
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének
jegyzőkönyvéből:

11/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Csorba Mikro–térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 88.§ (2)
bekezdés és a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács
13/2013.(XI.29.) sz. határozata alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Intézményi Társulásról szóló megállapodást 2014. január 1-
i hatállyal az 1. sz. melléklet szerint módosítja és a 2. sz. melléklet szerinti egységes
szerkezetben elfogadja.

Erről értesül:
1.) Fürj Jánosné, Örményes Község Polgármestere
2.) Rédai János, Kuncsorba Község Polgármestere
3.) Tatár László, Fegyvernek Város Polgármestere
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Barta Józsefné, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
6.) Képviselőtestület tagjai
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Polgármester jegyző

Burján Attila sk.
Jkv. hitelesítő
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Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosításának 1. sz. melléklete:

1. A Társulási Megállapodás 2. a.) pontjában ,,Fegyvernek” utcanév ,,Szent Erzsébet”
megnevezésre módosul.

2. A Társulási Megállapodás 4., 1., d.) és e.) pontja az alábbiak szerint módosul:

,,d.) A Társulást érintő normatív támogatást Fegyvernek Önkormányzat
(Polgármesteri Hivatal) igényli, melyet a társulás számlájára 11745066-15821623
sz. átutal két banki napon belül, ezt az összeget a társulás tovább utalja két banki
napon belül az intézmény számlájára.

e.) A Csorba Mikro-térségi Intézményfenntartó Társulás tagdíjat nem állapít meg.”

3. A Társulási Megállapodás 7.) pontjában a ,,Felszabadulás” megnevezések ,,Szent
Erzsébet” megnevezésre módosulnak.

4. A Társulási Megállapodás 8.) pontja kiegészül az alábbi 8/A. ponttal:

„8/A. Ellátottak által fizetendő térítési díjak:
Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba településekre vonatkozó intézményi térítési
díjak összegét a székhely település Fegyvernek Város Önkormányzat szociális
rendelete tartalmazza.
Örményes és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete előző év december 06-
ig határozattal megállapítják a településükre vonatkozó intézményi térítési díjakat,
melyet Fegyvernek Város Önkormányzata szó szerint beépít a szociális
rendeletébe legkésőbb előző év december 20-ig.
Ehhez Örményes és Kuncsorba a határozat kivonatokat a döntést követő két napon
belül eljuttatják Fegyvernek Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába.”

5. A Társulási Megállapodás 9/i) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„9/i.) Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba Önkormányzatai a településeket érintő
kiadások fedezetének normatíván felüli önkormányzati támogatás éves
költségvetésében tervezett összeg egy hónapra eső részét tárgyhó 10. napjáig a
Társulás részére átutalják, melyet a Társulás két banki napon belül tovább utal az
intézmény részére.”

6. A társulási megállapodás 11.) pontjában

a.) „Nagyközség” elnevezés „Város” elnevezésre,
b.) 11. a.), b.) c.) pontjában a „Felszabadulás” elnevezés „Szent Erzsébet”

elnevezésre módosul.
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Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosításának 2. sz. melléklete:

CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek, Felszabadulás út
171., Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Arany János út 16. és
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26. a
feladatok hatékonyabb és színvonalasabb ellátása, továbbá a költségtakarékosság érdekében a
2007. július 1-i hatállyal közös üzemeltetéssel létrehozott intézményfenntartó társulásra kötött
megállapodást módosítják, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 87. § alapján

2013. július 1-i hatállyal

jogi személyiségű társulássá alakítják át az alábbiak szerint:

A társulás célja, feladata: A társulást alkotó önkormányzatok képviselőtestületei az Mötv-
ben előírt kötelező és önként vállalt szociális feladatokat a szociális
igazgatásról és ellátásról 1993. évi III. tv-ben meghatározott szociális
alapellátási feladatokat közösen mikro-térségi keretek között továbbra is a
2007. július 1-től közös fenntartásban működtetett Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központot 2013. július 1-től az e célra alapított
Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás tartja fenn.

