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Jegyzőkönyv
Készült 2008. május 27. napján
Dég Község,
Enying Város,
Kisláng Község,
Lajoskomárom Nagyközség,
Lepsény Nagyközség,
Mátyásdomb Község,
Mezőkomárom Község,
Mezőszentgyörgy Község,
Szabadhídvég Község Képviselő-testületének
együttes üléséről.

Az ülés helye:

Vas Gereben Művelődési Ház színházterem
8130 Enying, Bocskai u. 1.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ívek szerint

Tóth Dezső polgármester Enying, köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést 17.34 perckor
megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint. Tájékoztatásul elmondja,
hogy Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 179/2008. (V.14.) számú határozatában
úgy döntött, hogy a tulajdonát képező, Enying, Szabadság tér 14. szám alatt található – a
Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás által jelenleg is használt – helyiségeket az önálló
munkaszervezet megalakítását követően is térítésmentesen bocsátja a Mezőföldi Többcélú
Kistérségi Társulás rendelkezésére. Ismerteti a napirendet, majd kéri, hogy a települések egyesével
szavazzanak a napirend elfogadásáról.
Szabadiné Petróczki Márta polgármester Dég, megállapítja, hogy Dég Képviselő-testületének
tagjai határozatképes számban megjelentek, létszámuk 7 fő. Kéri, hogy aki a napirenddel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
Tóth Dezső polgármester Enying, megállapítja, hogy Enying Képviselő-testületének tagjai
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 11 fő. Kéri, hogy aki a napirenddel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
Tóth Terézia polgármester Kisláng, megállapítja, hogy Kisláng Képviselő-testületének tagjai
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 9 fő. Kéri, hogy aki a napirenddel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Kisláng Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
Macher Pál polgármester Lajoskomárom, megállapítja, hogy Lajoskomárom Képviselő-
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testületének tagjai határozatképes számban megjelentek, létszámuk 6 fő. Kéri, hogy aki a
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal a
napirendet elfogadta.
Kiss István polgármester Lepsény, megállapítja, hogy Lepsény Képviselő-testületének tagjai
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 7 fő. Kéri, hogy aki a napirenddel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal a napirendet
elfogadta.
Tilhof István polgármester Mátyásdomb, megállapítja, hogy Mátyásdomb Képviselő-testületének
tagjai határozatképes számban megjelentek, létszámuk 7 fő. Kéri, hogy aki a napirenddel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Mátyásdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal a napirendet
elfogadta.
Mohai János polgármester Mezőkomárom, megállapítja, hogy Mezőkomárom Képviselőtestületének tagjai határozatképes számban megjelentek, létszámuk 5 fő. Kéri, hogy aki a
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Mezőkomárom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal a napirendet
elfogadta.
Berta József polgármester Mezőszentgyörgy, megállapítja, hogy Mezőszentgyörgy Képviselőtestületének tagjai határozatképes számban megjelentek, létszámuk 7 fő. Kéri, hogy aki a
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal a napirendet
elfogadta.
Harai Zoltánné polgármester Szabadhidvég, megállapítja, hogy Szabadhidvég Képviselőtestületének tagjai határozatképes számban megjelentek, létszámuk 6 fő. Kéri, hogy aki a
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Szabadhidvég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal a napirendet
elfogadta.
Tóth Dezső polgármester Enying, megállapítja, hogy a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Tárulás
településeinek képviselő-testületei a napirendet elfogadták.
Napirend:

1. A Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás II. számú módosítása
tervezetének megtárgyalása és elfogadása.

