Társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
2019. január 1. napjától hatályos szövege
Nagybajom város, valamint Csököly, Rinyakovácsi, Pálmajor és Gige Községek
önkormányzatai Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Sztv. 57. §. (1) bekezdése a.) c.) e.) és j.) valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt. ) 39. §40. § -ban-ában meghatározott feladatok ellátására jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati társulást hoznak létre.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A társulás neve:
Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központot Fenntartó
Társulás
Székhelye: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
2.1 Nagybajom Város Önkormányzata
Székhely: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
Képviselő: Czeferner Józsefné polgármester
2.2 Csököly Község Önkormányzata
Székhely: 7526 Csököly, Petőfi u. 100.
Képviselő: Jakab Csongor polgármester
2.3 Rinyakovácsi Község Önkormányzata
Székhely: 7527 Rinyakovácsi, Béke tér 4.
Képviselő: Balogh Géza polgármester
2.4 Pálmajor Község Önkormányzata
Székhelye: 7561 Pálmajor, Pálmajor 69.
Képviselő: Pozsonyi Erika polgármester
2.5 Gige Község Önkormányzata
Székhelye: 7527 Gige, Kossuth u. 4.
Képviselő: Dr. Bálint Ildikó polgármester
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
(A 2018. 01.01. állapot szerint.)
3.1 Nagybajom város : 3 185 fő
3.2 Csököly község : 1078 fő
3.3 Rinyakovácsi község: 182 fő
3.5 Pálmajor község: 370 fő
3.7 Gige község: 396
Mindösszesen: 5211 fő

4. A közös fenntartású intézmény neve, székhelye:
Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Nagybajom
(továbbiakban: központ)
Székhelye: 7561 Nagybajom, Kossuth u. 12.
5. Az intézmény vezetője
5.1 A társulás tanácsa az intézményvezetővel szemben az alábbi munkáltatói jogokat
gyakorolja: a kinevezés, vezetői megbízás,felmentés, vezetői megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a
fegyelmi büntetés kiszabása.
5.2 Az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja.
6. Ez a megállapodás a polgármesterek által történő aláírás napján határozatlan
időre jött létre.
7. A társulás feladata, hatáskörei
7.1 A társulás az Sztv. 57. §.-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális
alapszolgáltatások közül a következő feladatokat végzi:
7.1.1 Falu és tanyagondnoki szolgáltatás,
7.1.2 étkeztetés,
7.1.3 házi segítségnyújtás,
7.1.4 családsegítés,
7.1.5 nappali ellátás
7.2 A társulás a házi segítségnyújtást valamennyi társult településen nyújtja. A
családsegítést
valamint a Gyvt. IV. fejezetében meghatározott gyermekjóléti
alapellátások közül a hivatkozott törvény 39. §.-ában meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatást a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatalhoz valamint a Csökölyi
Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó valamennyi település közigazgatási
területén nyújtja.
7.4 A falu és tanyagondnoki szolgáltatás keretében Nagybajom város külterületén
működik tanyagondnoki szolgálat, Pálmajor Község Önkormányzat területén pedig
falugondnoki szolgálat.

II. fejezet
A társulás működése
1. A társulási tanács (a továbbiakban: tanács)
1.1 A társulás döntéshozó szerve a tanács, melyet a társult önkormányzatok
polgármesterei alkotnak.
1.2 A társulási tanács tagjai közül elnököt választ.
1.3 A tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három települést
képviselő polgármester jelen van, akik az általuk képviselt települések
lakosságszáma alapján az összlakosság több mint felével rendelkeznek.
1.3.1 A jelenlevő polgármesterek a képviselt település lakosságszámától függetlenül
1 szavazattal rendelkezik.

1.3.2 A javaslat elfogadásához annyi polgármester igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatának felét
1.4 A tanács döntéseit határozattal, nyílt szavazással hozza.
1.5 Minősített többség szükséges:
a társulás költségvetése, költségvetése módosításának, zárszámadásának
valamint pénzügyi beszámolóinak elfogadásához.
- a tanács elnökének, alelnökének megválasztásához,
- a számlavezető pénzintézet megválasztásához,
- a jelzőrendszer előző évi működéséről, valamint a gyermekjóléti alapellátás
formáinak biztosításáról szóló éves beszámoló elfogadásához,
- intézmény vezetőjének kinevezéséhez,
- a társulásból történő kizáráshoz.
1.6
A minősített többséget igénylő javaslat elfogadásához legalább annyi
polgármesteri igen szavazat szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok
szavazatának több mint felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának
felét.
1.7 A tanács üléseit szükség szerint tartja, amelyet az elnök hív össze és vezet.
Akadályoztatása esetén az ülést az alelnök hívja össze és vezeti.
1.8 A tanács üléseit olyan időpontra kell összehívni, hogy az ülés meghívóját és a
tárgyalandó napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a tanács tagjai az
ülés időpontja előtt legalább három nappal korábban megkapják.
1.9 A tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a Mötv. 52. §.-a (1) b
bekezdésének a.)-i) és k.)-m.) pontjában foglaltakat tartalmazza. A jegyzőkönyvet az
elnök és a tanács egy tagja írja alá.
1.10
Az elnök évente egy alkalommal
működéséről.

