
Jegyzıkönyv 
 
 
Készült:  
A Képviselı-testület 2008. február 14-én megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, 
Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 16 óra) 
 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Fekete 
Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, 
Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Vé-
kony Ferenc. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a képviselı-testület megjelent tagjait. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen 
van. 
 
A rendkívüli ülést megnyitja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mielıtt a napirendi pontok tárgyalására kerülne sor, elmondja, hogy a mai napon 
városunkban járt Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter Asszony. Elıször a 
Szakorvosi rendelıintézetet látogatta meg, utána a Polgármesteri Hivatalban 
volt, és ezt követıen az ÖNO-ban tett látogatást. Nyitott szellemő beszélgetést 
folytattak. Dr. Gerencsér Balázs képviselı kísérte a miniszter asszonyt. Szeret-
ték volna, hogy a Mentıállomáshoz valamilyen segítséget tudjon nyújtani, de 
sajnos 2009-ig errıl biztosan nem lehet szó, mivel most azokat a területeket mé-
rik fel, ahol nagyobb a szürke folt, mint itt. Véleménye szerint „jó hangulatú” 
volt a beszélgetés. 
 
1. napirendi pont: 
2008. évi költségvetés 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a költségvetést, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta az intézmények költségvetését, annak megfelelıen, 
ahogy az oktatási referensek elıkészítették, és elfogadásra javasolják a költség-
vetés beterjesztését a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság a hozzátartozó intézmények beterjesztett költségvetését 
tájékoztató jelleggel elfogadta, miután a pénzügyi alosztályvezetı elmondta, 
hogy több táblában még változások várhatóak. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, és a kiküldött anyagban nem került 
beépítésre a 60. oldalon a Tavaszi Fesztivál 1.800.000,-Ft-os támogatása, java-
solják a 52. oldalon a Vecsés Tájékoztatásáért költségvetésébe beépíteni, illetve 
ahhoz hozzáadni, mert az ÁSZ vizsgálat után ez a beszerzések miatt így sokkal 
egyszerőbb. 
A másik javaslat az 59. oldalon a 3.3 –as pontban a Környezetvédelmi keret 11 
millió ft, ezen belül van a külterületen elszórt hulladékok összegyőjtése,ez a KK 
alap, és a KK alap került így felhasználásra. Ne így kerüljön beírásra, hanem 
úgy, hogy Környezetvédelmi alap. 
 
Tóth Erika pénzügyi alosztályvezetı: 
Az „alap” szó nem szerepelhet, ezt már 4 évvel ezelıtt is kifogásolta az ÁSZ. 
 
Jugovics Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy a VFC-nek az éves támogatása 22,5 millió forint, mert kevésnek 
találja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A zárszámadáskor kiderül, hogyan folytak be a bevételek évközben, akkor tud-
nak ezen módosítani. 
 
Jugovics Sándor képviselı: 
Az Achim András utcában forgalomlassító lett tervezve 300.000,- Ft/db összeg-
ben. Kérdése, hogy miért került ilyen sokba? 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a 2008. évi költségvetés beterjesztését, melyet a Képviselı-
testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással elfogadott. 
 

17/2008.(II.14.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés 
tervezetének beterjesztését tudomásul vette. 

 
E L İ T E R J E S Z T É S 

a Képvisel ı-testület 2008. február 14-i rendkívüli testületi ü lésére 
2008.évi költségvetés  

 
 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester 
Leíró:  Tóth Erika 

 
Elıterjesztést készítette: Tóth Erika  
 Pénzügyi alosztályvezetı 

 Orbánné Forgó Erika 
 Üzemeltetési alosztályvezetı 

 Vajda Ágnes  
 Oktatási referens 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Vecsés Város Önkormányzatának 2008. évi pénzügyi terve az államháztartásról szóló 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény elıírásainak megfelelıen került ösz-
szeállításra. 

A kö l tségvetés k idolgozása során f igyelembe kel le t t venni :  

� A Magyar Köztársaság Kormánya által kiadott és az önkormányzatokra 
is vonatkozó tervezési irányelveket 

� Vecsés Város Önkormányzat gazdálkodását alapvetıen meghatározó 
folyamatokat 

� Vecsés Város Gazdasági programját 

� A „Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl” szóló 2007. évi 
CLXIX. törvényt 
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� Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodási ta-
pasztalatait 

Vecsés Város Önkormányzata  a 2008. év i  kö l tségvetés i rány-
elvei t  a  következıkben határozza meg: 

♦ Az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátását biztosító intézmény-
rendszer kiegyensúlyozott, biztonságos mőködtetése, a valós igények és 
a reális lehetıségek összehangolása, a színvonalcsökkenés megakadá-
lyozása 

♦ Az elızı évekbıl áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítése 

♦ A kötelezı feladatok teljesítésén túl az önként vállalt feladatok diffe-
renciált kezelése; ha szükséges szerkezeti átalakítása 

♦ A takarékos, ésszerő gazdálkodás követelményeinek érvényesítése 

♦ A 2008. gazdálkodási évre vonatkozó központi elıírások kihatásainak 
figyelembe vétele  

♦ Mőködtetéshez hosszú távon szükséges feltételek folyamatos biztosítá-
sa 

♦ Az alapfeladatok ellátásához szükséges fejlesztéseket célzó pályázatok 
saját forrásainak biztosítása és a pályázati lehetıségek kihasználásának 
ösztönzése. 

♦ Kiemelt figyelmet kell fordítani az Európai Uniós pályázatok maximá-
lis kihasználására. 

Bevétel i  o ldalon mutat juk be: 

� Intézményi mőködési bevételeket 

� Támogatásokat 

� Felhalmozási és tıke jellegő bevételeket 

� Véglegesen átvett pénzeszközöket 

� Támogatási kölcsönök visszatérülését 

� Hiteleket 

� Pénzforgalom nélküli bevételeket 
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Az Önkormányzat mőködési bevételei növekedést mutatnak, ami több okra vezethetı 
vissza: 

� A lakosságszám emelkedése következtében az önkormányzatoknál 
helyben maradó SZJA (8%) 15,5% - kal - 33.984 e Ft-tal - növeke-
dett elızı évhez képest. 

� A költségvetési támogatások normatív módon elosztott része szin-
tén a lakosságszám növekedése következtében 2,91% - 23.221 e Ft 
- növekedést mutat 2007. évhez képest. 

� 2007. év ıszén megnyitott a Market Center, melynek hatására az 
adóbevételek növekedése várható 

Az Önkormányzat mőködési bevételeinek ilyen arányú növekedése kompenzálja a 
nem kötött felhasználású normatívák reál érték csökkenését és az energia árak folya-
matos emelkedését. 

A TB. alaptól átvett pénzeszköz összegét az OEP finanszírozás összegével terveztük, 
ami az elızı évhez viszonyítva 5,85 %-os növekedést mutat. 

Az Önkormányzat felhalmozási bevétel jelentıs mértékő - 34,18 %-os - növekedést 
mutat, melynek oka: 

� elızı évben a Képviselı-testület a 230/2007. (XII. 18.) számú határo-
zatában döntött 700.000.000 forint összegő értékpapír kibocsátásról, 
mely tervezésre került a 2008. évi költségvetésben mind bevételi, 
mind kiadási ( 7/b számú mellékletben fejlesztési céltartalékként) ol-
dalon. 

A tartós bérleti díjak sorába terveztük az Önkormányzati bérlemények bérbeadásából 
befolyt díjakat és a GYÁVÍV Kft-vel történı pénzforgalom nélküli elszámolás össze-
gét. 

Az egyéb bevételek között szerepelnek a piac, búcsú és hulladéklerakás bevételei. 

Az önkormányzat számára 2007 év a változások éve volt, mely kihatással van a követ-
kezı évi költségvetésre : 

� Az elızı év folyamán - 2007. évben – elkezdıdött a mikro kistérség 
szervezése a környék önkormányzatainak bevonásával. A finanszíro-
zás tekintetében a normatívát a gesztor önkormányzat igényli le, a 
személyi jellegő kifizetések a gesztor önkormányzatnál kerülnek ter-
vezésre, a dologi kiadásokat azonban minden önkormányzat saját 
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költségvetésében tervezi meg. Amennyiben a személyi kiadásokat 
nem fedezi az igényelt normatíva, akkor az adott önkormányzat a kü-
lönbözetet átadja a gesztor önkormányzat részére. Ennek eredménye-
ként 2008. év január 01-tıl: 

� A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében Vecsés 
gesztori szerepet tölt be Ecser, Gyömrı, Maglód vonatkozásá-
ban. 

� A Gondozási Központ az idısek nappali ellátásánál Vecsés szin-
tén gesztori szerepet tölt be Ecser, Gyömrı, Maglód, míg a házi 
segítségnyújtás és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás tekinte-
tében Gyömrı a gesztor. 

A 3/c számú melléklet tájékoztatásként tartalmazza a társulásban résztvevı települések 
és a közösen ellátott feladatok teljes költségét Vecsés vonatkozásásban. 

� A Képviselı-testület az 51/2007. (IV. 24.) számú határozatával dön-
tést hozott, hogy az oktatási intézmények 2008. évi költségvetését a 
feladatfinanszírozási programja szerint tervezi, ami az intézmény költ-
ségvetésében figyelembe veszi a teljesítmény arányos finanszírozást. 

� A jogszabályi változás miatt a Petıfi Sándor Általános Iskola, Gimná-
zium és Szakközépiskola a következı tanévtıl már nem indít szak-
képzı évfolyamot, így nem jogosult szakképzési hozzájárulásra. Ez a 
3.b számú mellékletben is látható, mert az intézmény 2008. évre már 
nem tervezett ezen a jogcímen bevételt. 

Az egyéb várható bevételek növelésére kell törekedni, beleértve: 

� az intézmények hasznosításából származó bevételeket, 

� a pangó vagyonelemek hasznosítását,  

� valamint az elmaradó hozamok megszüntetését. 

Az intézményi létszámkereteket fıfoglalkozású állománycsoportra átszámítva mutat-
juk be, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. 

A kiadások tervezésénél láthatóvá kell tenni és hangsúlyosabban el kell különíteni az 
önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait. 

A kiadási  o ldalon muta t juk be:  
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� Az Önkormányzat mőködési célú kiadásait 

� Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 

� A részben önállóan gazdálkodó intézmények mőködési, felhalmozási 
kiadásait 

� A Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásait, az önkormányzati felada-
tokat szakfeladatonként  

� Speciális célú támogatásokat 

� A beruházásokat 

� A felújításokat 

� Általános tartalék keretet és a céltartalék keret tételes felsorolását 

A kiadásokon belül (az ÁHT. 69. §. (1) bekezdésének megfelelıen) kiemelt elıirány-
zatok: 
 

� személyi jellegő kiadások 

� munkaadókat terhelı járulékok 

� dologi jellegő kiadások 

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásait 269.333 e Ft összegben tartalmazza a költség-
vetés. 

A személyi juttatás és a járulékok elıirányzatainak a tervezése a következı szempont-
ok figyelembevételével történt: 

♦ a törvényben meghatározott köztisztviselıi alapilletmény, közalkalma-
zottaknál az illetménypótlék alapösszege 2008. évben 5 % - os emelést 
tartalmaz, e mellett csak az esedékes szintre hozással számolt a költség-
vetés. 

♦ 2008. évben esedékes jubileumi jutalmak kifizetése 

A személyi juttatásoknál jelenik meg a képviselık tiszteletdíja, a közalkalmazottak és 
köztisztviselık kitüntetéseinek összege az ÖK. vonatkozó rendeletei alapján, további-
akban a jubileumi jutalom összege, valamint a személyi juttatások járulékai.  

Az étkezési hozzájárulás összege 6.000,-Ft/fı/hó, a természetbeni étkezési hozzájáru-
lás összege 336,-Ft/fı/nap költséggel került betervezésre. 
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Az intézmények mőködési költségvetése ( 1.627.472 e Ft ) a település mőködési költ-
ségeinek ( 3.078.689 e Ft ) 52,9 %-át teszi ki.  

A köztisztviselıi illetményalap 38.650 Ft. összegben került a költségvetésbe beállítás-
ra. 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıit megilletı illetménykiegészítésrıl, szociális, 
jóléti és egészségügyi juttatásokról, a szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint a 
külön támogatásokról szóló, többször módosított 25/2001. (XI.13.) Ök. rendelet alap-
ján meghatározott illetménykiegészítéssel számoltunk, ami kötelezı. 

A közalkalmazottak alapbérének tervezése a közalkalmazotti garantált illetménytáblá-
nak megfelelıen történt, ami átlagban 5 %-os emelkedést tartalmaz. Az illetménypót-
lék számítási alapja a törvényben megállapított 20.000 Ft. 

Az intézményi kötött felhasználású normatíva, valamint hozzájárulás a tanulók tan-
könyv vásárlásához és ingyenesség biztosításához, pedagógus szakkönyv vásárlás tá-
mogatása −14.000 Ft/fı/év, melyet az intézményfenntartónak kell biztosítania − nem 
került a költségvetés tervezésénél felosztásra. Ez évközi feladat lesz, melynek fedezete 
az oktatási céltartalék keretén belül biztosított. 

Céltartalékként került betervezésre a 20.700 Ft /fı munkaruházati költség, ami kis ér-
tékő utalvány formájában kerül kiosztásra. 

A munkaadókat terhelı járulékok a következık szerint kerültek tervezésre: 

� TB    29 %,  

� Munkaadói járulék    3 %, 

� Eü hozzájárulás         1950,-Ft/ fı/hó 

A dologi kiadások a 2008. évi költségvetésben az iskoláknál és az óvodáknál több 
szakfeladatra bontva kerülnek bemutatásra: 

� Iskolai-, óvodai nevelés    

� Iskolai-, óvodai étkeztetés     

� Napköziotthon és tanulószobai foglalkozás 

A dologi kiadások tervezésekor néhány intézménynél elıfordulhat, hogy a 2008. évi 
kiadás jelentıs mértékben megnıtt. Ennek egyetlen oka van: 

� Az elızı évi költségvetés tervezésekor a vagyonüzemeltetés még 
külön szakfeladaton szerepelt, ez a szakfeladat azonban meg-
szőnt. Az intézményi vagyonüzemeltetés a 2008. évi költségve-
tésben összevontan jelenik meg az iskolai-, óvodai nevelési szak-
feladaton. 
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A dologi kiadások összeállításánál fı elv a takarékos gazdálkodás megvalósítása. Eb-
ben nagy segítséget adott az iskolák és az óvodák kiadásainak tervezésénél a már ko-
rábban bemutatott költségvetési tervprogram, mely nagy mértékben segíti a racionális 
gazdálkodás megvalósítását. 

A közmődíjak tervezésénél az elızı évi teljesítést vettük alapul. Elıre még nem látha-
tó, hogy az energiaár emelkedéseknek milyen anyagi vonzata lesz. Ezt természetesen 
még pozitív illetve negatív irányba befolyásolhatja az idıjárás. A cél az energia gazda-
ságos, hatékony és optimális felhasználása, melynek elérése érdekében az intézmény-
vezetıkre komoly feladat hárul. 

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a támogatások és pénzeszközátadások 
mérséklése szükséges 

A likviditás biztosítása érdekében 150 M Ft folyószámlahitel felvételi lehetıséggel 
számolunk, mivel a bevételek és a kiadások az év folyamán eltérı ütemezésben jelent-
keznek. 

Ez a hitel április 30-ig áll rendelkezésre, melyhez kapcsolódó igényünket újból be kell 
jelenteni. 

A 2009. és 2010. évi gördülı költségvetést is elkészítettük, mely az elıterjesztés mel-
léklete. 

A költségvetési rendelet része az Önkormányzat 2008. évi Európai Uniós projekt be-
mutatása. 

Ugyancsak része a rendeletnek a közvetett támogatások bemutatása (adóelengedések, 
adókedvezmények jellege, összege, kedvezményezettje), amely önkormányzati dönté-
seken alapul. 

A költségvetési egyeztetések során elhalasztott feladatok megvalósításának lehetıségét 
zárszámadáskor − a szabadon felhasználható pénzmaradvány ismeretében − felülvizs-
gálja a Képviselı-testület. 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a költségvetési rendelet tervezetét tárgyal-
ja meg és alkossa meg a 2008. évi költségvetési rendeletét. 

Vecsés, 2008. február 10. 
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Szlahó Csaba Takács Mária 
polgármester  jegyzı 
 
 
 

Tervezet 
Vecsés Város Önkormányzat 

Képviselı - testületének   
             ……………..  rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló - többször módosított -  1992. évi XXXVIII. törvény 65 §.-a alapján 
a 2008. évi költségvetésrıl az alábbi rendeletet alkotja. 

I. 

A rendelet hatálya 

1.§. /1./ A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Pol-
gármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által létrehozott és fenntartott 
részben önálló költségvetési intézményeire terjed ki. 

 /2./ Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdés alapján a címrendet a kö-
vetkezık szerint állapítja meg: 

a.) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként 
mőködı intézmények − külön - külön −alkotnak egy-egy címrendet. En-
nek felsorolását a 3/a. és 3/b. számú mellékletek tartalmazzák. 

b.) Vecsés vonatkozásában a mikro kistérségi társulási formában mőködte-
tett szakfeladatok részletes, tételes bemutatását tájékoztató jelleggel a 
3/c. számú melléklet tartalmazza. 

c.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı − nem intézményi − 
kiadások a 4., 5., és 6. számú melléklet szerinti felsorolásban − külön - 
külön − címeket alkotnak. 

II. 

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének meghatározása 

2.§. A Képviselı-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
 

a) Mőködési és felhalmozási  
bevételi fıösszegét: 3.709.229 e Ft-ban 
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b) Mőködési és felhalmozási  
kiadási fıösszegét:   4.388.026  e Ft-ban 

c) Mőködési és felhalmozási  
különbözet:  - 678.797 e Ft-ban 

d) Finanszírozási bevételeket 
összesen: 700.000 e Ft-ban 

e) Finanszírozási kiadásokat 
összesen: 21.273.e Ft-ban 

f) Finanszírozási pénzügyi 
mőveletek egyenlegét: 678.797 e Ft-ban 

állapítja meg. 

Ezen belül: 

− A felhalmozási célú bevételt 766.821 ezer Ft-ban, 
− A felhalmozási kiadást 1.325.610 ezer Ft-ban, 

 ebbıl: 
� A beruházások összegét 269.339 ezer Ft-ban,  
� A felújításokat 53.207 ezer Ft-ban, 
� Az intézményi felhalmozások összegét 10.000 ezer Ft-ban, 
 

− A mőködési célú bevételt  3.642.478 ezer Ft-ban, 
− A mőködési célú kiadásokat  3.083.689 ezer Ft-ban, 

 ebbıl: 
� Személyi jellegő kiadásokat 1.275.913 ezer Ft-ban,  
� Munkaadót terhelı járulékokat 405.661 ezer Ft-ban,  
� Dologi jellegő kiadásokat 997.430 ezer Ft-ban,  
� Az ellátottak pénzbeli juttatásait 54.200 ezer Ft-ban, 
� A speciális célú támogatásokat 208.103 ezer Ft-ban, 

− A költségvetési létszámkeretet 554,5 fıben állapítja meg. 

3.§. A Képviselı-testület a 230/2007 (XII. 18. ) határozata alapján 700.000. e Ft értékő 
kötvény kibocsátását rendeli el. 

4.§. /1./ Az Önkormányzat tervezett mőködési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek 
mérlegszerő bemutatását a I. számú mellékletben kerül bemutatásra. 

  Az Önkormányzat költségvetését 1/a. számú melléklet tartalmazza.  

/2./ A NNÖK költségvetése az 1/d. számú mellékletben, a CNÖK költségvetése az 
1/e. számú mellékletben tartalmazza. 
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 /3./ a.) Az Önkormányzat bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 
1., 2/a., 2/b., számú mellékletek tartalmazza. 

  b.) A 2008.évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészíté-
sek részletes bemutatását az 1/b.számú melléklet tartalmazza. 

  c.) Az 1/c.számú melléklet azon ingatlanok nyilvántartása, melyek el-
adására Ök. határozat van, illetve ami értékesítésre kerülhet, de 
még nem kerültek eladásra. 

 /4./ A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3/a. számú melléklet, az intézményi 
bevételeket intézményenként − címenként − a 3/b. számú melléklet, a 
kistérségi társulási formában mőködı intézményi bevételeket-kiadásokat 
tájékoztató jelleggel, Vecsés vonatkozásában a 3/c. számú melléklet tar-
talmazza. 

 /5./ A Képviselı-testület a 2008. évi költségvetés részben önállóan gazdál-
kodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásai − és ezen belül ki-
emelt − elıirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3/b. szá-
mú melléklet szerint állapítja meg. 

 /6./ A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı 
mőködési jellegő feladatok kiadásait − ezen belül kiemelt elıirányzatait 
− (címenként), a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege 
illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 4. számú melléklet 
szerint állapítja meg. 

 /7./  A Képviselı testület a felújítási elıirányzatokat célonként az 5. számú 
melléklet szerint , fejlesztési kiadásokat a 6. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

 /8./ Az Önkormányzat általános tartalékát 35.000 e Ft összegben, a mőködési 
céltartalékát 102.957 e Ft összegben a 7/a. számú mellékletben, a felhal-
mozási céltartalékát 986.216 e Ft összegben a 7/b. számú mellékletben 
felsorolt célokra állapítja meg a Képviselı-testület. 