2. Egyebek
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1. A Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás II. számú módosítása tervezetének
megtárgyalása és elfogadása
Tóth Dezső polgármester Enying, átadja a szót Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvédnőnek.
Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvédnő elmondja, hogy a határozati javaslat terjedelme igen
nagy, mivel a Társulási Megállapodás viszonylag régen, 4 évvel ezelőtt született meg, és azóta több
jogszabályi változás is történt, illetve a gyakorlati tapasztalatok alapján kiderült, hogy milyen
szükséges rendelkezések hiányoznak még a Megállapodásból. A Társulási Tanács korábbi döntése
alapján úgy határozott, hogy támogatja az önálló munkaszervezet létrehozását, a Társulási
Megállapodás módosításának elsődleges célja ennek az önálló munkaszervezet létrehozásának a
jogi háttér biztosítása volt. Ezen a döntésen túlmenően igyekezett „időtállóvá” tenni a
Megállapodást, hogy ne kelljen nagy gyakorisággal együttes ülést tartania a képviselőtestületeknek. A Társulási Megállapodásban minden ágazati feladatnál beépítette az úgynevezett
„gumiszabályt”, amely alapján a Társulás minden olyan közös önkormányzati feladat ellátásáról
dönthet, amelyeket a mindenkori jogszabályok lehetővé tesznek. Ezen kívül pótolta a vagyonra
vonatkozó szabályozást, illetve több apróbb szükséges módosítást elvégzett.
Megjegyzi, hogy a határozati javaslat bonyolultnak tűnhet, de mellékelte az egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodást is, melyben dőlt betűvel szedve találhatóak a módosítások. A
határozati javaslatot előzetesen egyeztette a Közigazgatási Hivatallal, ebből következően van egy
módosító javaslata, amely a munkaszervezetet érinti. Amennyiben a Társulás úgy dönt, hogy a
munkaszervezeti feladatokat nem a székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala útján szeretné
ellátni, hanem a Társulási Tanács költségvetési szerveként megalapítja a Mezőföldi Kistérségi
Irodát, ebben az esetben a képviselő-testületeknek az a jogköre, hogy megállapíthassák a
létszámot, illetve a szervezeti felépítést. Annak a meghatározása, hogy az Irodán belül milyen
munkakörök vannak, már nem a képviselő-testületek hatásköre, így a módosító javaslata az, hogy
a határozati javaslat 26-os pontjából törlésre kerülne az a szakasz, amelyben a munkaköröket
határozzák meg, illetve a következő bekezdés módosulna a következőkre: „Amennyiben az
irodavezetői álláshely betöltésére irányuló pályázati eljárás során azon személy nyer irodavezetői megbízást,
aki részére a Ktv. 17/A § szerint munkakör felajánlása történhet, úgy ez esetben az Iroda létszáma: 5 fő.”
Jelenleg a Polgármesteri Hivatalon belül egy viszonylag elkülönült egység látja el a feladatokat,
amennyiben vállalja az új munkáltató, hogy ezen dolgozókat foglalkoztatja továbbra is, akkor
részükre a jelenlegi munkáltató – vagyis Enying Város Jegyzője – tesz felajánlást, de ebbe a
felajánlásban benne kell, hogy legyen, milyen juttatásokkal kívánják alkalmazni a továbbiakban.
Elmondja még, hogy még egy kisebb módosítás van a határozati javaslatban, miszerint a Jegyzői
Kollégiumnál a „törvényességi ellenőrzés” helyett a „törvényességi véleményezés” kerül
feladatként meghatározásra.
Kiss István polgármester Lepsény, kéri, hogy az önálló munkaszervezet létrehozása időpontjának
meghatározott 2008. augusztus 1-jét – az esetlegesen elhúzódó szerveződések miatt, illetve amiatt,
hogy a vezetői pályázat nyertesének is lehetőséget biztosítsanak az átszervezéshez – 2008. október
1. napjára módosítsák.
Dr. Miljánovits György Enying Város képviselője 17.47 órakor elhagyja a színháztermet, Enying Város
Képviselő-testületének létszáma 10 fő.
Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvédnő
Korábban is elhangzott már, nem könnyű a szervezeti átalakítást lebonyolítani. Minden lépést úgy
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kell véghez vinni, hogy az mindenki számára megfelelő legyen, és ne keletkezzenek munkaügyi
jogviták. A Kistérségi Iroda önálló költségvetési szerv, de a költségvetési szerv vezetőjét illeti meg
az a jogkör, hogy meghatározza, hogy milyen munkaköröket szeretne, milyen belső
munkaelosztást szeretne kialakítani. Munkaszervezet vezető csak azután lesz, hogy először is a
képviselő-testületek megszavazzák a Társulási Megállapodásra vonatkozó határozati javaslatot,
utána a Társulási Tanács dönt a Kistérségi Iroda megalapításáról, illetve az irodavezető pályázat
meghirdetéséről. Azonban abban az esetben, ha meghirdetik a pályázatot és a munkakör
betöltésének határideje augusztus 1. napja, az ugyanaz a nap, amivel az iroda is létrejön, így nem
lesz olyan átfedési idő, amikor is a leendő irodavezető megmondhatná, hogy ő milyen
munkaköröket szeretne. Mindeközben telik az a 60 nap is, ami a köztisztviselők részére
rendelkezésre áll, hiszen a dolgozókat 60 nappal korábban értesíteni kell a szervezeti jogállás
változásáról. Véleménye szerint az elmondottak alapján a javaslat ésszerű, mert a pályázat
