről - s a változásairol - a Tanács
tagjait tájékoztatja.

3.4. A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács avagy a
Polgármesteri Hivatal jogosul t a működésének biztosításához s a munkasz.ervezeti
feladatok ellátásához kapcsolódóan - ki.ilön megbízási szerződés útján - jogi és
gazdálkodási szakértő igénybevételére, melynek fedezetét a tagdíj biztosítja.

3.5. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó további szabályokat
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.

VII.
A TÁRSULÁS VAGYONA

1.

A HUMÁN Család- és Gyermekjóléú Srolgálat elhelyeú.sére Velence Város K.épviselöt.estülete a Velence, Zárt utca 2. szám alatti ingaOant biztosítja.

2.

Szerződő felek megállap!tják, hogy a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményi székhelyét biztosító ingatlan, s annak berendezési és tárgyi eszközei Velence
Város Önkormányzat kizárolagos tulajdonát képezik, melyek tekintetében az Intézményt
térltésm.entes használati jog illeti meg.

2.1. Az Intézmény alapfelszerelését, berendezéseit (egyéb ellátottságát) Velence Város
Önkormányzat biztosítja,
eszközbeszerzéseket is.

beleértve

a

kezdéshez

igénybevett

pályázati

2.2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás létrehozásakor ismert vagyoni-tulajdoni
állapot változatlanul marad Velence Város Önkormányzat tulajdonában.
működése alatt rendelkezésre
bocsátott eszközök, illetve tárgyi berendezések, az elhasználódás szokásos mértékét
figyelembevevö állapotban, vagy könyvi amorúzációnak megfelelő értékben kell
visszaszolgáltatni.

2.3. A társult önlcon:nányzatok által a TArsulás érvényes

2.4. Az Intézmény egyéb berendezései, melyek működéshez tartozók, illetve melyeket
Velence Város Önkormányzata költségvetésében fejlesztésként biztosít,
megszűnést követöen az intézményi vagyoni körben maradnak, tulajdonosa
Velence Város Önkonnánizata_
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2.5. A társult Önkormányzatok fejlesztési hozzájárulása esetén az előzetesen (a
fejlesztési költség átutalását megelőző) kötött külön megállapodás szerint kell a
tulajdont rendezni a fejlesztéssel létrehozott vagyonérték tekintetében.

2.6. A:z Intézmény család- és gyermekjóléti szolgálati a házi segítségnyújtás
alapszolgáltatás tekintetében az ellátottak számára nyitva álló helyiségeit
Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Pázmánd Község Önkonnányzata, Vereb
Község Önkormányzata, wvasberény Község Önkonnányzata, Zichyújfalu Község
Önkormányzata, Sukoró Község Önkonnányzata, Pákozd Nagyközség
Önkormányzata és Nadap Község Önkormányzata az ÖnkOl'ITlányzatok székhelyéül
is szolgáló Polgármesteri Hivatal, Közös Önkonnányzati Hivatal székhelye,
illetőleg Kirendeltsége elhelyezését szolgáló ingatlanban biztosítja.
3.

A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melyet a Társulás éves
határozata mellékletében kell rögzíteni.

költségvetéséről

szóló

A Társulás ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik.

4.

A Társulás vagyona: tönsvagyon vagy üzleti vagyon leheL A Társulás vagyonát
gyarapítja és a vagyon további részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a
Társulás tevékenysége révén keletke:zett vagyon.

5. A Társulás

működése során a költségvetése terhére - az h1tézmény finanszírozására
rendelkezésre álló előirányzatokból - vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon
{tárgyi eszköz, egyéb ingóság, stb.) a Társulás tulajdonába kerül.

5.1. A Társulás általi közös feladatellátás megszűnése esetén ezen vagyontárgyak
megosztása a Társulás által fenntartott Intézmény működési területéhez tartozó
Önkormányzatok általi vásárláskor viselt költségek arányában történik, amennyiben
a Társulás által benyújtott pályázat útján a működési területhez tartozó
Önkormányzatok biztosították a „saját" erőt.

5.2. Fenti esetben a székhely, ellátottak számára nyitva álló helyiség, fekvése szerint
érintett Önkormányzat váltja meg, - a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi
értéken - a többi Önkormányzatot megillető tulajdoni hányadot.

5.3. Amennyiben az Intézmény elhelyezését biztosító székhelyingatlanba, avagy az
ellátottak számára nyitva álló helyiségekbe, pályázatok benyújtása útján történik az
ingatlanokat érintően az ingóbeszerzés, úgy az ily módon beszenett ingóságok
tulajdonjoga a „saját erőt" biztosító Önkormányzatot illeti meg.

6.

A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait
a S.1.és S.3. pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk - amennyiben az nem állapítható meg,
úgy a települések megszűnést m1<gelózó év jan11ár l-jei állapot szerinti lakosságszáma arányában illeti meg.

7.

A vagyon XVU3. pont szerinti szerződésben részletezett megosztása során az
önkormányzatok az alábbi elvek figyelembevételével járnak el:

7.1. a használatba adott ingatlanok, s a
bocsáta.tú,

meglévő

ingóságok birtokát vissza kell
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7.2. a meglévll, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiatlni.

8. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet olyan módon, hogy ax önkormányzati közfeladatok, a közszolgáltatások
ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon elsődleges rendeltetése a k.özfeladat(ok}
ellátása.
9.

A köz.ös tulajdon megszüntetése és az ebb61 származó vagyoni igények kielégítése során
a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott
fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a vagyon a
közfeladat ellátását biztosítja.

10. A közös tulajdonnal történ6 elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a
feladatot ellátó és átvállaló hasmálati jogfrt. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos
és feladatellátás biztosftása 6rdekében a használati jog gyakorlás átengedése
feltételeiben állapodnak meg.

működtetés

U. A Társulásból a tag általi kiválás esetén a tauaJ a fentiekkel azonos eljárási rend sz.erint
el kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására csak az
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben az
esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján hasz;nálati díj illeti
meg, amennyiben a tartozását a TárS'Ulás felé maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását
legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani.

12. A Társulás tagjának vagyoru igénye kizárólag a tagsági jogvisz.onya időtartama alatt a
vagyoni ho:;:zájárulásával, avagy pMyázati űton elnyert, illetőleg társulási vagyonból
lceletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a ta~ági jogviszony
megszúnése idópontjától érvényes.ítbetö.
13. A Társulás vagyona tekintetébc:n a tulajdonosi jogkört a Társulási Tank.s gyakorolja.

14. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei felhatalmazzák a Társulási Tanács nevében
eljáró Társulási Tanács elnökét, hogy év közben, élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztetö esemény bekövetkezése esetén, illetve az előre nem látható működést
akadályozó Mlapot megszüntetésére saját hatáskörben a szükséges intézkedéseket
megtegye, melyről a Társulási Tanácsot s az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló
önkonnányzatot a soron következő Társulási Tanács ülésen tájékoztatnia kell.

VJD.
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS
SZABÁLYOK
1.

A Társulás működésének fedezeteként a tagdíj, az Intézmény köZös fenntartásának
fedezeteként elsödlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott normativ
állami támogatás - továbbá a Társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel esetlegesen nyújtandó kiegészítő állami támogatás szolgál.
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A társult önkonnányzatok az hltézm.ény működéséhez szükséges költségek fedez.etét - az
adott évi költségvetésnél az őket terhelő szociális és gyermekjóléti alapsz.olgáltatási
feladatoknál megállaplton - lakosságszámuk arányában - rendeleteikben biztosítják.

1.1. Amennyiben valamely társult Önkormányzat fizetési kötelezettségének határidőre
nem tesz eleget, 8 napos határidő kitűzésével a Társulási Tanács ismételt fizetési
felszólítást bocsát ki irányába.

1.2. Amennyiben a határidő eredménytelenttl telik el, 10 napon beltlli

kezdődő nappal a
szolgáltatás 30 napra szüneteltetésre kerül. AmeMyiben a 30 napos szüneteltetési
idő alatt a tartozás nem rendeződik, szerzödéssz.egésre hivatkoz.ással a Társulási
Tanács a tagot kizárja.

VA. Az idősek nappali ellátása tekinretében a 112./B. és 112./C. pontban nevesített társult
Önkormányzatok a feladatellátáshoz szükséges költségek tekimetében - annak 50'Yo-a
lakosságarányos, további 50'Yo-a ellátott arányosan számítotl - fede:zetél szintén az éves
költségveté8í rendeleteikben biztosítják, melyet a feladatellátá.~ra vonatkozó ellátá.~i
szerződés esetén kö;:vetleniil a t;zocíálís szolgáltató részére teljesítenek, egyéb az Mötv.
41. § (6) bekezdése szerinti esetekben a Társulás részére utalják át az /. pontban
foglaltakkal azonos módon és esedékességgel.

2.

A HUMÁN Család- és Gyenne~jólétí Szolgálat előirányzati tekintetében teljes jogkörrel,
önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkező helyi önkom1ányzati
költségvetési szerv.

3.

képviselő-testületek a Társulás működését évenként értékelik, melyet
megelőz.öen a XUU2. pont szerinti ellenőrző bizottság útján a költségek felhasználásának
módját közösen ellenőrzik. A polgármesterek a Képviselő-testületnek évenként, a

A társult

költségvetési beszámoló keretében adnak számot a Társulás tevékenységéről, a pénzügyi
helyzetről, a társulási cél megvalósulásáról.

4.

Normatív pénz.eszközökről időarányosan és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben
meghatározott módon tényleges létszáimiak megfelelően kell elszámolni.

5. A Társulás az ,,államháztartásról" szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a
„sz:ámvitelröl" szóló 2000. évi C. törvény, s azok végrehajtási jogszabályai szerint
gazdálkodik.
6.

A Társulás költségvetése külön tételként foglalja magában a munkaszervezeti feladawk
ellátására vonatkozó költségvetési összeget.

7.

Az állami költségvetési támogatások igénylésére - s azzal való elszámolásra a Társulás
I/9. pontjában ki.jelölt székhely Önkom1ányzat jogosult.

