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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 3/2012. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2012. január 31-én (kedden) 16.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott rendkívüli ülésérıl 
 

Jelen vannak: 
Szlahó Csaba polgármester, Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, 
Oláh László, Szabó Attila képviselık  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Kecskeméti Róbert szakértı, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Harazin 
István Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetı igazgató, Háda Attila 
Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. projektmenedzser 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy 
a 11 fıs Képviselı-testületbıl 7 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. Dr. 
Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Saska Istvánné és Tábori Ferenc képviselık jelezték, hogy 
egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ülésen. A Képviselı-testület ülését 
megnyitom. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

20/2012. (I.31.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
1. Napirendi pont: 
Javaslat a Maglód és Környéke közösségi ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás Társulási 
megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. Napirendi pont: 
Javaslat Gyömrı Város Önkormányzatával Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 
vonatkozó szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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3. Napirendi pont: 
Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési megállapodás megkötésére 
irányuló szándéknyilatkozat kiadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. Napirendi pont: 
Javaslat a VFC és a Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. kérelmének elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
5. Napirendi pont: 
Javaslat az útépítésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Javaslat a Maglód és Környéke közösségi ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás Társulási 
megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Maglód és Környéke közösségi ellátásra Mikrotérségi Intézményi 
Társulás Társulási megállapodásának módosítására azért kerül sor, mert a törvényi észrevételeket 
érvényesítenünk kell. Azt kellett benne módosítanunk, hogy a munkáltatói jogokat nem a gesztor 
önkormányzat, hanem a fenntartott intézmény vezetıje gyakorolja. 
 
Hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

21/2012. (I.31.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a határozat 
mellékletét képezı Maglód és Környéke közösségi ellátására Mikrotérségi 
Intézményi Társulás egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási 
Megállapodását. 

 
2.) A képviselı-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az önkormányzat 

nevében írja alá a Társulási Megállapodást. 
 
3.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésérıl 

értesítse a Maglód és Környéke közösségi ellátására Mikrotérségi Intézményi 
Társulás Elnökét. 

 
Határid ı: azonnal,  

értesítésére: a döntést követı 5. nap 
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a megállapodás aláírására: az utolsó tag önkormányzat képviselı-
testületi kivonatának beérkezését követı 5. nap 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. Napirendi pont: 
Javaslat Gyömrı Város Önkormányzatával Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 
vonatkozó szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó szerzıdés 
megkötése számunkra kedvezı, hiszen eddig a túlórákat teljes mértékben mi finanszíroztuk, a 
szerzıdés megkötése után a hat túlórából négyre pénzt tudunk lehívni.  
 
Hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

22/2012. (I.31.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 

határozat mellékletét képezı Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló 
megállapodást. 

 
2.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 

írja alá a Társulási Megállapodást. 
 
3.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésérıl 

értesítse Gyömrı Város Önkormányzatát. 
 

Határid ı: azonnal,  
értesítésre és a megállapodás aláírására: a döntést követı 5. nap 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. Napirendi pont: 
Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési megállapodás megkötésére 
irányuló szándéknyilatkozat kiadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével már korábban is adtunk 
be Üllıvel és Monorral közösen pályázatot, amely a tavalyi évben zárult le, és amelynek 
keretében 15 megváltozott munkaképességő embert sikerült foglalkoztatnunk 15 millió forint 
állami támogatás mellett. Ez most egy újabb lehetıség, amihez szándéknyilatkozatot kellene 
kiadni, hogy ezt támogatjuk és részt veszünk az együttmőködésben. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: OKJ-s biztonsági ır és takarító képzésre lehet pályázni. Mi 5 fı 
takarítót kértünk. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

23/2012. (I.31.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 

együttmőködési megállapodást ír alá az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével, a 
Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerı-piaci programok támogatása – 
Közép-magyarországi Régió c. pályázati felhívás, TÁMOP-1.4.1-11/2 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódóan, annak érdekében, hogy a pályázati célt közös 
együttmőködéssel valósítsák meg. 

  
2.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 

írja alá az elıterjesztés mellékletét képezı szándéknyilatkozatot. 
 
3.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésérıl 

értesítse az  Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületét. 
 

Határid ı: azonnal,  
értesítésre és a megállapodás aláírására: a döntést követı 5. nap 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. Napirendi pont: 
Javaslat a VFC és a Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. kérelmének elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztésben szerepel a VFC és a Sportakadémia 2011. évi 
támogatásának mértéke. A 2012. évi költségvetés elfogadásáig kérik a Képviselı-testület 
hozzájárulását, hogy a február havi mőködésükhöz szükséges összegeket megkaphassák, ami a 
VFC esetében 2,7 millió, a Sportakadémia esetében 1,5 millió forint. A felnıtt csapatot most 
teljesen újra kellett rendezni. Járt nálam Földvári Tibor, a VFC elnöke, aki elmondta, hogy 
komoly erısítésekre szánta el magát a klub, aminek többletköltségéhez az Önkormányzat által 
nyújtott 16-16 millió forinton felül igyekeznek egyéb forrásokat bevonni. Azon dolgoznak, hogy 
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ne essenek ki az NB-II-bıl. A Sportakadémia az átmeneti gazdálkodás miatt igényt tart az 1,5 
millió forintra, hiszen a mőködéséhez erre nagy szüksége van. 
 
