ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002
MEGHÍVÓ
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. november 12-én (kedd)
16:00 kezdettel soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
8130 Enying, Bocskai u. 1.

Képviselői eskütétel
Napirend:
Nyílt ülés:
1. Alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának meghatározása
2 . Bizottsági tagok és tisztségviselők megválasztása
3 . Enying Mikrokörzeti Szociális
megállapodásának módosítása

és

Gyermekjóléti

Intézményi

Társulás

4. Tiszteletdíj rendelet felülvizsgálata
5. Javaslat intézményvezető összeférhetetlenségével kapcsolatos döntésekre
6. Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos törvényességi jelzések

Enying, 2019. november 11.
Tisztelettel:
Viplak Tibor s. k.
polgármester

társulási

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 12. napján tartandó soron következő nyílt ülésére
Tárgy: Alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának meghatározása
Előterjesztő: Viplak Tibor László polgármester
Készítette: dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Iktatószám:
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé javaslatomat az alpolgármester személyére
és tiszteletdíjának megállapítására.
1. Előzmények, javaslatok
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 74. § (1) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban
együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább
egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei
a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.”
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén
a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.
A testület a 2019. október 30-i ülésén döntött a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, az új SzMSz 2019.
október 31-én lett kihirdetve. Az SZMSZ 68. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület – a
tagjai közül – társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
Az Mötv. hivatkozott rendelkezése szerint az alpolgármestert titkos szavazással kell
megválasztani. A titkos szavazás lebonyolítására vonatkozó szabályokat az SZMSZ. 35. és 36.
§-ai tartalmazzák, a következők szerint:
35. § (1) Titkos szavazás borítékba helyezett, az önkormányzat bélyegzőlenyomatával ellátott
szavazólapon, urna igénybevételével történik.
(2) Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelölt(ek)re, döntési alternatívákra lehet.
(3) Igen szavazatnak a jelölt(ek) nevének, illetve a döntési alternatívának a megjelölése,
ellenszavazatnak pedig a jelölt(ek) nevének, illetve a döntési alternatívának meghagyása
számít. A szavazáshoz kék tintájú tollat kell használni.
(4) Érvénytelen a szavazat, ha:
a) nem hivatalos – bélyegzőlenyomat nélküli – szavazólapon adták le,
b) ceruzával töltötték ki a szavazólapot,
c) nem lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy a képviselő kire, illetve
milyen döntési alternatívákra szavazott, vagy
d) a szavazó képviselő-testületi tag a megválaszthatónál több jelölt nevét,
illetve több döntési alternatívát jelöl meg a szavazólapon.

36. § (1) A titkos szavazás lebonyolításában a képviselő-testület tagjai közül egyszerű
többséggel választott három fős – elnök és két tag – szavazatszedő bizottsági tagok működnek
közre.
(2) A szavazatszedő bizottság megállapítja a titkos szavazás eredményét, melyről tájékoztatja a
képviselő-testületet.
(3) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:
a) a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét,
b) a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét, és
c) a szavazás során felmerült körülményeket.
(4) A jegyzőkönyvet a szavazatszedő bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik.
(5) A képviselő-testület a titkos szavazással hozott döntést is alakszerű határozatba kell foglalni.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó szabályokat az Mötv. 80. §
(2) bekezdése tartalmazza, mely úgy rendelkezik: „A társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.”
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése rendelkezik az alpolgármester költségtérítéséről is, miszerint a
társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.
A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, ez Enying esetében 299.151.-Ft. A társadalmi
megbízatású alpolgármester esetében tehát ezt az összeget kell alapul venni a tiszteletdíja
megállapításakor, a képviselő-testület a 299.151.-Ft bázisszám alapulvételével legfeljebb 90%ában állapíthatja meg az alpolgármester tiszteletdíját.
A fentiek alapján javaslom, hogy a képviselő-testület titkos szavazással válassza meg Buza
Krisztina képviselőt Enying Város Önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármesterének.
Javaslom továbbá, hogy nevezett tiszteletdíját – a jogszabályi rendelkezésnek a korábbiaknak
megfelelően – az Mötv. 80. § (2) bekezdésében meghatározott társadalmi megbízatású
polgármesteri tiszteletdíj 70%-ában, azaz bruttó 209.406,-Ft-ban állapítsa meg. Ezzel
egyidejűleg javaslom, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester részére költségtérítésként
a tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összeget, azaz 31.411,-Ft költségtérítést állapítson meg.
Tájékoztatom továbbá a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Mötv. 49. § (1a) bekezdése
alapján nem kell kizárni a szavazásból a testület tagját, ha a képviselő-testület döntéshozatala
saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul.
A fentiek alapján kérem, hogy a titkos szavazás eredményét szíveskedjen a Tisztelt Képviselőtestület határozatba foglalni a mellékelt javaslat szerint.
A megválasztásra kerülő alpolgármesternek az Mötv. 79. § (2) bekezdésében foglaltakra
tekintettel esküt kell tennie a képviselő-testület előtt.
A titkos szavazás lebonyolításához javaslom, hogy a szavazatszedő bizottság tagjait az alábbiak
szerint válassza meg a t. Képviselő-testület.
Gebula Béla Ákos szavazatszedő bizottság elnöke, Regenyei Katalin szavazatszedő bizottság
tagja és Pallag Mihály szavazatszedő bizottság tagja. Személyükről a képviselő-testület
egyszerű többséggel meghozott határozattal dönt az SzMSz. 36. §-ában foglaltak alapján.