7 .1. Az állami költségvetési támogatás igénylése s az azzal való elszámolás a Társulás
Társulási Tanácsa által meghatáro:zottak szerint történik.
7.2. A székhely Önko1mányzat az igényelt állami költségvetési támogatás kincstári
ütemezés szerint folyósíwtt összegét annak megérkezését követő 5 banki napon
belül a Társulás pénzintézeti számlájára átutalja.
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7.3. A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapitása során a 1/2. és J/2/A. pont
szerinti feladatellátásokkal érintett önkormányzatokra nézve a feladatellátásokat
összesítve összegszerűen határozza. meg a közösen ellA!ott feladatok
tagönkonnányzati költségvetesi hozzájárulási összegeit azzal, hogy a szociális
étkeztetés valamennyi - állami támogatással és a befizetett személyi térítési díiial
nem fedezett részét - költsége Velence Város Önkormányzatát terheli.
A lakosságszám alapján megállapított összegnél a tárgyévet megelőző év január 1jeí lakosságsúm az irányadó.

7/A. Az ídősek nappali ellútása f eladatellátásra vonatkozó Sztv. 120. § - 121. § szerinti
ellátási szerz6dés megkötése esetén az állami költségvetési támogatás igénybevételére a
szociális szolgáltató jogosult, s egyben a1111ak elszámolására kötelezett.

8. Az Intézmény az „államháztartásról" sz.616 2011. évi CXC'V. tv. 23. § (1 ) b) pontja
szerinti éves létszámát s kiemelt előirányzatait a Társulási Tanács éves költségvetési
határozatában állapítja meg. Az Intézmény éves elemi költségvetésének jóvébagyására a
Társulási Tanács elnöke jogosult
8.1. Az Jntezmény költségvetésének részét képezik az Intézmény foglalkoztatottjainak
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, azaz alkalmazási költségei és
annak járulékai, beleértve a továbbképzéssel kapcsolatosan felmerü16 költségeket,
közlekedési költségtérítést és egyéb, a foglalkoztatásokhoz kapcsolódó költségeket,
továbbá az Intézmény szék.helye működtetése során felmerülő dologi költségek, papír, írószer, telefon, mobiltelefon, Internet, gépjárműhasználat, postaköltség,
kiküldetési, reprezentáció, foglalkozás-egészségügy, stb. - valamint az Intézmény
székhelye elhelyezését biztosító in gatlil.nnal kapcsolatos üzemeltetési - vlz, villany,
fütés s egyéb közmüszolgáltatási - költségek.

8.2. Az Intézmény költségvct.ésénelc részét nem képezik az Intézmény Vll/2.6.
pontjában nevesített teriileti irodái és ellátottak számára nyitva álló helyiségeit
biztosító ingatlanok felájításával, karbantartásával, továbbá a vagyonbiztosítással
kapcsolatos költségek, annak viseléséről a tulajdonosi jogkört gyakorló érintett
önkormányzat Képviselőtestülcte gondoskodik.

Az Intézmény VII/2.6. pont szerinti helyiségeit biztositó ingatlanok üzemeltetési villany, víz, fűtés, egyéb köiroilszolgáltatási költségek - s a helyszínen felmerülő
dologi költségek - papír, írószer, telefon, mobiltelefon, Internet, telefax - kö ltségeit
szintén az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok viselik.

8.3. Az Intézmény költségvetése a T ársulás költségvetésének részét képezi.

8.4. Az Intézmény pénzforgalmát önálló pénzintézeti számláján bonyolltja.

8.5. Az Intézmény vezetője a mindenkor hatályos, helyi önkormányzati költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
8.6. Az Intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt költségvetési
előirányzataikon belill rendelkezni s gazdálkodni.

8.7. Az Intézmény vezetője a jóváhagyott elöirányz.atok tekintetében önálló előirányzat
felhasználási jogkörrel rendelkezik.
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9.

A tag önkormányzatonkénti költségvetési hozzájárulás vetítési alapja költségvetés és a
zárszámadás során a tagdíj s az Intézmény működési többletköltségei esetében a
tárgyévet megelőző év január 1-napján fennálló teljes lakosságszám, figyelemmel a
társult önkormányzat ellátási kötelezettsége alapján keletkezett működési területére.

10. Az éves költségvetés meghatározását megelőzően tárgyévet megelőző év december 31napjáig kerül sor a tagdlj, s az Intézmény működéséhez., továbbá az időskorúak nappali
ellátása fe/adatlwz kapcsolódó az önkonnányzati működési hozzájárulás feladatellátási
többletköltség meghatározására.
A társult Önkonnányzatok Képviselötestületei a tárgyévet megelőző év december 31napjáig a tagdíj s az [ntézmény működéséhez, .~ az idóskcrúak nappali ellátása
feladatellátáshoz meghatározott összegek következő évi költségvetés keretében történő
biztosltására alakszerű határozat meghozatalával kötelezettséget vállalnak.

10.1. Az Önkonnányzatok az őket terhelő hozzájárulások összegét havi bontásban,
havonta előre a Társulás pénzintézeti számlájára átutalással a hónap 15. napjára
szóló esedékességgel teljesltik. A költségvetési határozat elfogadását megelözö
időszakban az elözö évi tagönkonnányzati költségvetési ho7.zájárulás egy
tizenkettedét kell utalni minden hónap 15. napjáig.