beszámol a tanácsnak a társulás

1.11 A tanács ülésén a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
KÖH) jegyzője valamint a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal
vesznek részt,
1.13 A tanács tekintetében a munkaszervezeti feladatokat (döntések előkészítése,
végrehajtás szervezése) a KÖH látja el, a társulás gazdálkodásával kapcsolatos
teendőket a KÖH keretében működő gazdasági szervezet végzi.
1.14
A társulás bélyegzője:
„Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás” felirattal ellátott körbélyegző,
középen Magyarország címerével.

III. fejezet
A társulás gazdálkodása, vagyona
1. A költségvetés

1.2 A társulás költségvetését a tanács önálló határozattal fogadja el, amely
tartalmazza a központ költségvetését.
1.3 A költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról, költségvetési beszámoló elfogadásáról a tanács szintén
határozattal dönt.
2. A társulás működési költségihez történő hozzájárulás
2.1 A társulás működési költségeinek fedezetét a
2.1.1 normatív állami támogatás,
2.1.2 intézményi térítési díj,
2.1.3 önkormányzati hozzájárulás
biztosítja.
2.2 Amennyiben az adott feladat ellátását a 2.1.1 és a 2.1.2 pontban meghatározott
támogatásból nem lehet biztosítani, a többletköltségek fedezetét az önkormányzatok
az ellátottak arányában viselik. (A 2.1.3 pont szerinti támogatás.)
2.3 Az intézményvezetőnek a családsegítésre és a gyermekjóléti szolgáltatásra eső
napi négy óra személyi juttatásainak és annak járulékainak költségét Nagybajom
Város Önkormányzata és Csököly Község Önkormányzata a Közös hivatalok
közigazgatási területének lakosságszámának arányában viselik, amennyiben az a
2.1.1 és 2.1.2 pontban meghatározott támogatásból nem fedezhető.
2.3.1
Nappali ellátás költségét Nagybajom, Csököly, Rinyakovácsi és Pálmajor
községek önkormányzatai az ellátottak arányában viselik. Felek tudomással bírnak
arról, hogy Csököly, Rinyakovácsi, Pálmajor, Gige települések önkormányzatainak
nem kötelező feladata a nappali ellátás biztosítása, de ezen megállapodás alapján
az igénybevétel lehetősége biztosított Nagybajom településen.
2.3.2. Az ellátás költsége között az intézményvezető 2.3.1. pont szerinti
tevékenységre eső napi kettő óra személyi juttatásainak és annak járulékainak
költségét a felsorolt önkormányzatok az ellátottak arányában biztosítják, amennyiben
az a 2.1.1 és 2.1.2 pontban meghatározott támogatásból nem fedezhető.
2.3.3 A szociális étkezés biztosítására a Központ Csököly, Rinyakovácsi
közigazgatási területére külön megállapodást köt a nevezett önkormányzatokkal,
amely alapján biztosítják a napi egyszeri meleg ételt és annak helyszínre történő
kiszállítását.
2.3.4. A szociális étkeztetés költségeit Nagybajom, Csököly, és Rinyakovácsi, Gige
községek önkormányzatai az ellátottak arányában viselik, amennyiben az a 2.1.1 és
2.1.2 pontban meghatározott támogatásból nem fedezhető.
2.3.5 A házi segítségnyújtás szakfeladaton az ellátottak arányában viseli a
költségeket Nagybajom, Csököly és Gige önkormányzatai ( Rinyakovácsiban ellátott
nincs, de a lehetőség biztosított) Az intézményvezető e pont szerinti tevékenységre
eső napi kettő óra személyi juttatásainak és annak járulékainak költségét a felsorolt
önkormányzatok az ellátottak arányában biztosítják, amennyiben az a 2.1.1 és 2.1.2
pontban meghatározott támogatásból nem fedezhető.