 /9./  A Képviselı- testület a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait 
a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi éves elıi-
rányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja 
meg. 

 /10./  Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadá-
sait valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hoz-
zájárulásokat a 9. számú melléklet tartalmazza. 
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 /11./ Az Önkormányzat 2008. évi közvetett támogatásait a 10. számú mellék-
let, az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 11. számú melléklet tartal-
mazza. 

 /12./ Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat szerinti 
bontásban a  12. számú melléklet részletezi; a 13. számú melléklet be-
mutatja  Vecsés Város Önkormányzatának  2009., 2010. évi gördülı 
költségvetését, a hitelfelvételi  maximum számítását a 14. számú mel-
léklet tartalmazza. 

5.§. A Képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg. A 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıit megilletı illetménykiegészítésrıl, szociális, jó-
léti és egészségügyi juttatásokról, a szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint a 
külön támogatásokról szóló, többször módosított 25/2001. (XI.13.) Ök. rendelet alap-
ján meghatározott illetménykiegészítést biztosít. 

6.§. Az étkezési hozzájárulás 6.000,-Ft/fı/hó, a természetbeni étkezési hozzájárulás     
 összege 336,- Ft/fı/nap 

 

III.  

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkezı  
szabályok 

7.§. /1./  A Képviselı-testület a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek ki-
emelt elıirányzatokon belüli részelıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsá-
gát az alábbiak szerint szabályozza: 

Nem rendelkeznek: 

 

� ingatlanok karbantartása, kisjavítása 

� gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása  

� az intézményüzemeltetés, szolgáltatás díjai, tételek felett. 

 /2./ Az bekezdésben meghatározott részelıirányzatok feletti rendelkezési  
jogosultság a Polgármesteri Hivatal-t, mint önálló gazdálkodási szervet 
illeti meg. 

 /3./ 
� A „Sportegyesületek támogatása” egyéb támogatás során biztosított 

500 e Ft felhasználásáról az OMSB dönt. 
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� Szociális Bizottság dönt az átruházott hatáskör végrehajtásához biz-
tosított 60.000 e Ft pénzeszköz felhasználásáról 

� Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottsági keret 3.500 e Ft és az 
iskolák közötti sportversenyekre betervezett keretösszeg 550 e Ft 
felhasználásáról az OMSB dönt.  

� Az oktatási céltartalék keretébıl az oktatási feladaton belül a tábo-
rozási célra elkülönített 850 e Ft felett a Polgármester dönt. 

� A környezetvédelmi keret 11.000 e Ft-os összegérıl a Mezıgazda-
sági és Környezetvédelmi Bizottság dönt. 

� A Mezıgazdasági feladatok 800 e Ft-os összegérıl a Mezıgazda-
sági és Környezetvédelmi Bizottság dönt.  

� Az intézményi fejlesztés 35.000 e Ft keret felhasználásáról a Kép-
viselı-testület dönt 

� Az intézményi felújítás, karbantartás, nagyjavítás (Vis major) 
20.000 e Ft, melynek felhasználásáról a Polgármester dönt a Gaz-
dasági Bizottság bevonásával. 

� Az útépítési-, útjavítási-, járdaépítési keret felhasználására a Forga-
lomtechnikai munkacsoport tesz javaslatot a Polgármesternek. 

� A közbeszerzési eljárások lefolytatására elkülönített 5.000 e Ft-ról; 
a rendezetlen ingatlanok kényszer rendbetételének 1.000 e Ft-os 
összegérıl Polgármester dönt. 

� A Polgármester esetenként 1.000 e Ft felhasználásáról utólagos be-
számolási kötelezettség mellett dönthet.     

� A Képviselı testület 11.000 e Ft keretösszeget biztosít a társadalmi 
szervezetek támogatására pályázati rendszer keretében. A pályáza-
tok díjazásáról az OMSB javaslata alapján a Polgármester dönt. 

� A Tündérkert Óvoda bıvítésére 10 % önrészt biztosít a Képviselı-
testület 

� A Polgárır Egyesület a 5.270 e Ft támogatást a Településfejlesztési 
Bizottság külön döntése alapján kapja (I. félévben a rendelkezésre 
álló keret 2/3-d részét, második félévben az 1/3-d részét veheti fel.) 

� A szelektív hulladékgyőjtık fejlesztésére betervezett 4.000 e Ft fel-
használásával kapcsolatosan a Településfejlesztési és Közrendvé-
delmi Bizottság ad javaslatot azok elhelyezésére és módjára, mely-
nek alapján a polgármester dönt. 

 /4./ A Bizottságok Elnökei a hatáskörükbe tartozó pénzeszközök takarékos 
felhasználását kísérjék figyelemmel. 

 /5./ Az Intézményvezetık a 2008. évben keletkezı bérmegtakarítást a törvé-
nyi szabályoknak megfelelıen, az évközben realizált többletbevételt saját 
hatáskörükben használhatják fel. 
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 /6./  A Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési szerv és a részben 
önálló költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott személyi 
juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, be-
ruházási és felújítási elıirányzatait nem léphetik túl. 

 /7./ A Képviselı-testület felkéri a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy 
az intézmények nemzetiségi normatíva felhasználását az SZMSZ 74 §-a 
szerint kísérje figyelemmel, és egyben felkéri a Pénzügyi Ellenırzési és 
Ügyrendi Bizottságot, hogy a feladat ellátást kísérje figyelemmel. 

8.§. /1./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert: 

a) a költségvetésben elıirányzott bevételek beszedésére és a jóváhagyott 
kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására. 

b) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatában, valamint a többször módosított 19/1994 
(XI. 8.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodási szabá-
lyairól szóló rendelet V. fejezet 8/A §-ban foglaltak szerint az átmene-
tileg szabad pénzeszközök feletti rendelkezési jogosultsággal, a taka-
rékos gazdálkodás elve alapján.  

c) A fejlesztési kiadások finanszírozására, a gazdálkodás zavartalansága 
érdekében, a likviditás biztosítására 150.000 e Ft folyószámlahitel 
igénybevételére.  

 /2./ A Képviselı-testület a kötelezettségvállalás esetére utasítja a Polgármes-
tert, hogy a beruházási - fejlesztési feladatokra csak akkor vállalhat köte-
lezettséget, ha a pénzügyi fedezet a költségvetési számlán rendelkezésre 
áll. 

IV. 

 Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 

9.§. /1./ A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3.§. 2. ponthoz 
rendelt 1/d. számú melléklet tartalmazza, melyet határozatban fogad el. 

 /2./ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3.§. 2. ponthoz 
rendelt 1/e. számú melléklet tartalmazza, melyet határozatban fogad el. 
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V.  

Vegyes és záró rendelkezések 

10.§. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az ÁHT és az államháztartás 
mőködési  
rendjérıl szóló - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 
az irányadó. 

11.§. E rendelet 2008. január 1. napjától visszamenılegesen lép hatályba. A rendelet 
hatálybalépésével egy idıben az átmenti gazdálkodásról szóló 33/2007. (XII. 
18.) rendelet hatályát veszíti.  

Vecsés, 2008. február 11. 

 Szlahó Csaba Takács Mária 
 polgármester jegyzı 
 
2. napirendi pont: 
P+R parkoló pályázat határozatának kiegészítése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Annyival bıvült az elızı határozathoz képest az elıterjesztés, hogy az Önkor-
mányzat 5 évig vállalja a karbantartást, amennyiben megvalósul a parkoló. 
 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megtár-
gyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
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18/2008.(II.14.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 15/2008. (I.22.) számú 
határozatát a következıkkel egészíti ki:  
 
- Vecsés Város Önkormányzata vállalja, hogy a pályázati projekt során a 

Vecsés Város közigazgatási területén létrejövı létesítményt a megvalósult 
állapotában öt éven keresztül fenntartja és üzemelteti 
 

- Vecsés Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a megépítendı parkoló, 
mint építmény annak a konzorciumi tagnak a tulajdonába kerül, amely 
konzorciumi tag a földterület tulajdonosa. 

 
- Amennyiben a földterület a Magyar Állam tulajdonában a MÁV Zrt. 

vagyonkezelésében áll, akkor az építmény tulajdonosa a Magyar Állam, 
vagyonkezelıje a MÁV Zrt lesz.  

 
- Amennyiben több tulajdonosa van a földterületnek, akkor is a fenti szabályok 

érvényesek, értelemszerően az építmény tulajdonjoga a földterület tulajdon-
jogának arányában kerül megosztásra.  

 
- Amennyiben az építmény olyan földterületre esik, amely tulajdonosa nem 

konzorciumi tag és nem a Magyar Állam, akkor a pályázati feltételeknek 
megfelelıen az érintett önkormányzat rendezi a földterület tulajdonjogát. 

 
- A képviselı testület tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítására 

vonatkozó közbeszerzést MÁV Zrt. bonyolítja le. 
 
- A projekt megvalósítása egy közbeszerzési eljárás keretében történik, azzal, 

hogy a beszerzésre településenként részajánlat tehetı. 
 
- Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgár-

mestert, vagy az általa meghatalmazott képviselıt, hogy a konzorciumi 
ülésen a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési feltételeket egyszerő 
többséggel hozott határozattal elfogadja.  

 
- A MÁV Zrt. tulajdonába kerülı építmények üzemeltetésére a MÁV Zrt. az 

érintett önkormányzattal bérleti és üzemeltetési szerzıdést köt a 
közbeszerzési szabályok betartásával.  
 
Felelıs:          Szlahó Csaba 

             polgármester 
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           Határidı:       folyamatos 
 

3. napirendi pont: 
Rendelet-tervezet a hirdetı – berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ezzel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan sok kérdés merült fel a bizottsági ülé-
seken, ezért most tájékoztató jelleggel javasolja elfogadásra. 
 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta a rendelet-
tervezetet, elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek Egy pontban alakult ki 
kisebb vita, a 2.§ b.) pontjával kapcsolatban. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Törvény írja elı, azon nem lehet módosítani. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is megtár-
gyalta a napirendi, elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. A tervtanács-
csal kapcsolatosan voltak problémák. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Javasolja, hogy a 26-kai testületi ülésen tárgyalják meg újra ezt a napirendi pon-
tot, most tájékoztató jellegő elfogadását javasolja, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hirdetı – berende-
zések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló rendelet-tervezetrıl szóló tájé-

koztatót elfogadta. 
 
4. napirendi pont: 
Sportpálya gondnoki pályázatának kiírása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
Véleménye szerint a pályázati felhívás nem tartalmazza, hogy mi a feladata 
gondnoknak. 
Külön kellene választani a szereléseket, a mosásokat, illetve a pálya karbantartá-
sát, mert ez két dolog. A pályázat ezt nem tartalmazza. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A pálya karbantartása fényében lett kiírva a pályázat, kertészeti végzettséggel 
rendelkezık számára. A pályázatok elbírálása során derült fény számára, hogy a 
kertészeti végzettséggel rendelkezı szakembernek kell a szertárosi, valamint a 
gondnoki állást is ellátni. Miután kiderült, hogy egy összetett feladat elvégzésé-
rıl van szó, ezért kellett újból tárgyalni ezt a napirendi pontot. Most viszont eb-
ben a kiírásban már nem szerepel a pálya karbantartása, most egy gondnoki állás 
került kiírásra. 
Kérése, hogy a munkaszerzıdést a képviselık megtekinthessék, valamint, hogy 
a pályázatban szerepeljen az, hogy határozott idıre szóló munkaszerzıdésrıl 
van szó. Javasolja, hogy 2 évre szóljon a szerzıdés, három hónapos próbaidıvel, 
valamint meghosszabbítási lehetıséggel. Kérése még az, hogy az eredeti céltól 
ne térjen el a testület, a pálya felületének karbantartása, amirıl eredetileg szó 
volt.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az OMSB ülésén nagyon sokat tárgyaltak errıl a napirendi pontról. 
Azt gondolta, hogy sikerül egy gondnokot találni, akivel meg tudják oldani azt a 
három feladatot, ami a pályán jelentkezik. Az egyik a szertárosi teendı, aminek 
a költségét jelen pillanatban a VFC fedezi, a másik a pálya karbantartása, ami a 
fővel kapcsolatos, és el tudja látni a gondnoki teendıket, mely főtés, világítás, 
kapunyitás, stb. Úgy gondolták, hogy egy házaspár ezt el tudná látni. Sajnos az 
elızı pályázati meghallgatáson kiderült, hogy ilyen pályázó nincs, ezért újra kell 
gondolni ezt a problémát. Elsı körben úgy gondolja, hogy a szertárosi teendıket 
kellene levenni, amit a VFC megold. Marad a pálya karbantartása, valamint a 
gondnoki teendık ellátása.  
Hanem találnak olyan személyt, aki ezt a két feladatot el tudja látni, akkor ma-
rad a mostani pályakarbantartó, aki eddig is jól végezte el a munkáját. 



 20 

A pályázati kiírás annyiban módosult, hogy a kertészeti szakképesítés lett ki-
húzva. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A Bizottsági ülésen elmaradt az, hogy hol jelenjen meg a pályázati kiírás. Ko-
vács Ágnestıl kapott információja szerint az elızı pályázat két napilapban jelent 
meg, melynek a költsége 300.000,-Ft volt. 
Kérdés, hogy most hol jelenjen meg a pályázati kiírás? 
 
Jugovics Sándor képviselı: 
Véleménye szerint elég, ha csak helyben jelenik meg. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Javasolja, hogy Vecsés honlapján, és a Vecsési tájékoztatóban jelenjen meg. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az üzletkötı 13 községben jelenik meg, álláshirdetés 78 Ft/szó. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Javasolja, hogy a pályázati kiírásba kerüljön be, hogy konkrét feladatokról a 
Polgármesteri Hivatal Titkársága ad felvilágosítást. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosításokkal a határozati javaslat elfogadását, melyet a 
Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás 
nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

19/2008(II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a sportpálya 
gondnoki állásának betöltésére a határozat mellékletét képezı pályá-
zati felhívást jelenteti meg a Vecsési Tájékoztatóban, az Üzletkötıben 
illetve a Népszabadság Budapesti Mutációjában.  

 
2. Megbízza az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottságot a gondnoki pá-

lyázat elbírálásának elıkészítésével. 
 
Határid ı: a pályázatok benyújtását követı Képviselı-testületi ülés 
 
Felelıs: dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
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Pályázati felhívás 
 
A pályázatot meghirdetı szerv:  
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
A meghirdetett munkahely: 
Városi sportpálya  
2220. Vecsés, Dózsa Gy. út 49. 
 
A meghirdetett beosztás: 
Gondnok (konkrét feladatokról a Polgármesteri Hivatal Titkársága ad felvilágosítást) 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
- büntetlen elıélet 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot, 
- erkölcsi bizonyítványt, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát 

 
Illetmény: 
megegyezés szerint (a megbízás határozott idıre, 2 évre szól 3 hónapos próbaidıvel) 
 
Egyéb juttatások: 
- szolgálati lakás-használat 
 
A munkába állás ideje: 
Az elbírálását követıen azonnal 
 
A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
A Vecsési Tájékoztatóban, az Üzletkötıben illetve a Népszabadság Budapesti 
Mutációjában történı megjelenéstıl számított 14 nap (a határidı:a legkésıbbi 
megjelenéstıl  számít) 
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 
Szlahó Csaba polgármester 
(2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat benyújtási határidejét követı Képviselı-testületi ülés. 

 
5. napirendi pont: 
Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására mikrotérségi intézményi társu-
lásról szóló megállapodás módosítása 
Elıterjesztı:Tábori Ferenc 
  Alpolgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Tábori Ferenc alpolgármester: 
A januárban módosított törvény és a folyamatos egyeztetések és megbeszélések 
alapján volt szükség az elfogadott megállapodások módosítására. 
A megállapodásokat a szükséges módosításokkal együtt egységes szerkezetbe 
foglalták. 
Javasolja elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasol-
ja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

20/2008.(II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 
Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására mikrotérségi in-
tézményi társulásról szóló egységes szerkezetbe foglalt, módosított 
megállapodást. 

 
2. Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megál-

lapodás aláírására. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
 

Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi 
Társulásról 

/a módosítással egységes szerkezetbe foglalva/ 
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Vecsés, Gyömrı, Maglód városok és Ecser község önkormányzatai a Vecsés 
és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi 
Társulás megállapodását az alábbiak szerint fogadják el: 

 
A megállapodás 2.) pontjában részletesen megjelölt önkormányzatok A he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 43. §-a, 9. § (4) 
bekezdése és A helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Társulási törvény, Tt.) rendelkezései sze-
rint id ıskorúak nappali ellátása feladatnak közös megvalósítására a szociá-
lis igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/F §, nappali 
ellátás  törvényi feladatának közös ellátásában és a mőködési engedély jog-
erıssé válásától, határozatlan idıtartamra, a Tt. 9.-15. §-a szerinti jogi sze-
mélyiség nélküli (intézményi) társulás formában a Gondozási Központ, 
mint önálló intézmény közös fenntartásában állapodnak meg e feladat ellá-
tása érdekében az alábbiak szerint: 
 
 
1.)  A társulás neve, székhelye, mőködési területe: 
 

Neve: Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi 
Intézményi Társulás 

 
 Székhelye: 2220 Vecsés, Jókai M. u. 8.  
 
 Mőködési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
2.) A társulás tagjai: 
 
 Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete (gesztor) 
 (Székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.) 
  

Gyömrı Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
(Székhelye: 2230 Gyömrı, Szabadság tér 1.) 

 
Maglód Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

 (Székhelye: 2234 Maglód, Fı u. 12.) 
 
Ecser Község Önkormányzat Képviselı-testülete 

 (Székhelye: 2233 Ecser, Széchenyi út 1.) 
 
3.) A társulás idıtartama és jogalanyisága: 
 
3.1. A társulási megállapodás határozatlan idıtartamú. 



 24 

 
3.2. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik (Tt. 9. §).  
 
3.3      A társulás alapfeladatán kívül vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
4.) A társulás célja: 
 
4.1. Az Alkotmányban és az Ötv.-ben meghatározott önkormányzati tár-

sulási jog gyakorlati érvényesítésével, a társult önkormányzatok kö-
zös érdekő feladatainak célszerőbb, gazdaságosabb és hatékonyabb 
megvalósításával, a polgároknak nyújtott közszolgáltatásaik színvo-
nalának javításával, a tagok önkéntességének és egyenjogúságának 
tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés 
szerint, a közös feladatmegvalósítás alapján a feladatok ellátásával és 
a közös intézményi struktúra fenntartásával járó költségek csökken-
tése.  

 
4.2. A társult tagok határozottan kijelentik, hogy jelen társulásba való be-

lépésével egyik tag sem mentesül a feladat ellátási kötelezettsége alól. 
Amennyiben a társulás a kötelezıen ellátandó önkormányzati felada-
tokat nem (vagy nem teljes egészében) látja el a tag önkormányzat te-
rületén, a tag önkormányzatnak más módon kell gondoskodnia a kö-
telezı feladat ellátásáról. 

 
5.) A társulás feladatköre: 
 
 Idıskorúak nappali ellátása alapellátási feladat ellátására létrehozott 

intézmény közös fenntartásával történı megvalósítása. A társult tele-
pülési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén idıskorúak 
nappali ellátásának biztosítása.  

 
6.) Intézmény jogállása:   
 
6.1. A társult képviselı-testületek által fenntartott Intézmény (költségve-

tési szerv) neve:  Gondozási Központ 
 
6.2. Az Intézmény jogállása: önálló jogi személy.  
 
6.3. Az Intézmény alapítója: Vecsés Községi Tanács 
 
6.4. Alapítói aktus: Vecsés Községi Tanács 26/1971. határozata. 
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6.5. A mőködés kezdete: 1971. november 15. 
Az Intézmény a mőködési engedély jogerıssé válásától a 2. pont sze-
rinti képviselı-testületek közös fenntartásában, társulásos fenntar-
tásban mőködik. 

 
6.6. Az Intézmény ellenırzését Vecsés Város Önkormányzatának Képvi-

selı-testülete látja el. 
 
6.7. Az Intézmény mőködési területe: a társult önkormányzatok 1. és 2. 

pont szerinti közigazgatási területe.  
 
6.8. Az Intézmény alaptevékenysége:   Idıskorúak nappali ellátása 

 
6.9 Az Intézmény gesztor önkormányzaton kívüli Tagintézménye és 

összes ellátási területei:  
- Gyömrı Város Önkormányzat Idısek Klubja 

 - Maglód város 
 - Ecser község 
 
6.10. Az Intézmény tevékenységi köre: a 2. pont szerinti települések köz-

igazgatási területén: Idıskorúak napközbeni ellátása, mint kötelezı 
önkormányzati feladat ellátása.  
 

6.11. Az Intézmény (a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint) részjog-
körrel és elkülönített költséghellyel rendelkezı költségvetési szerv. Az 
intézmény részben önálló költségvetési szerv, önálló létszám és bér-
gazdálkodással. Gazdálkodási és pénzügyi feladatait Vecsés Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi, Számviteli, 
Költségvetési Alosztálya látja el. Errıl a gesztor intézmény és a gesz-
tor önkormányzat gazdálkodási megállapodása részletesen rendelke-
zik. 