10.Z. Az idősek nappali ellátása feladatellátásban részt vevő tagi önkormányzatok ezen
feladatellátáshoz kapcsolódó többletköltségeket - a feladatellátás mikéntjéz{fl
függően - ugyanezen bontásban és határidőben a Társulás/avagy a szociális
szolgáltató részére teljesítik.

l 0.3. Amellllyiben a költségviselő Önkormányzat költségvetési hozzájárulás viselési
kötelezettségének nem tesz, avagy késedelmesen tesz eleget, s emiatt a Társulási
Tanácsnak hitelt kell igénybe vennie, úgy a hitelfelvétel költségeit és annak
kamatait a nem, avagy késedelmesen teljesltö Önkonnányzattal szemben kell
kárigényként érvényeslteni, a Társulási Tanács egyedi döntése alapján.
10.4. A Társulási Tanács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen teljesítő
önkormányzattal szemben a késedelem időtartamára az utalandó összeg tnán a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
szerinti késedelmi kamat érvényesítésére.

11. A

költségvetési évre vonatkozó önkonnányz.ati működési költség-hozzájárulás
elszámolása az adott évre vonatkozó költségvetési beszámoló (zárszán1adás) keretében
történik, melynek alapján:
11.1. Az érintett Önkormányzatoknak az általuk már a 7. pont szerint megfizetett
önkonnányzati működési tervezett költségen felUli további tényleges
költségk:Ulönbözetet a zárszámadás jóváhagyását követő 30 napon belül kell
megtéríteniük.
11.2. Amennyiben a 9. pont szerinti többletköltségek a ténylegesen felmerült költségeket
meghaladják, úgy annak összege a következő évre vonatkozó térítésbe beszámltásra
kcrl\l a zárszámadást követő 60 napon belül, a költségvetési határozat
módosltásával.
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J2. Inkasszó:
12.1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást (lagdijat,
önkormányzati működési költségelöleget) a 10.1. é.s 10.2. pontban foglaltak szerint
nem telj esltö, avagy részben teljesltö Önkormányzattal szemben - amely a
Társulási Tanács elnöke írásbeli felszóHtása ellenére 8 naptári napra vonatkozó
fizetési póthatáridöre nem tesz eleget kötelezettségének - a Társulási Tanács
döntése alapján v.onnali beszedési megbízás (inkasszó) ny(Jjtható be, mely eljárás
valamennyi költsége az adós önkormány?.aiot terheli.

12.2. A tagi Önkonnányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben
bejelentik a számlavezető pénzint.éz.etOknek a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat lntézményi Társulás megnevezését, pém,íorgalmi jelzőszámát, mint
az.onnali beszedési megbízás beny6jtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási
tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A
felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek voltak a Társulási Tanács
elnöke részére átadni.
12.3. A tagi Önkorményzat új számla nyitása esetén, a nyitástól számított 15 napon belül
szintén köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető
pénzintézetének a Társulás megnevezését, pénzforgahni jelzöszárnát, mint 11ZOnnali
beszedési megbízás beny6jtására jogosultat azzal, hogy a tag a társulási tagsági
jogviszonya fennállásáig a felhatalmazást szintén nem vonhatja vissza.
13. A Társulás kollllányzati funkció szerinti alaptevékenységei az alábbiak, melynek Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által vc.=tett törzskönyvi nyilvántartási.
bejelentéséről - s annak esetleges kormányzati funkció változása miatti módosításáról - a
Társulási Tanács jogosult, egyben köteles gondoskodni:

Kormányzati funkció
száma
13.1.
13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

104042
107052
107053
107051
102031

Kormányzati funkció megoeveúse
Család- és Gvermekióléti szol!!áltatások
Házi sel!Íts · LY• •tás
Jelzőrendszeres házi se1!ltséenvuitás.
Szociális étkeztetés szociális lamyhán
Jd/f$ek tfappali ellátása

14. A Társulás által fenntartott Intézmény konnányzati funkciók szerinti mindenkori
alaptevékenységeinek meghatározására az alapltói, irányító szervi jogkört gyakorló
Társulási Tanács jogosult.

LX.
A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, MÖKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
KÖLTSÉGEK VISELÉSE
1.

A tagi önkormányzat a Társulás működése biztos!tásául évente a Társulási Tanács által
külön hat.ározatban megállapított lakosságszám arányos tagdíjat köteles fizetni.
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Ezt havonta, szintén előre a hónap 15.-napjára sz616 esedékességgel a Társulás
pénzintézeti számlájára történő átutalással kell teljesíteni, melynek elmulasztása esetén
követendő eljárás azonos a VD[/J .2. és VJn/12. pontban foglaltakkal.

2.

x.
A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLAT KÖZALKALMAZOTTAI ÉS ELLÁTOTTAK
JOGVISZONYA
1. Megállapodó felek rögzltik, hogy a Társulás keretében fenntartott HUMÁN Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó s?abályozás egységes.
2.

A közalkalmazottak személyi juttatásai és az ellátottak juttatásai körében megállapodó
felek rögzltik, hogy a HUMÁN Család- és Gyennekjóléti Szolgálat valamennyi
közalkahnazottját, továbbá az egyes szolgáltatásokat igénybe vevőket, ellátottakat
azonos szolgáltatások illetik meg, melynek alapulvételével, valamint a Társulási Tanács
vonatkozó határozata alapján kell a többletköltségeket elszámolni.