2.4. A költségek elszámolására szolgáló kimutatást a társult tagok felé
településenként és az ellátott szakfeladatonként, ellátotti/fő arányra vetítetten kell
kimutatni és dokumentálni.
2.5 Az éves költségvetés alapján arányosan és a 2.2 pontban meghatározott
hozzájárulást az intézmény elszámolási számlájára, az érintett önkormányzatok a
2.4. pont szerint jóváhagyott, és korrigált kimutatás alapján kötelesek az éves
elszámolás szerinti összeget minden év március 31. napjáig átutalni.
2.6 Amennyiben a hozzájárulás megfizetésére a megadott határidőig nem kerül sor
a társulás egy alkalommal tértivevényes fizetési felszólítást bocsájt ki 60 napos
fizetési határidő megjelölésével. E határidő eredménytelen eltelte esetén jogosult e
megállapodás melléklete szerinti felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési
megbízás benyújtására. A felhatalmazó levelet az önkormányzatok kötelesek
biztosítani (inkasszó).
2.7 A költségvetés évközi változása miatti eltérés elszámolása utólagosan, az
elfogadott zárszámadás alapján történik.
3. A társulás vagyona
3.1 A társulás saját vagyona a 13/2013 (XI.08) VM rendelet alapján kiírt,
8657882183 azonosító számú pályázat alapján elnyert gépjármű. A
megvásárlásához Nagybajom Város Önkormányzat 2.7 millió forint önerőt biztosított,
melyből Pálmajor Község önkormányzata a mai napig az önerő lakosságszám
arányos részét megfizette. A falugondnoki busz költségeivel Nagybajom Város
Önkormányzata és Pálmajor Község Önkormányzata egymás között számolnak el. A
közös tulajdon igénybevételére Nagybajom Város Önkormányzata és Pálmajor
Község Önkormányzata a megfizetett önerő arányában jogosultak. Ettől történő
eltérést, a többi tag számára történő igénybevételt a Társulási Tanács elnöke
engedélyez.
3.2 A társulás által megvalósított közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő
vagyon és annak szaporulata a társulás közös tulajdonát képezi.
3.3 A pályázat útján megszerzett vagyon a vállalt önerő arányában illeti meg az
adott önkormányzatot. Önerő nélküli pályázat esetén az érintett önkormányzat
lakosság számának arányában kell a tulajdoni hányadot megállapítani.
3.4 A központ részére a feladatellátáshoz ingyenes használatba átadott ingó és
ingatlan vagyona:
3.4.1 a Nagybajom, Kossuth u. 12. szám alatti épületben levő épületrész és leltár
szerinti ingóságok Nagybajom Város Önkormányzat tulajdona;
3.4.2 a Csököly, Petőfi u. 100. épületben lévő épületrész és leltár szerinti ingóságai
Csököly Község Önkormányzat tulajdona;
3.4.3 a Rinyakovácsi, Béke tér 4. szám alatti épületben lévő épületrész és leltár
szerinti ingóságai Rinyakovácsi Község Önkormányzat tulajdona;
3.4.4 a Pálmajor, Pálmajor 69. szám alatti épület, épületrész és leltár szerinti
ingóságai Pálmajor Község tulajdonát képezi;
3.4.5. Gige,Kossuth u. 4. szám alatti épületben levő épületrész és leltár szerinti
ingóságok Gige Község Önkormányzat tulajdonát képezi

3.4.6 A nagybajomi tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátását segítő gépjármű
Nagybajom Város Önkormányzatának tulajdonát képezi.

IV. fejezet
A társulás működésével kapcsolatos egyéb rendelkezések
1. A Mötv. 119. §.-ának (4) bekezdésében meghatározott belső ellenőrzési
feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítésű belső ellenőr látja el
megbízási szerződés alapján.
2.A társulás működését a polgármesterek ellenőrizhetik. Ennek során:
- jogosultak a központ vezetőjétől, a KÖH jegyzőjétől, valamint a gazdasági
vezetőtől írásban vagy szóban tájékoztatást kérni, melyre 15 napon belül köteles az
érintett írásban (a kérelmező döntésének megfelelően szóban) tájékoztatást adni.
- jogosultak a társulás működésével kapcsolatos vizsgálatba szakértő bevonását
kezdeményezni.
3.
A
társulási
megállapodás
módosítását
bármely
tagönkormányzat
képviselőtestülete jogosult írásban kezdeményezni, legkésőbb a módosítás tervezett
határidejét megelőző 30 nappal korábban.
3.1
A társulási megállapodás módosításához a tagönkormányzatok
képviselőtestületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
4. A társuláshoz történő csatlakozás
4.1 A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjától lehet. Az erről szóló döntést
hat hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni, melyet az elnöknek kell
írásban benyújtani.
4.2 A társuláshoz az az önkormányzat csatlakozhat, amely
4.2.1 vállalja a társulás működési költségeihez történő hozzájárulás e megállapodás
III. fejezete 2./ pontjában meghatározott módját;
4.2.2 A megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
4.3 A 4.1 pontban meghatározott döntést a társulás elnökéhez kell benyújtani.
4.4 A csatlakozás miatti megállapodás módosításról a társult képviselőtestületek a
felvételt kéri önkormányzat határozata megérkezésétől számított 60 napon belül
döntenek.
5. A társulásból történő kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat
képviselőtestülete a kiválás időpontjától számítva legalább hat hónappal korábban
minősített többséggel dönt. Erről a tanácsot a döntést követő öt munkanapon belül
értesíteni kell.
5.1 A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet.
6. A tanács kizárhatja azt a tagot, amely e megállapodás III. fejezet 2.6 pontjában
meghatározott fizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget

és vele szemben az azonnali beszedési megbízás benyújtása sem vezetett
eredményre.
7. A tagok a társulás Mötv. 91. §-ának a.) - d.) pontjában meghatározott bármely
okból történő megszűnése setén - a megszűnés időpontjától számított - 30 napon
belül kötelesek egymással elszámolni.
8. Elszámolás a társulásból történő kiválás, kizárás esetén
8.1 A társulásból kiváló, valamint az abból kizárt tagnak - amennyiben a kiválás vagy
kizárás következtében a társulás nem felel meg a normatív támogatás feltételeinek a normatív támogatás lakosságszám arányos részét a teljes társult körre az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §.-ának (2) bekezdésében
meghatározott kamattal növelt mértékben kell a központi költségvetésnek
visszafizetnie.
8.2 A 8.1 pontban meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésén kívül a kiváló,
vagy kizárt tag köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet a társulásnak okozott, különös
tekintettel az esetleges foglalkoztatási jogviszony megszüntetés következtében
felmerült költségekre.
8.3 A kiválás vagy kizárás esetén e megállapodás III. fejezete 3.2 és 3.3 pontja
szerint keletkezett vagyonnal is el kell számolni.
8.3.1 A társulásból kiváló tag részére a vagyon kiadását öt évre el lehet halasztani,
ha annak kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a
kivált tagot - a társulással kötött külön megállapodás alapján - használati díj illeti
meg.
8.3.2 A kizárt tagnak csak a társulással szemben fennálló - IV. fejezet 6./ pontja
szerinti - tartozásával csökkentett mértékű vagyon adható ki 8.3.1 pontban foglalt
rendelkezések alkalmazásával.
9. Elszámolás a társulás megszűnése estén.
9.1 A társulás megszűnése esetén - a hitelezői tartozások kiegyenlítése után - e
megállapodás III. fejezete 3.2 pontja szerinti vagyon felosztására a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek a közös tulajdonra vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9.2 E megállapodás III. fejezete 3.3 pontja szerint keletkezett vagyon felosztására az
ott meghatározott arányok szerint kerülhet sor.
9.3
A 9.1 és 9.2 pont szerinti vagyonfelosztás az egyes önkormányzatok
közfeladatainak további ellátását nem veszélyeztetheti.
9.4 A 9.1 és 9.2 pont szerinti vagyon elosztásról vagyonfelosztási szerződésben kell
dönteni.
V. fejezet
Záró rendelkezések
1. E megállapodás jóváhagyásához a I. fejezet 2. pontjában felsorolt
önkormányzatok képviselőtestületei minősített többséggel hozott döntése szükséges.

2. Az 1. pontban meghatározott döntés a képviselőtestületek együttes ülésén is
meghozható, amelyet a tagönkormányzatok polgármestereivel történő előzetes
egyeztetés után - e megállapodás-tervezet I. fejezet 2.1 pontjában meghatározott önkormányzat polgármestere hív össze.
3. A társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a Tanács tagjai a vitára
okot adó körülmény felmerüléséről számított öt napon belül egyeztetni kötelesek.
Ezen egyeztetés eredménytelensége esetén a képviselőtestületek együttes ülésen
kötelesek egyeztetni, amelynek összehívása e fejezet 2. pontjában foglaltak szerint
történik. Amennyiben az utóbbi egyeztetés sem vezet eredményre, úgy a vitás
kérdésben a Kaposvári Törvényszék jogosult dönteni.
4. Jelen megállapodás 2.2 - 2.5. pontban rögzített intézményvezető személyi
juttatásainak felosztására vonatkozó rendelkezések 2014. január 01. napjától
hatályosulnak, 2013. december 31. napjáig a 2013. évi elfogadott költségvetési
felosztást tartják irányadónak magukra nézve a társult felek.
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