Szabó Attila képviselı: azok az összegek, amiket most kérnek, azok a 2012. évi támogatásukból 
levonásra kerülnek? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: igen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: erre azért van szükség, hogy amíg nincs elfogadott költségvetésünk, 
addig is tudjanak mőködni. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: azt lehet tudni, hogy egy évben mennyi pénzbıl 
gazdálkodnak? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 45-50 millió forint a VFC teljes gazdálkodási költsége, de nem 
tudom pontosan, mert nekünk azzal az összeggel kell elszámolniuk, amit tılünk kapnak. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: ez azt jelenti, hogy kb. 50 %-ban járulunk hozzá a 
támogatásukhoz? 
 
Szlahó Csaba polgármester: az önkormányzat kb. 70 %-ban járul hozzá a mőködésükhöz. 
Az új támogatási rendszer alapján a VFC-nek mindent el kell követnie, hogy a vállalkozók 
társasági adójuk 70 %-át felajánlják. Ez a vállalkozásoknak is megéri, hiszen amellett, hogy nem 
az államnak fizeti ki ezt az összeget, hanem egy sportegyesületet támogat, amellett az adó 10 %-a 
megmarad neki. Ráadásul a támogatásra felajánlott összeget jóváírhatja az adózás elıtti 
eredménybıl. A kézilabdások és a labdarúgók is igyekeznek megkeresni a vállalkozásokat, 
hiszen ezek a támogatások az utánpótlástól az infrastruktúra fejlesztésig sok mindenre 
felhasználható.  
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a VFC éves gazdálkodási kerete 50 millió forint, ami az 
NB-II. csapatok szintjén egy elég alacsony költségvetést jelent, vannak olyan csapatok, akik 
dupla ennyibıl mőködnek. 
Ahogy Polgármester úr is említette már, tavaly nyár óta életbe lépett a sport támogatás új 
lehetısége, amit a kézilabdások nagy erıkkel próbálnak kihasználni, ezáltal közel 10 millió forint 
támogatást sikerült összegyőjteniük. 
Van egy olyan tervünk, hogy a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolában szeretnénk a külsı 
kézilabdapályát csarnokkal lefedni, erre a célra is fel lehet használni ezeket a támogatásokat. A 
holnapi napon 10 órakor tartunk egy tájékozódó megbeszélést ezzel kapcsolatban, ahol 
informálódunk, hogy mi az, amit az Önkormányzatnak kell biztosítani és mi az, amit a 
vállalkozók pénzébıl meg tudunk valósítani. 
 
Pável Béla alpolgármester: Földvári Tibor elmondta, hogy úgy próbálják megoldani az anyagi 
problémáikat, hogy hat játékost elküldenek, lecsökkentik az NB-II-es keretet, az ifibıl két fiatalt 
bıvítenek, tehát tizennyolc fıs kerettel kezdik el a bajnokságot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az „A” változatú 
határozati javaslat elfogadását. 
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24/2012. (I.31.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Vecsési Futball Club részére a február havi mőködési költségeik 
fedezetéhez szükséges 2,7 millió Ft, azaz kettımillió-hétszázezer forint összeget az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. részére a február havi mőködési 
költségeik fedezetéhez szükséges 1,5 millió Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összeget 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

 
3. A támogatási összegek biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.  
 
Határid ı:  azonnal,  

az értesítés kiküldésére a döntést követı 15 napon belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyzı 

 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Vighné Bárány Tímea 
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A 21/2012. (I.31.) határozat melléklete 
 

M E G Á L L A P O D Á S  
a Maglód és környéke közösségi ellátására 

Mikrotérségi Intézményi Társulásról 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

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 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 szerint közösségi ellátás szenvedélybetegek körében feladatainak közös 
megvalósítására. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 57. § (1) 
bekezdés g) pontja szerinti közösségi ellátás, mint szociális alapszolgáltatás törvényi 
feladatainak közös ellátásában és a mőködési engedély jogerıssé válásától, határozatlan 
idıtartamra, 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: 

� Maglód Város Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: gesztor 
önkormányzat) 
(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.) 
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 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 gyakorlati 
érvényesítésével, a társult önkormányzatok közös érdekő feladatainak célszerőbb, 
gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósításával, a polgároknak nyújtott 
közszolgáltatásaik színvonalának 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 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 kötelezıen 
ellátandó önkormányzati feladatokat nem (vagy nem teljes egészében) látja el a tag 
önkormányzat területén, a tag önkormányzatnak más módon kell gondoskodnia a 
kötelezı feladat ellátásáról. 