3.

A Társulás keretében az Intézmény magasabb vezetője munkáltatói jogköre gyakorlása:
3.1. A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb vez.etöjét a Társulási
Tanács nevezi ki, blzza meg s gyakorolja tekintetében a ,,közalkalmaz.ottak
jogállásáról" szóló 1992. évi xxxnr. tv-ben a „közalkalmazottak jogáll~l"
szóló 1992. évi XXXID. törvénynek a „sz.ociális valamint a gyermekjóléti és
gyennekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról" rendelkező 25712000. (XIl.26.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört.
3.2. Az. egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

4.

5.

A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelye betöltésének
blrálatához a társult önkormányzatok jegyzőinek a ,,közalkalmazottak jogállásáról" szóló
1992. évi XXXIIJ. tv-nek a szociális, valamint a gyennekjóléti és gyennekvédelmí
ágazatban történő végrehajtásáról" szóló 257/2000. (XlJ.26.) Konn. sz. rendelet l/A. §
(9) és (10) bekezdésében foglaltak szerinti eseti bizottságban való részvételét a társult
Önkormányzatok Képviselőtestületei biztosítják.

A Társulás általi közvetlen foglalkoztatás eseté11 a fe11ti 1. és 1. pontban foglaltak szerinti
kell eljárni.

XI.
TÁRSULÁSEGYESKÖZÖSFELADATELlÁTÁSAlBOZVALÓCSATLAKOZÁS
1. A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi egyes közös
feladatellátásokhoz az abban részt venni kívánó nem tagi Önkormányzat jelen
Megállapodás Vili. Fejezetében foglalt azonos szabályok, és feltételek mellett
csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát 4 hónappal korábban kell meghozni, s a
Társult Képviselő-testületek részére megküldeni.
A család- és gyennelióléti szolgálati feladatellátáshoz kizárólag polgármesteri hivatalt
fenntartó, avagy közös önkonnányzati hivatal székhely önkormányzata csatlakozhat.
2.

A2 Önkormányzatok Képviselő-testületei általi csatlakozás a hónap első napjára szóló
hatállyal történhet.
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3.

Az Önkormányzat(ok) csatlakozása a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli,
aronban az egyes feladatok ellátásMa a 4. pont szerinti tartalommal külön meglillapodást
kell kötni.

4.

Az egyes szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok átadásá:raátvételére vonatkozó megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

4.1. A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást.
4.2. A feladatellátással érintett Öokonnányzat közigazgatási teriiletén tör1énö helyszíni
biztosításának Önkonnányzat általi t.árgyi feltételeinek biztosltására vonatkozó
megállapodást.
4.3. Az Intézmény működése során keletkező többletköltségek működési költségelőleg,
valamint z.á.rszámadást követően az önkormányzatot terhelő müködési költséghozzájárulás és mfilcödési költségclóleg killönbözete viselésére vonatkozó jelen
Megállapodás VIn. Fejezetében szabályozott kötelezettségét, módját és
esedékességét. Az idősek nappali ellátása fe/adatmegvalósítás esetén u működési
többletköltségek viselésére vonatkozó kötelezettségvállalásra szintén a VIII.
fejt2.etben szabályozottak vonatkoznak.

4.4. A Megállapodás határozatlan avagy határozott időtartamát.
4.S. A Megállapodás felmondására vonatkozó szabályokat.
4.6. Felmondás, kizárás esetén - amennyiben a feladatot önálló státuszú
közalkalmazott(ak) látta(k) el, úgy - a közalkalmazott(ak) továbbfoglalkozt.atására
vonatkozó kötelezettségvállalást.
4.7.

S.

Inkasszó alkalmazásához felhatalmazó levél megadására vonatkozó m egállapodást.

Amennyiben a nem tagi Önkormányzat a Társulás általi valamennyi feladatellátáshoz
láván csatlakozni, úgy a csatlakozásra a XII. Fejezetben foglaltak az irányadók.

XJ[.
A T ÁRSULÁSBOZ CSATLAKOZÁS

l . A Társuláshoz történö csatlako:zás a Társulási Megállapodásnak n csatlakozó
önkormányzat Képviselő·testületével történő módosítása alapján lehetséges.
2.

A Társult Képviselö--testületek a csatlakozást kizárólag azon helyi önkormányzatok
képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek:

2.1. elfogadják. a Társulás céljaít,

1.2. hatékonyan kö:aeműköd.o.ek a közös feladatok költségkímélő megvalósltásában,

2.3. továbbá a Társulási Megállapodásban foglaltakat magukra né'zvc

kötelezőnek

ismerik el.
3.

A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének az 1.1. pontban foglaltakra
történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell megkiildenie
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azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni naptári év január 1„ április 1., július 1. és október
1. napjával lehet, s erre vonatkozó döntést 6 hónappal korábban kell meghozni.
4.

Amennyiben a csatlakozni kívánó Önkonnányzat Képviselőtestülete a Társuláshoz a
család· és gyermekjóléti szolgálati feladatellátás érdekében kíván csatlakozni, úgy meg
kell feleljen a Xl/1. pontban foglalt követelménynek.

S.