elbírálása után, július közepére kiválasztják a munkaszervezet vezetőjét, és marad 1-2 hét, amely
idő alatt lehet egyeztetéseket folytatni a Társulási Tanács és a már megbízott vezető között, hogy
milyen juttatási körrel, milyen munkaköröket gondolnak a Kistérségi Irodában. Ez alapján ki lehet
küldeni az értesítéseket is a jelenlegi dolgozóknak, innen lehet számolni a 60 napot.
Kiss István polgármester Lepsény, megjegyzi, hogy az elmondottak alapján a határozati javaslat
12.3.3 pontja is módosul.
Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvédnő elmondja, hogy a 12.3.3 pontban „A Kistérségi Iroda
mindenkori létszámának és munkaköreinek meghatározására….. a Társulási Tanács jogosult” a
„munkaköreinek” szó törlésre kerül. Megjegyzi, hogy a Társulási Megállapodás módosítása
augusztus 1. napjával lépne hatályba, de a Kistérségi Irodára vonatkozó rendelkezés 2008. október
1.-napján.
Nagy József Ödön képviselő Enying, megkérdezi, hogy az elmondottak alapján mikortól lesz
pontosan vezető, az önálló munkaszervezet vezetője?
Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvédnő elmondja, hogy amikor a vezetői pályázatok elbírálása
megtörténik, október 1. napi hatállyal lesz megbízott vezető, vagyis a munkáltatói jogkörét először
október 1. napjától gyakorolhatja.
Dr. Óvári László képviselő Enying, megkérdezi, hogy az elmondottak azt jelentik, hogy október 1.
napjával az új munkaszervezet vezetője fogja kiválasztani a kollégáit, vagyis nem feltétlen a
jelenlegi kistérségi iroda dolgozóit kell választania?
Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvédnő elmondja, hogy egy új önálló költségvetési szervezet jön
létre a Kistérségi Iroda megalapításával, melynek jelenleg egyetlen egy dolgozója sincsen, sem
vezetője. Ugyanakkor azok a személyek, akik jelenleg ellátják a kistérségi feladatokat, kötődnek az
Enyingi Polgármesteri Hivatalhoz, de azon belül egy elkülönült szervezeti egységet alkotnak. A
köztisztviselői törvény alapján, ha szervezeten belül jogállás változás történik, úgy, hogy
egyidejűleg egy másik szervezetet is alapítanak, akkor le kell folytatni azt az eljárást, miszerint 60
nappal korábban tájékoztatni kell a dolgozót, hogy a köztisztviselői jogviszonya meg fog szűnni,
mert megszűnik az a szervezeti egység, amelyben foglalkoztatták. Tájékoztatni kell őket arról,
hogy az új munkáltató vállalja-e a továbbfoglalkoztatását, vagy sem. Ahhoz, hogy erről a
köztisztviselők dönteni tudjanak, tájékoztatni kell őket, hogy milyen juttatásokkal venné át őket az
új szervezet. Ezért van szükség arra, hogy hamarabb legyen a vezető megbízása, hiszen olyan
pályázatokat vár a Társulási Tanács, amelyeknél a pályázók szakmai elképzelései is szerepelnek.
A Társulási Tanács, mint fenntartó az, aki nyilatkozik arról, hogy az álláshely felajánlást meg lehet
tenni, nem pedig a megbízott vezető, mivel a juttatások költségvetést érintő kérdések.
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Dr. Óvári László képviselő Enying, megjegyzi, hogy az imént az hangzott el, hogy a Társulási
Tanács a létszámot határozza meg, véleménye szerint akkor az új vezetőnek kell meghatároznia
azt, hogy kivel akar dolgozni. Véleménye szerint ellentmondás van az elmondottak között.
Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvédnő elmondja, hogy amennyiben az új vezető hatásköre lenne
a kollégáinak a kiválasztása, abban az esetben a köztisztviselői törvény rendelkezéseit nem lehetne
végrehajtani. Az új vezető szakmai elképzelései alapján, vele egyeztetve dönt a Társulási Tanács, a
munkakörök meghatározása, a munkaköri leírások már az új vezető feladata, azaz a Ktv. 17/A §-a
végrehajthatatlan lenne.
Tilhof István polgármester Mátyásdomb, elmondja, hogy a megjelent képviselőknek és
polgármestereknek tudomásul kell azt vennie, hogy amit Enying Város Jegyző megszervezett, azt
a Társulási Tanácsnak tovább kell vinnie. A jelenleg a kistérségi irodán dolgozó személyek
továbbfoglalkoztatása kérdésében majd az új vezető kinevezése után lehet dönteni, hogy az új
munkaszervezet kiket kíván foglalkoztatni. Elmondja, hogy 2004-ben is megjegyezte, hogy ne
adják meg azt a lehetőséget, hogy Szörfi István, Enying Város Jegyzője legyen a munkacsoport
vezetője. Enying Város Képviselő-testülete számára megjegyzi, hogy korábban meg kellett volna
kérdezniük Szörfi István jegyző urat, hogy miért nem volt hajlandó együtt dolgozni a kistérségi
polgármesterekkel. Az önálló munkacsoportot létre kell hozni, de ha úgy fog működni, mint az
elmúlt években, akkor a kistérség semmire sem fog menni. Elmondja még, hogy Szörfi István
jegyző, több alkalommal nem jelent meg a kistérségi üléseken, és nem érti, hogy ha a képviselőtestület gyakorolja a munkáltatói jogokat, akkor Enying Város Képviselő-testülete, illetve Tóth
Dezső Enying Város polgármestere, miért nem gyakorolt rá hatást, hogy a kistérségi üléseken részt
kell, hogy vegyen.
Tóth Dezső polgármester Enying, kéri, hogy a hozzászólások a napirendhez kapcsolódjanak. Több
kérdés, hozzászólás nem lévén, ismerteti a határozati javaslatot:

HATÁROZATI JAVASLAT

…………………………………. Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Mezőföldi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás II. számú módosítására” vonatkozó javaslatot,
melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselő-testület „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv.
– Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás Dégen,
2005. április 4.-napján kelt s 2005. december 19-napján módosított Társulási Megállapodását az alábbiak
szerint módosítja, mely a Társulási Megállapodás II. számú módosítása:
1. A Társulási Megállapodás I/5. pontja az összlakosságszám tekintetében kiegészül a „2005. január 1-i
adatok szerint” jelöléssel, továbbá a „2008. január 1-i adatok szerint: 22253 fő „ mondatrésszel.
2. A Társulási Megállapodás I/6. pontja a tagi önkormányzatok tekintetében kiegészül a 2008. január 1-i
állandó népesség számával.
3. A Megállapodás I/10.4. pontjában a „- székhely – Enying Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala”
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mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Mezőföldi Kistérségi Iroda” mondatrész lép.
4. A Megállapodás kiegészül az alábbi I/11.4. ponttal:
„11.4. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott esetekben a közös feladatellátást: ellátási
szerződés, közoktatási megállapodás, egyéb polgári jogi szerződés keretében biztosítja.”
5. A Megállapodás IV/1.6.2. pont a) pontjában az Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal megnevezése
Közigazgatási Hivatalra, míg b) pontjában a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága megnevezése
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága megnevezésre módosul.
6. A Megállapodás IV/1.8. pontja „székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala útján – a későbbiek
során szakmai szervezet létrehozásával, avagy más módon” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a
„Mezőföldi Kistérségi Iroda – mint elkülönült munkaszervezete útján –„ mondatrész lép, míg az 1.8.3.
pontban a „kistérségi megbízottakkal” mondatrész helyébe a „kistérségi koordinátorokkal” mondatrész
lép.
7. A Megállapodás IV/2.6. pontja kiegészül a „melyben nem vesz részt: Kisláng, Mezőszentgyörgy és
Mátyásdomb Község Önkormányzata, 2009. január 1-i kezdő hatállyal továbbá Lepsény Község
Önkormányzata.” mondatrésszel.
8. A Megállapodás IV/2. pont kiegészül az alábbi 2.21. ponttal:
„2.21. A Társulás az abban részt vállaló önkormányzatok közigazgatási területén ellátja mindazon
mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott egészségügyi alapellátási
feladatokat, melyeket a 2.1. – 2.20. pontok nem részleteznek.”
9. A Megállapodás IV/3. pontja kiegészül az alábbi 3.17. ponttal:
„3.17. A Társulás ellátja – az abban részt venni kívánó önkormányzatok közigazgatási területét érintően
– mindazon 3.1.–3.16. pontban nem részletezett szociális ellátási feladatokat, melyet a
mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések a települési önkormányzatok részére ellátandó
feladatként határoznak meg.”
10. A Megállapodás IV/4. pontja kiegészül az alábbi 4.7. ponttal:
„4.7.