 
6.12. Az intézmény éves költségvetése és zárszámadása Vecsés Város Ön-

kormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletébe épül be. 
 
6.13. Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.   
 
6.14. Az Intézmény két egységbıl /egy vecsési és egy gyömrıi/ áll. 
 
6.15. Az Intézmény egyszemélyi vezetés alatt mőködik. Az Intézmény veze-

tıjét (Pereginé Vodila Terézia) (a vonatkozó jogszabályok szerint) 
Vecsés Város Képviselı-testülete nevezi ki és menti fel. A döntés elıtt 
ki kell kérni a mikrotérségi társulási Tanács (továbbiakban: Tanács) 
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véleményét. A Tanács e kérdésben hozott határozata a kinevezés és a 
felmentés vonatkozásában konzultatív jellegő. Az intézményvezetı fe-
lett az egyéb munkáltatói jogok Vecsés Város Polgármesterét illetik 
meg.  

  
          Az Intézmény vezetıje a Megállapodás életbelépésekor:  Pereginé 

Vodila Terézia 
 
6.16. Az Intézmény dolgozóit a vezetı nevezi ki. Az Intézmény a közalkal-

mazotti jogállású dolgozói felett a munkáltatói jogokat az Intézmény 
vezetıje gyakorolja.     

 
6.17. Az Intézmény az alábbi szövegő hivatalos bélyegzıket használhat: 
  
 Gondozási Központ 
 2220 Vecsés, Jókai M. u. 8. 
                          Tel: 06/29-350-267 
 
6.18. Az Intézmény kiadmányozási rendjét a vezetı által elkészített 

SZMSZ szabályozza. 
 

6.19. Az Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (SZMSZ) a gesz-
tor település önkormányzata fogadja el a Tanács hagyja jóvá. Az 
SZMSZ-t a hatályos jogszabályok (különösen az államháztartás mő-
ködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 10. § (4) be-
kezdés) és e megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével az in-
tézményvezetı készíti el.   

 
7.) Az Intézmény elhelyezése: 
 
7.1. Az Intézmény székhelye: Vecsés, Jókai u. 8. 
 
7.2. Az Intézmény telephelyeit a megállapodás 6.9. pontja tartalmazza. 
 
7.3. Az Intézmény székhelyének elhelyezésére szolgáló épület és annak fel-

szerelései és ingóságai Vecsés Város Önkormányzatának tulajdoná-
ban állnak (részletes vagyonkimutatás és leltár a jelen Megállapodás  
1. sz. függeléke). 

 A tagintézmény telephelye Gyömrı Város Önkormányzat tulajdoná-
ban van. 
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7.4. A feladatok helyben történı hatékony ellátása érdekében a tagintéz-
mény telephellyel nem rendelkezı tag saját illetékességi területén egy 
– a mindenkor hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelı - helyiség 
használatát köteles biztosítani. 

 
8.) Társulási hozzájárulás: 

 
8.1. Az Intézmény a 2. pont szerinti társult települések 6.8. pontban fog-

laltak szerinti feladatok fenntartására az állami támogatásokat a 
mindenkor hatályos jogszabályok alapján a gesztor tag jogosult köz-
vetlenül leigényelni. Ezen kívül a Monor és Térsége Többcélú  Ön-
kormányzati Társulás igényli az intézmény fenntartói kiegészítı ál-
lami normatívát és külön szerzıdés alapján utalja a gesztor Intéz-
mény költségvetéséhez. Amennyiben a leigényelt állami támogatások 
nem fedezik az Intézmény költségvetésében meghatározott  kiadáso-
kat, a tagok – az Intézmény költségvetésében szereplı kiadási elıi-
rányzatnak az állami támogatáson felüli mértékéig - társulási hozzá-
járulást kötelesek fizetni. 

 
8.2. A feladat ellátását szolgáló vagyont az alapítók biztosítják, a vagyon 

feletti rendelkezési jogosultság az alapítókat illeti meg. Az intézmény 
mőködéséhez szükséges anyagi eszközöket a fenntartók (társulási 
megállapodás alapján a társult helyi önkormányzatok) biztosítják 
részben az állami költségvetésbıl juttatott normatívákból, részben 
önkormányzati egyéb forrásaiból és részben a Monor és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban:  Mt Tökt) – mint a te-
vékenység szervezı koordinátora – által igényelt kiegészítı normatív 
támogatásból. 

 
8.3. A társult felek megállapodnak, hogy a személyi kiadásokat a  Mt. 

Tökt által igényelt kiegészítı normatív támogatás és a gesztor önkor-
mányzat által leigényelt alapnormatíva településekre esı részével 
csökkentve, havonta minden hónap 27-ig elszámolnak Vecsés Város 
Önkormányzatával és a különbözetet rendezik. 

 
8.4. Amennyiben a társult önkormányzat a megállapodásban vállalt 

pénzügyi hozzájárulást a megjelölt határidıben nem utalja át külön 
felszólítást követıen azonnali beszedési megbízást nyújt be a Tt. ren-
delkezései szerint. 

 
8.5. A  Mt Tökt a feleket írásban értesíti a kiegészítı normatív támogatás 

mértékérıl. 
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8.6. A dologi kiadásokat a társult felek közigazgatási területükre vonat-
kozólag az önkormányzatok egyéb forrásaiból finanszírozzák.  A 
gesztor intézmény költségvetésébe a társult települések személyi jutta-
tásai és járulékai kerülnek betervezésre és ez épül be Vecsés Város 
Önkormányzat éves költségvetési rendeletébe.  A dologi kiadásokat a 
társult települések saját költségvetésükben tervezik meg. Az intéz-
mény vezetıje a mindenkori hatályos költségvetési szervek gazdálko-
dására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 

 
8.7. A társulás megszőnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére 

vonatkozó szabályai szerint járnak el az alábbi elvek figyelembevéte-
lével: 
- az idıskorúak nappali ellátása feladat megvalósítását célzó ingatla-
nokba, használatra biztosított helyiségekben lévı többlet berendezési, 
felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg. 
- a helyszíni feladatellátáshoz a társult önkormányzat által saját 
pénzeszközeikbıl beszerzett berendezési, felszerelési tárgyak tulaj-
donjoga változatlanul a társult önkormányzatot illeti meg. 

 
8.8. A 7.3 pont szerinti helyiség rendeltetésszerő használatához szükséges 

infrastruktúra, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzésérıl, kar-
bantartásáról és pótlásáról, a helyiséghasználathoz kapcsolódó köz-
üzemi költségekrıl, illetve az idıskorúak nappali ellátása munkájá-
hoz kapcsolódó dologi kiadásokról a saját költségvetésük terhére a 
tagok maguk gondoskodnak. 

 
8.9. A hozzájárulás alapja: a település normatíva alapját képezı lakosság-

szám és/vagy ellátott szám (a normatíva számítás szabályai szerint). 
 
8.10. A hozzájárulás mértékét a Tanács az Intézmény éves költségvetése 

elfogadásakor állapítja meg. 
 
8.11. Amennyiben a megelızı évben a tagoknak társulási hozzájárulást 

kellett fizetni és a társulási hozzájárulás-fizetési kötelezettség 8.1. 
pont szerinti feltételei a következı évre is fennállnak, a hozzájárulás 
mértéke – a Tanács ettıl eltérı döntése hiányában - az elızı évi hiva-
talos infláció mértékével automatikusan megemelkedik minden év 
kezdetén. 

 
8.12. A hozzájárulás mértékét a Tanács egyhangú határozattal -  a 8.1. 

pontban meghatározottakhoz képest - magasabb összegben is megha-
tározhatja. E döntését január 30-áig meg kell hoznia. A döntése csak 
az adott évre érvényes. 
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8.13. A tag köteles az e pont 1., 6., 7. és 8. alpontja szerinti elıirányzatot a 
költségvetésében teljes egészében biztosítani. 

 
8.14. A társulási hozzájárulást havi bontásban, külön felhívás nélkül a 

tárgyhónapot megelızı hónap 27-ig az OTP Bank Vecsési fiókjánál 
vezetett költségvetési elszámolási számlaszámra (11742283-15392165) 
kell átutalni. Késedelem esetén a mulasztó tag az ellátás folyamatos-
sága érdekében finanszírozó tagnak a tartozás összegére nézve, a ké-
sedelmes idıszakra kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeres összegét köteles megfizetni. 

 
8.15. Év közben a Tanács egyhangú döntésével pótbefizetést rendelhet el. A 

pótbefizetés elrendelésének elıfeltétele, hogy annak fedezetét minden 
tag képviselıtestület elızetesen biztosítsa. 

 
8.16. Vecsés Város Önkormányzata nem vállal felelısséget azért, ha a tár-

sult tag területén – a tag többletfinanszírozásának hiánya miatt – a 
jogszabály által megkövetelt szakmai létszámok nem állnak rendelke-
zésre. 

 
8.17. A feladatellátáshoz a társult önkormányzat által saját pénzeszközeik-

bıl beszerzett berendezési, felszerelési tárgyak tulajdonjoga a tagot il-
letik meg. Az intézmény mőködése során (a társult képviselı-testület 
tagi jogviszonya fennállta alatt) keletkezett, a társulási hozzájárulás-
ból kifizetett vagyonnövekmény annak finanszírozásához való hozzá-
járulás arányában a tagok közös tulajdona. A tagok a társulás meg-
szőnése vagy a tagi jogviszony megszőnése esetén a Ptk. közös tulaj-
don megszőntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el. Nem jo-
gosult a vagyonnövekmény megváltására az a tag, akit a társulásból 
kizárnak. 

 
9. A társulás szervezete: 
 
9.1. A Társulás döntéshozó szerve a Tanács. 
 
9.2. A Tanács 4 fıbıl álló testület. 
 
9.3. A Tanácsban minden tagot 1 szavazat illet meg. 
 
9.4. A megválasztott képviselı a megválasztását követı elsı tanács ülésen 

köteles bemutatni a képviselıtestülete döntésérıl szóló hiteles jegyzı-
könyvi kivonatot. Ennek hiányában a képviselı nem szavazhat a Ta-
nács ülésén.  
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9.5. Jegyzı vagy a társult település polgármesteri hivatalának más szakér-

tı dolgozója az ülésen csak tanácskozási joggal vehet részt. 
 

9.6. A tagsági jogviszony a polgármesteri (képviselıi) ciklus idıtartamáig, 
illetve a képviselıi, polgármesteri jogviszony fennállásáig szól. A ta-
got az ıt delegáló képviselıtestület indokolás nélkül bármikor vissza-
hívhatja. 

 
9.7. A Tanács elnöke a Tanács által megválasztott polgármester vagy a 

képviselı-testület delegált tagja. A társulást az elnök, akadályoztatása 
esetén a Tanács legidısebb delegált tagja (korelnök) képviseli, s látja 
el az ülés összehívásával kapcsolatos teendıket. Az elnök akadályoz-
tatása esetén az ülést a Tanács legidısebb jelenlévı tagja (jelenlévı 
korelnök) vezeti le.  

 
9.8. A Tanács munkájának elısegítésére Munkacsoportot hoz létre, mely-

nek tagjait a társult önkormányzatok delegálják: intézményvezetıket, 
illetve a tagintézmények szakmai vezetıit. (Intézmény hiányában a 
társult önkormányzatok által delegált személyt) 

 
9.9. A Munkacsoport tevékenységének alapvetı szabályait saját ügyrend-

ben szabályozza. 
 

10.) A Tanács mőködésének szabályai: 
 
10.1. A Tanács akkor határozatképes, ha legalább a szavazatok többségével 

rendelkezı képviselı jelen van. 
 
10.2. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, 

de legalább annyi képviselı igen szavazata szükséges, amely megha-
ladja a jelenlévı képviselık szavazatainak több mint a felét. Szava-
zategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 

 
10.3. A Tanács szükség szerint ülésezik, de évente legalább négy ülést tart. 

A Tanács ülését az elnök köteles 5 napon belül 15 napos idıközre ösz-
szehívni, ha azt legalább kettı tanácsi tag (delegált) írásban, a napi-
rend és a tárgyalandó kérdések megjelölésével írásban kéri. 

 
10.4. A Tanács e megállapodásból fakadó döntést igénylı kérdések mellett 

az Intézményt és a Társulást érintı bármely kérdést megtárgyalhat. 
 



 31 

10.5. Az ülést az elnök hívja össze a tárgyalandó napirendi pontok konkrét 
megjelölésével és az elıterjesztések megküldésével. Az ülés anyagát – 
amennyiben e megállapodás másként nem rendelkezik – úgy kell 
megküldeni, hogy azt a tag képviselıtestülete legalább az ülést meg-
elızıen 5 nappal korábban megkapja. A meghívó és a tárgyalandó 
elıterjesztések faxon vagy e-mailben is megküldhetık, amennyiben 
annak a taghoz történı megérkezése megfelelıen bizonyítható. 

 
10.6. A Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyre a képviselı-

testület ülésérıl készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni azzal, hogy a jegyzıkönyvet az elnök és a társulási tanács 
által erre megválasztott személy írja alá. A jegyzıkönyvet tizenöt na-
pon belül meg kell küldeni a közigazgatási hivatal vezetıjének. (Tt. 
13. § (4) bek.) 

 
10.7. A Tanács ülésérıl készült jegyzıkönyv elkészíttetésérıl, s a közigaz-

gatási hivatal vezetıjének történı megküldésérıl a tanács elnöke gon-
doskodik. 

 
10.8. A Tanács tagjai évente egy alkalommal - a költségvetési koncepció 

készítés idıszakában - beszámolnak képviselı-testületeiknek a társu-
lás mőködésérıl, tevékenységérıl. 

 
10.9. A Tanács a mőködésének részletes szabályait (Ügyrend) – e megálla-

podás keretei között – maga állapítja meg. 
 
10.10. A Tanács ülésének összehívását a felügyeleti szerv is kezdeményezhe-

ti. 
 
11.) A társulás és az önkormányzatok között megosztott feladatok: 
 
11.1. A gesztor önkormányzat és az intézményvezetı az SZMSZ-nek és a 

költségvetés készítésérıl és tartalmáról alkotott rendeletben foglal-
taknak megfelelıen elkészíti és benyújtja a Tanácsnak az intézmény 
költségvetés tervezetét  és zárszámadását jóváhagyás céljából. Errıl a 
társulási tanács határozatot hoz, melyet a gesztor önkormányzat be-
épít az éves költségvetési  rendeletébe. 

 
11.2. Az intézmény költségvetésének és zárszámadásának elfogadása, me-

lyet követıen Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete költ-
ségvetési, zárszámadási rendeletével kerül megalkotásra azzal, hogy a 
társult képviselı-testületek költségvetési rendeleteikben az általuk 8. 
pont szerint biztosítandó elıirányzatot (társulási hozzájárulás) köte-
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lesek szerepeltetni. Az intézményi költségvetések év közbeni módosí-
tása esetén azonos eljárási rend az irányadó. 

 
11.3. Az intézmény mőködésének ellenırzése: A Tanács beszámoltathatja 

az Intézmény vezetıjét az Intézmény helyzetérıl, mőködésével kap-
csolatos intézkedésekrıl vagy azok elmulasztásáról. Szükség esetén a 
fenntartó jogosult más szakmai és felügyeleti szervhez fordulni és 
kérni annak intézkedését. 

 
11.4. A Tanács éves programban határozza meg a belsı ellenırzési szem-

pontokat és célokat. 
 

12.) Az Intézmény pénzügyi helyzetérıl Vecsés Város Önkormányzatának 
jegyzıje, illetve az Intézmény vezetıje félévente tájékoztatja a Taná-
csot.  

 
13.) A társulási megállapodás jóváhagyásának, módosításának, megszőn-

tetésének, a csatlakozáshoz való hozzájárulásnak és a megállapodás 
felmondásának általános szabályai: 

 
13.1. A társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének (külön-

külön) minısített többséggel hozott döntése szükséges: 
 

a) a megállapodás jóváhagyásához; 
b) a megállapodás módosításához; 
c) a megállapodás megszüntetéséhez; 
d) a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.  

 
13.2. A megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás 

bármely tagja kezdeményezheti. A képviselı-testületek a megállapo-
dás módosításáról, megszüntetésérıl vagy felmondásáról a kezdemé-
nyezés megküldésétıl számított hatvan napon belül kötelesek dönteni.  

 
13.3. Az ilyen döntésekrıl szóló határozat(ok) hiteles jegyzıkönyvi kivona-

tát a tagok soron kívül kötelesek megküldeni Vecsés Város Polgár-
mesteri Hivatalába. A döntés hatályosságának napja az a nap, amikor 
a kérdésben az utolsónak döntı képviselıtestület határozatot hoz. Az 
utolsó jegyzıkönyvi kivonat beérkeztét követıen a Tanács elnöke 
írásban ismerteti a tagokkal a szavazás eredményét (döntést) és an-
nak hatálybalépésének napját. A döntésre addig nem lehet hivatkoz-
ni, amíg az összes tag írásban nem értesült az eredményrıl. 

 



 33 

14.) A megállapodás módosítása: 
 
14.1. A tag a módosításról szóló javaslatát (a képviselıtestület határozatá-

ba foglaltan) írásban küldi meg a Tanácsnak. A javaslat megküldése a 
Tanács összehívására vonatkozó indítványnak minısül. Az elnök a 
módosítási javaslat kézhezvétele után a tárgyalandó napirendi 
pont(ok) megjelölésével és a módosítási javaslat egyidejő megküldésé-
vel 15 napos idıközzel haladéktalanul összehívja a Tanács ülését úgy, 
hogy az elıterjesztést a tag képviselıtestület a Tanács ülése elıtt leg-
alább 5 nappal korábban megkapja. Az anyag faxon vagy e-mailben 
is megküldhetı, amennyiben annak a taghoz történı megérkezése 
megfelelıen bizonyítható.  

 
14.2. Amennyiben a szabályszerően összehívott Tanács ülés határozatkép-

telen, vagy a Tanács a javaslatot határozatával nem támogatja, a mó-
dosítási javaslatot elvetettnek kell tekinteni.  

 
14.3. A Tanács ülésén a módosítási javaslatot elıterjesztı tag képviselıje 

ismerteti a javaslatot. Részletesen megindokolja annak fontosságát, 
célszerőségét és hasznosságát. Az Intézményt közvetlenül érintı kér-
désben az intézményvezetınek, a gazdálkodást érintı kérdésben pe-
dig Vecsés Város Polgármesteri Hivatalának jelenlévı képviselıjének 
is lehetıséget kell adni véleményének kifejtésére. A javaslatról a Ta-
nács döntést hoz. 

 
14.4. A tag képviselıtestületek csak a Tanács támogató határozatának is-

meretében határozhatnak a módosítási javaslatról. A javaslatot min-
den tag képviselıtestület a legközelebbi ülésén, de legfeljebb 30 napon 
belül (kivéve a nyári szünetet) köteles megtárgyalni és arról érdemi 
(támogató vagy ellenzı) döntést hozni. A Tanács által már megtár-
gyalt és támogatott módosítási javaslathoz a tagok részérıl további 
módosítást nem lehet tenni. 

 
15.) A társulás megszőnése: 
 

Jelen társulási megállapodás - a társulás - megszőnik: 
 

a.) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszünte-
tését (közös megegyezés), 

b.) amennyiben a tagok száma kettıre csökken, 
c.) bíróság jogerıs döntése alapján. 

 
16.) A társuláshoz történı csatlakozás: 
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16.1. A társult képviselı-testületek a csatlakozást kizárólag a Monor és 

Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás településeinek képviselı-
testületei részére teszik lehetıvé. 

 
16.2. A csatlakozni szándékozó tag köteles (határozattal) nyilatkozni arról, 

hogy 
- a társulási megállapodás tartalmát megismerte, annak rendelkezé-

seit magára maradéktalanul kötelezınek ismeri el, 
- a fenntartás finanszírozásához biztosítja a rá esı pénzügyi eszkö-

zöket és vállalja a költségek - így az esetlegesen felmerülı többlet-
költségek - viselését, 

- elfogadja a társulás céljait, 
- hatékonyan kíván közremőködni a szociális és gyermekvédelmi 

kötelezı önkormányzati feladatok költségkímélı megvalósításá-
ban, 

- mely (jövıbeli) idıponttól kezdıdıen kíván csatlakozni a társulás-
hoz. 

 
16.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat a nyilatkozatát tartalmazó 
határozatát megküldi a Tanácsnak. Az eljárási rendre a 14. pont (módo-
sítás) rendelkezései megfelelıen irányadók azzal, hogy a Tanács elnöke 
egyidejőleg köteles elıterjesztést készíteni a megállapodásnak a belépı 
tag csatlakozása esetére történı megfelelı módosítására (különös tekin-
tettel a 9.2 és 9.3 pontokra) is. A csatlakozásról a tag képviselıtestületek 
csak e módosító javaslat elfogadásával egyidejőleg dönthetnek érvénye-
sen. 

 
16.4. Az év közben történt csatlakozás esetében a csatlakozó tagot idıará-

nyosan terhelik a tagsággal járó kötelezettségek. 
 