 5. A társulás feladatköre: 

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

5.2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (közösségi ellátás szenvedélybetegek 
körében), azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására kijelölt önkormányzat: Maglód Város 
Önkormányzata 2234 Maglód, Fı u. 12. 

 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. 

 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. 
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 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 Telephelyei és összes ellátási területei: 

� Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat; 
Nevelési Tanácsadó; Bölcsıde és Gyermekközpont 
2230 Gyömrı, Tompa M. u. 21. 

� Üllı Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, 
Óvoda és Központi Rendelı Többcélú Közös Igazgatású Intézmény 
2225 Üllı, Ócsai út 8. 

� 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 önkormányzati feladat ellátása.  

 6.11. Az Intézmény államháztartási besorolása: 

a) Alapítója szerint: helyi önkormányzati költségvetési szerv. 
[az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:  Áht.) 
88. § (1) bekezdés b) pont; az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009.(XII. 19.)Korm. rendelet (a továbbikban Ámr.) 8. § (3) bekezdés c) pont] 

b) Gazdálkodási jogköre szerint: önállóan mőködı költségvetési szerv. 
[Ámr. 8/A. §, 9. § (3) bekezdés]  

Gazdálkodási és pénzügyi feladatait Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala látja el. Errıl a gesztor intézmény és a gesztor önkormányzat 
gazdálkodási megállapodása 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 egyszemélyi vezetés alatt mőködik. Az Intézmény vezetıjét (a 
vonatkozó jogszabályok szerint) a mikrotérségi társulási Tanács (a továbbiakban: 
Tanács) nevezi ki és menti fel. Az intézményvezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat 
a Tanács Elnöke gyakorolja. 

Az Intézmény vezetıje a Megállapodás hatályba lépésekor: Gottl Aranka . 

 6.15. Az Intézmény dolgozóit a vezetı nevezi ki. Az Intézmény közalkalmazotti jogállású 
dolgozói felett a munkáltatói jogokat az Intézmény vezetıje gyakorolja. 

 6.16. Az Intézmény az alábbi szövegő hivatalos bélyegzıket használhatja: 
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Maglód Városi Önkormányzat 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 

(Közösségi ellátás) 
2234 Maglód, Fı u. 24. 

Telefon/Fax: 29/325-156. 

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

 6.18. Az Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (SZMSZ) a gesztor település 
önkormányzata fogadja el, a Tanács hagyja jóvá. Az SZMSZ-t a hatályos jogszabályok 
és e megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével az intézményvezetı készíti el. 

 7. Az Intézmény elhelyezése: 

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

 7.2. Az Intézmény telephelyeit és ellátási területét 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 
vagyonkimutatás és leltár a jelen Megállapodás 1. számú függeléke). 

 7.4. A feladatok helyben történı hatékony ellátása érdekében a tagintézmény 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 foglaltak szerinti 
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 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 elıirányzatnak az állami támogatáson felüli mértékéig – társulási 
hozzájárulást kötelesek fizetni. 

 8.2. 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 forrásból és részben a Monor és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (a továbbiakban: MT TÖKT) – mint a 
tevékenység szervezı koordinátora – által igényelt kiegészítı normatív támogatásból. 

 8.2.  

8.38.3.8.3.  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 elszámolnak Maglód Város 
Önkormányzatával és a különbözetet az alábbi idıpontokban rendezik: 
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június 30-ai állapot szerint............................................................. augusztus 15-éig, 
szeptember 30-ai állapot szerint ........................................................október 31-éig, 
december 31-ei elızetes állapot szerint ......................................... december 31-éig, 
december 31-ei végleges állapot szerint ...........tárgyévet követı év március 15-éig. 

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

 8.5.8.4.      A A MT TÖKT a feleket írásban értesíti a kiegészítı normatív támogatás 
mértékérıl. 

 8.6.8.5       A dologi kiadásokat a társult felek közigazgatási területükre vonatkozólag az 
önkormányzatok egyéb forrásaiból finanszírozzák. A dologi kiadások mértékét minden 
szervezeti egység az illetékes önkormányzatokkal egyetértésben saját maga határozza 
meg. A gesztor intézmény költségvetése teljes körően – a társult települések 
vonatkozásában is – tartalmazza a személyi juttatásokat és járulékait, valamint a dologi 
kiadásokat.  

Az intézmény költségvetése Maglód Város Önkormányzat éves költségvetési 
rendeletébe épül be. Az intézmény vezetıje a mindenkori hatályos költségvetési 
szervek 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 pénzeszközeikbıl 
beszerzett berendezési, felszerelési tárgyak tulajdonjoga változatlanul a társult 
önkormányzatot illeti meg. 