1) A Társulás neve: Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

2) Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

A Társulás tagjai: (akik egyben alapítók is)

a.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Képviseli: Tatár László polgármester

b.) Örményes Község Önkormányzat
Örményes, Arany J. út 16.
Képviseli: Fürj Jánosné polgármester

c.) Kuncsorba Község Önkormányzat
Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26.
Képviseli: Rédai János polgármester

3) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma a társulás létrehozásakor:
a.) Fegyvernek 7016 fő
b.) Örményes 1114 fő
c.) Kuncsorba 671 fő
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4) A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
4.1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységi köre:

a.) TEÁOR TÍPUSA TEÁOR MEGNEVEZÉS
Fő tevékenység: 8810 Idősek, fogyatékosak szociális ellátása bentlakás

nélkül
Egyéb tevékenység: 5629 Egyéb vendéglátás

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

8890 Máshová nem sorolt szociális ellátás bentlakás
nélkül

Alapvető szakágazat:
881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás
nélkül

Alapvető szakfeladat:
881011 Idősek nappali ellátása

b.) A Társulás döntéseinek előkészítését, adminisztrációs és egyéb feladatait, a Társulás
költségvetésének és beszámolójának elkészítésével kapcsolatos feladatokat a
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal látja el.

c.) A Társulás bélyegzője: Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás

d.) A Társulást érintő normatív támogatást Fegyvernek Önkormányzat (Polgármesteri
Hivatal) igényli, melyet a társulás számlájára 11745066-15821623 sz. átutal két banki
napon belül, ezt az összeget a társulás tovább utalja két banki napon belül az
intézmény számlájára.

e.) A Csorba Mikro-térségi Intézményfenntartó Társulás tagdíjat nem állapít meg.

4.2). Az intézmény ellátja az alapító önkormányzatok közigazgatási területén az intézmény
igazgatójának irányításával, de szakmailag külön-külön a szociális

igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. (1) bekezdése szerinti
 étkeztetést
 házi segítségnyújtást
 családsegítést
 nappali ellátást (időskorúak ellátása)
 máshova nem sorolt közösségi társadalmi tevékenység ( SOS telefon a fegyverneki

telephelyen )
 a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39. §.

szerinti gyermekjóléti szolgáltatást.

4.3) Az intézmény jogállása:

 önálló jogi személyként működő költségvetési szerv
 vezetője az igazgató, aki magasabb vezetőnek minősül
 a társtelepülések telephelyei élén a telephelyvezető áll, aki vezetőnek minősül
 az igazgató kinevezési rendje:

A jelenlegi megbízást követően a Társulási Tanács nyilvános pályázat útján bízva
meghatározott időtartamra.

 Egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
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 A telephely-vezetők az igazgató irányítása mellett önállóan szervezik és végzik a
telephelyen, az alapító okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatokat.

 A telephelyek vezetői és dolgozói tekintetében a munkáltató: az igazgató.

4.4) Örményes és Kuncsorba telephelyein szakmai munka végzése történik. A fegyverneki
telephely végzi az intézmény könyvelését, a költségvetést (módosítás), zárszámadást.
Örményesi és kuncsorbai telephelyen a készpénzgazdálkodást ellátmány formájában
kell megoldani.
A könyvelés részjogkörű telephelyenként elkülönítetten történik.

4.5) A társtelepülések telephely-vezetője: Az igazgató részére javaslatot tesz a telephely
karbantartására, véleményezi a telephelyen irányítása alatt lévő dolgozók kinevezését,
az intézmény szakmai programját kiegészítheti sajátos telephelyre jellemző
programokkal. A költségek szakmai teljesítés indokoltságát igazolja (belső szabályok
alapján). Az intézmény címzettje az igazgató, aki nevében a telephelyek vezetői járnak
el telephelyüket illetően. A telephelyvezetők tevékenységükről az igazgatót hetente
sürgős esetben azonnal tájékoztatják.

4.6) Az intézmény képviseletét és a kiadmányozást az igazgató látja el távollétében az
SZMSZ-ben meghatározottak szerint történik a helyettesítés és a kiadmányozás.

4.7) Az igazgató személyes részvételét a társtelepüléseken (Örményes, Kuncsorba) minimum
havonta egy alkalommal, de szükség szerint biztosítani kell.

4.8) Örményes és Kuncsorba Önkormányzatok által településükre a 8) pontban
meghatározott feladatokban történő változásról határozatban döntenek, mely
rendelkezések szó szerint beépülnek Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat szociális
ellátások szabályozásáról szóló rendeletbe, a határozatok megküldését követő testületi
ülésen, a határozatban foglalt hatályba lépéssel.