17.) A megállapodás felmondása: 
 
17.1. A társulási megállapodást a tag képviselı-testület a naptári év utolsó 

napjával (december 31.) felmondhatja. A felmondásról szóló – a 13.1. 
pont szerinti meghatározott szavazataránnyal hozott - döntést a kép-
viselı-testület legalább három hónappal korábban (szeptember 30.) 
köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. Ilyen esetben a fel-
mondáshoz a többi képviselıtestület jóváhagyása nem szükséges. 

 
17.2. A megállapodás év közbeni (év közbeni idıpontra nézve történı) fel-

mondásához a társult képviselıtestületek mindegyikének (külön-
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külön) a 13.1. pont szerinti szavazati aránnyal meghozott jóváhagyó 
döntése szükséges. 

 
18.) A tag kizárása: 
 
18.1. A társult képviselıtestületek több mint a fele (legalább 3) (külön-

külön) minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával (december 31.) fontos okból kizárhatja a társulásból azt a 
képviselı-testületet (tagot), amely a megállapodásban foglalt kötele-
zettségének a Tanács elnökének ismételt, írásos felhívására határidı-
ben nem tett eleget. (Tt. 4. § (3) bek.) A kizárási javaslatot a Tanács 
elnöke készíti elı. A Tanács a kizárási javaslatot határozattal vélemé-
nyezi. A tanácsi döntés meghozatalában a kizárásra javasolt tag kép-
viselıje nem szavazhat. Az eredményt az ı figyelembevétele nélkül 
kell megállapítani. 

 
18.2. Fontos oknak minısül különösen, ha: 

 
- a tag a társulási hozzájárulás esedékes havi összegét határidıben 

nem utalja át és az ismételt elnöki felhívás utáni 3 hónapon belül 
újra késedelembe esik, 

- a tag a Tanács döntését nem (vagy nem teljes egészében) hajtja 
végre, 

- a tag képviselıtestület az intézmény zavartalan mőködéséhez szük-
séges döntési - rendeletalkotási, határozathozatali - kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, 

- a tag a társulás döntéshozatali mechanizmusát szándékosan aka-
dályozza és az erre vonatkozó ismételt elnöki felhívás ellenére is 
folytatja ilyen tevékenységét. 

 
18.3. Az év közbeni (de év végével hatályosuló) kizárás a kizárt tagot nem 

mentesíti a 8. pont szerinti társulási hozzájárulás egész évre történı 
megfizetésének kötelezettsége és a megállapodásból egyébként követ-
kezı kötelezettségeinek teljesítése alól. 

 
18.4. A meghozott kizárási határozatokra megfelelıen alkalmazni kell a 

13.3. pont szerinti eljárást. 
 
19.) Ha a tag a társulásból kiválik (felmondás, kizárás) vagy a 8.12. pont 

szerinti többletfinanszírozását megszünteti, a tag köteles a telephelyén 
foglalkoztatott közalkalmazottat (tekintettel a kötelezı önkormányza-
ti feladat-ellátási kötelezettségre) átvenni, továbbfoglalkoztatásáról 
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gondoskodni vagy a közalkalmazott felmentésével kapcsolatos terhe-
kért helytállni. 

 
20.) A Társulás, a Tanács és a Munkacsoport, valamint a Tanács elnöké-

nek adminisztratív feladatait Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 
látja el. 

 
21.) A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése 

után a képviselı-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az 
önkormányzati akarattal teljességgel megegyezıt, helybenhagyólag, 
saját kezőleg aláírják. 

 
22.) A társult képviselı-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a meg-

állapodásból eredı, továbbá az intézmény fenntartása során keletke-
zett vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalásos úton, egyeztetéssel kí-
vánják rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a vitás kér-
dés(ek)ben a bíróság dönt. 

 
23.) A tagok elfogadják, hogy e megállapodásból közvetlenül vagy közvet-

ve keletkezı, ıket terhelı finanszírozási összeg késedelmes megfizeté-
se vagy nemfizetése esetén Vecsés Város Önkormányzata az általa tel-
jesített finanszírozási összeget peres úton, a polgári jogi szabályok 
szerint érvényesítheti. 

 
24.)   A társulás ellenırzése: 
 

A társulás tagjai kölcsönösen rögzítik, hogy a költségvetési beszámo-
lót megelızıen - 4 tagú, a pénzügyi bizottsági elnökökbıl álló ellenır-
zési bizottság útján - pénzügyi ellenırzést folytatnak, melynek ered-
ményérıl a Tanácsnak, s a bizottsági elnökök saját képviselı-
testületüknek beszámolnak. 

 
25.)  Jelen megállapodás (mint a társulást létrehozó megállapodást) akkor 

lép hatályba, amikor a társulásban részt vevı képviselı-testületek 
mindegyike (külön-külön) minısített többséggel  hozott határozatával 
azt elfogadta és az új mőködési engedély jogerıssé vált. Az errıl szóló 
hiteles jegyzıkönyvi kivonatokat Vecsés Város Polgármesteri Hivata-
lába kell a döntést követı 15 napon belül megküldeni. Az utolsó jegy-
zıkönyvi kivonat beérkezését követıen a Tanács elnöke állapítja meg 
a hatálybalépés napját és errıl értesíti a társult tagokat.  
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Vecsés, 2008.  
 
 Vecsés Város Önkormányzat Gyömrı Város Önkormányzat 
 Polgármestere Polgármestere 
 
 
 Maglód Város Önkormányzat Ecser Község Önkormányzat 
 Polgármestere Polgármestere 
 
 
Jelen megállapodás a mőködési engedély jogerıssé válásától lép hatályba. 
 
A Megállapodásokat a tagok az alábbiak szerint hagyták jóvá: 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
                    számú határozat 
 
Gyömrı Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
                   számú határozat 
 
Maglód Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
                   számú határozat 
 
 Ecser Község Önkormányzat Képviselıtestülete 
                   számú határozat 
 
___________, 2008. __________________ 
 
 

___________________ 
elnök 

6. napirendi pont: 
Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra mikrotérségi 
intézményi társulásról szóló megállapodás módosítása 
Elıterjesztı:Tábori Ferenc 
  Alpolgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság is megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

21/2008.(II.14.) határozat 
 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 
Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátására 
mikrotérségi intézményi társulásról szóló egységes szerkezetbe fog-
lalt, módosított megállapodást. 

 
4. Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megál-

lapodás aláírására. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
/a módosítással egységes szerkezetbe foglalva/ 

 
Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra  

Mikrotérségi Intézményi Társulásról 
 
Vecsés, Gyömrı és Maglód város, valamint Ecser község önkormányzatai a 
Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra 
Mikrotérségi Intézményi Társulás megállapodását az alábbiak szerint 
fogadják el: 

 
A megállapodás 2.) pontjában részletesen megjelölt önkormányzatok A he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 43. §-a, 9. § (4) 
bekezdése és A helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Társulási törvény, Tt.) rendelkezései sze-
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rint családsegítés és gyermekjóléti alapellátás feladatainak közös megvalósí-
tására a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 40 § és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. tv. 64 §, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat törvényi feladatai-
nak közös ellátásában és a mőködési engedély jogerıssé válásától, határo-
zatlan idıtartamra, a Tt. 9.-15. §-a szerinti jogi személyiség nélküli (intéz-
ményi) társulás formában a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat, mint 
önálló intézmény közös fenntartásában állapodnak meg e feladatok ellátása 
érdekében az alábbiak szerint: 
 
 
1.)  A társulás neve, székhelye, mőködési területe: 
 

Neve: Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra  
Mikrotérségi  Intézményi Társulás 

 Székhelye: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/a  
 Mőködési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
2.) A társulás tagjai: 
 
 Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete (gesztor) 
 (Székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.) 
  

Gyömrı Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
(Székhelye: 2230 Gyömrı, Szabadság tér 1.) 

 
Maglód Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

 (Székhelye: 2234 Maglód, Fı u. 12.) 
 
Ecser Község Önkormányzat Képviselı-testülete 

 (Székhelye: 2233 Ecser, Széchenyi út 1.) 
 
 
3.) A társulás idıtartama és jogalanyisága: 
 
3.1. A társulási megállapodás határozatlan idıtartamú. 
 
3.2. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik (Tt. 9. §).  
 
3.3      A társulás alapfeladatán kívül vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
 
4.) A társulás célja: 
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4.1. Az Alkotmányban és az Ötv.-ben meghatározott önkormányzati tár-

sulási jog gyakorlati érvényesítésével, a társult önkormányzatok kö-
zös érdekő feladatainak célszerőbb, gazdaságosabb és hatékonyabb 
megvalósításával, a polgároknak nyújtott közszolgáltatásaik színvo-
nalának javításával, a tagok önkéntességének és egyenjogúságának 
tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés 
szerint, a közös feladatmegvalósítás alapján a feladatok ellátásával és 
a közös intézményi struktúra fenntartásával járó költségek csökken-
tése.  

 
4.2. A társult tagok határozottan kijelentik, hogy jelen társulásba való be-

lépésével egyik tag sem mentesül a feladat ellátási kötelezettsége alól. 
Amennyiben a társulás a kötelezıen ellátandó önkormányzati felada-
tokat nem (vagy nem teljes egészében) látja el a tag önkormányzat te-
rületén, a tag önkormányzatnak más módon kell gondoskodnia a kö-
telezı feladat ellátásáról. 

 
5.) A társulás feladatköre: 
 
 Családsegítés és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására létre-

hozott intézmény közös fenntartásával történı megvalósítása. A tár-
sult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén csa-
ládsegítés és gyermekjóléti alapellátás biztosítása.  

 
6.) Intézmény jogállása:   
 
6.1. A társult képviselı-testületek által fenntartott Intézmény (költségve-

tési szerv) neve:  Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
6.2. Az Intézmény jogállása: önálló jogi személy.  
 
6.3. Az Intézmény alapítója: Vecsés Nagyközség Önkormányzata 
 
6.4. Alapítói aktus: Vecsés Nagyközség Önkormányzat Képviselı-

testületének 147/1999. Ök. határozata. 
 
6.5. A mőködés kezdete: 2000. január 1. 

Az Intézmény a új mőködési engedély jogerıssé válásától a 2. pont 
szerinti képviselı-testületek közös fenntartásában, társulásos fenntar-
tásban mőködik. 
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6.6. Az Intézmény ellenırzését Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-
testülete látja el. 

 
6.7. Az Intézmény mőködési területe: a társult önkormányzatok 1. és 2. 

pont szerinti közigazgatási területe.  
 
6.8. Az Intézmény alaptevékenysége:    
          Családsegítés és gyermekjóléti alapellátás, mentálhigiénés gondozás. 

 
6.9. Az Intézmény gesztor önkormányzaton kívüli telephelyei 

/családsegítı szakmai egységnél/ illetve területi irodái /gyermekjóléti 
szolgálat szakmai egységnél/ és összes ellátási területei:   
 
- Gyömrı Város Önkormányzat Bölcsıdéje, Családsegítı Szolgálata, 
Gyermekjóléti Szolgálata, Pedagógiai Szakszolgálata, Mikkamakka 
Játéktára (2230 Gyömrı, Tompa M. u. 21.)  
 
- Maglód Városi Önkormányzat Családsegítı és Gyermekjóléti Szol-
gálat (2234 Maglód, Fı u. 24.)  

  
- Ecser község 

 
6.10. Az Intézmény tevékenységi köre: A 2. pont szerinti települések köz-

igazgatási területén: családsegítés és gyermekjóléti alapellátás, mint 
kötelezı önkormányzati feladatok ellátása.  
 

6.11. Az Intézmény (a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint) részjog-
körrel és elkülönített költséghellyel rendelkezı költségvetési szerv. Az 
intézmény részben önálló költségvetési szerv, önálló létszám és bér-
gazdálkodással. Gazdálkodási és pénzügyi feladatait Vecsés Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi, Számviteli, 
Költségvetési Alosztálya látja el. Errıl a gesztor intézmény és a gesz-
tor önkormányzat gazdálkodási megállapodása részletesen rendelke-
zik. 

 
6.12. Az intézmény éves költségvetése és zárszámadása Vecsés Város Ön-

kormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletébe épül be. 
 
6.13. Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.   
 
6.14. Az Intézmény három egységbıl /egy Vecsési, egy Gyömrıi és egy 

Maglódi/ áll. 
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6.15. Az Intézmény egyszemélyi vezetés alatt mőködik. Az Intézmény veze-
tıjét, Tárnokiné Törı Krisztinát (a vonatkozó jogszabályok szerint) 
Vecsés Város Képviselı-testülete nevezi ki és menti fel. A döntés elıtt 
ki kell kérni a mikrotérségi társulási Tanács (továbbiakban: Tanács) 
véleményét. A Tanács e kérdésben hozott határozata a kinevezés és a 
felmentés vonatkozásában konzultatív jellegő. Az intézményvezetı fe-
lett az egyéb munkáltatói jogok Vecsés Város Polgármesterét illetik 
meg.  

 Az Intézmény vezetıje a Megállapodás életbelépésekor:  Tárnokiné 
Törı Krisztina 

 
6.16. Az Intézmény dolgozóit a vezetı nevezi ki. Az Intézmény a közalkal-

mazotti jogállású dolgozói felett a munkáltatói jogokat az Intézmény 
vezetıje gyakorolja.    

 
6.17. A társult tagok illetékességi területén dolgozó közalkalmazottak fel-

adataikat az illetékes jegyzıvel és a jelzırendszer tagjaival történı 
szakmai együttmőködés keretében látják el az intézmény vezetıjének 
utasításai alapján. 

 
6.18. Az Intézmény az alábbi szövegő hivatalos bélyegzıket használhat: 
  
 Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 
 2220 Vecsés, Telepi u. 44/a 
 Tel/fax: 06/29-350-294 
 
6.19. Az Intézmény kiadmányozási rendjét a vezetı által elkészített 

SZMSZ szabályozza. 
 

6.20. Az Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (SZMSZ) a gesztor 
település önkormányzata fogadja el a Tanács hagyja jóvá. Az SZMSZ-t a 
hatályos jogszabályok (különösen az államháztartás mőködési rendjérıl 
szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés) és e megálla-
podás rendelkezéseinek figyelembevételével az intézményvezetı készíti el.   

 
7.) Az Intézmény elhelyezése: 
 
7.1. Az Intézmény székhelye: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/a. 
 
7.2. Az Intézmény telephelyeit, illetve területi irodáit a megállapodás 6.9 

pontja tartalmazza. 
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7.3. Az Intézmény székhelyének elhelyezésére szolgáló épület és annak fel-
szerelései és ingóságai Vecsés Város Önkormányzatának tulajdoná-
ban állnak (részletes vagyonkimutatás és leltár a jelen Megállapodás 
1. sz. függeléke). 

 A telephelyek és a területi irodák Gyömrı és Maglód Város Önkor-
mányzat tulajdonában vannak. 

 
7.4. A feladatok helyben történı hatékony ellátása érdekében a tagintéz-

mény telephellyel nem rendelkezı tag saját illetékességi területén egy 
– a mindenkor hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelı - helyiség 
használatát köteles biztosítani. 

 
8.) Társulási hozzájárulás: 

 
9.10. Az Intézmény a 2. pont szerinti társult települések 6.8 pontban foglal-

tak szerinti feladatok fenntartására az állami támogatásokat a min-
denkor hatályos jogszabályok alapján a gesztor tag jogosult közvetle-
nül leigényelni. Ezen kívül a Monor és Térsége Többcélú  Önkor-
mányzati Társulás igényli az intézmény fenntartói kiegészítı állami 
normatívát és külön szerzıdés alapján utalja a gesztor Intézmény 
költségvetéséhez. Amennyiben a leigényelt állami támogatások nem 
fedezik az Intézmény költségvetésében meghatározott kiadásokat, a 
tagok – az Intézmény költségvetésében szereplı kiadási elıirányzat-
nak az állami támogatáson felüli mértékéig - társulási hozzájárulást 
kötelesek fizetni. 

 
9.11. A feladat ellátását szolgáló vagyont az alapítók biztosítják, a vagyon 

feletti rendelkezési jogosultság az alapítókat illeti meg. Az intézmény 
mőködéséhez szükséges anyagi eszközöket a fenntartók (társulási 
megállapodás alapján a társult helyi önkormányzatok) biztosítják 
részben az állami költségvetésbıl juttatott normatívákból, részben 
önkormányzati egyéb forrásaiból és részben a Monor és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban:  Mt Tökt) – mint a te-
vékenység szervezı koordinátora – által igényelt kiegészítı normatív 
támogatásból. 

 
9.12. A társult felek megállapodnak, hogy a személyi kiadásokat a  Mt 

Tökt által igényelt kiegészítı normatív támogatás és a gesztor önkor-
mányzat által leigényelt alapnormatíva településekre esı részével 
csökkentve, havonta minden hónap 27-ig elszámolnak Vecsés Város 
Önkormányzatával és a különbözetet rendezik. 
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9.13. Amennyiben a társult önkormányzat a megállapodásban vállalt 
pénzügyi hozzájárulást a megjelölt határidıben nem utalja át külön 
felszólítást követıen azonnali beszedési megbízást nyújt be a Tt. ren-
delkezései szerint. 

 
9.14. A  Mt Tökt a feleket írásban értesíti a kiegészítı normatív támogatás 

mértékérıl. 
 
9.15. A dologi kiadásokat a társult felek közigazgatási területükre vonat-

kozólag az önkormányzatok egyéb forrásaiból finanszírozzák.  A 
gesztor intézmény költségvetésébe a társult települések személyi jutta-
tásai és járulékai kerülnek betervezésre és ez épül be Vecsés Város 
Önkormányzat éves költségvetési rendeletébe.  A dologi kiadásokat a 
társult települések saját költségvetésükben tervezik meg. Az intéz-
mény vezetıje a mindenkori hatályos költségvetési szervek gazdálko-
dására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 
 

9.16. A társulás megszőnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére 
vonatkozó szabályai szerint járnak el az alábbi elvek figyelembevéte-
lével: 
-  családsegítés és gyermekjóléti alapellátás feladat megvalósítását 
célzó ingatlanokba, használatra biztosított helyiségekben lévı többlet 
berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg. 
- a helyszíni feladatellátáshoz a társult önkormányzat által saját 
pénzeszközeikbıl beszerzett berendezési, felszerelési tárgyak tulaj-
donjoga változatlanul a társult önkormányzatot illeti meg. 

 
9.17. A 7.3 pont szerinti helyiség rendeltetésszerő használatához szükséges 

infrastruktúra, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzésérıl, kar-
bantartásáról és pótlásáról, a helyiséghasználathoz kapcsolódó köz-
üzemi költségekrıl, illetve a családsegítés és gyermekjóléti alapellátás 
munkájához kapcsolódó dologi kiadásokról a saját költségvetésük 
terhére a tagok maguk gondoskodnak. 

 
9.18. A hozzájárulás alapja: a település normatíva alapját képezı lakosság-

szám és/vagy ellátott szám (a normatíva számítás szabályai szerint). 
 
9.19. A hozzájárulás mértékét a Tanács az Intézmény éves költségvetési 

rendelet tervezetének alapján állapítja meg. 
 
9.20. Amennyiben a megelızı évben a tagoknak társulási hozzájárulást 

kellett fizetni és a társulási hozzájárulás-fizetési kötelezettség 8.1. 
pont szerinti feltételei a következı évre is fennállnak, a hozzájárulás 
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mértéke – a Tanács ettıl eltérı döntése hiányában - az elızı évi hiva-
talos infláció mértékével automatikusan megemelkedik minden év 
kezdetén. 

 
9.21. A hozzájárulás mértékét a Tanács egyhangú határozattal -  a 8.1. 

pontban meghatározottakhoz képest - magasabb összegben is megha-
tározhatja. E döntését január 30-áig meg kell hoznia. A döntése csak 
az adott évre érvényes. 

 
9.22. A tag köteles az e pont 1., 6., 7. és 8. alpontja szerinti elıirányzatot a 

költségvetésében teljes egészében biztosítani. 
 
9.23. A társulási hozzájárulást havi bontásban, külön felhívás nélkül a 

tárgyhónapot megelızı hónap 27-ig az OTP Bank Vecsési fiókjánál 
vezetett költségvetési elszámolási számlaszámra (11742283-15392165) 
kell átutalni. Késedelem esetén a mulasztó tag az ellátás folyamatos-
sága érdekében finanszírozó tagnak a tartozás összegére nézve, a ké-
sedelmes idıszakra kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeres összegét köteles megfizetni. 

 
9.24. Év közben a Tanács egyhangú döntésével pótbefizetést rendelhet el. A 

pótbefizetés elrendelésének elıfeltétele, hogy annak fedezetét minden 
tag képviselıtestület elızetesen biztosítsa. 

 
9.25. Vecsés Város Önkormányzata nem vállal felelısséget azért, ha a tár-

sult tag területén – a tag többletfinanszírozásának hiánya miatt – a 
jogszabály által megkövetelt szakmai létszámok nem állnak rendelke-
zésre. 