A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata alapján a
társult Képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a Társulási Megállapodás
egyidejű módosltásával.

XIII.
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE
1. A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai,
gazdálkodásának ellenőrzésére az Mötv, az ÁhL és végrehajtási jogszabályaiban
meghatározott rendelkezések az irányadóak.
2.

A Társult KépvíselötestUletek kölcsönösen rögzftík, hogy évente a Társulás s annak
keretében a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési beszámolóját
tárgyaló úlést megelő.zően a társult önkormányzatok Képviselötestületei Pénzügyi
Bizottságai elnökeiből álló 9 tagú Ellenőrzési Biz.ottságot hoznak létre, mely - a Közös
önkormányzati Hivatalok, Polgármesteri Hivatalok szakembereinek és killsö s:zakértők
szttkségszerű bevonásával - pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek eredményéről a
bizottság tagjai a Képviselötestttleteiknek és a Társulási Tanácsnak beszámolnak.

3.

A Társult Önkormányzatok polgármesterei a VIJI/3. pont szerint évente egy alkalommal
a Képviselö-testületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása
céljainak megvalósításáról.

4.

A HUMÁN Család- és Gyennekjóléti Sz.olgálat vezetője évente egy alkalommal a
Társulási Tanácsnak - az éves zárszámadásról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan köteles beszámolni a HUMÁN Család- és Gyennekjóléti Szolgálat szakmai munkájáról.
Az idősek nappali feladatellátása tekintetében a beszámolási kötelezettség a szociális
szolgáltatót, avagy a megbízottat terheli.

XIV.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSITÁSA

t. A Társulási Megállapodást a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei közös
megegyezéssel az általuk meghatározott időponttal módoslthatják.

:2. A Társulásból

történő kiválás esetén a Társulási Megállapodás módosításában - mely a
tagok körét érinti - a kiváló tag már nem vesz részt.

xv.
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A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS
1.

A Társulásból bánnelyik résztvevő, a képviselő-testület kiválásra vonatkozó határozata
megküldésével évente március 3 L, június 30., szeptember 30, avagy december 31napjával kiválhat.

A kiválásra vonatkozó határozatot 6 hónappal a kiválást megelőzően kell meghozni, s azt
irásban a Társulási Tanáccsal közölni.

2.

A Társulás tagjai megállapodilllk abban, hogy nem szüntethető meg a tagsé.gi jogvisrony
kiválással mindaddig az 1. pontban rögzitett jogcímen, anúg a tag a Társulással szemben
fennálló lejárt tartozását nem rendeii, továbbá ha a Társulás a kiválni kívánó tagi
Önkormányzat általi feladat átadására tekintettel, mint kedvezménye-att támogatásban
részesült, s még a kötelező üzemel1etési, fenntartási idötartam nem járt le.

3.

A Társulás tagjának jogviszonya roegszünik:
3.1. ha az önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesül,

3.2. ha a Társulás Képviselö-testuletei a Társulás

megszűnését

közös megegyezéssel

kimondják.
4.

Kizárással:
4.1. A Társulási Tanács minősített többséggel horott határozatával kizárhatja a Társulás
azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban foglalt alábbi kötelezettségeinek
ismételt felhív ásra határidOben nem tett eleget, s az inkasszó nem vezetett

eredményre:
4.1.1.

a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükségee tagdíjfizetési
kötelezettségét a VlWI .2. pont szerint elmulasztja,

4.1.2.

a tag a Társulás által működtetett, fenntartott Intézmény működéséhez a
költségvetési működési hozzájárulást - költségelöleget - a Víll/1.2. pont
szerint nem fizeti meg,

4.1.3.

vagy
a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél
megva16sitásához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a
Társulás tagja a Társulás d11ntésében megjelölt határidőben nem tett eleget.

4.2. A 4.1. pont szerinti jogcímeken történö tagsági víszony megszüntetésére vonatkozó
Társulási Tan.ács döntést, a VOUl.2. pont surinti időtartam lejártát követően lehet
meghozni. A tagsági jogviszony megszűnése nem jelenti a kötelezettségek
elévülését A T~ulási Tanácsnal kötelessége minden jogszerű eszk11zt
felhasználni annak érdekében, hogy a tartozást behajtsa.
4.3. A tagsági jogviszony a Társulási Taoács határozatában megállapított a VI0/1.2.
pont szerinti időtartam lejártát követő hónap utolsó napjára esö időpontban szünik

meg.
4.4. A közös feladatellátáshoz csatlakozást tartalmazó Megállapodás felmondása:
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A Társulási Tanács a 4. pont szerint kizárhatja azon érintett Önkonnányzatot,
mely önk.onnányzati fizetési kötelezettségét a VIII. Fejez.etben foglaltak szerint
nem teljesíti.
4.4.J.

A kizárás a felszólításban foglalt teljesítési

határidőhöz

legközelebbi

hónap első napjára szólhaL
4.4.2.

Amennyiben a költségvíselésre kötelezett Ónkom1ányzat fizetési
kötelezettségét nroi teljesíti, úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk.
szerinti késedelmi kamat megfizetésére s a Társulásnak okoz.ott
többletköltségek, károk megfizetésére is köteles.

4.4.3.