  

 

 

8.6.8.8.A 7.3. pont szerinti helyiség rendeltetésszerő használatához szükséges infrastruktúra, 
berendezési és felszerelési tárgyak beszerzésérıl, karbantartásáról és pótlásáról, a 
helyiséghasználathoz kapcsolódó közüzemi költségekrıl, illetve a közösségi ellátás 
munkájához kapcsolódó dologi kiadásokról a saját költségvetésük terhére a tagok 
maguk gondoskodnak.  

8.11. 8.9. A tag köteles az e pont 1., 6., 7. és 8. alpontjai szerinti elıirányzatot a költségvetésében 
teljes egészében biztosítani. 

8.12.8.10. A társulási hozzájárulást a 8.3. pontban foglaltak szerint, külön felhívás nélkül 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 finanszírozó tagnak a tartozás összegére nézve, a 
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késedelmes idıszakra kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegét 
köteles megfizetni. 

8.13.8.11. Év közben a Tanács egyhangú döntésével pótbefizetést rendelhet el. A pótbefizetés 
elrendelésének elıfeltétele, hogy annak fedezetét minden tag képviselıtestület 
elızetesen biztosítsa. 

8.14.8.12. _______________ Maglód Város Önkormányzata nem vállal felelısséget azért, ha a 
társult tag területén – a tag többletfinanszírozásának hiánya miatt – a jogszabály által 
megkövetelt szakmai létszámok nem állnak rendelkezésre. 

 8.13. 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) 
keletkezett, a társulási hozzájárulásból kifizetett vagyonnövekmény annak 
finanszírozásához való hozzájárulás arányában a tagok közös tulajdona. A tagok a 
társulás megszőnése vagy a tagi jogviszony megszőnése esetén a Ptk. közös tulajdon 
megszőntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el. Nem jogosult a 
vagyonnövekmény megváltására az a tag, akit a társulásból kizárnak. 

9.9. 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 
bemutatni 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 
képviselıtestület 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 legidısebb 
delegált tagja (korelnök) képviseli, s látja el az ülés összehívásával kapcsolatos 
teendıket. Az elnök akadályoztatása esetén az ülést a Tanács legidısebb jelenlévı 
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 szabályozza. 

 10. A Tanács mőködésének szabályai: 

 10.1. A Tanács akkor határozatképes, ha legalább a szavazatok többségével rendelkezı 
képviselı jelen van. 
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 10.2. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi 
képviselı igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévı képviselık 
szavazatainak több mint a felét. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 

 10.3. A Tanács szükség szerint ülésezik, de évente legalább három 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 Kormányhivatal kezdeményezésére. 

[Tt. 13. § (3) bek. c-d) pontok] 

 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 legalább az ülést 
megelızıen 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 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 Kormányhivatal vezetıjének 
(Tt. 13. § (4) bek.). 

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

 10.8. A társulási tanács tagjai évente egy alkalommal 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 
önkormányzat 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 
költségvetési rendeleteikben az általuk a 8. pont szerint biztosítandó elıirányzatot 
(társulási hozzájárulást) kötelesek szerepeltetni. Az intézményi költségvetések év 
közbeni 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 
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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 és szakmai helyzetérıl az Intézmény vezetıje a tárgyévet követı év 
március 31-éig 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) 
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. (Tt. 4. § (1) bek. 

 13.2. A megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja 
kezdeményezheti. A képviselıtestületek a megállapodás módosításáról, 
megszüntetésérıl vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétıl számított 
hatvan 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 utolsónak 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 egyidejő 
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 elvetettnek 
kell tekinteni.  

 14.3. A Tanács ülésén a módosítási javaslatot elıterjesztı tag képviselıje ismerteti a 
javaslatot. Részletesen megindokolja annak fontosságát, célszerőségét és 
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hasznosságát. Az Intézményt közvetlenül érintı kérdésben az intézményvezetınek, a 
gazdálkodást érintı kérdésben pedig a Maglód Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatala jelenlévı képviselıjének is lehetıséget kell adni véleményének kifejtésére. 
A javaslatról a Tanács döntést hoz. 

 14.4. A tag képviselıtestületek csak a Tanács támogató határozatának ismeretében 
határozhatnak 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 által 
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 
megegyezés), 

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 MT TÖKT településeinek 
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 vállalja a 
költségek – így az esetlegesen felmerülı többletköltségek – viselését, 

� elfogadja a társulás céljait, 

� hatékonyan kíván közremőködni a szociális és gyermekvédelmi kötelezı 
önkormányzati feladatok költségkímélı megvalósításában, 

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

 16.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat a nyilatkozatát tartalmazó határozatát megküldi a 
Tanácsnak. Az eljárási rendre a 14. pont (módosítás) rendelkezései megfelelıen 
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 terhelik a 
tagsággal járó kötelezettségek. 