A Társulás az abban részt vállaló önkormányzatok tekintetében ellátja a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokra vonatkozó – 4.1.-4.6. pontokban nem részletezett mindenkori hatályos
jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feladatokat.”

11. A Megállapodás IV/5.2. pontja szövegezése kiegészül az „illetőleg a Magyar Köztársaság mindenkori
éves költségvetési törvényeiben a többcélú kistérségi társulások által igényelhető közoktatási célú
támogatások tekintetében meghatározott feltételeknek.” mondatrésszel.
12. A Megállapodás IV/5. pontja kiegészül az alábbi 5.9. ponttal:
„5.9.
A Társulás az 5.1.-5.8. pontban nem részletezett valamennyi olyan közoktatási
önkormányzati feladat közös ellátásában részt vesz, melyeket a mindenkori hatályos jogszabályi
rendelkezések meghatároznak, s annak közös megvalósítását az abban részt venni kívánó társult
önkormányzatok igénylik.”

13. A Megállapodás IV/6. pontja kiegészül az alábbi 6.19. ponttal:
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„6.19. A Társulás ellátja a 6.1.-6.18. pontban nem nevesített mindazon közművelődési feladatokat,
melyeket a mindenkori jogszabályi rendelkezések önkormányzati feladatként meghatároznak, s
annak közös megvalósítását az abban részt vállaló tagi önkormányzatok igénylik.”
14. A Megállapodás IV/7. pontja kiegészül az alábbi 7.10. ponttal:
„7.10. A Társulás ellátja továbbá mindazon településrendezési és építési örökség, épített környezet
védelmével kapcsolatos feladatokat, melyeket a mindenkori hatályos jogszabályok a települési
önkormányzat hatáskörébe utalnak, s annak közös megvalósítását az abban részt venni kívánó
önkormányzatok igénylik.”
15. A Megállapodás IV/13.1. pontja az „utóvizsgálatot, továbbá” mondatrészt követően kiegészül
Társulásnál, a Mezőföldi Kistérségi Irodánál és” mondatrésszel.