A Társulás jogosult mindaddig a feladatellátást átadó Önkonnányzattal
kötött megállapodás mellékletét képező leltárjegyzékben foglalt
ingóságok, felszerelések saját használatában tartására • azaz azokat
kiadni nem köteles -, amíg a lázárt Önkormányzat a tartozását
maradéktalanul a Társulás részére meg nem fizette. A saját használatban
tartás azonban az 5 évi időtartamot nem haladhatja meg.
XVI.
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

1. A Tál'sulás megszűnik, ha:
1.1. annak közös megegyezéssel tönénö megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi
határozattal kimondja;

1.2. törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul;
1.3. a töivény erejénél fogva;

1.4. bíróság jogerős döntése alapján.

:2. A Társulás

megszűnése

esetén a kötelezettségek teljesítése után megmaradó vagyont a
tagok a Társulás fennállása alatt teljesített tagi hozzájárulásai arányában a végleges
támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani a V11. Fejezetben
rögzítettek teljes köru figyelembevételével.

3.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát
vagyonfelosztási/Mzös tulajdon megszümetési szerződésben osztják fel.

4.

A Tái·sulás

megszűnése

esetén jogutódnak a társult önk.onnányzatok képviselö-testúletei
minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy
azok fedezeteként elsödlegesen a visszakapott vagyon szolgál.

XVII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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1. A társult Ónkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulási Megállapodásból eredö
vitás kérdéseket elsődlegesen t~gyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
Amennyiben egymás közötti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy
megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett Képvisel6-tc:stület kérheti
Országos önkormányzati Szövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság
állásfoglalását, s a kereseti kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre állását követően
nyújtja be, melynek elbírálása az illetékes Kiizígazgatási Bíróság hatáskörébe tartozik.

:Z.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., Áhl, Sztv., Gyvt, s
végrehajtási jogszabályaik és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
rendelkezései az irányadók .

3.

A Társulási Megállapodás módosítása 2013. JúlílJS 1-napján lépett hatályba. A Társulás,
mint jogi személy létrejöttéhez a töraskönyvi nyilviíntartásí bejegyz.ése is szükséges voll

4. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi
határozatokkal hagyták jóvá:
- Velence Város önkormányzat képviselő-testülete 293/2010.(XII.6.) sz. határozatával
.Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete 12712010. (XIL7.) sz.
határozatával
- Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete 65/N2010. (Xll.1 4.) sz.
határozatával
Pázmánd Község önkormányzat képviselő-testülete 10/2011. (I.27.) sz.
határozatával
Vereb Község Önkormányzat képviselő-testülete 9/2011. (I.24.) sz. határozatával,
Lovasberény Község Ónkorrnányzat képviselő-testülete 22312010.(Xll .16.) sz.
határozatával
Sukoró K.ö7.ség Önkormányzat képviselő-testülete 4/2011. (Il.3) sz. határozatával
- Pákozd Község Önkormányzat képviselő-testülete 159/2010. (XJT.10.) sz.
határozatával
- Zichyújfalu Község Önkonuá.nyzat képviselő-testülete 88/2010. (XIL14) sz.
határozatával.

s.

A Társulási Megállapodás 2013. július 1.-jei hatályú módosítását:
Velence Város Önkormányzata Képviselötestülete 12412013. 0/.27.)
határozatával,
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselötestülete 5712013. 0/.27.)
határozatával,
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselötest11lete 95/2013. 0/1.6.)
határozatával,
Pákozd Kl\7ség Önkormányzata Képviselötestülete 77/2013. (V.27.)
határozatával,
Pázmánd Község Önkormányzata Képviselótestülete 100/2013. 0/.27.)
határozatával,
Sukoró Község önkormányzata KépviselötestUlete 3012013. (V.22.)
határozatával,
- Nadap Község Önkormányzata Képviselötestülete 2512013. 0/.28.)
határozatával,

számú
számú
számú

számú
számú

számú
S7.á!llÚ
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• Vereb Község Önkormányzata K.épviselötestill.ete 31/2013. (V.31.) számú
határozatával,
Zichyújfalu Község Önkormányzata KépviselötestOlete 34/2013. (V.28.) számú
határozatával
számú határozatával fogadta el s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.
6.

A Társulási Megállapodás H. számú módositása a módosítást utolsóként jóváhagyó
képviselő-testület határozatának: meghozatala napján lép hatályba.

7.

A Társulási Megállapodás U. számú módosítását:
Velence Város Önkormányzata Képviselötestülete 43/201 S. (ll.17.) számú,
Kápolnásnyék Község Önkomiányzata Képviselötestülete 20/2015. {lll.9.) számú,
Lovasberény Község Önkormányzata Képvíse16testülete 34/2015. (IV.23.) számú,
Pákoz:d Község Önk-OJmányzata Képviselőtestülete 431201 S. (11.23.) számú,
Pázmánd Község Önkormányzata Képviselötestülete SS/201 S. (lV.27.) számú,
Sukoró Község Önkonnányzata Képviselötestülete 20/2015. (Jíl.19.) sz.ámú,
Nadap Község önkormányzata Képviselőtestülete 10/2015. (III.13.) számú,
Vereb Község Önkormányzata Képviselötestülete 6/2015. (III.13) számú,
Zichyújfalu Község Önkormányzata Képvíselőtestülete 812015. (U.15.) számú
számú határozatával fogadta el s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.