 
9.26. A feladatellátáshoz a társult önkormányzat által saját pénzeszközeik-

bıl beszerzett berendezési, felszerelési tárgyak tulajdonjoga a tagot il-
letik meg. Az intézmény mőködése során (a társult képviselı-testület 
tagi jogviszonya fennállta alatt) keletkezett, a társulási hozzájárulás-
ból kifizetett vagyonnövekmény annak finanszírozásához való hozzá-
járulás arányában a tagok közös tulajdona. A tagok a társulás meg-
szőnése vagy a tagi jogviszony megszőnése esetén a Ptk. közös tulaj-
don megszőntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el. Nem jo-
gosult a vagyonnövekmény megváltására az a tag, akit a társulásból 
kizárnak. 

 
10. A társulás szervezete: 
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10.1. A társulás döntéshozó szerve a Tanács. 
 
10.2. A Tanács 4 fıbıl álló testület. 
 
10.3. A Tanácsban minden tagot 1 szavazat illet meg. 
 
10.4. A megválasztott képviselı a megválasztását követı elsı tanács ülésen 

köteles bemutatni a képviselıtestülete döntésérıl szóló hiteles jegyzı-
könyvi kivonatot. Ennek hiányában a képviselı nem szavazhat a Ta-
nács ülésén.  

 
10.5. Jegyzı vagy a társult település polgármesteri hivatalának más szakér-

tı dolgozója az ülésen csak tanácskozási joggal vehet részt. 
 

10.6. A tagsági jogviszony a polgármesteri (képviselıi) ciklus idıtartamáig, 
illetve a képviselıi, polgármesteri jogviszony fennállásáig szól. A ta-
got az ıt delegáló képviselıtestület indokolás nélkül bármikor vissza-
hívhatja. 

 
10.7. A Tanács elnöke a Tanács által megválasztott polgármester vagy a 

képviselı-testület delegált tagja. A társulást az elnök, akadályoztatása 
esetén a Tanács legidısebb delegált tagja (korelnök) képviseli, s látja 
el az ülés összehívásával kapcsolatos teendıket. Az elnök akadályoz-
tatása esetén az ülést a Tanács legidısebb jelenlévı tagja (jelenlévı 
korelnök) vezeti le.  

 
10.8. A Tanács munkájának elısegítésére Munkacsoportot hoz létre, mely-

nek tagjait a társult önkormányzatok delegálják: intézményvezetıket, 
illetve a tagintézmények szakmai vezetıit. (Intézmény hiányában a 
társult önkormányzatok által delegált személyt) 

 
10.9. A Munkacsoport tevékenységének alapvetı szabályait saját ügyrend-

ben szabályozza. 
 

10.) A Tanács mőködésének szabályai: 
 
10.1. A Tanács akkor határozatképes, ha legalább a szavazatok többségével 

rendelkezı képviselı jelen van. 
 
10.2. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, 

de legalább annyi képviselı igen szavazata szükséges, amely megha-
ladja a jelenlévı képviselık szavazatainak több mint a felét. Szava-
zategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 
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10.3. A Tanács szükség szerint ülésezik, de évente legalább négy ülést tart. 

A Tanács ülését az elnök köteles 5 napon belül 15 napos idıközre ösz-
szehívni, ha azt legalább kettı tanácsi tag (delegált) írásban, a napi-
rend és a tárgyalandó kérdések megjelölésével írásban kéri. 

 
10.4. A Tanács e megállapodásból fakadó döntést igénylı kérdések mellett 

az Intézményt és a Társulást érintı bármely kérdést megtárgyalhat. 
 
10.5. Az ülést az elnök hívja össze a tárgyalandó napirendi pontok konkrét 

megjelölésével és az elıterjesztések megküldésével. Az ülés anyagát – 
amennyiben e megállapodás másként nem rendelkezik – úgy kell 
megküldeni, hogy azt a tag képviselıtestülete legalább az ülést meg-
elızıen 5 nappal korábban megkapja. A meghívó és a tárgyalandó 
elıterjesztések faxon vagy e-mailben is megküldhetık, amennyiben 
annak a taghoz történı megérkezése megfelelıen bizonyítható. 

 
10.6. A Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyre a képviselı-

testület ülésérıl készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni azzal, hogy a jegyzıkönyvet az elnök és a társulási tanács 
által erre megválasztott személy írja alá. A jegyzıkönyvet tizenöt na-
pon belül meg kell küldeni a közigazgatási hivatal vezetıjének. (Tt. 
13. § (4) bek.) 

 
10.7. A Tanács ülésérıl készült jegyzıkönyv elkészíttetésérıl, s a közigaz-

gatási hivatal vezetıjének történı megküldésérıl a tanács elnöke gon-
doskodik. 

 
10.8. A Tanács tagjai évente egy alkalommal - a költségvetési koncepció 

készítés idıszakában - beszámolnak képviselı-testületeiknek a társu-
lás mőködésérıl, tevékenységérıl. 

 
10.9. A Tanács a mőködésének részletes szabályait (Ügyrend) – e megálla-

podás keretei között – maga állapítja meg. 
 
10.10. A Tanács ülésének összehívását a felügyeleti szerv is kezdeményezhe-

ti. 
 
11.) A társulás és az önkormányzatok  között megosztott feladatok: 
 
11.5. A gesztor önkormányzat és az intézményvezetı az SZMSZ-nek és a 

költségvetés készítésérıl és tartalmáról alkotott rendeletben foglal-
taknak megfelelıen elkészíti és benyújtja a Tanácsnak az intézmény 
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költségvetés tervezetét  és zárszámadását jóváhagyás céljából. Errıl a 
társulási tanács határozatot hoz, melyet a gesztor önkormányzat be-
épít az éves költségvetési rendeletébe. 

 
11.6. Az intézmény költségvetésének és zárszámadásának elfogadása, me-

lyet követıen Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete költ-
ségvetési, zárszámadási rendeletével kerül megalkotásra azzal, hogy a 
társult képviselı-testületek költségvetési rendeleteikben  az általuk 8. 
pont szerint biztosítandó elıirányzatot (társulási hozzájárulás) köte-
lesek szerepeltetni. Az   intézményi   költségvetések  év  közbeni  mó-
dosítása  esetén azonos eljárási rend az irányadó. 

 
11.7. Az intézmény mőködésének ellenırzése: A Tanács beszámoltathatja 

az Intézmény vezetıjét az Intézmény helyzetérıl, mőködésével kap-
csolatos intézkedésekrıl vagy azok elmulasztásáról. Szükség esetén a 
fenntartó jogosult más szakmai és felügyeleti szervhez fordulni és 
kérni annak intézkedését. 

 
11.8. A Tanács éves programban határozza meg a belsı ellenırzési szem-

pontokat és célokat. 
 

12.) Az Intézmény pénzügyi helyzetérıl Vecsés Város Önkormányzatának 
jegyzıje, illetve az Intézmény vezetıje félévente tájékoztatja a Taná-
csot.  

 
13.) A társulási megállapodás jóváhagyásának, módosításának, megszőn-

tetésének, a csatlakozáshoz való hozzájárulásnak és a megállapodás 
felmondásának általános szabályai: 

 
13.1. A társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének (külön-

külön) minısített többséggel hozott döntése szükséges: 
 

a) a megállapodás jóváhagyásához; 
b) a megállapodás módosításához; 
c) a megállapodás megszüntetéséhez; 
d) a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 
 

13.2. A megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás 
bármely tagja kezdeményezheti. A képviselı-testületek a megállapo-
dás módosításáról, megszüntetésérıl vagy felmondásáról a kezdemé-
nyezés megküldésétıl számított hatvan napon belül kötelesek dönteni.  
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13.3. Az ilyen döntésekrıl szóló határozat(ok) hiteles jegyzıkönyvi kivona-
tát a tagok soron kívül kötelesek megküldeni Vecsés Város Polgár-
mesteri Hivatalába. A döntés hatályosságának napja az a nap, amikor 
a kérdésben az utolsónak döntı képviselıtestület határozatot hoz. Az 
utolsó jegyzıkönyvi kivonat beérkeztét követıen a Tanács elnöke 
írásban ismerteti a tagokkal a szavazás eredményét (döntést) és an-
nak hatálybalépésének napját. A döntésre addig nem lehet hivatkoz-
ni, amíg az összes tag írásban nem értesült az eredményrıl. 

 
14.) A megállapodás módosítása: 
 
14.1. A tag a módosításról szóló javaslatát (a képviselıtestület határozatá-

ba foglaltan) írásban küldi meg a Tanácsnak. A javaslat megküldése a 
Tanács összehívására vonatkozó indítványnak minısül. Az elnök a 
módosítási javaslat kézhezvétele után a tárgyalandó napirendi 
pont(ok) megjelölésével és a módosítási javaslat egyidejő megküldésé-
vel 15 napos idıközzel haladéktalanul összehívja a Tanács ülését úgy, 
hogy az elıterjesztést a tag képviselıtestület a Tanács ülése elıtt leg-
alább 5 nappal korábban megkapja. Az anyag faxon vagy e-mailben 
is megküldhetı, amennyiben annak a taghoz történı megérkezése 
megfelelıen bizonyítható.  

 
14.2. Amennyiben a szabályszerően összehívott Tanács ülés határozatkép-

telen, vagy a Tanács a javaslatot határozatával nem támogatja, a mó-
dosítási javaslatot elvetettnek kell tekinteni.  

 
 
14.3. A Tanács ülésén a módosítási javaslatot elıterjesztı tag képviselıje 

ismerteti a javaslatot. Részletesen megindokolja annak fontosságát, 
célszerőségét és hasznosságát. Az Intézményt közvetlenül érintı kér-
désben az intézményvezetınek, a gazdálkodást érintı kérdésben pe-
dig Vecsés Város Polgármesteri Hivatalának jelenlévı képviselıjének 
is lehetıséget kell adni véleményének kifejtésére. A javaslatról a Ta-
nács döntést hoz. 

 
14.4. A tag képviselıtestületek csak a Tanács támogató határozatának is-

meretében határozhatnak a módosítási javaslatról. A javaslatot min-
den tag képviselıtestület a legközelebbi ülésén, de legfeljebb 30 napon 
belül (kivéve a nyári szünetet) köteles megtárgyalni és arról érdemi 
(támogató vagy ellenzı) döntést hozni. A Tanács által már megtár-
gyalt és támogatott módosítási javaslathoz a tagok részérıl további 
módosítást nem lehet tenni. 
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15.) A társulás megszőnése: 
 

Jelen társulási megállapodás - a társulás - megszőnik: 
 

a.) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszünte-
tését (közös megegyezés), 

b.) amennyiben a tagok száma kettıre csökken, 
d.) bíróság jogerıs döntése alapján. 

 
16.) A társuláshoz történı csatlakozás: 
 
16.1. A társult képviselı-testületek a csatlakozást kizárólag a Monor és 

Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás településeinek képviselı-
testületei részére teszik lehetıvé. 

 
16.2. A csatlakozni szándékozó tag köteles (határozattal) nyilatkozni arról, 

hogy 
- a társulási megállapodás tartalmát megismerte, annak rendelkezése-

it magára maradéktalanul kötelezınek ismeri el, 
- a fenntartás finanszírozásához biztosítja a rá esı pénzügyi eszközö-
ket és vállalja a költségek - így az esetlegesen felmerülı többletkölt-
ségek - viselését, 

- elfogadja a társulás céljait, 
- hatékonyan kíván közremőködni a szociális és gyermekvédelmi kö-

telezı önkormányzati feladatok költségkímélı megvalósításában, 
 - mely (jövıbeli) idıponttól kezdıdıen kíván csatlakozni a társulás-

hoz 
 

16.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat a nyilatkozatát tartalmazó 
határozatát  megküldi a Tanácsnak. Az eljárási rendre a 14. pont (módo-
sítás) rendelkezései megfelelıen irányadók azzal, hogy a Tanács elnöke 
egyidejőleg köteles elıterjesztést készíteni a megállapodásnak a belépı 
tag csatlakozása esetére történı megfelelı módosítására (különös tekin-
tettel a 9.2 és 9.3 pontokra) is. A csatlakozásról a tag képviselıtestületek 
csak e módosító javaslat elfogadásával egyidejőleg dönthetnek érvénye-
sen. 

 
16.4. Az év közben történt csatlakozás esetében a csatlakozó tagot idıará-

nyosan terhelik a tagsággal járó kötelezettségek. 
 
17.) A megállapodás felmondása: 
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17.1. A társulási megállapodást a tag képviselı-testület a naptári év utolsó 
napjával (december 31.) felmondhatja. A felmondásról szóló – a 13.1. 
pont szerinti meghatározott szavazataránnyal hozott - döntést a kép-
viselı-testület legalább három hónappal korábban (szeptember 30.) 
köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. Ilyen esetben a fel-
mondáshoz a többi képviselıtestület jóváhagyása nem szükséges. 

 
17.2. A megállapodás év közbeni (év közbeni idıpontra nézve történı) fel-

mondásához a társult képviselıtestületek mindegyikének (külön-
külön) a 13.1. pont szerinti szavazati aránnyal meghozott jóváhagyó 
döntése szükséges. 

 
18.) A tag kizárása: 
 
18.1. A társult képviselıtestületek több mint a fele (legalább 3) (külön-

külön) minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával (december 31.) fontos okból kizárhatja a társulásból azt a 
képviselı-testületet (tagot), amely a megállapodásban foglalt kötele-
zettségének a Tanács elnökének ismételt, írásos felhívására határidı-
ben nem tett eleget. (Tt. 4. § (3) bek.) A kizárási javaslatot a Tanács 
elnöke készíti elı. A Tanács a kizárási javaslatot határozattal vélemé-
nyezi. A tanácsi döntés meghozatalában a kizárásra javasolt tag kép-
viselıje nem szavazhat. Az eredményt az ı figyelembevétele nélkül 
kell megállapítani. 

 
18.2. Fontos oknak minısül különösen, ha: 

 
- a tag a társulási hozzájárulás esedékes havi összegét határidıben 

nem utalja át és az ismételt elnöki felhívás utáni 3 hónapon belül 
újra késedelembe esik, 

- a tag a Tanács döntését nem (vagy nem teljes egészében) hajtja 
végre, 

- a tag képviselıtestület az intézmény zavartalan mőködéséhez szük-
séges döntési - rendeletalkotási, határozathozatali - kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, 

- a tag a társulás döntéshozatali mechanizmusát szándékosan aka-
dályozza és az erre vonatkozó ismételt elnöki felhívás ellenére is 
folytatja ilyen tevékenységét. 

 
18.3. Az év közbeni (de év végével hatályosuló) kizárás a kizárt tagot nem 

mentesíti a 8. pont szerinti társulási hozzájárulás egész évre történı 
megfizetésének kötelezettsége és a megállapodásból egyébként követ-
kezı kötelezettségeinek teljesítése alól. 
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18.4. A meghozott kizárási határozatokra megfelelıen alkalmazni kell a 

13.3. pont szerinti eljárást. 
 
19.) Ha a tag a társulásból kiválik (felmondás, kizárás) vagy a 8.12. pont 

szerinti többletfinanszírozását megszünteti, a tag köteles a telephe-
lyén, illetve területi irodán foglalkoztatott közalkalmazottat (tekintet-
tel a kötelezı önkormányzati feladat-ellátási kötelezettségre) átvenni, 
továbbfoglalkoztatásáról gondoskodni vagy a közalkalmazott felmen-
tésével kapcsolatos terhekért helytállni. 

 
20.) A Társulás, a Tanács és a Munkacsoport, valamint a Tanács elnöké-

nek adminisztratív feladatait Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 
látja el. 

 
21.) A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése 

után a képviselı-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az 
önkormányzati akarattal teljességgel megegyezıt, helybenhagyólag, 
saját kezőleg aláírják. 

 
22.) A társult képviselı-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a meg-

állapodásból eredı, továbbá az intézmény fenntartása során keletke-
zett vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalásos úton, egyeztetéssel kí-
vánják rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a vitás kér-
dés(ek)ben a bíróság dönt. 

 
23.) A tagok elfogadják, hogy e megállapodásból közvetlenül vagy közvet-

ve keletkezı, ıket terhelı finanszírozási összeg késedelmes megfizeté-
se vagy nemfizetése esetén Vecsés Város Önkormányzata az általa tel-
jesített finanszírozási összeget peres úton, a polgári jogi szabályok 
szerint érvényesítheti. 

 
24.) A társulás ellenırzése: 

 
A társulás tagjai kölcsönösen rögzítik, hogy a költségvetési beszámo-
lót megelızıen - 4 tagú, a pénzügyi bizottsági elnökökbıl álló ellenır-
zési bizottság útján - pénzügyi ellenırzést folytatnak, melynek ered-
ményérıl a Tanácsnak, s a bizottsági elnökök saját képviselı-
testületüknek beszámolnak. 

 
25.) Jelen megállapodás (mint a társulást létrehozó megállapodást) akkor 

lép hatályba, amikor a társulásban részt vevı képviselı-testületek 
mindegyike (külön-külön) minısített többséggel  hozott határozatával 
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azt elfogadta és az új mőködési engedély jogerıssé vált. Az errıl szóló 
hiteles jegyzıkönyvi kivonatokat Vecsés Város Polgármesteri Hivata-
lába kell a döntést követı 15 napon belül megküldeni. Az utolsó jegy-
zıkönyvi kivonat beérkezését követıen a Tanács elnöke állapítja meg 
a hatálybalépés napját és errıl értesíti a társult tagokat.  

 

Vecsés, 2008.  
 
 Vecsés Város Önkormányzat Gyömrı Város Önkormányzat 
 Polgármestere Polgármestere 
 
 
 Maglód Város Önkormányzat Ecser Község Önkormányzat 
 Polgármestere Polgármestere 
 
 
Jelen megállapodás a mőködési engedély jogerıssé válásától lép hatályba. 
 
A Megállapodásokat a tagok az alábbiak szerint hagyták jóvá: 
 
 Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
                   számú határozat 
 
 Gyömrı Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
                   számú határozat 
 
Maglód Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
                   számú határozat 
 
Ecser Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
                   számú határozat 
 
 
___________, 2008. __________________ 
 
 

___________________ 
elnök 

Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Maglód és környéke közösségi ellátásra Mikrokitérségi 
Intézményi Társulásról szóló megállapodás elfogadását, melyet a Képviselı-
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testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott, és meghozta határozatát: 
 

22/2008.(II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 
Maglód és környéke közösségi ellátására mikrotérségi intézményi tár-
sulásról szóló egységes szerkezetbe foglalt, módosított megállapodást. 

 
2. Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megál-

lapodás aláírására. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
     Polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

M E G Á L L A P O D Á S  

a Maglód és környéke közösségi ellátására 
Mikrotérségi Intézményi Társulásról 

Maglód város, Gyömrı város, Üllı város, Vecsés város és Ecser község önkormányzatai a 

Maglód és környéke közösségi ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás 

megállapodását az alábbiak szerint fogadják el: 

A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzatok a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 43. §-a, 9. § (4) bekezdése és a helyi önkormányzatok 
társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Társulási törvény, Tt.) 
rendelkezései szerint közösségi ellátás szenvedélybetegek körében feladatainak közös meg-
valósítására. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 57. § (1) 
bekezdés g) pontja szerinti közösségi ellátás, mint szociális alapszolgáltatás törvényi felada-
tainak közös ellátásában és a mőködési engedély jogerıssé válásától, határozatlan idıtartam-
ra, a Tt. 9.-15. §-a szerinti jogi személyiség nélküli (intézményi) társulás formában a Maglód 
Városi Önkormányzat Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, mint önálló intézmény 
közös fenntartásában állapodnak meg e feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint: 

 1. A társulás neve, székhelye, mőködési területe: 

Neve: Maglód és környéke közösségi ellátására Mikrotérségi Intézményi 
Társulás 

Székhelye: 2234 Maglód, Fı u. 12. 

Mőködési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe. 

 2. A társulás tagjai: 
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� Maglód Város Önkormányzat Képviselı-testülete (gesztor) 
(Székhelye: 2234 Maglód, Fı u. 12.) 

� Gyömrı Város Önkormányzat Képviselı-testülete  
(Székhelye: 2230 Gyömrı, Szabadság tér 1.) 

� Üllı Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
(Székhelye: 2225 Üllı, Templom tér 3.) 

� Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
(Székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.) 

� Ecser Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
(Székhelye: 2233 Ecser, Széchenyi út 1.) 

 3. A társulás idıtartama és jogalanyisága 

 3.1. A társulási megállapodás határozatlan idıtartamú. 

 3.2. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik (Tt. 9. §).  

 3.3. A társulás alapfeladatán kívül vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 4. A társulás célja: 

 4.1. Az Alkotmányban és az Ötv.-ben meghatározott önkormányzati társulási jog gya-
korlati érvényesítésével, a társult önkormányzatok közös érdekő feladatainak cél-
szerőbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósításával, a polgároknak nyújtott 
közszolgáltatásaik színvonalának javításával, a tagok önkéntességének és egyenjo-
gúságának tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés 
szerint, a közös feladatmegvalósítás alapján a feladatok ellátásával és a közös in-
tézményi struktúra fenntartásával járó költségek csökkentése.  

 4.2. A társult tagok határozottan kijelentik, hogy jelen társulásba való belépésével egyik 
tag sem mentesül a feladat ellátási kötelezettsége alól. Amennyiben a társulás a kö-
telezıen ellátandó önkormányzati feladatokat nem (vagy nem teljes egészében) lát-
ja el a tag önkormányzat területén, a tag önkormányzatnak más módon kell gon-
doskodnia a kötelezı feladat ellátásáról. 