„a

16. A Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 16. ponttal:
„16. Sporttal kapcsolatos feladatok:
16.1. Meghatározza az abban részt venni kívánó Önkormányzatok működési területét érintően a
kistérségi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról.
16.2. Együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel.
16.3. Megteremti a fenntartásában működő közoktatási intézményeket érintően az iskolai
testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit, biztosítja az iskolai sportkörök
működéséhez szükséges feltételeket.
16.4. A kistérségben sportrendezvényeket, sportprogramokat, sporttáboroztatást szervez, támogatja
az amatőr sportversenyek, rendezvények harmadik személyek általi szervezését.
16.5. A Társulás részt vállal a szabadidős sport és szabadidős egyéb tevékenységekben.
16.6. A Társulás a 16.1.-16.5. pontban nem nevesített valamennyi olyan sporttal kapcsolatos
önkormányzati feladat ellátásban részt vesz, amelyeket a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezések meghatároznak, s annak közös megvalósítását a társult önkormányzatok
igénylik.”
17. A Megállapodás V/2.2. pontja „a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának
rendjéről” szóló 244/2003. (XII. 18.) számú Kormányrendeletben meghatározott eljárási rendben,”
mondatrésze hatályát veszti.
18. A Megállapodás V/3.3. pontja a „Társulás munkaszervezete” mondatrészt követően kiegészül „a
Mezőföldi Kistérségi Iroda” mondatrésszel.
19. A Megállapodás V/6.1. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:
„A Társulás elnökének megválasztásáig az elnöki jogkör gyakorolja a kistérség székhely
önkormányzatának polgármestere.”
20. A Megállapodás V/8.2. pontjában az „Enying Város Önkormányzata jegyzője” mondatrész hatályát
veszti, helyébe „a Jegyzői Kollégium sorából megválasztott jegyző” mondatrész lép, míg a 8.4. pont
kiegészül „A Jegyzői Kollégium, - illetőleg megválasztása esetén az elnökség - ” mondatrésszel, s a
törvényességi szempontú „ellenőrzés” helyébe „véleményezés” lép.
21. A Megállapodás V/12.1. pontjában „a kistérségi székhely település Enying Város Önkormányzata
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Polgármesteri Hivatala” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a Társulási Tanács által 2008. október 1-i
hatállyal költségvetési szervként alapítandó Mezőföldi Kistérségi Iroda – melynek székhelye: 8130
Enying, Szabadság tér 14. sz. - ” mondatrész lép, melyet követően kiegészül az alábbi második
bekezdéssel:
„A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Kistérségi Iroda székhelyének biztosításául
Enying Város Önkormányzata a 8130 Enying, Szabadság tér 14. szám alatti ingatlan térítésmentes
használatát a Mezőföldi Kistérségi Iroda elhelyezésére biztosítja.”
22. A Megállapodás V/12.2. pontjában a „Polgármesteri Hivatal” mondatrész hatályát veszti, helyébe a
„Mezőföldi Kistérségi Iroda” mondatrész lép.
23. A Megállapodás V/12.2.3. pontjában a „kistérségi megbízottakkal” mondatrész helyébe a „kistérségi
koordinátorokkal” mondatrész lép.
24. A Megállapodás V/12.2.4. pontja a „fejlesztések lebonyolításához” mondatrészt követően kiegészül „a
Társulási Tanács előzetes eseti engedélyével” mondatrésszel.
25. A Megállapodás V/12.2. pontja kiegészül az alábbi 12.2.5. és 12.2.6. pontokkal:
„12.2.5.
A Társulási Megállapodás IV/1.8. pontban nevesített a területfejlesztéssel kapcsolatos
előkészítő, javaslattevő és végrehajtó feladatok ellátása.
12.2.6.
A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátása.”
26. A Megállapodás V/12.3. és 12.4. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi 12.3.-12.5. pontok
lépnek, mely által a 12.5. pont számozása 12.6. pontra módosul.
„12.3. A Mezőföldi Kistérségi Iroda létszáma 6 fő.
Az Iroda belső szervezeti egységekre nem tagozódik.
Amennyiben az irodavezetői álláshely betöltésére irányuló pályázati eljárás során azon személy nyer
irodavezetői megbízást, aki részére a Ktv. 17/A § szerint munkakör felajánlása történhet, úgy ez
esetben az Iroda létszáma: 5 fő.
12.3.1. Amennyiben a Társulási Tanács a munkaszervezetben történő foglalkoztatásra az állami
költségvetésből külön meghatározott feladat elvégzésére vissza nem térítendő
támogatásban részesül, úgy annak összeghatáráig a meghatározott időtartamra a feladat
teljesítését végző személy alkalmazható.
12.3.2. A meghatározott 6 fő foglalkoztatotti létszámon felül a Társulási Tanács döntése alapján
további közalkalmazottak foglalkoztathatóak, amennyiben a Társulási Tanács által
ellátandó feladatkör bővül, s a Társulás költségvetésében a foglalkoztatásra az előirányzat
rendelkezésre áll, illetőleg annak forrása megteremthető.
12.3.3. A Kistérségi Iroda mindenkori létszámának meghatározására, - az adott évre vonatkozó
feladatellátás tükrében - az Iroda éves költségvetése megállapításával, s annak
módosításával a Társulási Tanács jogosult.
12.4. A Mezőföldi Kistérségi Iroda vezetőjét pályázat útján, határozatlan időtartamra a Társulási Tanács
bízza meg.
12.4.1 A Társulási Tanács munkáltatói jogkörébe tartozik az Iroda Vezetője vezetői megbízása, a
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vezetői megbízással egyidejű illetményének megállapítása, megbízásának visszavonása,
vele szemben fegyelmi eljárás elrendelése, a fegyelmi tanács feladatainak ellátása, a
fegyelmi büntetés kiszabása.
12.4.2. A 12.4.1. pontban foglaltakon túlmenően az Irodavezető felett az „egyéb” munkáltatói
jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.”
12.5. A Mezőföldi Kistérségi Iroda közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkört az Iroda
vezetője gyakorolja.”
27. A Megállapodás V/12.6. pontjában a „munkaszervezet” megnevezés hatályát veszti, helyébe a
„Mezőföldi Kistérségi Iroda” megnevezés lép.
28. A Megállapodás VI/1.2. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:
„A Társulási Tanács alakuló ülését az önkormányzati választásokat követően 30 napon belül meg kell
tartani.”
29. A Megállapodás VI/1.3. és 1.8. pontjában az Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal megnevezése
Közigazgatási Hivatalra módosul.
30. A Megállapodás VI/1.13.4. pontja kiegészül az „intézmény fenntartói jogának átadás-átvételéhez.”
mondatrésszel.
31. A Megállapodás VI/1.15. pontja kiegészül az alábbi 1.15.15. és 1.15.16. pontokkal:
„1.15.15.