2. Jogszabályi hivatkozások
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (X. 31.) önkormányzati
rendelet
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése
A költségvetésben rendelkezésre áll az önkormányzat személyi juttatásai között.
4. Az illetékes bizottság véleménye. ---;
5. Határozati javaslat, rendelet-tervezet: Mellékletben csatolva;
6. melléklet: határozati javaslatok
Enying, 2019. november 8.
Tisztelettel:

Viplak Tibor László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I.
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XI. …..) számú
határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbá a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (X. 31.)
önkormányzati rendelet rendelkezései alapján, a polgármester javaslatára – figyelemmel a
titkos szavazás eredményére, melynek jegyzőkönyve jelen határozat 1. melléklete – úgy
határozott, hogy a képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármesterévé
Buza Krisztina képviselőt megválasztja,
2. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet jelen határozat megküldésével tájékoztassa a
döntéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Viplak Tibor polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT II.
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XI. …..) számú
határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Buza Krisztina társadalmi megbízatású alpolgármester részére a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztásától, havonta bruttó 209.400,-Ft
összegű tiszteletdíjat állapít meg,
2. az Mötv. 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján megválasztásától, havonta 31.400,Ft összegű költségtérítést állapít meg,
3. felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket – különösen a tiszteletdíj, valamint
a költségtérítés számfejtésére és kifizetésére – tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 12. napján tartandó soron következő nyílt ülésére
Tárgy: Bizottsági tagok és tisztségviselők megválasztása
Előterjesztő: Viplak Tibor László polgármester
Készítette: dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Iktatószám:
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) keretei között önállóan alakítja ki szervezetét, határozza meg a
szervei közötti munkamegosztást. A képviselő-testület az alakuló ülésén döntött a szervezeti és
működési szabályzatának módosításáról, melynek során két állandó bizottság létrehozásáról
döntött. Jelen előterjesztésben kérem a testületet az új bizottságok tagjainak és
tisztségviselőinek, továbbá a tanácsnokok megválasztására.
1. Előzmények, javaslatok
A testület a 2019. október 30-i ülésén döntött a képviselő-testület és szervei új szervezeti és
működési szabályzatáról, mely 2019. október 31-én lett kihirdetve. Az új SZMSZ szerint a
képviselő-testület két állandó bizottság létrehozásáról döntött. A két állandó bizottság
elnevezése Humán Bizottság, illetve Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság.
Szerkezetüket tekintve a bizottságok tisztségviselői az elnök és a tagok. A bizottság tagjai
között kizárólag képviselő tagok vannak.
A két bizottság vonatkozásában kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület a következők szerint
válassza meg a bizottságok tisztségviselőit, illetve tagjait:
Humán Bizottság
Elnök:
Tag:
Tag:

Regenyei Katalin képviselő
Dr. Lelkes Ákos képviselő
Pallag Mihály képviselő

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Elnök:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:

Gebula Béla Ákos képviselő
Nyikos István képviselő
Molnár Gábor képviselő
Méreg János képviselő
Regenyei Katalin képviselő