5) A Társulás döntéshozó szerve, a tagjait megillető szavazatarány

a.) A Társulás döntéshozó szerve: A Társulási Tanács, melyet a társult
önkormányzatok polgármesterei (távollétükben: alpolgármesterek) alkotnak. A
polgármester (alpolgármester) együttes akadályoztatása esetén Örményesről az
Igazgatási Bizottság elnöke, Kuncsorbáról Bana Lajosné képviselő,
Fegyvernekről a Pénzügyi Bizottság elnöke képviseli az önkormányzatokat.

b.) Szavazatok: - Fegyvernek polgármestere 2 db szavazat
- Örményes polgármestere 1 db szavazat
- Kuncsorba polgármestere 1 db szavazat

c.) A Társulási Tanács dönt:
ca.) Költségvetés jóváhagyása, módosítása,
cb.) Költségvetési beszámolók (féléves, háromnegyedéves, éves) elfogadásáról,
cc.) A költségvetés ¾ éves teljesítésének elfogadásáról,
cd.) Pénzmaradvány jóváhagyásáról,
ce.) Tervkoncepció elfogadásáról,
cf.) Az intézmény pénzügyi, gazdasági ellenőrzéséről,
cg.) Intézmény igazgatójának pályázati kiírásáról és kinevezéséről,
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ch.) A szoc.tv. 92/B. § d.) pontja szerinti ellenőrzésről és szakmai munka
eredményességének értékeléséről,

ci.) Jogszabály által meghatározott feladatokról.

6) A döntéshozatal módja:

a.) Nyílt szavazás, helyszínen, kézfeltartással (Igen, Nem) történik. A minősített
többségű szavazáshoz 3 igen szavazat kell, az egyszerű szótöbbséghez, 4 szavazattal
rendelkező tag jelenléte esetén 3 igen, 3 szavazattal rendelkező tag jelenléte esetén 2
igen.

b.) Határozatképes a társulási tanács: ha 3 igen szavazattal rendelkező tag jelen van.

c.) Minősített többségű szavazás kell: a 5.ca.)-ce.) pontok, és az intézmény
igazgatójának kinevezése esetében.

7) A Társulás által fenntartott intézmény megnevezése:

Neve: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.

Telephelyei:

Fegyvernek
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.
- 1. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
- 2. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40.
- 3. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Ady E. út 42.

Örményes
- Napraforgó Gondozási Központ Örményes, Iskola út 25. telephely

Kuncsorba
- Szociális Alapszolgáltatási Központ Kuncsorba, Dózsa Gy. út 35. telephely

8) A Társulás által fenntartott intézmény szolgáltatásainak, azok igénybevételének a
Társulás által meghatározott feltételei településenként:

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Közigazgatási területén a
szociális rászorulók részére az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja:
a) Étkeztetés a hét hat napján
b) Házi segítségnyújtást
c) Nappali ellátás öt napos nyitva tartással
d) Családsegítést
e) Gyermekjóléti szolgáltatást

f) Máshova nem sorolt közösségi társadalmi tevékenység ( SOS telefon)

2. A szociális alapszolgáltatásokat intézményfenntartó társulással fenntartott Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül látja el.

3. Az intézmény igazgatója krízishelyzet, természeti katasztrófa esetén külön eljárás
nélkül azonnali ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, amelyek felvételi
dokumentációját öt munkanapon belül kell elkészíteni.
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4. Az intézményi ellátás a jogszabályban foglaltakon túl akkor szűnik meg, ha az ellátott
az írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja a térítési díj befizetését.

5. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény igazgatójához kell
benyújtani, aki dönt a kérelmekről.
Az intézményvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az
alábbiakat tartalmazza:
a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait
b) az ellátás kezdetének időpontját
c) az ellátás időtartamát
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat
f) az ellátás megszüntetésének módjait.

6. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás az intézmény önálló szakmai egységként
működik.

7. Ha a szociális ellátást igénybe vevő jövedelmi viszonyai megváltoznak, 15 napon belül
köteles az intézményvezető felé jelezni, aki a jövedelmi viszonyok felülvizsgálata után
új térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a
jogosultság felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető.