A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott esetekben a közös feladatellátást
szolgáló ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, egyéb polgári jogi szerződés megkötése.

1.15.16. A Mezőföldi Kistérségi Iroda vezetői álláshelyére pályázati felhívás közzététele, a vezető
megbízása, s vezetői megbízással egyidejű illetményének megállapítása, megbízásának
visszavonása, vele szemben fegyelmi eljárás elrendelése, a fegyelmi tanács feladatainak
ellátása, a fegyelmi büntetés kiszabása.”
32. A Megállapodás VII/2.6. pontja akként módosul, hogy a „befizetési kötelezettségek” mondatrészt
megelőzően kiegészül a „Hozzájárulási,” mondatrésszel, továbbá az alábbi második mondattal: „Társulás
általi intézményfenntartás esetén a tagot terhelő többletköltségek határidőben történő maradéktalan
megfizetése.”
33. A Megállapodás VIII/2. pontja kiegészül az alábbi 2.5.-2.8. pontokkal:
„2.5. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszony időtartama alatt a vagyoni
hozzájárulásával, avagy területfejlesztési, pályázati úton elnyert, illetőleg társulási vagyonból
keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a tagsági jogviszony
megszűnése időpontjától érvényesíthető.
2.6.

Amennyiben a Társulás nem tagi önkormányzat közigazgatási területét érintően is ellát feladatot,
úgy a feladatellátásra a Társulás Tanács a nem tagi Önkormányzattal külön megállapodást köt,
melyben a költségviselés szabályait s a közös feladatellátás időtartama alatt – a nem tagi
Önkormányzat vagyoni hozzájárulásával, avagy rá tekintettel is nyújtott állami költségvetési
támogatásból – keletkezett közös vagyon megosztásának módját rendezni kell.

2.7.

A Társulásból kiváló tag az Őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem tarthat igény, amíg
a vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági jogviszonya alatt a Társulási Tanács
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által megkötött szerződési (használati, haszonbérleti, bérleti, stb.) időtartam le nem jár.
2.7.1.
2.7.2.

2.8.

Amennyiben a vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés alapján a vagyonhasználó
rendszeresen térítést fizet, úgy a kiváló tagra eső összeg a kiváló tagot illeti meg.
Amennyiben a vagyonhasználati ellenérték előre a Társulási Tanács részére megfizetést
nyert s a Tanács azt a kivált tagra nézve is „saját erőként” a Társulási vagyon
gyarapítására fordította, úgy a kivált tagot a használati ellenérték nem illet meg, mivel
azt a Társulási Tanács a vagyontárgy létrehozására fordította.

A Társulási Tanács az általa pályázati úton elnyert pénzeszközből vásárolt közös vagyonú
vagyontárgyak – meghatározott feltételek szerinti s ellenszolgáltatás melletti, - egyes tagi
Önkormányzatok külön tulajdonába adásáról jogosult dönteni, melynek alapján a Társulási
Tanács és tagi Önkormányzat külön megállapodást köt.