 5. A társulás feladatköre: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) be-
kezdés g) pontja szerinti közösségi ellátás, mint szociális alapellátási feladat ellátására 
létrehozott intézmény közös fenntartásával történı megvalósítása. A társult települési ön-
kormányzatok közigazgatási, ellátási területén a közösségi ellátás szenvedélybetegek 
körében történı biztosítása. 

 6. Az Intézmény jogállása: 

 6.1. A társult képviselı-testületek által fenntartott Intézmény (költségvetési szerv) neve: 

Maglód Városi Önkormányzat Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 

 6.2. Az Intézmény jogállása: önálló jogi személy.  

 6.3. Az Intézmény alapítója: Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 

 6.4. Alapítói aktus: Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
100/1998. (XI.30.)Kt. határozata. 
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 6.5. A mőködés kezdete: 1999. január 1. 

Az Intézmény a mőködési engedély jogerıssé válásától a 2. pont szerinti képviselı-
testületek közös fenntartásában, társulásos fenntartásban mőködik. 

 6.6. Az Intézmény ellenırzését Maglód Város Önkormányzat Képviselı-testülete látja 
el. 

 6.7. Az Intézmény mőködési területe: a társult önkormányzatok 1. és 2. pont szerinti 
közigazgatási területe.  

 6.8. Az Intézmény alaptevékenysége: közösségi ellátás szenvedélybetegek részére (Szt. 
57. § (1) bekezdés g) pontja). 

 6.9. Az Intézmény gesztor önkormányzaton kívüli Tagintézményei és összes ellátási 
területei: 

� Gyömrı és Környéke Szolgáltató Központ 
2230 Gyömrı Szent István út 75. 

� Üllı Város Humán Szolgáltató Központ és Nevelési Tanácsadó 
2225 Üllı, Pesti u. 98. 

� Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
2220 Vecsés, Telepi u. 44/a, 

� Ecser község 

 6.10. Az Intézmény tevékenységi köre: (az Intézmény által ellátott feladatok): 

A 2. pont szerinti települések közigazgatási területén: az Szt. 57. § (1) bekezdés g) 
pontja szerinti közösségi ellátás, mint kötelezı önkormányzati feladat ellátása.  

 6.11. Az Intézmény (a 217/1998. (XII.30. Korm. rendelet szerint) részjogkörrel és elkü-
lönített költséghellyel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény részben önálló 
költségvetési szerv, önálló létszám és bérgazdálkodással. Gazdálkodási és pénzügyi 
feladatait Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodá-
ja látja el. Errıl a gesztor intézmény és a gesztor önkormányzat gazdálkodási meg-
állapodása részletesen rendelkezik. 

 6.12. Az intézmény éves költségvetése és zárszámadása Maglód Város Önkormányzat 
költségvetési és zárszámadási rendeletébe épül be. 

 6.13. Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 6.14. Az Intézmény négy egységbıl (egy Maglódi, egy Gyömrıi, egy Üllıi és egy Vecsé-
si) áll. 

 6.15. Az Intézmény egyszemélyi vezetés alatt mőködik. Az Intézmény vezetıjét (a vo-
natkozó jogszabályok szerint) Gottl Arankát  Maglód Város Önkormányzat Képvi-
selı-testülete nevezi ki és menti fel. A döntés elıtt ki kell kérni a mikrotérségi tár-
sulási Tanács (a továbbiakban: Tanács) véleményét. A Tanács e kérdésben hozott 
határozata a kinevezés és a felmentés vonatkozásában konzultatív jellegő. Az in-
tézményvezetı felett az egyéb munkáltatói jogok Maglód Város Polgármesterét il-
letik meg.  

Az Intézmény vezetıje a Megállapodás életbelépésekor: Gottl Aranka . 

 6.16. Az Intézmény dolgozóit a vezetı nevezi ki. Az Intézmény közalkalmazotti jogállá-
sú dolgozói felett a munkáltatói jogokat az Intézmény vezetıje gyakorolja. 
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 6.17. A társult tagok illetékességi területén dolgozó közalkalmazottak (közösségi gondo-
zó és közösségi koordinátor) feladataikat az illetékes jegyzıvel és a jelzırendszer 
tagjaival történı szakmai együttmőködés keretében látják el, az intézményvezetı 
utasításai alapján. 

 6.18. Az Intézmény az alábbi szövegő hivatalos bélyegzıket használhat: 

Maglód Városi Önkormányzat 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 

2234 Maglód, Fı u. 24. 
Telefon/Fax: 29/325-156. 

 6.19. Az Intézmény kiadmányozási rendjét a vezetı által elkészített SZMSZ szabályozza. 

 6.20. Az Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (SZMSZ) a gesztor település 
önkormányzata fogadja el, a Tanács hagyja jóvá. Az SZMSZ-t a hatályos jogsza-
bályok (különösen az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30.) 
Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés) és e megállapodás rendelkezéseinek figyelem-
bevételével az intézményvezetı készíti el. 

 7. Az Intézmény elhelyezése: 

 7.1. Az Intézmény székhelye: 2234 Maglód, Fı u. 24. 

 7.2. Az Intézmény telephelyeit a megállapodás 6.9. pontja tartalmazza. 

 7.3. Az Intézmény székhelyének elhelyezésére szolgáló épület és annak felszerelései és 
ingóságai Maglód Város Önkormányzatának tulajdonában állnak (részletes va-
gyonkimutatás és leltár a jelen Megállapodás 1. számú függeléke). 

A tagintézmények telephelyei Gyömrı város, Üllı város és Vecsés város önkor-
mányzatának tulajdonában vannak. 

 7.4. A feladatok helyben történı hatékony ellátása érdekében a tagintézmény telephely-
lyel nem rendelkezı tag saját illetékességi területén egy – a mindenkor hatályos 
jogszabályi elıírásoknak megfelelı – helyiség használatát köteles biztosítani. 

 8. Társulási hozzájárulás 

 8.1. Az Intézmény a 2. pont szerinti társult települések 6.8. pontban foglaltak szerinti 
feladatok fenntartására az állami támogatásokat a mindenkor hatályos jogszabályok 
alapján a gesztor tag jogosult közvetlenül leigényelni. Ezen kívül a Monor és térsé-
ge Többcélú Önkormányzati Társulás igényli az intézmény fenntartói kiegészítı ál-
lami normatívát és külön szerzıdés alapján utalja a gesztor Intézmény költségvetés-
éhez. Amennyiben a leigényelt állami támogatások nem fedezik az Intézmény költ-
ségvetésében meghatározott kiadásokat, a tagok – az Intézmény költségvetésében 
szereplı kiadási elıirányzatnak az állami támogatáson felüli mértékéig – társulási 
hozzájárulást kötelesek fizetni. 

 8.2. A feladat ellátását szolgáló vagyont az alapítók biztosítják, a vagyon feletti rendel-
kezési jogosultság az alapítókat illeti meg. Az intézmény mőködéséhez szükséges 
anyagi eszközöket a fenntartók (társulási megállapodás alapján a társult helyi ön-
kormányzatok) biztosítják részben az állami költségvetésbıl juttatott normatívák-
ból, részben önkormányzati egyéb forrásból és részben a Monor és Térsége Több-
célú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Mt Tökt) – mint a tevékenység szervezı 
koordinátora – által igényelt kiegészítı normatív támogatásból. 
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 8.3.  A társult felek megállapodnak, hogy a személyi kiadásokat a Mt Tökt által igényelt 
kiegészítı normatív támogatás és a gesztor önkormányzat által leigényelt 
alapnormatíva településekre esı részével csökkentve, havonta minden hónap 27-éig 
elszámolnak Maglód Város Önkormányzatával és a különbözetet rendezik.  

 8.4. Amennyiben a társult önkormányzat a megállapodásban vállalt pénzügyi hozzájáru-
lást a megjelölt határidıben nem utalja át, a gesztor önkormányzat külön felszólítást 
követıen azonnali beszedési megbízást nyújt be a Tt. rendelkezései szerint. 

 8.5. A Mt.Tökt a feleket írásban értesíti a kiegészítı normatív támogatás mértékérıl. 

 8.6. A dologi kiadásokat a társult felek közigazgatási területükre vonatkozólag az ön-
kormányzatok egyéb forrásaiból finanszírozzák. A dologi kiadások mértékét min-
den szervezeti egység az illetékes önkormányzatokkal egyetértésben saját maga ha-
tározza meg. A gesztor intézmény költségvetése teljes körően – a társult települések 
vonatkozásában is – tartalmazza a személyi juttatásokat és járulékait, valamint a do-
logi kiadásokat.  

Az intézmény költségvetése Maglód Város Önkormányzat éves költségvetési ren-
deletébe épül be. Az intézmény vezetıje a mindenkori hatályos költségvetési szer-
vek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 

 8.7. A társulás megszőnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó 
szabályai szerint járnak el az alábbi elvek figyelembevételével: 

� a közösségi ellátás szenvedélybetegek részére feladatok megvalósítását célzó 
ingatlanokban, használatra biztosított helyiségekben lévı többlet berendezési, 
felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg,  

� a helyszíni feladatellátáshoz a társult önkormányzat által saját pénzeszközeik-
bıl beszerzett berendezési, felszerelési tárgyak tulajdonjoga változatlanul a tár-
sult önkormányzatot illeti meg. 

 8.8. A 7.3. pont szerinti helyiség rendeltetésszerő használatához szükséges infrastruktú-
ra, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzésérıl, karbantartásáról és pótlásáról, 
a helyiséghasználathoz kapcsolódó közüzemi költségekrıl, illetve a közösségi ellá-
tás munkájához kapcsolódó dologi kiadásokról a saját költségvetésük terhére a ta-
gok maguk gondoskodnak.  

 8.9. A hozzájárulás alapja: a település normatíva alapját képezı lakosságszám és/vagy 
ellátott szám (a normatíva számítás szabályai szerint). 

 8.10. A hozzájárulás mértékét a Tanács az Intézmény éves költségvetési rendelet-
tervezetének alapján állapítja meg. 

 8.11. Amennyiben a megelızı évben a tagoknak társulási hozzájárulást kellett fizetni és 
a társulási hozzájárulás-fizetési kötelezettség 8.1. pont szerinti feltételei a követke-
zı évre is fennállnak, a hozzájárulás mértéke – a Tanács ettıl eltérı döntése hiá-
nyában – az elızı évi hivatalos infláció mértékével automatikusan megemelkedik 
minden év kezdetén. 

 8.12. A hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács egyhangú határozattal – a 8.1. pontban 
meghatározottakhoz képest - magasabb összegben is meghatározhatja. E döntését 
január 30-áig meg kell hoznia. A döntése csak az adott évre érvényes. 

 8.13. A tag köteles az e pont 1., 6., 7. és 8. alpontjai szerinti elıirányzatot a költségvetés-
ében teljes egészében biztosítani. 
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 8.14. A társulási hozzájárulást havi bontásban, külön felhívás nélkül a tárgyhónapot 
megelızı hónap 27-ig Maglód Város Önkormányzatnak az ERSTE Bank Hungary 
Rt-nél (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.) vezetett 11600006-
00000000-10716531 számú költségvetési elszámolási számlaszámra kell átutalni. 
Késedelem esetén a mulasztó tag az ellátás folyamatossága érdekében a finanszíro-
zó tagnak a tartozás összegére nézve, a késedelmes idıszakra kamatként a minden-
kori jegybanki alapkamat kétszeres összegét köteles megfizetni. 

 8.15. Év közben a Tanács egyhangú döntésével pótbefizetést rendelhet el. A pótbefizetés 
elrendelésének elıfeltétele, hogy annak fedezetét minden tag képviselıtestület elı-
zetesen biztosítsa. 

 8.16. Maglód Város Önkormányzata nem vállal felelısséget azért, ha a társult tag terüle-
tén – a tag többletfinanszírozásának hiánya miatt – a jogszabály által megkövetelt 
szakmai létszámok nem állnak rendelkezésre. 

 8.17. A feladatellátáshoz a társult önkormányzat által saját pénzeszközeikbıl beszerzett 
berendezési, felszerelési tárgyak tulajdonjoga a tagot illetik meg. Az intézmény 
mőködése során (a társult képviselı-testület tagi jogviszonya fennállta alatt) kelet-
kezett, a társulási hozzájárulásból kifizetett vagyonnövekmény annak finanszírozá-
sához való hozzájárulás arányában a tagok közös tulajdona. A tagok a társulás meg-
szőnése vagy a tagi jogviszony megszőnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszőn-
tetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el. Nem jogosult a vagyonnövekmény 
megváltására az a tag, akit a társulásból kizárnak. 

 9. A társulás szervezete: 

 9.1. A társulás döntéshozó szerve a Tanács. 

 9.2. A Tanács 5 (öt) fıbıl álló testület.  

 9.3. A Tanácsban minden tagot 1 szavazat illet meg. 

 9.4. A megválasztott képviselı a megválasztását követı elsı tanács ülésen köteles be-
mutatni a képviselıtestülete döntésérıl szóló hiteles jegyzıkönyvi kivonatot. Ennek 
hiányában a képviselı nem szavazhat a Tanács ülésén. 

 9.5. Jegyzı vagy a társult település polgármesteri hivatalának más szakértı dolgozója az 
ülésen tanácskozási joggal vehet részt. 

 9.6. A tagsági jogviszony a polgármesteri (képviselıi) ciklus idıtartamáig, illetve a 
képviselıi, polgármesteri jogviszony fennállásáig szól. A tagot az ıt delegáló kép-
viselıtestület indokolás nélkül bármikor visszahívhatja. 

 9.7. A Tanács elnöke a Tanács által megválasztott polgármester vagy a képviselı-
testület delegált tagja. A társulást az elnök, akadályoztatása esetén a Tanács legidı-
sebb delegált tagja (korelnök) képviseli, s látja el az ülés összehívásával kapcsola-
tos teendıket. Az elnök akadályoztatása esetén az ülést a Tanács legidısebb jelen-
lévı tagja (jelenlévı korelnök) vezeti. 

 9.8. A Tanács munkájának elısegítésére Munkacsoportot hoz létre, melynek tagjait a 
társult önkormányzatok delegálják: intézményvezetıket, illetve a tagintézmények 
szakmai vezetıit (Intézmény hiányában a társult önkormányzatok által delegált 
személyt). 

 9.9. A Munkacsoport tevékenységének alapvetı szabályait saját ügyrendben szabályoz-
za. 
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 10. A Tanács mőködésének szabályai: 

 10.1. A Tanács akkor határozatképes, ha legalább a szavazatok többségével rendelkezı 
képviselı jelen van. 

 10.2. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább 
annyi képviselı igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévı képvise-
lık szavazatainak több mint a felét. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata 
dönt. 

 10.3. A Tanács szükség szerint ülésezik, de évente legalább négy ülést tart. A Tanács 
ülését az elnök köteles 5 napon belül 15 napos idıközre összehívni 

a) a társulás bármely tagjának  napirendet tartalmazó  indítványára; 

b) a közigazgatási hivatal kezdeményezésére. 
[Tt. 13. § (3) bek. c-d) pontok] 

 10.4. A Tanács e megállapodásból fakadó döntést igénylı kérdések mellett az Intéz-
ményt és a Társulást érintı bármely kérdést megtárgyalhat. 

 10.5. Az ülést az elnök hívja össze a tárgyalandó napirendi pontok konkrét megjelölé-
sével és az elıterjesztések megküldésével. Az ülés anyagát – amennyiben e meg-
állapodás másként nem rendelkezik – úgy kell megküldeni, hogy azt a tag leg-
alább az ülést megelızıen 5 nappal korábban megkapja. A meghívó és a tárgya-
landó elıterjesztések faxon vagy e-mailben is megküldhetık, amennyiben annak a 
taghoz történı megérkezése megfelelıen bizonyítható. 

 10.6. A társulási tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyre a képviselı-
testület ülésérıl készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
azzal, hogy a jegyzıkönyvet az elnök és a társulási tanács által erre megválasztott 
személy írja alá. A jegyzıkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a közigaz-
gatási hivatal vezetıjének (Tt. 13. § (4) bek.). 

 10.7. A társulási tanács ülésérıl készült jegyzıkönyv elkészíttetésérıl, s a közigazgatási 
hivatal vezetıjének történı megküldésérıl a tanács elnöke gondoskodik. 

 10.8. A társulási tanács tagjai évente egy alkalommal – a költségvetési koncepció készí-
tés idıszakában – beszámolnak képviselı-testületeiknek a társulás mőködésérıl, 
tevékenységérıl. 

 10.9. A Tanács a mőködésének részletes szabályait (Ügyrend) – e megállapodás keretei 
között – maga állapítja meg. 

 10.10. A Tanács ülésének összehívását a felügyeleti szerv is kezdeményezheti. 

 11. A társulás és az önkormányzatok között megosztott feladatok: 

 11.1. A gesztor önkormányzat és az intézményvezetı az SZMSZ-nek és a költségvetés 
készítésérıl és tartalmáról alkotott rendeletben foglaltaknak megfelelıen elkészíti 
és benyújtja a Tanácsnak az intézmény költségvetés tervezetét és zárszámadását 
jóváhagyás céljából. Errıl a társulási tanács határozatot hoz, melyet a gesztor ön-
kormányzat beépít az éves költségvetési a rendeletébe. 

 11.2. Az intézmény költségvetésének és zárszámadásának elfogadása, melyet követıen 
Maglód Város Önkormányzat Képviselı-testülete költségvetési, zárszámadási 
rendeletével kerül megalkotásra azzal, hogy a társult képviselı-testületek költség-
vetési rendeleteikben az általuk a 8. pont szerint biztosítandó elıirányzatot (társu-



 61 

lási hozzájárulást) kötelesek szerepeltetni. Az intézményi költségvetések év köz-
beni módosítása esetén azonos eljárási rend az irányadó. 

 11.3. Az intézmény mőködésének ellenırzése: A Tanács beszámoltathatja az Intézmény 
vezetıjét az Intézmény helyzetérıl, mőködésével kapcsolatos intézkedésekrıl 
vagy azok elmulasztásáról. Szükség esetén a fenntartó jogosult más szakmai és 
felügyeleti szervhez fordulni és kérni annak intézkedését. 

 11.4. A Tanács éves programban határozza meg a belsı ellenırzési szempontokat és 
célokat. 

 12. Az Intézmény pénzügyi helyzetérıl Maglód Város Önkormányzatának jegyzıje, illetve 
az Intézmény vezetıje félévente tájékoztatja a Tanácsot. 

 13. A társulási megállapodás jóváhagyásának, módosításának, megszőntetésének, a 
csatlakozáshoz való hozzájárulásnak és a megállapodás felmondásának általános 
szabályai: 

 13.1. A társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének (külön-külön) minı-
sített többséggel hozott döntése szükséges: 

a) a megállapodás jóváhagyásához; 

b) a megállapodás módosításához; 

c) a megállapodás megszüntetéséhez; 

d) a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 

e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. (Tt. 4. § (1) bek. 

 13.2. A megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás bármely tag-
ja kezdeményezheti. A képviselıtestületek a megállapodás módosításáról, meg-
szüntetésérıl vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétıl számított hat-
van napon belül kötelesek dönteni. 

 13.3. Az ilyen döntésekrıl szóló határozat(ok) hiteles jegyzıkönyvi kivonatát a tagok 
soron kívül kötelesek megküldeni Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalába. A döntés hatályosságának napja az a nap, amikor a kérdésben az utol-
sónak döntı képviselıtestület határozatot hoz. Az utolsó jegyzıkönyvi kivonat 
beérkeztét követıen a Tanács elnöke írásban ismerteti a tagokkal a szavazás 
eredményét (döntést) és annak hatálybalépésének napját. A döntésre addig nem 
lehet hivatkozni, amíg az összes tag írásban nem értesült az eredményrıl. 

 14. A megállapodás módosítása 

 14.1. A tag a módosításról szóló javaslatát (a képviselıtestület határozatába foglaltan) 
írásban küldi meg a Tanácsnak. A javaslat megküldése a Tanács összehívására 
vonatkozó indítványnak minısül. Az elnök a módosítási javaslat kézhezvétele 
után a tárgyalandó napirendi pont(ok) megjelölésével és a módosítási javaslat egy-
idejő megküldésével 15 napos idıközzel haladéktalanul összehívja a Tanács ülését 
úgy, hogy az elıterjesztést a tag képviselıtestület a Tanács ülése elıtt legalább 5 
nappal korábban megkapja. Az anyag faxon vagy e-mailben is megküldhetı, 
amennyiben annak a taghoz történı megérkezése megfelelıen bizonyítható.  

 14.2. Amennyiben a szabályszerően összehívott Tanácsülés határozatképtelen, vagy a 
Tanács a javaslatot határozatával nem támogatja, a módosítási javaslatot elvetett-
nek kell tekinteni.  
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 14.3. A Tanács ülésén a módosítási javaslatot elıterjesztı tag képviselıje ismerteti a 
javaslatot. Részletesen megindokolja annak fontosságát, célszerőségét és hasznos-
ságát. Az Intézményt közvetlenül érintı kérdésben az intézményvezetınek, a gaz-
dálkodást érintı kérdésben pedig a Maglód Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatala jelenlévı képviselıjének is lehetıséget kell adni véleményének kifejtésé-
re. A javaslatról a Tanács döntést hoz. 