 17. A megállapodás felmondása: 
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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 képviselı-testület legalább három hónappal korábban (szep-tember 30ig) 
köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. Ilyen esetben a felmondáshoz a többi 
képviselıtestület jóváhagyása nem 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 kötelezettségének a Tanács elnökének ismételt, írásos 
felhívására határidıben nem tett eleget (Tt. 4. § (3) bek.). A kizárási javaslatot a 
Tanács elnöke 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 Tanács döntését nem (vagy nem teljes egészében) hajtja végre, 

� a tag képviselıtestület az intézmény zavartalan mőködéséhez 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 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 következı 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 önkormányzati feladat-ellátási kötelezettségre) 
átvenni, továbbfoglalkoztatásáról gondoskodni vagy a közalkalmazott felmentésével 
kapcsolatos terhekért helytállni. 

 20. A Tanács, a Munkacsoport és annak elnökének adminisztratív feladatait Maglód 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 tárgyalásos 
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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 keletkezı, ıket 
terhelı finanszírozási összeg késedelmes megfizetése vagy nemfizetése esetén – 
amennyiben a 8.4. pontban foglalt azonnali beszedési megbízás nem vezet eredményre – 
Maglód 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 beszámolót megelızıen – a tag 
önkormányzatok pénzügyi bizottsági 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 többséggel 
(Tt. 4. § (1) bek. b) pont) hozott határozatával azt elfogadta és az új mőködési engedély 
jogerıssé vált. Az errıl szóló hiteles jegyzıkönyvi kivonatokat Maglód Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába kell a döntést követı 15 napon belül megküldeni. 
Az utolsó jegyzıkönyvi kivonat beérkezését követıen a Tanács elnöke állapítja meg a 
hatálybalépés napját és errıl értesíti a társult tagokat. 

Maglód, 2012. ___________________ 

 ………………..………………………….. ………………..………………………….. 
 Maglód Város Önkormányzat Gyömrı Város Önkormányzat 
 Polgármestere/Alpolgármestere Polgármestere/Alpolgármestere 

 ………………..………………………….. ………………..………………………….. 
 Üllı Város Önkormányzat Vecsés Város Önkormányzat 
 Polgármestere/Alpolgármestere Polgármestere/Alpolgármestere 

 ………………..………………………….. 
 Ecser Község Önkormányzat 
 Polgármestere/Alpolgármestere 
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Z Á R A D É K  

Jelen módosított és egyéges szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás akkor lép hatályba, 
amikor a társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyike (külön-külön) minısített 
többséggel (Tt. 4. § (1) bek. b) pont) hozott határozatával azt elfogadta. Az errıl szóló hiteles 
jegyzıkönyvi kivonatokat Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába kell a döntést 
követı 15 napon belül megküldeni. Az utolsó jegyzıkönyvi kivonat beérkezését követıen a 
Tanács elnöke állapítja meg a hatálybalépés napját és errıl értesíti a társult tagokat. 

A Megállapodást a tagok az alábbiak szerint hagyták jóvá: 

� 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 

Hatálybalépés napja: 2012. ______________ hó ____ nap. 

 __________________________ 
 elnök 
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A 22/2012. (I.31.) határozat melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS  
 

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 
 
 
A megállapodás létrejött  
 
az  Gyömr ı Város Önkormányzat 
 2230 Gyömr ı, Szabadság tér 1. 
 képviseletében: Gyenes Levente polgármester 
 adószám: 15392017-2-13 
 számlavezet ı bank és számlaszám: OTP Bank Rt. Gyömr ıi Fiókja 11742197-
15392017 
 
valamint  

Települési önkormányzat neve: 
Cím: 
képviseletében:  
adószám:  
számlavezet ı bank és számlaszám:  

között. 
 

I. 
 
A megállapodás résztvev ıi 
 
1. Gyömrı Város Önkormányzat 

Tevékenysége a jelen megállapodás keretében: pedagógia szakszolgálati 
tevékenység – ezen belül logopédiai fejlesztés – biztosítása a társult település 
számára. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzata 

Tevékenysége a jelen megállapodás keretében: logopédiai ellátást igénybe vevı 
önkormányzat. 

 
A pedagógiai szakszolgálati szolgáltatásokat szerve zı, megvalósító, szakmailag koordináló 

intézmény (továbbiakban intézmény): 

 

Bölcs ıde és Gyermekközpont 
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2230. Gyömr ı, Tompa utca 21. 

Képviseli: Dobossyné Molnár Veronika 

Megbízott szakmai vezet ı: Büki László 

 

A feladatellátás területe:  
Vecsés Város Önkormányzat közigazgatási területe 

 
II. 

 
A megállapodás célja , hogy Gyömrı Város Önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 21. és 34. §-ában meghatározott, szabályozott pedagógiai 
szakszolgálati feladatokat - logopédiai ellátás - kistérségi szinten magasabb színvonalon 
lássák el, közelebb hozzák az ellátottakhoz a pedagógiai szakszolgáltatásokat. 
 

 

A megállapodás tartalma 

 

A települési önkormányzatok képviselı-testületei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 31. §-ában 
meghatározott, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010 (I. 19.) OKM rendeletben szabályozott 
pedagógiai szakszolgálati feladatokat közösen szervezik meg.  