8. Az Szt. 62. §. (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül:
a) 62 évet betöltött személy
b) 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel
c) fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
d) szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy.

9. A megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha annak
kifizetése az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről, illetve
elengedéséről a térítési díj megfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást
biztosító intézmény vezetőjének jelzése alapján az Oktatási, Közművelődési, Szociális
és Egészségügyi Bizottság határozattal dönt. A kedvezmény a létbiztonságot
veszélyeztető helyzet időtartamára szólhat.

ÖRMÉNYES KÖZSÉG:

1. Örményes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Örményes község
közigazgatási területén a szociálisan rászoruló személy részére
a) étkeztetést a hét 6 napján
b) házi segítségnyújtást
c) nappali ellátást
d) családsegítést
e) gyermekjóléti szolgáltatást nyújt.

2. Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a
Napraforgó Gondozási Központ Vezetőjénél kell benyújtani.
Az intézményvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az
alábbiakat tartalmazza:
a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait
b) az ellátás kezdetének időpontját
c) az ellátás időtartamát
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat
f) az ellátás megszüntetésének módjait.

3. Az Szt. 62. § (2) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül
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a) 62 évet betöltött személy
b) 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel
c) fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
d) szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy.

4. az intézményvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani azonnali
intézkedés keretében az arra rászoruló személynek.

5. külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátás esetén biztosítható
ellátás, a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni.

6. az ellátás megszüntethető, ha :
a) az ellátott nem jelenti be 15 napon belül az intézményvezetőnél jövedelmében

bekövetkezett változást
b) az ellátott elmulasztja a részére megállapított térítési díjat kifizetni
c) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét
d) az ellátott hosszabb kórházi kezelés alatt áll
e) az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni
f) az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag kell befizetnie az ellátottnak az intézmény

vezetőjénél, minden hónap 8. napjáig.

KUNCSORBA KÖZSÉG:

1. Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba közigazgatási
területén az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja.
a) étkeztetés 6 napos nyitva tartással
b) házi segítségnyújtás
c) nappali ellátás
d) családsegítés
e) gyermekjóléti szolgáltatás

2. A szociális szolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében a Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén keresztül látja el.

3. Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtását
a kuncsorbai intézményvezetőnél kell kezdeményezni.

4. Az intézményvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül azonnali intézkedés
keretében az arra rászoruló személynek ellátást nyújtani.

5. Külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátása esetén biztosított
ellátáskor a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni.

6. Étkeztetés keretében biztosított ellátás esetében szociálisan rászorult az,
a) aki 62 évét betöltötte
b) 18-60 év közötti kérelmező házi orvosi igazolás alapján egészségi állapota miatt
c) Fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségükre való

tekintettel szakorvosi igazolás alapján

7. Az ellátás megszüntethető, ha
a) az ellátott írásbeli felszólítás ellenében elmulasztja kifizetni megállapított térítési

díjat
b) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét

8. az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni

9. az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag az intézményvezetőnél kell befizetni minden
hónap 8. napjáig

10. ha a szociális ellátást igénybevevő jövedelmi helyzete megváltozik azt köteles az
intézményvezetőnél bejelenteni 15 napon belül, aki a jövedelmi viszonyok vizsgálata
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után új térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére
a jogosultság felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető

11. a megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető, ha annak
kifizetése az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről vagy
elengedéséről a térítési díjmegfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást
biztosító intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és
Szociális Bizottság határozattal dönt.

12. az intézményvezető és az ellátást igénylő között kötendő megállapodás tartalmazza:
a) a szociális szolgáltatás formáját
b) a szociális ellátás kért és kezdő időpontját
c) fizetési kötelezettséget
d) az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat
e) igénybevevő természetes személyazonosító adatait
f) az intézményi jogviszony megszűnésének módját.

8/A. Ellátottak által fizetendő térítési díjak:

Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba településekre vonatkozó intézményi térítési díjak
összegét a székhely település Fegyvernek Város Önkormányzat szociális rendelete
tartalmazza.
Örményes és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete előző év december 06-ig
határozattal megállapítják a településükre vonatkozó intézményi térítési díjakat,
melyet Fegyvernek Város Önkormányzata szó szerint beépít a szociális rendeletébe
legkésőbb előző év december 20-ig.
Ehhez Örményes és Kuncsorba a határozat kivonatokat a döntést követő két napon
belül eljuttatják Fegyvernek Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába.