 14.4. A tag képviselıtestületek csak a Tanács támogató határozatának ismeretében hatá-
rozhatnak a módosítási javaslatról. A javaslatot minden tag képviselıtestület a 
legközelebbi ülésén, de legfeljebb 30 napon belül (kivéve a nyári szünetet) köteles 
megtárgyalni és arról érdemi (támogató vagy ellenzı) döntést hozni. A Tanács ál-
tal már megtárgyalt és támogatott módosítási javaslathoz a tagok részérıl további 
módosítást nem lehet tenni. 

 15. A társulás megszőnése: 

Jelen társulási megállapodás – a társulás – megszőnik: 

a) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését (közös meg-
egyezés), 

b) amennyiben a tagok száma kettıre csökken, 

c) bíróság jogerıs döntése alapján, 

 16. A társuláshoz történı csatlakozás: 

 16.1. A társult képviselı-testületek a csatlakozást kizárólag a Monor és térsége Többcé-
lú Önkormányzati Társulás képviselı-testületei részére teszik lehetıvé. 

 16.2. A csatlakozni szándékozó tag köteles (határozattal) nyilatkozni arról, hogy 

� a társulási megállapodás tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára 
maradéktalanul kötelezınek ismeri el, 

� a fenntartás finanszírozásához biztosítja a rá esı pénzügyi eszközöket és vállal-
ja a költségek – így az esetlegesen felmerülı többletköltségek – viselését, 

� elfogadja a társulás céljait, 

� hatékonyan kíván közremőködni a szociális és gyermekvédelmi kötelezı ön-
kormányzati feladatok költségkímélı megvalósításában, 

� mely (jövıbeli) idıponttól kezdıdıen kíván csatlakozni a társuláshoz. 

 16.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat a nyilatkozatát tartalmazó határozatát meg-
küldi a Tanácsnak. Az eljárási rendre a 14. pont (módosítás) rendelkezései megfe-
lelıen irányadók azzal, hogy a Tanács elnöke egyidejőleg köteles elıterjesztést 
készíteni a megállapodásnak a belépı tag csatlakozása esetére történı megfelelı 
módosítására (különös tekintettel a 9.2 és 9.3 pontokra) is. A csatlakozásról a tag 
képviselıtestületek csak e módosító javaslat elfogadásával egyidejőleg dönthetnek 
érvényesen. 

 16.4. Az év közben történt csatlakozás esetében a csatlakozó tagot idıarányosan terhe-
lik a tagsággal járó kötelezettségek. 

 17. A megállapodás felmondása 

 17.1. A társulási megállapodást a tag képviselı-testület a naptári év utolsó napjával (de-
cember 31.) felmondhatja. A felmondásról szóló – a 13.1. pont szerinti meghatá-
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rozott szavazataránnyal hozott – döntést a képviselı-testület legalább három hó-
nappal korábban (szep-tember 30ig) köteles meghozni és a társulás tagjaival kö-
zölni. Ilyen esetben a felmondáshoz a többi képviselıtestület jóváhagyása nem 
szükséges. 

 17.2. A megállapodás év közbeni (év közbeni idıpontra nézve történı) felmondásához 
a társult képviselıtestületek mindegyikének (külön-külön) a 13.1. pont szerinti 
szavazati aránnyal meghozott jóváhagyó döntése szükséges. 

 18. A tag kizárása 

 18.1. A társult képviselıtestületek több mint a fele (legalább 3) (külön-külön) minısített 
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával (december 31.) fontos 
okból kizárhatja a társulásból azt a képviselı-testületet (tagot), amely a megálla-
podásban foglalt kötelezettségének a Tanács elnökének ismételt, írásos felhívására 
határidıben nem tett eleget (Tt. 4. § (3) bek.). A kizárási javaslatot a Tanács elnö-
ke készíti elı. A Tanács a kizárási javaslatot határozattal véleményezi. A tanácsi 
döntés meghozatalában a kizárásra javasolt tag képviselıje nem szavazhat. Az 
eredményt az ı figyelembevétele nélkül kell megállapítani. 

 18.2. Fontos oknak minısül különösen, ha: 

� a tag a társulási hozzájárulás esedékes havi összegét határidıben nem utalja át 
és az ismételt elnöki felhívás utáni 3 hónapon belül újra késedelembe esik, 

� a tag a Tanács döntését nem (vagy nem teljes egészében) hajtja végre, 

� a tag képviselıtestület az intézmény zavartalan mőködéséhez szükséges dönté-
si - rendeletalkotási, határozathozatali - kötelezettségének nem tesz eleget, 

� a tag a társulás döntéshozatali mechanizmusát szándékosan akadályozza és az 
erre vonatkozó ismételt elnöki felhívás ellenére is folytatja ilyen tevékenysé-
gét. 

 18.3. Az év közbeni (de év végével hatályosuló) kizárás a kizárt tagot nem mentesíti a 
8. pont szerinti társulási hozzájárulás egész évre történı megfizetésének kötele-
zettsége és a megállapodásból egyébként következı kötelezettségeinek teljesítése 
alól. 

 18.4. A meghozott kizárási határozatokra megfelelıen alkalmazni kell a 13.3. pont sze-
rinti eljárást. 

 19. Ha a tag a társulásból kiválik (felmondás, kizárás) vagy a 8.12. pont szerinti többletfinan-
szírozását megszünteti, a tag köteles a telephelyén foglalkoztatott közalkalmazottat (te-
kintettel a kötelezı önkormányzati feladat-ellátási kötelezettségre) átvenni, továbbfoglal-
koztatásáról gondoskodni vagy a közalkalmazott felmentésével kapcsolatos terhekért 
helytállni. 

 20. A Társulás, a Tanács, a Munkacsoport és annak elnökének adminisztratív feladatait Mag-
lód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

 21. A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselı-
testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel 
megegyezıt, helybenhagyólag, saját kezőleg aláírják. 

 22. A társult képviselı-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredı, 
továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalá-
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sos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a vi-
tás kérdés(ek)ben a bíróság dönt. 

 23. A tagok elfogadják, hogy e megállapodásból közvetlenül vagy közvetve keletkezı, ıket 
terhelı finanszírozási összeg késedelmes megfizetése vagy nemfizetése esetén – ameny-
nyiben a 8.4. pontban foglalt azonnali beszedési megbízás nem vezet eredményre – Mag-
lód Város Önkormányzata az általa teljesített finanszírozási összeget peres úton, a polgári 
jogi szabályok szerint érvényesítheti. 

 24. A társulás ellenırzése: A társulás tagjai kölcsönösen rögzítik, hogy a költségvetési be-
számolót megelızıen – 5 tagú, a tag önkormányzatok pénzügyi bizottságainak elnökeibıl 
álló ellenırzési bizottság útján – pénzügyi ellenırzést folytatnak, melynek eredményérıl 
a Tanácsnak, s a bizottsági elnökök saját képviselı-testületüknek beszámolnak. 

 25. Jelen megállapodás (mint a társulást létrehozó megállapodás) akkor lép hatályba, amikor 
a társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyike (külön-külön) minısített több-
séggel (Tt. 4. § (1) bek. b) pont) hozott határozatával azt elfogadta és az új mőködési en-
gedély jogerıssé vált. Az errıl szóló hiteles jegyzıkönyvi kivonatokat Maglód Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába kell a döntést követı 15 napon belül megkülde-
ni. Az utolsó jegyzıkönyvi kivonat beérkezését követıen a Tanács elnöke állapítja meg a 
hatálybalépés napját és errıl értesíti a társult tagokat. 

Maglód, 2008. __________________ 

………………………..…………………………..
………………………..………………………….. 
 Maglód Város Önkormányzat Gyömrı Város Önkormányzat 
 Polgármestere Polgármestere  

………………………..…………………………..
………………………..………………………….. 
 Üllı Város Önkormányzat Vecsés Város Önkormányzat 
 Polgármestere Polgármestere 

 ………………………..………………………….. 
 Ecser Község Önkormányzat 
 Polgármestere 

Z Á R A D É K  

Jelen megállapodás a mőködési engedély jogerıssé válásától lép hatályba. 

A Megállapodásokat a tagok az alábbiak szerint hagyták jóvá: 
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� Maglód Város Önkormányzat Képviselı-testülete  

_________________ számú határozat 

� Gyömrı Város Önkormányzat Képviselı-testülete  

_________________ számú határozat 

� Üllı Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

_________________ számú határozat 

� Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

_________________ számú határozat 

� Ecser Község Önkormányzat Képviselı-testülete 

_________________ számú határozat 

Maglód, 2007. __________________ 

 __________________________ 
 elnök 

Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Gyömrı és Környéke Támogató Szolgálat, Házi segítség-
nyújtás, Jelzırendszeres Házi segítségnyújtás mikrotérségi intézményi társulás-
ról szóló megállapodás elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú 
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta 
határozatát: 
 

23/a (II.14.) határozat 
 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 
Gyömrı és környéke Támogató Szolgálat, Házi segítségnyújtás, Jel-
zırendszeres Házi segítségnyújtás mikrotérségi intézményi társulás-
ról szóló egységes szerkezetbe foglalt, módosított megállapodást. 

 
4. Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megál-

lapodás aláírására. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
     Polgármester 
Határid ı: azonnal 
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M E G Á L L A P O D Á S 

(a módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 
 
 
 

a Gyömrő  és Környéke Támogató Szolgálat Házi Segítségnyújtás, Jelző-
rendszeres Házi Segítségnyújtás  Mikrotérségi Intézményi Társulásról 

 
Gyömrő, Maglód, Vecsés városok és Ecser község önkormányzatai a 
Gyömrő és Környéke Támogató Szolgálat Házi Segítségnyújtás, 
Jelzőrendszeres Házisegítségnyújtás társulás megállapodását az 
alábbiak szerint fogadják el: 

 
A megállapodás 2.) pontjában részletesen megjelölt önkormányzatok A helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 43. §-a, 9. § (4) bekezdése és a helyi 
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
(Társulási törvény, Tt.) rendelkezései szerint  a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 65/C §-ában meghatározott támogató 
szolgáltatás és az 1993. évi III. törvény (Sztv.) 63. §-ában meghatározott házi segít-
ségnyújtás 1993. évi III. törvény (Sztv.) 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás feladatainak közös megvalósítására.  
 
Támogató szolgálat, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tör-
vényi feladatainak közös ellátásában és a működési engedély jogerőssé válásától, ha-
tározatlan időtartamra, a Tt. 9.-15. §-a szerinti jogi személyiség nélküli (intézményi) 
társulás formában a Gyömrő Város Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Köz-
pont, mint önálló intézmény közös fenntartásában állapodnak meg a feladatok ellátá-
sa érdekében az alábbiak szerint: 
 
 
1.)  A társulás neve, székhelye, működési területe: 
 

Neve: Gyömrő és Környéke Támogató Szolgálat Házi Segítségnyújtás Jelző-
rendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Társulás 

 
 Székhelye: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1. 
 
 Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
2.) A társulás tagjai: 
 
 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete (gesztor) 
 (Székhelye: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.) 
  

Ecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Székhelye: 2233 Ecser, Széchenyi út 1.) 

 
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 (Székhelye: 2234  Maglód, Fő u. 14.) 
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 Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 (székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.) 
 
           Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 (székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) 
 
 
 
3.) A társulás időtartama és jogalanyisága 
 
3.1. A társulási megállapodás határozatlan időtartamú. 
 
3.2. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik (Tt. 9. §).  
 
3.3      A társulás alapfeladatán kívül vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
 
4.) A társulás célja: 
 
4.1. Az Alkotmányban és az Ötv.-ben meghatározott önkormányzati társulási jog 

gyakorlati érvényesítésével, a társult önkormányzatok közös érdekű feladatai-
nak célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósításával, a polgárok-
nak nyújtott közszolgáltatásaik színvonalának javításával, a tagok önkéntessé-
gének és egyenjogúságának tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az 
arányos teherviselés szerint, a közös feladatmegvalósítás alapján a feladatok el-
látásával és a közös intézményi struktúra fenntartásával járó költségek csök-
kentése.  

 
4.2. A társult tagok határozottan kijelentik, hogy jelen társulásba való belépésével 

egyik tag sem mentesül a feladat ellátási kötelezettsége alól. Amennyiben a tár-
sulás a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat nem (vagy nem teljes 
egészében) látja el a tag önkormányzat területén, a tag önkormányzatnak más 
módon kell gondoskodnia a kötelező feladat ellátásáról. 

 
5.) A társulás feladatköre: 
 
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Sztv.) 

65/C. §-ában foglalt támogató szolgálati és a 63. §-ában foglalt házi segítség-
nyújtási valamint a  65. §-ában foglalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
alapellátási feladatoknak azok ellátására létrehozott intézmény közös fenntar-
tásával történő megvalósítása. A társult települési önkormányzatok közigazga-
tási, ellátási területén az Sztv. 65.§-ában, 65/C. §-ában és 63. §-ában,  valamint 
az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben meghatározottak alapján a támogató szol-
gálat, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása.  

 
6.) Az intézmény jogállása: 
 
6.1. A társult képviselő-testületek által fenntartott Intézmény (költségvetési szerv) 

neve:  Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ. 
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6.2. Az Intézmény jogállása: önálló jogi személy.  
 
6.3. Az Intézmény alapítója: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
6.4. Alapítói aktus: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

294/1998.(12.14.) sz. önkormányzati határozata. 
 
6.5. A működés kezdete: 1998. december 19. részben önállóan gazdálkodó városi 

intézményként  
(Az Intézmény a működési engedély jogerőssé válásától a 2. pont szerinti kép-
viselő-testületek közös fenntartásában, társulásos fenntartásban működik.) 

 
6.6. Az Intézmény ellenőrzését Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete látja el. 
 
6.7. Az Intézmény működési területe: a társult önkormányzatok 1. és 2. pont sze-

rinti közigazgatási területe.  
 
6.8 Az Intézmény alaptevékenysége:  szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jel-

zőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás. 
 

6.9 Az Intézmény gesztor önkormányzaton kívüli telephelyei / szakmai egységnél 
ill. területi irodái és az összes ellátási területei:    

 
- Gondozási Központ: 2220 Vecsés, Jókai Mór út 8.  
- Maglód Városi Önkormányzat Családsegítı és Gyermekjóléti 

Szolgálat: 2234 Maglód, Fı u. 24. 
- Ecser Község 
- Monor Város 

 
6.10. Az Intézmény tevékenységi köre: (az Intézmény által ellátott feladatok): 

Gyömrő, Maglód  és Ecser települések közigazgatási területén: 
� Az Sztv. 65/C. §. szerinti támogató szolgáltatás, mint kötelező önkor-

mányzati feladatok ellátása.  
� Gyömrő, Maglód, Ecser és Vecsés települések közigazgatási területén az 

Sztv. 63. §. szerinti házi segítségnyújtás, mint kötelező önkormányzati 
feladatok ellátása. 

� Gyömrő, Maglód, Monor, Ecser és Vecsés települések közigazgatási te-
rületén az Sztv. 65. §. szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
mint kötelező önkormányzati feladatok ellátása.  

 
 
 

6.11. Az Intézmény (a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint) részjogkörrel és 
elkülönített költséghellyel rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény rész-
ben önálló bérgazdálkodású. Gazdálkodási és pénzügyi feladatait Gyömrő Vá-
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Költségvetési és Gazdálkodási 
Irodája látja el. Erről a gesztor intézmény és a gesztor önkormányzat gazdálko-
dási megállapodása részletesen rendelkezik.       
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6.12. Az intézmény éves költségvetése és zárszámadása Gyömrő Város Önkormány-
zata költségvetési és zárszámadási rendeletébe épül be. 

 
6.13. Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.   
 
6.14. Az Intézmény 4 egységből (támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelző-

rendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés) áll.  
 
6.15. Az Intézmény egyszemélyi vezetés alatt működik. Az Intézmény vezetőjét Daj-

ka Tündét  (a vonatkozó jogszabályok szerint) Gyömrő Város Képviselő-
testülete nevezi ki és menti fel. A döntés előtt ki kell kérni a Tanács vélemé-
nyét. A Tanács e kérdésben hozott határozata a kinevezés és a felmentés vo-
natkozásában konzultatív jellegű. Az intézményvezető felett az egyéb munkál-
tatói jogok Gyömrő Város Polgármesterét illetik meg.  

 Az Intézmény vezetője a Megállapodás életbelépésekor: Dajka Tünde               
 
6.16. Az Intézmény dolgozóit a vezető nevezi ki. Az Intézmény a közalkalmazotti 

jogállású dolgozói felett a munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője gyako-
rolja.    

 
6.17.  Az intézmény az alábbi szövegű hivatalos bélyegzőket használhat: 
 
  Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 
  2230, Gyömrő, Szt. István u. 75. 
  Tel/Fax: 06/29-330-207 
 
 
6.18. Az Intézmény kiadmányozási rendjét a vezető által elkészített SZMSZ szabá-

lyozza. 
 
6.19.  Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ)  a gesztor telepü-

lés önkormányzata fogadja el a Tanács hagyja jóvá. Az SZMSZ-t a hatályos jog-
szabályok (különösen az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Korm. Rendelet 10. § (4) bekezdés és e megállapodás rendelkezései-
nek figyelembevételével az intézményvezető készíti el. 

 
7.) Az Intézmény elhelyezése:  
 
7.1. Az Intézmény székhelye: 2230 Gyömrő, Szt. István u. 75. 
 
7.2. Az Intézmény telephelyeit, illetve területi irodáit a megállapodás 6.9. pontja 

tartalmazza. 
 
7.3. Az Intézmény székhelyének elhelyezésére szolgáló épület és annak felszerelései 

és ingóságai Gyömrő Város Önkormányzatának tulajdonában állnak (részletes 
vagyonkimutatás és leltár a jelen Megállapodás 1. sz. függeléke). 

 A telephelyek és a területi irodák a társult Önkormányzat tulajdonában van-
nak. 

 
7.4. A feladatok helyben történő hatékony ellátása érdekében a tagintézmény te-

lephellyel nem rendelkező tag saját illetékességi területén egy –a mindenkor 
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hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő - helyiség használatát köteles biz-
tosítani. 

 
8.) Társulási hozzájárulás: 

 
10.10. Az Intézmény a 2. pont szerinti társult települések 6.8. pontban foglaltak sze-

rinti feladatok fenntartására az állami támogatásokat a mindenkor hatályos 
jogszabályok alapján a gesztor tag jogosult közvetlenül leigényelni. Ezen kívül 
a Monor és térsége Többcélú  Önkormányzati Társulás igényli az intézmény 
fenntartói kiegészítő állami normatívát és külön szerződés alapján utalja a 
gesztor Intézmény költségvetéséhez. Amennyiben a leigényelt állami támoga-
tások nem fedezik az Intézmény költségvetésében meghatározott kiadásokat, a 
tagok – az Intézmény költségvetésében szereplő kiadási előirányzatnak az ál-
lami támogatáson felüli mértékéig - társulási hozzájárulást kötelesek fizetni. 

 
10.11. A feladat ellátását szolgáló vagyont az alapítók biztosítják, a vagyon feletti ren-

delkezési jogosultság az alapítókat illeti meg. Az intézmény működéséhez 
szükséges anyagi eszközöket a fenntartók (társulási megállapodás alapján a 
társult helyi önkormányzatok) biztosítják részben az állami költségvetésből 
juttatott normatívákból, részben önkormányzati egyéb forrásaiból és részben a 
Monori Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Mt. Tökt) – mint a tevé-
kenység szervező koordinátora – által igényelt kiegészítő normatív támogatás-
ból. 

 
10.12. A társult felek megállapodnak, hogy a személyi kiadásokat a  Mt. Tökt által 

igényelt kiegészítő normatív támogatás  és a gesztor önkormányzat által igé-
nyelt alapnormatíva településekre eső részével csökkentve, havonta minden 
hónap 27-ig folyósítják Gyömrő Város Önkormányzatával és a különbözetet 
rendezik. 

 
10.13. Amennyiben a társult önkormányzat a megállapodásban vállalt pénzügyi hoz-

zájárulást a megjelölt határidőben nem utalja át külön felszólítást követően 
azonnali beszedési megbízást nyújt be a Tt. rendelkezései szerint. 

 
10.14. Az Mt. Tökt a feleket írásban értesíti a kiegészítő normatív támogatás mértéké-

ről. 
 
10.15. A dologi kiadásokat a társult felek közigazgatási területükre vonatkozólag az 

önkormányzatok egyéb forrásaiból finanszírozzák. A gesztor intézmény költ-
ségvetésébe a társult települések személyi juttatásai és járulékai kerülnek be-
tervezésre és ez épül be Gyömrő Város Önkormányzat éves költségvetési ren-
deletébe. A dologi kiadásokat a társult települések saját költségvetésükbe ter-
vezik meg. Az intézmény vezetője a mindenkori hatályos költségvetési szervek 
gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.  
 