 

Gyömrı Város Önkormányzat a közoktatási törvény 34.§ (1) bekezdés az e) pontjában foglalt logopédiai ellátás 
szakmai koordinációját a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által kötött 
együttmőködési megállapodás és jelen feladatellátási megállapodás alapján látja el. 

 

 

A feladatellátás tartalma 

 

A logopédiai ellátás területén 

Az intézmény által foglalkoztatott logopédusok a települések óvodáiban, iskoláiban látják el feladataikat, 
szoros együttmőködésben az óvoda / iskola vezetıjével, tantestületével. 

• logopédiai szőrés 
- az intézmények igényei alapján a nagycsoportos (kiemelt korcsoport) gyermek 

szőrése: tárgyév július 15-ig 
- az intézmények igényei alapján meghatározott gyermekek szőrése: tárgyév július 

15-ig 
- az intézményben tanév közben jogviszonyt létesítı és a kiemelt korcsoportba 

tartozó ill. intézményi kérésre vizsgálandó gyermekek szőrése: folyamatos 
• egyéni írásos szakvélemény készítése a fejlesztésre szoruló gyermekekrıl, 
• logopédiai szolgáltatás megszervezése, foglalkozások megtartása, 
• havonként kimutatás készítése a teljesített foglalkozási napokról (1. számú melléklet), 
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• félévenként írásos beszámoló készítése a feladatellátásról intézményenkénti bontásban. 
 

III.  

 

A feladatellátás feltételrendszere 

 

3.1. A társult önkormányzatok biztosítják az intézmény mőködéséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai, személyi 
feltételeket az ágazati jogszabályokban elıírtak szerint. 

 

3.2. A feladatellátás finanszírozása, a költségek viselése, megosztása 

 

A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának forrásai: 

- központi állami költségvetési normatív hozzájárulás, 
- kiegészítı normatíva, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási 

Tanáccsal kötött megállapodás szerinti költségvetési hozzájárulás. 
- önkormányzatok költségvetésükbe beépített saját finanszírozása. 

 

3.3. Logopédiai ellátás a tárgyévi költségvetési törvény szerint: 

A szakszolgálati feladathoz kötıdı – az ellátottak után járó – normatív állami hozzájárulás (igényli: Monor és 
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanács Munkaszervezete). A normatíva igénylésénél a 
tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott statisztikai adatok (fogalakozási napok szerint 
megállapított) az irányadók. 

 

A feladat ellátása a társult települések oktatási intézményeiben valósul meg. (2. számú melléklet) 

 

Az önkormányzatok, a lehetıségek szerinti pályázati tevékenységgel segítik a feladat magasabb színvonalú ellátását. 

 

A költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás 

 

 

A közszolgáltatási feladat költségtervét a társult önkormányzatok polgármesterei / pénzügyi vezetıi a Kistérségi 
Iroda és a Bölcsıde és Gyermekközpont a költségvetés tervezési idıszakában az elızetes egyeztetési eljárás 
folyamatában tárgyév november 30-ig egyeztetik. 

 

 

A pénzügyi hozzájárulás teljesítése 

 

 

A feladatot ellátó, megfelelı képzettséggel rendelkezı munkatársakkal közalkalmazotti/megbízási jogviszony 
létesül, így az elszámolásban a szükséges járulékok elszámolása és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerinti elımeneteli rendszer biztosítása, évenként változást eredményezhet. Ennek mértékérıl a 
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szolgáltatást nyújtó intézmény vezetıje a tárgyévet megelızıen (november 30-ig) tájékoztatást nyújt Vecsés Város 
Önkormányzat részére. 

 

A települési önkormányzat képviselı-testületei az oktatási intézmények által igényelt, logopédiai fejlesztésre 
fordított heti 4 óra- és a feladatot ellátó logopédus besorolása alapján a normatív hozzájárulás esetlegesen szükséges, 
évenkénti elszámolásban meghatározott mértékő kiegészítésével vállal részt a feladat finanszírozásában. 

 

 

Elszámolás 

 

A Gyömrı Város Önkormányzat a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden költségvetési év végével elszámol 
legkésıbb a zárszámadás idıszakában, annak rendje és határideje szerint. Az elszámolás alapja a tanév kezdéskor 
gyermekenként elkészített szakvélemény alapján meghatározható teljeségi nyilatkozatok és a logopédiai fejlesztést 
végzı pedagógus által, havonta – a fejlesztési naplók alapján, azokkal összhangban – elkészített foglalkozási 
napokról szóló kimutatás. 

 

A kistérségi normatíva felhasználásról szóló beszámolót és a zárszámadást a Társulási Tanács fogadja el. 

A társult önkormányzatok a feladatellátás, a feladatellátás költségvetése, az önkormányzatok pénzügyi 
hozzájárulásának befizetése, az elıirányzatok felhasználása és az elszámolás ellenırzésére Gyömrı város Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottságát jelölik ki. 