8.

A Társulási Megállapodás III. számú módosítása 2016. január 1-napján lép hatályba.

9.

A Társulási Megállapodás Ill. számú módosítását:
Velence Város Önkormányzata Képvíselötestillete 272/2015. (Xl.26.) számú,
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselőtestülete 114/2015. (Xl.30.) számú,
Lovasberény Község Önkormányzata KépviselötestUlete 10112015. (XJ.26.) számú,
Pákozd Község Önkormányzata Képviselötestülete 258/2015. (XI.27.) számú,
Pázmánd Község Önkormányzata Képviselötestülete 256/2015. (Xl.24.) számú,
Sukoró Község önkormányzata Képviselőtestülete 118/2015. (Xll.01.) számú,
Nadap Község Önkonnányzata Képviselörestülcte 7212015. (Xl.30.) számú,
Vereb Község Önkormányzata Képviselötestülete 68/2015. (Xl.26.) számú,
Zichyújfalu Község Önkormányz.ata Képviselötestülete 39/2015. (XJ.30.) számű
számú határozatával fogadta el s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.

10. A Társulási Megállapodás IV. számú módosítással érintett U3. pontja a Megállapodást
utolrólrént jóváhagyó Képviselótestület határozata meghozatala napján lép hatályba
azzal, hogy rendelkezé8ei a Társulási Tanács mflkiJdéséhez kapcsolódóan 2020. január
1. -napjától már alkalmazást nyernek, a további médosított rendelkezések 2020. július l. ·
napján tépnek hatályba, a U2/B. és U2/C. pontban nevesített Önkonnányzatokat a
UJbbletkől1ség fizetési kötelezettség azon időponttól kezdődően terheli, amikor a
feladatellátásra vonatkozó szerződés alapján a szolgáltatói nyilvántartásba jogerős
bejegyzéis megtörtént. s az ellátás! az időskorú személyek már igénybe veszik.
1 I. A Társ11lási J.fegállapodás IV. srámú módcsitását:
Velence Város Önko1mányzata Képviselőtestülete .....12020. ( ...... .)számú,

•
•

Kápolnásnyék K.6zség Önkormányzata Képviselőtestülete .... .12020. (. .....) számú,
Lavasberény Község Önkormányzata Képviselötestülete .... .12020. (. .....) számú,
Pákozd Nagyl<Jizség önkormányzata Képviselótestülete ... ..12020. (. ... „) számú,
Pázmánd Köz1>ég Önlwnnányzata Képviselótestiilete ... ..12020. (. .....)számú,
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Sukoró Község Onkom1ányzata Képviselótestülete .....12020. (. ... .) számú,
Nadap K.{)zség önkormányzat Képviselórestülete .....12020. (. .... .) számú,
Vereb Község Önkonnányzat K épviselótestülete ... ..12020. (..... .) szcimú,
Zichyújfalu Község Onkormányzar Képvi.relótestülete .....12020. (.. ....) számlÍ,
számú határozatával fogadta el s.foglalta a módosítással egységes ~·zerkezetbe.
A IV. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást annak
elolvasiisa, tartalmának megértése után a képviselő-testületek !levében eljáró
polgármesterek, mint az ön.korm61>yzatl akarattal telje$séggel megegyezőt
helybenhagyólag. saját kezükkel alálrték.
Kelt: Velence, 2020. március „

„

/: Podhorszkl István :/
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
po1gármestere

/: Gerhard Ákos Emlíd :/
Velence Város Önkormányzata
polgármestere

/: Dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónilca :/
Pázmánd Község Önkonnányzata
polgármestere

/: Köteles Zoltán Jenő :/
Nadap Kö:zség Önkormányzat
polgármestere

/: Südi MihiUy :/
Lovasberény Község Önkormányzata
polgármestere

Vereb Község Önkonuányzat
polgánnestere

/: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva :/
Sukoró Község Öokonnányzata
polgármestere

Pákozd Nagyközség Önkormányzata
polgánne5tere

/:Kurcz M1b1a :/

/: Kardos Ádám :/

/: Fiizesiné Kolonics Dona :/
Zichyúj falu Község Önkormányzat
polgánne5ler

Záradék:
A Társulási Megállapodás XVIl/I 0. pontjában felsorolt képvise16testü1eti határozatok a
Tár.!ulási Megállapodás IV. számú módosítása elfogadását tartalmazzák, melynek Mötv. 88. §
(1) bekezdése alapján történő aláírására a polgármesterek felhatalmazással rendelkeznek.

/: Szobatbyné Dr. Kézi Aranka :/
Velencei Polgármesteri Hivatal
cúnzetes főjegyzője

/: Szabóné Ánosi Ildikó :/
Kápolnásnyéki Közös Önkonnányzati Hivatal
jegyzője
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/: Dr. Kömttves Ho.jno.lkll:/
Pákozdi Polgármesteri Hivatal

/: Dr. Berzsenyi Orsolya :f
Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal

jegyzője

jegyzője

/: Já11'ás Andrea :/
Pázmándi Polgármesteri Hivatal
jegyz:öje

/:Dr. Koncz László :/
Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
jegyzője