9) A Társulás által fenntartott intézmény fenntartásával, működtetésével kapcsolatos
egyes kötelezettségek pénzügyi hozzájárulás mértéke teljesítésének módja:

9.1. Az intézmény működésének és feladatellátásának forrását képezik:

Az intézmény egységes költségvetést készít, ezen belül:
a) Telephelyenként elkülönítetten a települési önkormányzat részére nyújtott normatív

állami hozzájárulás, állami támogatás.
b) Telephelyenként elkülönítetten a települési önkormányzat által saját tagintézménye

részére adott forrás kiegészítés.
c) Telephelyenként a saját bevétel (pl. térítési díjak).
d) Telephelyenként az egyéb bevételek.
e) Az ingatlanok felhalmozási kiadásaihoz (beruházás, felújítás) szükséges forrást a

települési önkormányzatok egyedileg biztosítják. A karbantartásokat a bevétel erejéig
a telephelyek külön tervezik meg.

f) A közösen létrehozott egyéb fejlesztések finanszírozásáról az önkormányzatok
egyedileg döntenek.

g) Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb költségeket és bevételeket
telephelyenként elkülönítetten kell kimutatni.

h) A társuló önkormányzatok viselik a településüket érintő intézmények fenntartásával
kapcsolatos valamennyi kiadást és őket illeti meg az ezzel kapcsolatos bevétel. Ezen
kívül Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba Önkormányzatai a központi irányítás
költségeit az alábbiak szerint viselik:

- igazgató és a gazdaságvezető bére és járuléka, utazási költségtérítése
- pénzügyi, gazdasági ellenőrzések díja, lakosságarányosan.
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i) Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba Önkormányzatai a településeket érintő kiadások
fedezetének normatíván felüli önkormányzati támogatás éves költségvetésében
tervezett összeg egy hónapra eső részét tárgyhó 10. napjáig a Társulás részére
átutalják, melyet a Társulás két banki napon belül tovább utal az intézmény részére.

9.2. A normatív és kiegészítő állami hozzájárulás (a Magyar Köztársaság adott év
költségvetéséről szóló törvényben) és állami támogatás telephelyenként illeti meg az
adott településen működő telephelyet.
A telephelyekre vonatkozó állami normatívával nem finanszírozott működési,
fejlesztési, felújítási és egyéb kiadásokat a telephellyel érintett önkormányzat
finanszírozza.

9.3. A telephelyek működésével, fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként és telephelyre összesítetten kell kimutatni az
éves tervkoncepció, az éves költségvetés (módosítás) és zárszámadás elkészítéséhez.

9.4. Az intézményvezető a települési önkormányzatot érintő telephelyre vonatkozó
tervkoncepció javaslatot a tárgyévet megelőző év október 10-ig eljuttatja a Társulási
Tanács elnökéhez, a Társulási Tanács elnöke e javaslatot 3 napon belül továbbítja a
települési önkormányzatokhoz abból a célból, hogy a települési önkormányzatok
tervkoncepciójukban döntsenek az intézményt érintő önkormányzati hozzájárulás
összegéről.

A települési önkormányzatok döntései alapján a Társulási Tanács október 31-ig dönt a
tervkoncepcióról.
A költségvetés jóváhagyása, a beszámolók (féléves, háromnegyedéves) és a zárszámadása
jóváhagyási eljárása, a tervkoncepcióra vonatkozó eljárás alapján történik, a
jogszabályban meghatározott határidők figyelembevételével.
Az évközi előirányzat-módosítás évente legalább egy alkalommal történik az
intézményvezető javaslatára.

10) A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás:

Tagönkormányzatok hozzájárulásukat adják az Intézmény részére azonnali
beszedési megbízás teljesítésére, amennyiben az általuk vállalt határidőre nem
fizetik az önkormányzati hozzájárulást.
Az inkasszóra vonatkozó felhatalmazó levél a Társulási Megállapodás mellékletét
képezi.

11) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ vagyona, a
vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelességek gyakorlásának rendje:

Az alapító tagönkormányzatok az intézményi feladatellátáshoz saját telephelyeikre
ingyenes használati jogot biztosítanak az Intézmény részére

Fegyvernek Város Önkormányzata
a.) 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
b.) 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.
c.) 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40.
d.) 5231. Fegyvernek, Ady E. u. 42. sz. alatti ingatlanokra,

Kuncsorba Község Önkormányzat
a.) 5412. Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35. sz. alatti ingatlanra,
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Örményes Község Önkormányzat
a.) 5222. Örményes, Iskola u. 25. sz. alatti ingatlanokra.

12) A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettsége:

a.) A Intézmény igazgatója az intézmény tevékenységéről minden év június 30-ig
beszámol a társulási tanács előtt.

b.) Az intézmény szakmai munkájáról, gyermekvédelemről az alapító önkormányzatok
polgármestereivel egyeztetett időpontban számol be az igazgató a
képviselőtestületeknek.

c.) A polgármesterek saját testületük előtt évente egy alkalommal beszámolnak a Társulás
tevékenységéről.

13) A Társulás által fenntartott intézmény pénzügyi, gazdasági ellenőrzését a Társulás
Tanács külső szakértővel végzi.

14) A társuláshoz való csatlakozás, módosítás, megszűnés szabályai:

14.1. A Társuláshoz csatlakozni e megállapodásban rögzített elveknek megfelelően az
intézmény önállóságának megtartásával január 1-ével, abból kiválni bármikor lehet,
melyről legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A
csatlakozási szándékot a Társulási Tanács elnökének kell jelezni.

14.2. A Társulási Megállapodás jóváhagyásáról, megszűntetéséről, módosításáról, a
társuláshoz való csatlakozásról, abból való kilépésről a társult önkormányzatok képviselő-
testületeinek minősített többségű szavazata szükséges. A csatlakozásról vagy kilépésről
szóló minősített többségű képviselő-testületi döntést a belépést, kiválást megelőző 6
hónappal korábban kell meghozni és eljuttatni a Társulási Tanács elnökéhez.

14.3. A Társulás tagjaiból nem zár ki senkit.

14) Egyéb rendelkezések:

14.1.Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás időtartama: határozatlan időre szól.

14.2.Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában alapítók és fenntartók nevében a Társulási
Tanács elnöke jár el.

14.3. A társulás megszűnése esetén az intézmény használatába adott vagyontárgyak leltár
szerint kerülnek vissza az érintett tulajdonos önkormányzathoz. A vagyontárgyak
szaporulata a finanszírozót illetik, közös finanszírozással létrehozott vagyontárgyak
esetén az önkormányzatok egyedileg döntenek.
A társulás megszűnése esetén az utolsó havi bérek és járulékok a társulást terhelik. A
korábbi kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót terhelik.

14.4 A Társulási Tanács ülései összehívásáról, napirendi pontjairól Társulási Tanács elnöke
gondoskodik. Az ülések időpontjáról előzetesen egyeztet a települési polgármesterekkel.

A Társulási Tanács ülés jegyzőkönyvét 4pld-ban kell készíteni, ebből 1-1 pld-t Örményes
és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületének kell átadni.
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A Társulási Tanács ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, s a jegyzőkönyv egy
példányának a Kormányhivatalhoz történő megküldéséről Fegyvernek Önkormányzat
gondoskodik.

14.5 A Társulás tagjaiból nem zár ki senkit.

Záradék:

A Társulási Megállapodást Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a
76/2013.(VI.20.), Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 62/2013.(VI.20.) és
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 38/2013.(VI.20.) sz. határozatával
jóváhagyta, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

Fegyvernek, 2013. június 21.
Települési önkormányzatok képviselőjének nevében: polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Tatár László
76/2013.(VI.20.) számú határozat polgármester

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Fürj Jánosné
62/2013.(VI.20.) számú határozat polgármester

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Rédai János
38/2013.(VI.20.) számú határozat polgármester

Záradék:

A Társulási Megállapodást Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a
11/2014.(I.30.), Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 98/2013.(XII.05.) és
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 71/2013.(XII.02.) sz. határozatával
jóváhagyta, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

Fegyvernek, 2014. január 31.
Települési önkormányzatok képviselőjének nevében: polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Tatár László
11/2014.(I.30.) számú határozat polgármester

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Fürj Jánosné
98/2013.(XII.05.) számú határozat polgármester

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Rédai János
71/2013.(XII.02.) számú határozat polgármester