A támogatási szerződés időtartama alatt a közös tulajdonú vagyontárgy(ak) nem adható(k) tagi
Önkormányzat(ok) külön tulajdonába.”
34. A Megállapodás VIII/6.1.2. pontja kiegészül az alábbi mondattal:
„A további gazdasági évekre vonatkozóan a hozzájárulás évenkénti összegének megállapítására a
Társulási Tanács jogosult.”
35. A Megállapodás VIII/6.6. pontjában az „Enying Város Önkormányzata Jegyzője, illetőleg a
Polgármesteri Hivatal általa meghatározott köztisztviselője” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a
Mezőföldi Kistérségi Iroda vezetője” mondatrész lép.
36. A Megállapodás VIII/10.1. pontja utolsó bekezdésében az „Enying Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Mezőföldi Kistérségi Irodának” mondatrész lép.
37. A Megállapodás VIII fejezete kiegészül az alábbi 15. ponttal:
„15. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást nem teljesítő, avagy
részben teljesítő Önkormányzattal szemben – mely a Társulási Tanács elnöke írásbeli felszólítása
ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének – a
Társulási Tanács döntése alapján azonnali beszedési megbízás – inkasszó – nyújtható be, mely
eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.”
38. A Megállapodás X. fejezete kiegészül az alábbi 8. ponttal:
„8. A Társulási Megállapodás II. számú módosítása az utolsóként módosított jóváhagyó
képviselőtestület határozatának meghozatala napján lép hatályba azon kivétellel, hogy a Mezőföldi
Kistérségi Irodára vonatkozó rendelkezések 2008. október 1.-napján, a Központi Orvosi Ügyelet
működési területe módosítására vonatkozó rendelkezések 2009. január 1.-napján lépnek hatályba.”
38. A Megállapodás 1. mellékletében a felsorolás kiegészül az alábbi harmadik francia bekezdéssel:
„- 2008. október 1-i hatállyal Mezőföldi Kistérségi Iroda”

II.
A Képviselő-testület az I. pontban foglalt módosítással a Társulási Megállapodást egységes szerkezetbe
foglalja, s felkéri a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást kézjegyével
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lássa el.
Felelős:

……………………….
polgármester

Határidő:

azonnal

Tóth Dezső polgármester Enying, kéri, hogy aki a módosításokkal együtt ismertetett határozati
javaslattal egyetért, alfabetikus sorrendben haladva a települések külön-külön kézfeltartással
szavazzanak. Először Dég Község képviselőit kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatot
illetően.
Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az ismertetett határozati
javaslatot 42/2008. (V.27.) számú határozataként elfogadta.
Tóth Dezső polgármester Enying, Enying Város képviselőit kéri, hogy szavazzanak a határozati
javaslatot illetően.
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2
tartózkodással az ismertetett határozati javaslatot 180/2008. (V.27.) számú határozataként elfogadta.
Tóth Dezső polgármester Enying, Kisláng Község képviselőit kéri, hogy szavazzanak a határozati
javaslatot illetően.
Kisláng Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az ismertetett határozati javaslatot 59/2008. (V.27.) számú határozataként elfogadta.
Tóth Dezső polgármester Enying, Lajoskomárom Nagyközség képviselőit kéri, hogy szavazzanak
a határozati javaslatot illetően.
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az
ismertetett határozati javaslatot 46/2008. (V.27.) számú határozataként elfogadta.
Tóth Dezső polgármester Enying, Lepsény Nagyközség képviselőit kéri, hogy szavazzanak a
határozati javaslatot illetően.
Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az ismertetett
határozati javaslatot 44/2008. (V.27.) számú határozataként elfogadta.
Tóth Dezső polgármester Enying, Mátyásdomb Község képviselőit kéri, hogy szavazzanak a
határozati javaslatot illetően.
Mátyásdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az ismertetett
határozati javaslatot 44/2008. (V.27.) számú határozataként elfogadta.
Tóth Dezső polgármester Enying, Mezőkomárom Község képviselőit kéri, hogy szavazzanak a
határozati javaslatot illetően.
Mezőkomárom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az ismertetett
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határozati javaslatot 14/2008. (V.27.) számú határozataként elfogadta.
Tóth Dezső polgármester Enying, Mezőszentgyörgy Község képviselőit kéri, hogy szavazzanak a
határozati javaslatot illetően.
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az ismertetett határozati javaslatot 38/2008. (V.27.) számú határozataként elfogadta.
Tóth Dezső polgármester Enying, Szabadhidvég Község képviselőit kéri, hogy szavazzanak a
határozati javaslatot illetően.
Szabadhidvég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az ismertetett
határozati javaslatot 25/2008. (V.27.) számú határozataként elfogadta.
Tóth Dezső polgármester Enying, megállapítja, hogy a települések a Mezőföldi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodás II. számú módosítására vonatkozó javaslatot minősített többséggel
elfogadták.

2. Egyebek
Tóth Dezső polgármester Enying, megkérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen ügyben
észrevétele. Hozzászólás, kérdés nem lévén megköszöni a részvételt és az együttes ülést 18.05
órakor bezárja.
Enying, 2008. június 3.
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