 

IV. 

 

Tájékoztatás, beszámolás 

 

A települési önkormányzatok képviselı-testületei az intézmény vezetıjétıl a feladatellátásról évente két alkalommal 
félévi és év végi beszámolót kérhetnek. 

 

Gyömrı Város Önkormányzat évente megtárgyalja a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról szóló beszámolót. 

 

Vecsés Város Önkormányzata évente megtárgyalja a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról szóló 
beszámolót. 
 

Gyömrı város Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága évente egyszer tárgyalja a beszámolót, illetve szükség 
esetén soron kívül tájékoztatja a Társulási Tanácsot az által végzett ellenırzés eredményérıl. 

 

V. 

 

A Megállapodás jóváhagyása, felmondása 

 

1. Jóváhagyás 
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A Megállapodás alapja Gyömrı Város Önkormányzat a …/2012. (I. 20.) és Vecsés Város Önkormányzata …./2012. 
(.) számú határozata, amelyben a feladatellátás – jelen szerzıdésben foglaltak szerinti – megszervezését, a 
Képviselı-testületek jóváhagyták. 

 

2. Felmondás 
 

A jelen megállapodást az önkormányzatok a naptári év utolsó napjával – december 31. napjával – mondhatják fel. 

 

Az önkormányzat a felmondásról szóló képviselı-testületi döntését a felmondási határnap elıtt legalább három 
hónappal köteles meghozni a Társulási Tanácshoz eljuttatni. 

 

3. Megszőnés 
 

A jelen megállapodás megszőnik: 

- valamelyik fél felmondásával, 
- bíróság jogerıs ítélete alapján 
 

A társult települések a jelen megállapodás módosításáról a kezdeményezés megküldésétıl számítva legkésıbb 30 
napon belül döntenek. 

 

VI. 

Vegyes rendelkezések 

 

A jelen megállapodás 2012. január …... napján lép hatályba és határozatlan idıre, de legalább 2012. december 31. 
napjáig szól. 

 

A társult települések a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a többcélú társulásokról szóló 2004. évi 
CVII. Törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

A társult települések egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredı vitás kérdéseiket elsıdlegesen 
egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 

Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az elızetes egyeztetés nem vezetett eredményre.  

 

 

 

A jelen megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követıen- a települések 
polgármesterei, mint akaratukkal egyezıt, saját kező aláírással látják el. 

 

Gyömrı, 2012. január …... 
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Záradék: 

 

Gyömrı Város Önkormányzat és Vecsés Város Önkormányzata települési önkormányzatok képviselı-testületei 
a jelen megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelezı rendelkezésként 
fogadták el. 

 

 

 

 Gyenes Levente Szlahó Csaba 

 polgármester polgármester 



2. számú melléklet 

 

Szolgáltatást nyújtó intézmény adatai 

Intézmény neve  Intézmény székhelye 

  Címe Vezetıje Tel.sz
ám 

e-mail cím Kapcsolatt
artó 

Tel.szá
m e-mail cím 

Bölcs ıde és 
Gyermekközpon
t 

 

2230 Gyömrı, 
Tompa u. 21. 

Dobossyn
é Molnár 
Veronika 

29-330-
090 

gyermekkozpont@gyomro.hu Beke Anna 
29-330-
070 

nevtan@gyomro.hu 

 

Szolgáltatást igénybe vevı intézmény adatai 

 

Intézmény neve Intézmény székhelye 
  Címe Vezetıje Kapcsolattartó Tel.szám e-mail cím 
……………………. Óvoda      
  .        
…………….Általános Iskola       
          
           
 



A 23/2012. (I.31.) határozat melléklete 

 
EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 

 

 

1.) Jelen szándéknyilatkozat aláírásával a 2.) pontban meghatározott szervezetek 
megállapodnak abban, hogy az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretében a Közösségi feladatokhoz kapcsolódó 
munkaer ı-piaci programok támogatása -Közép-magyarországi Ré gió c. 
pályázati felhívásához, TÁMOP-1.4.1-11/2 kódszámú pályázati kiírásra az ESZA 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság közremőködı 
szervezethez pályázatot nyújtson be, és a pályázat támogatása esetén az abban 
foglalt pályázati célt közös együttmőködéssel megvalósítsák.  
 