10.16. A társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatko-
zó szabályai szerint járnak el az alábbi elvek figyelembevételével: 
- a támogató szolgálat, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás feladatok megvalósítását célzó ingatlanokba, használatra biztosított 
helyiségekben lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulaj-
donosát illessék meg.- a helyszíni feladatellátáshoz a társult községi önkor-
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mányzat által saját pénzeszközeikből beszerzett berendezési, felszerelési tár-
gyak tulajdonjoga változatlanul a társult önkormányzatot illeti meg. 

 
10.17. A 7.3. pont szerinti helyiség rendeltetésszerű használatához szükséges infrast-

ruktúra, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzéséről, karbantartásáról és 
pótlásáról, a helyiséghasználathoz kapcsolódó közüzemi költségekről, illetve a 
támogató szolgálat, házi segítségnyújtás munkájához és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás kapcsolódó dologi kiadásokról a saját költségvetésük terhére a 
tagok maguk gondoskodnak. 

 
10.18. A hozzájárulás alapja: a település normatíva alapját képező lakosságszám 

és/vagy ellátott szám. 
 
10.19. A hozzájárulás mértékét a Tanács az Intézmény éves költségvetései rendelet 

tervezetének alapján állapítja meg. 
 
10.20. Amennyiben a megelőző évben a tagoknak társulási hozzájárulást kellett fizet-

ni és a társulási hozzájárulás-fizetési kötelezettség 8.1. pont szerinti feltételei a 
következő évre is fennállnak, a hozzájárulás mértéke – a Tanács ettől eltérő 
döntése hiányában - az előző évi hivatalos infláció mértékével automatikusan 
megemelkedik minden év kezdetén. 

 
10.21. A hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács egyhangú határozattal -  a 8.1. 

pontban meghatározottakhoz képest - magasabb összegben is meghatározhat-
ja. E döntését január 30-áig meg kell hoznia. A döntése csak az adott évre ér-
vényes. 

 
10.22. A tag köteles az e pont 1., 6., 7. és 8. alpontja szerinti előirányzatot a költségve-

tésében teljes egészében biztosítani. 
 
10.23. A társulási hozzájárulást havi bontásban, külön felhívás nélkül a tárgyhónapot 

megelőző hónap 27-ig az OTP Bank Rt. Gyömrői fiókjánál vezetett 11742197-
15392017 számlaszámra kell átutalni. Késedelem esetén a mulasztó tag az ellá-
tás folyamatossága érdekében finanszírozó tagnak a tartozás összegére nézve, a 
késedelmes időszakra kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres 
összegét köteles megfizetni. 

 
10.24. Év közben a Tanács egyhangú döntésével pótbefizetést rendelhet el. A pótbefi-

zetés elrendelésének előfeltétele, hogy annak fedezetét minden tag képviselő-
testület előzetesen biztosítsa. 

 
10.25. Gyömrő Város Önkormányzata nem vállal felelősséget azért, ha a társult tag 

területén – a tag többletfinanszírozásának hiánya miatt – a jogszabály által 
megkövetelt szakmai létszámok nem állnak rendelkezésre. 

 
 
10.26. A feladatellátáshoz a társult önkormányzat által saját pénzeszközeikből beszer-

zett berendezési, felszerelési tárgyak tulajdonjoga a tagot illetik meg. Az intéz-
mény működése során (a társult képviselő-testület tagi jogviszonya fennállta 
alatt) keletkezett, a társulási hozzájárulásból kifizetett vagyonnövekmény an-
nak finanszírozásához való hozzájárulás arányában a tagok közös tulajdona. A 
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tagok a társulás megszűnése vagy a tagi jogviszony megszűnése esetén a Ptk. 
közös tulajdon megszűntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el. Nem jo-
gosult a vagyonnövekmény megváltására az a tag, akit a társulásból kizárnak. 

 
11. A társulás szervezete: 
 
11.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (Tanács). 
 
11.2. A Tanács 5 főből álló testület. 
 
11.3. A Tanácsban minden tagot 1 szavazat illet meg. 
 
 
11.4. A megválasztott képviselő a megválasztását követő első tanácsi ülésen köteles 

bemutatni a képviselőtestülete döntéséről szóló hiteles jegyzőkönyvi kivonatot. 
Ennek hiányában a képviselő nem szavazhat a Tanács ülésén.  

 
11.5. Jegyző vagy a tag polgármesteri hivatalának más szakértő dolgozója az ülésen 

csak tanácskozási joggal vehet részt. 
 

11.6. A tagsági jogviszony a polgármesteri (képviselői) ciklus időtartamáig, illetve a 
képviselői, polgármesteri jogviszony fennállásáig szól. A tagot az őt delegáló 
képviselőtestület indokolás nélkül bármikor visszahívhatja. 

 
11.7. A Tanács elnöke a Társulási Tanács által megválasztott polgármester vagy a 

képviselő-testület delegált tagja. A társulást az elnök, akadályoztatása esetén a 
Tanács legidősebb delegált tagja (korelnök) képviseli, s látja el az ülés összehí-
vásával kapcsolatos teendőket. Az elnök akadályoztatása esetén az ülést a Ta-
nács legidősebb jelenlévő tagja (jelenlévő korelnök) vezeti le.  

 
11.8. A Tanács munkájának elősegítésére Munkacsoportot hoz létre, melynek tagjait 

a társult önkormányzatok delegálják: intézményvezetőket, illetve a tagintéz-
mények szakmai vezetőit. (Intézmény hiányában a társult önkormányzatok ál-
tal delegált személyt.) 

 
11.9. A Munkacsoport tevékenységének alapvető szabályait saját ügyrendben szabá-

lyozza. 
 

10.) A Tanács működésének szabályai: 
 
10.1. A tanács akkor határozatképes, ha legalább a szavazatok többségével rendel-

kező képviselő jelen van. 
 
10.2. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább 

annyi képviselő igen szavazata szükség, amely meghaladja a jelenlévő képvise-
lők szavazatainak több, mint a felét. 

 
10.3. A Tanács szükség szerint ülésezik, de évente legalább négy ülést tart. A Tanács 

ülését az elnök köteles 5 napon belül 15 napos időközre összehívni, ha azt leg-
alább kettő tanácsi tag (delegált) írásban, a napirend és a tárgyalandó kérdések 
megjelölésével írásban kéri. 
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10.4. A Tanács e megállapodásból fakadó döntést igénylő kérdések mellett az Intéz-

ményt és a Társulást érintő bármely kérdést megtárgyalhat. 
 
10.5. Az ülést az elnök hívja össze a tárgyalandó napirendi pontok konkrét megjelö-

lésével és az előterjesztések megküldésével. Az ülés anyagát – amennyiben e 
megállapodás másként nem rendelkezik – úgy kell megküldeni, hogy azt a tag 
képviselőtestülete legalább az ülést megelőzően 5 nappal korábban megkapja. 
A meghívó és a tárgyalandó előterjesztések faxon vagy e-mailben is megküld-
hetők, amennyiben annak a taghoz történő megérkezése megfelelően bizonyít-
ható. 

 
10.6. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-

testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által erre megválasz-
tott személy írja alá. A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a 
közigazgatási hivatal vezetőjének. (Tt. 13. § (4) bek.) 

 
10.7. A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv elkészíttetéséről, s a közigaz-

gatási hivatal vezetőjének történő megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik. 
 
10.8. A Társulási Tagjai évente egy alkalommal - a jövő évi költségvetési koncepció 

készítés időszakában - beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulás műkö-
déséről, tevékenységéről. 

 
10.9. A Tanács a működésének részletes szabályait (Ügyrend) – e megállapodás ke-
retei között – maga állapítja meg. 
 
10.10. A Tanács ülésének összehívását a felügyeleti szerv is kezdeményezheti. 
 
11.) A társulás és az önkormányzatok  között megosztott feladatok: 
 
11.9. A gesztor önkormányzat és az intézményvezető az SZMSZ-nek és a költségve-

tés készítéséről és tartalmáról alkotott rendeletben foglaltaknak megfelelően 
elkészíti és benyújtja a tanácsnak az intézmény költségvetés tervezetét és zár-
számadását jóváhagyás céljából. Erről a társulási tanács határozatot hoz, me-
lyet a gesztor  

 önkormányzat beépíti a rendeleteibe. 
 
11.10. Az intézmény költségvetésének és zárszámadásának elfogadása, melyet köve-

tően a Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési, zár-
számadási rendeletével kerül megalkotásra azzal, hogy a társult képviselő-
testületek költségvetési rendeleteikben az általuk 8. pont szerint biztosítandó 
előirányzatot (társulási hozzájárulás) kötelesek szerepeltetni. Az intézményi 
költségvetések év közbeni módosítása esetén azonos eljárási rend irányadó. 
 

11.11. Az intézmény működésének ellenőrzése. A Társulási Tanács beszámoltathatja 
az Intézmény vezetőjét az Intézmény helyzetéről, működésével kapcsolatos in-
tézkedésekről vagy azok elmulasztásáról. Szükség esetén a fenntartói jogok 
gyakorlására jogosult más szervhez fordul és kéri annak intézkedését. 
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11.12. A Társulási Tanács éves programban határozza meg a belső ellenőrzési 
szempontokat és célokat. 
 

12.) Az Intézmény pénzügyi helyzetéről a Gyömrő Város Önkormányzatának jegy-
zője, illetve az Intézmény vezetője félévente tájékoztatja a Társulási Tanácsot.  

 
13.) A társulási megállapodás jóváhagyásának, módosításának, meg-

szűntetésének, a csatlakozáshoz való hozzájárulásnak és a megálla-

podás felmondásának általános szabályai 

 
13.1. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének (külön-külön) 

minősített többséggel hozott döntése szükséges: 
 

a) a megállapodás jóváhagyásához; 
b) a megállapodás módosításához; 
c) a megállapodás megszüntetéséhez; 
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. (Tt. 4. § (1) bek.) 

 
13.2. A megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás bármely 

tagja kezdeményezheti. A képviselő-testületek a megállapodás módosításáról, 
megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számí-
tott hatvan napon belül kötelesek dönteni. (Tt. 5. §) 

 
13.3. Az ilyen döntésekről szóló határozat(ok) hiteles jegyzőkönyvi kivonatát a tagok 

soron kívül kötelesek megküldeni a Gyömrő Városi Polgármesteri Hivatalba. A 
döntés hatályosságának napja az a nap, amikor a kérdésben az utolsónak döntő 
képviselőtestület határozatot hoz. Az utolsó jegyzőkönyvi kivonat beérkeztét 
követően a Tanács elnöke írásban ismerteti a tagokkal a szavazás eredményét 
(döntést) és annak hatálybalépésének napját. A döntésre addig nem lehet hi-
vatkozni, amíg az összes tag, írásban nem értesült az eredményről. 

 
14.) A megállapodás módosítása: 
 
14.1. A tag a módosításról szóló javaslatát (a képviselőtestület határozatába foglal-

tan) írásban küldi meg a Tanácsnak. A javaslat megküldése a Tanács összehí-
vására vonatkozó indítványnak minősül. Az elnök a módosítási javaslat kéz-
hezvétele után a tárgyalandó napirendi pont(ok) megjelölésével és a módosítá-
si javaslat egyidejű megküldésével 15 napos időközzel haladéktalanul összehív-
ja a Tanács ülését úgy, hogy az előterjesztést a tag képviselőtestület a Tanács 
ülése előtt legalább 5 nappal korábban megkapja. Az anyag faxon vagy e-
mailben is megküldhető, amennyiben annak a taghoz történő megérkezése 
megfelelően bizonyítható.  

 
14.2. Amennyiben a szabályszerűen összehívott tanácsi ülés határozatképtelen, vagy 

a Tanács a javaslatot határozatával nem támogatja, a módosítási javaslatot el-
vetettnek kell tekinteni.  
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14.3. A Tanács ülésén a módosítási javaslatot előterjesztő tag képviselője ismerteti a 

javaslatot. Részletesen megindokolja annak fontosságát, célszerűségét és hasz-
nosságát. Az Intézményt közvetlenül érintő kérdésben az intézményvezetőnek, 
a gazdálkodást érintő kérdésben pedig a Gyömrő Város Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatalának Költségvetési és Gazdálkodási Iroda vezetőjének is le-
hetőséget kell adni véleményének kifejtésére. A javaslatról a Tanács döntést 
hoz. 

 
14.4. A tag képviselőtestületek csak a Tanács támogató határozatának ismeretében 

határozhatnak a módosítási javaslatról. A javaslatot minden tag képviselő-
testület a legközelebbi ülésén, de legfeljebb 30 napon belül (kivéve a nyári szü-
netet) köteles megtárgyalni és arról érdemi (támogató vagy ellenző) döntést 
hozni. A Tanács által már megtárgyalt és támogatott módosítási javaslathoz a 
tagok részéről további módosítást nem lehet tenni. 

 
15.) A társulás megszűnése: 
 

Jelen társulási megállapodás - a társulás - megszűnik: 
 

a.) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését (kö-
zös megegyezés), 

b.) amennyiben a tagok száma kettőre csökken, 
e.) bíróság jogerős döntése alapján, 

 
16.) A társuláshoz történő csatlakozás: 
 
16.1. A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag a Monor és térsége 

Többcélú Önkormányzati Társulás településeinek képviselő-testületeinek ré-
szére teszik lehetővé. 

 
16.2. A csatlakozni szándékozó tag köteles (határozattal) nyilatkozni arról, hogy 

- a társulási megállapodás tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára 
maradéktalanul kötelezőnek ismeri el, 

- a fenntartás finanszírozásához biztosítja a rá eső pénzügyi eszközöket és vál-
lalja a költségek - így az esetlegesen felmerülő többletköltségek - viselését, 

- elfogadja a társulás céljait, 
- hatékonyan kíván közreműködni a szociális és gyermekvédelmi kötelező ön-

kormányzati feladatok költségkímélő megvalósításában, 
 - mely (jövőbeli) időponttól kezdődően kíván csatlakozni a társuláshoz 
 

16.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat a nyilatkozatát tartalmazó határoza-
tát megküldi a Tanácsnak. Az eljárási rendre a 14. pont (módosítás) rendelkezései 
megfelelően irányadók azzal, hogy a Tanács elnöke egyidejűleg köteles előterjesz-
tést készíteni a megállapodásnak a belépő tag csatlakozása esetére történő megfele-
lő módosítására (különös tekintettel a 9.2 és 9.3 pontokra) is. A csatlakozásról a 
tag képviselőtestületek csak e módosító javaslat elfogadásával egyidejűleg dönthet-
nek érvényesen. 
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16.4. Az év közben történt csatlakozás esetében a csatlakozó tagot időarányosan ter-
helik a tagsággal járó kötelezettségek. 

 
17.) A megállapodás felmondása: 
 
17.1. A társulási megállapodást a tag képviselő-testület a naptári év utolsó napjával 

(december 31.) felmondhatja. A felmondásról szóló – a 13.1. pont szerinti meg-
határozott szavazataránnyal hozott - döntést a képviselő-testület legalább há-
rom hónappal korábban (szeptember 30.) köteles meghozni és a társulás tagja-
ival közölni. Ilyen esetben a felmondáshoz a többi képviselőtestület jóváhagyá-
sa nem szükséges. 

 
17.2. A megállapodás év közbeni (év közbeni időpontra nézve történő) felmondásá-

hoz a társult képviselőtestületek mindegyikének (külön-külön) a 13.1. pont sze-
rinti szavazati aránnyal meghozott jóváhagyó döntése szükséges. 

 
18.) A tag kizárása: 
 
18.1. A társult képviselőtestületek több mint a fele (legalább 3) (külön-külön) minő-

sített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával (december 
31.) fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-testületet (tagot), 
amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének a Tanács elnökének ismé-
telt, írásos felhívására határidőben nem tett eleget. (Tt. 4. § (3) bek.) A kizárási 
javaslatot a Tanács elnöke készíti elő. A Tanács a kizárási javaslatot határozat-
tal véleményezi. A tanácsi döntés meghozatalában a kizárásra javasolt tag kép-
viselője nem szavazhat. Az eredményt az ő figyelembevétele nélkül kell megál-
lapítani. 

 
18.2. Fontos oknak minősül különösen, ha: 

 
- a tag a társulási hozzájárulás esedékes havi összegét határidőben nem utal-

ja át és az ismételt elnöki felhívás utáni 3 hónapon belül újra késedelembe 
esik, 

- a tag a Tanács döntését nem (vagy nem teljes egészében) hajtja végre, 
- a tag képviselőtestület az intézmény zavartalan működéséhez szükséges 

döntési - rendeletalkotási, határozathozatali - kötelezettségének nem tesz 
eleget, 

- a tag a társulás döntéshozatali mechanizmusát szándékosan akadályozza és 
az erre vonatkozó ismételt elnöki felhívás ellenére is folytatja ilyen tevé-
kenységét. 

 
18.3. Az év közbeni (de év végével hatályosuló) kizárás a kizárt tagot nem mentesíti a 

8. pont szerinti társulási hozzájárulás egész évre történő megfizetésének köte-
lezettsége és a megállapodásból egyébként következő kötelezettségeinek teljesí-
tése alól. 

 
18.4. A meghozott kizárási határozatokra megfelelően alkalmazni kell a 13.3. pont 

szerinti eljárást. 
 
19.) Ha a tag a társulásból kiválik (felmondás, kizárás) vagy a 8.12. pont szerinti 

többletfinanszírozását megszünteti, a tag köteles a telephelyén foglalkoztatott 
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gondozót (tekintettel a kötelező önkormányzati feladat-ellátási kötelezettségre) 
átvenni, továbbfoglalkoztatásáról gondoskodni vagy a gondozót felmentésével 
kapcsolatos terhekért helytállni. 

 
20.) A Társulás, a Tanács és a Munkacsoport, valamint a Tanács elnökének admi-

nisztratív feladatait Gyömrő Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala lát-
ja el. 

 
21.) A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a 

képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati 
akarattal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg aláírják. 

 
22.) A társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodás-

ból eredő, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket 
elsősorban tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. A tárgyalások 
eredménytelensége esetén a vitás kérdés(ek)ben a bíróság dönt. 

 
23.) A tagok elfogadják, hogy e megállapodásból közvetlenül vagy közvetve keletke-

ző, őket terhelő finanszírozási összeg késedelmes megfizetése vagy nemfizetése 
esetén Gyömrő Város Önkormányzata az általa teljesített finanszírozási össze-
get peres úton, a polgári jogi szabályok szerint érvényesítheti. 

 
24.) A társulás ellenőrzése: 
 

A társulás tagjai kölcsönösen rögzítik, hogy a költségvetési beszámolót meg-
előzően -4 tagú, a pénzügyi bizottsági elnökökből álló ellenőrzési bizottság út-
ján- pénzügyi ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a tanácsnak s a 
bizottsági elnökök saját képviselő-testületüknek beszámolnak. 

 
 
25.) Jelen megállapodás (mint a társulást létrehozó megállapodást) akkor lép ha-

tályba, amikor a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyike (kü-
lön-külön) minősített többséggel (Tt. 4. § (1) bek. b.) pont) hozott határozatá-
val azt elfogadta, és az új működési engedély jogerőssé vált. Az erről szóló hite-
les jegyzőkönyvi kivonatokat a Gyömrő Városi Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalba kell a döntést követő 15 napon belül megküldeni. Az utolsó jegyző-
könyvi kivonat beérkezését követően a Tanács elnöke állapítja meg a hatályba-
lépés napját és erről értesíti a társult tagokat.  

 

Gyömrő, 2008. február 11.  
 
 Gyömrő Önkormányzat Vecsés Önkormányzat 
 Polgármestere Polgármestere 
 
 
 Maglód Önkormányzat Ecser Önkormányzat 
 Polgármestere Polgármestere 
 

Monor Város Önkormányzat 
Polgármestere 
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Jelen megállapodás a működési engedély jogerőssé válásától lép hatályba. 
 
A Megállapodásokat a tagok az alábbiak szerint hagyták jóvá: 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
................. számú határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 ………….számú határozat 
 
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
……………. számú határozata 
 
Ecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…………….  számú határozat 
 
Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…………….számú határozat 
 
 
 
Gyömrő, 2008.  ………………………… ….. 
 
 
 
 

…………………………………….. 
         elnök 

 
Takács Mária jegyzı: 
Tekintettel arra, hogy Gyömrı és környéke támogató Szolgálat és Házi segít-
ségnyújtás Mikrotérségi Társuláshoz kapcsolódóan a Gyömrıiek nem tudnak 
szerzıdést kötni a Kolping Támogató Szolgálattal, akik Vecsésen a támogató 
feladatot látják el, ezért a társulási megállapodásból kikerült és ennek megfele-
lıen kell a határozati javaslatról dönteni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

23/2008.(II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyömrı és 
környéke Támogató Szolgálat Házi segítségnyújtás Mikrotérségi Tár-
sulás megállapodását azonnali hatállyal felmondja és ennek alapján 
kilép a támogató szolgáltatás szakfeladat vonatkozásában, mely fel-
adatot önállóan a hatályban lévı szerzıdés alapján a Kolping Támo-
gató Szolgálat – Vecsés látja el Vecsés közigazgatási területén. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a társulás tagjait értesítse a Képviselı-

testület döntésérıl. 
 
Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs a rendkívüli ülést bezárja 16.30-kor 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
Szlahó Csaba       Takács Mária 
Polgármester         jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Vadas Vilmosné 