 
A pályázat címe:  
 
 
 
(a továbbiakban Pályázat) 
 
 
A konstrukció célja a nem állami szervezetek közremőködésével a foglalkoztatási 
lehetıségek b ıvülésének el ısegítése . A helyi adottságokra épülı fejlesztés olyan 
széleskörő partnerségre épülı kezdeményezés, amelyben megvalósul a célcsoport 
felkészítése, alkalmazkodó képességük fejlesztése, és átmeneti foglalkoztatása, 
annak érdekében, hogy késıbb tartósan is foglalkoztathatóak legyenek. A 
településen élı munkanélküliek humánerıforrás fejlesztése a közösségi feladatok 
elvégzése mentén valósul meg, így a végrehajtott fejlesztési program egyszerre járul 
hozzá a hátrányos helyzető munkanélküliek elhelyezkedéséhez, a munkaerı-piac 
bıvüléséhez, a helyi szükségletek kielégítéséhez, a közösségi élet és színtereinek 
fejlesztéséhez. A pályázatban a célcsoport olyan közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közösségi feladatokat fog ellátni, mely a munkanélkülieket felkészíti a 
tartós munkavállalásra. Az átmeneti idıszak alatt, a közösségi feladatok 
elvégzésével megszerzett kompetenciák alkalmassá teszik a célcsoporttagokat a 
nyílt munkaerı-piacon való munkavégzésre. A pályázat keretében végrehajtani 
tervezett közösségi feladatok ellátása nem érinti a törvény á ltal kötelez ıen elıírt 
önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását . A pályázatban tervezett 
tevékenységek kizárólag addicionálisan járulnak hozzá a közfeladatok 
szervezéséhez és ellátásához. 
Az Önkormányzat a célcsoport foglalkoztatása által végzett tevékenységével 
hozzájárul a közösség fejlıdéséhez, a közfeladatok minıségének javításához. 
 
2.) A nyilatkozatot aláíró Önkormányzatok, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban 
meghatározott cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és 
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pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelıen a jelen 
szándéknyilatkozat keretei között részt vállalnak: 
 
 
 
Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
Postacím: 2225 Üllı Pesti út 124. 
Székhely: 2225 Üllı Pesti út 124. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Pk.60134/1994/1 
Adószám: 18664940-2-13 
Aláírásra jogosult képviselıje: Skultéti Ildikó 
 
 
 
Ecser Község Önkormányzata 
Postacím: 2233. Ecsert Széchenyi út 1. 
Székhely: 2233. Ecsert Széchenyi út 1. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):  
Adószám:  
Aláírásra jogosult képviselıje: Gál Zsolt 
 
Monor Város Önkormányzata 
Postacím: 2200 Monor Kossuth L. u. 78-80. 
Székhely: 2200 Monor Kossuth L. u. 78-80. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 392071 
Adószám: 15392079-2-13 
Aláírásra jogosult képviselıje: Pogácsás Tibor 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzata 
Postacím: 2723. Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 
Székhely: 2723. Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):  
Adószám:  
Aláírásra jogosult képviselıje: Mészáros Sándor 
 
 
 
Péteri Község Önkormányzata 
Postacím: 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 
Székhely: 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 
Adószám: 
Aláírásra jogosult képviselıje: Dr. Molnár Zsolt 
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Pilis Város Önkormányzata 
Postacím: 2721 Pilis, Kossuth L. út 47. 
Székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. út 47. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):  
Adószám:  
Aláírásra jogosult képviselıje: Szabó Márton 
 
Üllı Város Önkormányzata 
Postacím: 2225 Üllı Templom tér 3. 
Székhely: 2225 Üllı Templom tér 3. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 15392141 
Adószám: 15392141-2-13 
Aláírásra jogosult képviselıje: Kissné Szabó Katalin 
 
Vecsés Város Önkormányzata 
Postacím: 2220 Vecsés Szent István tér 1. 
Székhely: 2220 Vecsés Szent István tér 1. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 392169-000 
Adószám: 15392165-2-13 
Aláírásra jogosult képviselıje: Szlahó Csaba 
 
3. A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezınek ismerik el.  
 
4. A jelen nyilatkozat aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a 
Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint 
megvalósítják, és ennek érdekében együttmőködnek. A támogatási szerzıdés 
megkötéséhez szükséges együttmőködési megállapodást aláírják. 
 
 
5. Jelen Nyilatkozat a Pályázat mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Nyilatkozat megszőnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban. 
 
 
A Tagok a Nyilatkozatot átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. 
 
 
Üllı, 2012. január 24. 
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Skultéti Ildikó 

Elnök 
Üllıi Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete 
 
 
 

P.H. 
 
 
 
 
 
 

Mészáros Sándor 
Polgármester 

Nyáregyháza Község 
Önkormányzata 

 
P.H. 

 
Gál Zsolt 

Polgármester 
Ecser Község 

Önkormányzata 
 
 
 

P.H. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Molnár Zsolt 
Polgármester 
Péteri Község 

Önkormányzata 
 

P.H. 
 
 
 

 
Pogácsás Tibor 
Polgármester 
Monor Város 

Önkormányzata 
 
 
 

P.H. 
 
 
 
 
 
 

Szabó Márton 
Polgármester 

Pilis Város 
Önkormányzata 

 
P.H. 

 
 

 
Kissné Szabó Katalin 

Polgármester 
Üllı Város 

Önkormányzata 
 

P.H. 

 
 
 

Szlahó Csaba 
Polgármester 
Vecsés Város 

Önkormányzata 
 

P.H. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