Az Mötv. 43. § (3) bekezdésében, illetve az 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztése alapján
megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait. Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján
a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői

megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő
személyi ügy tárgyalásakor. Abban az esetben, ha a bizottság tagjai, tisztségviselői nem kérik
a zárt ülés tartását, úgy nyílt ülésen kell a megválasztást lebonyolítani. Az SZMSZ [34. § (1)
bekezdés] lehetőséget biztosít arra, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott
esetben a képviselő-testület – egyszerű többséggel – titkos szavazást rendeljen el, ugyanakkor
hangsúlyozom, hogy a bizottsági tagok megválasztása során a titkos szavazás nem kötelező, ezt
azonban az érintett kérheti.
Az érintettek – előzetes egyeztetésünk alapján – nem kérték a zárt ülés megtartását, illetve a
titkos szavazással történő választást.
Kérem, hogy a fentiek alapján a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
Az Mötv. 34. §-ában foglaltak alapján a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely
önkormányzati képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat
választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati
feladatkörök ellátását. Az SzMSz. 69. §-ában foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület
tanácsnokot vagy tanácsnokokat választhat azzal, hogy a tanácsnok köteles az általa felügyelt
ügykörben a bizottságot és a képviselő-testületet tájékoztatni munkájáról. A polgármesternek
rendszeresen szóban, a képviselő-testületnek évente egy alkalommal köteles írásban
beszámolni. A tanácsnok ügykörében kezdeményezett képviselő-testületi intézkedést a
képviselő-testület soron következő ülésének napirendjére fel kell venni. A tanácsnokok
feladatait a képviselő-testület határozza meg.
Javaslom, hogy a képviselő-testület két fő tanácsnokot válasszon meg, melyek közül az egyik
az egészségügyért felelős, a másik pedig a településfejlesztésért. A feladataik tekintetében
javaslom, hogy a bizottsági és testületi ülésen a tárgykörükbe tartozó előterjesztéseket a
tanácsnokok terjesszék elő, illetve szükség szerint a tárgykörükbe tartozó kérdésekben
alkossanak véleményt a bizottság vagy a testület döntéshozatala előtt.
2. Jogszabályi hivatkozások
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (X. 31.) önkormányzati
rendelet
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése
nincs
4. Az illetékes bizottság véleménye. ---;
5. Határozati javaslat, rendelet-tervezet: Mellékletben csatolva;
6. melléklet: határozati javaslatok
Enying, 2019. november 08.
Tisztelettel:
Viplak Tibor László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I.
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XI. …..) határozata
bizottsági elnök megválasztásáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 31.)
önkormányzati rendelet rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselő-testület Humán
Bizottságának elnökévé
Regenyei Katalin képviselőt megválasztja,
2. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet jelen határozat megküldésével tájékoztassa a
döntéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal, 2. pont ülést követő 15 napon belül
Viplak Tibor László polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT II.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XI. …..) határozata
bizottsági tag megválasztásáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 31.)
önkormányzati rendelet rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselő-testület Humán
Bizottságának tagjává
Dr. Lelkes Ákos képviselőt megválasztja,
2. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet jelen határozat megküldésével tájékoztassa a
döntéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal, 2. pont ülést követő 15 napon belül
Viplak Tibor László polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT III.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XI. …..) határozata
bizottsági tag megválasztásáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 31.)
önkormányzati rendelet rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselő-testület Humán
Bizottságának tagjává
Pallag Mihály képviselőt megválasztja,

2. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet jelen határozat megküldésével tájékoztassa a
döntéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal, 2. pont ülést követő 15 napon belül
Viplak Tibor László polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT IV.
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XI. …) határozata
bizottsági elnök megválasztásáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 31.)
önkormányzati rendelet rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselő-testület a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának elnökévé
Gebula Béla Ákos képviselőt megválasztja,
2. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet jelen határozat megküldésével tájékoztassa a
döntéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal, 2. pont ülést követő 15 napon belül
Viplak Tibor László polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT V.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XI. …..) határozata
bizottsági tag megválasztásáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 31.)
önkormányzati rendelet rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselő-testület a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának tagjává
Nyikos István képviselőt megválasztja,
2. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet jelen határozat megküldésével tájékoztassa a
döntéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal, 2. pont ülést követő 15 napon belül
Viplak Tibor László polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT VI.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XI. …..) határozata
bizottsági tag megválasztásáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 31.)
önkormányzati rendelet rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselő-testület a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának tagjává
Molnár Gábor képviselőt megválasztja,

2. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet jelen határozat megküldésével tájékoztassa a
döntéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal, 2. pont ülést követő 15 napon belül
Viplak Tibor László polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT VII.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XI. …) határozata
bizottsági tag megválasztásáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 31.)
önkormányzati rendelet rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselő-testület a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának tagjává
Méreg János képviselőt megválasztja,
2. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet jelen határozat megküldésével tájékoztassa a
döntéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal, 2. pont ülést követő 15 napon belül
Viplak Tibor László polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT VIII.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (X. …) határozata
bizottsági tag megválasztásáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 31.)
önkormányzati rendelet rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselő-testület a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának tagjává
Regenyei Katalin képviselőt megválasztja,
2. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet jelen határozat megküldésével tájékoztassa a
döntéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal, 2. pont ülést követő 15 napon belül
Viplak Tibor László polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT IX.
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XI. …) határozata
tanácsnok megválasztásáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 31.)
önkormányzati rendelet rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselő-testület Enying
Város Településfejlesztési ügyeiért felelős tanácsnokává
Méreg János képviselőt megválasztja,
2. a tanácsnok feladatait a következőkben határozza meg:
a) ismerteti a bizottság és a képviselő-testület ülésén a tárgykörébe tartozó
előterjesztéseket,
b) szükség esetén ismerteti a tárgykörébe tartozó előterjesztések vonatkozásában a
véleményét a döntéshozatal előtt.
3. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet jelen határozat megküldésével tájékoztassa a
döntéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal, 3. pont ülést követő 15 napon belül
Viplak Tibor László polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT X.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XI. …) határozata
tanácsnok megválasztásáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 31.)
önkormányzati rendelet rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselő-testület Enying
Város Egészségügyéért felelős tanácsnokává
Dr. Lelkes Ákos képviselőt megválasztja,
2. a tanácsnok feladatait a következőkben határozza meg:
a) ismerteti a bizottság és a képviselő-testület ülésén a tárgykörébe tartozó
előterjesztéseket,
b) szükség esetén ismerteti a tárgykörébe tartozó előterjesztések vonatkozásában a
véleményét a döntéshozatal előtt.
3. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet jelen határozat megküldésével tájékoztassa a
döntéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal, 3. pont ülést követő 15 napon belül
Viplak Tibor László polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 12. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére
Tárgy: Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti
megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester
Készítette: Dr. Varga-Komáromi Eszter aljegyző
Iktatószám: 01/7975-2/2019
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

Intézményi

Társulás

társulási

egyszerű / minősített
nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem megtárgyalásra a tisztelt Képviselő-testület elé az Enying Mikrokörzeti Szociális
és Gyermekjóléti Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításával kapcsolatos
előterjesztést.
A Társulási megállapodás módosításának mielőbbi hatályba lépése indokolja a soron kívüli ülésen
történő megtárgyalást.
1. Előzmények
A helyi önkormányzati választásokra tekintettel szükségessé vált az Enying Mikrokörzeti Szociális
és Gyermekjóléti Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) társulási megállapodásának
felülvizsgálata, módosítása.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
93. §-a írja elő a társulási megállapodás kötelező tartalmai elemeit az alábbiak szerint:
93. § A társulási megállapodás tartalmazza:
1. a társulás nevét, székhelyét;
2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét;
3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát;
4. a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket;
5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt;
6. a döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit;
7. a közös fenntartású intézmények megnevezését;
8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi
hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját;
9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a
társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a
beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján
a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz);
10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendjét;
11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezéseket;
12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye
útján más tagok részére történő) feladatellátás módját;
13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit;
14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét;

15. a társulás működésének ellenőrzési rendjét;
16. a megállapodás módosításának feltételeit;
17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételeit;
18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét, módját;
19. azt, amiben a képviselő-testületek megállapodta.
A munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal felülvizsgálta a Megállapodás tartalmát
és azt az előterjesztés melléklete szerint beterjesztette véleményezés céljából a Társulási Tanács elé.
A Tanács 2019. október 31. napján megtartott ülésén a megállapodás módosításban foglaltakkal
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a tagönkormányzatok képviselő-testületei részére.
A társulás megállapodásának módosítása a fenntartó önkormányzatok hatáskörébe tartozik, ugyanis
az Mötv. 88. § (2) bekezdése értelmében a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához,
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
2. Jogszabályi hivatkozások:
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (X. 31.)
önkormányzati rendelet
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. Mellékletek:
 határozati javaslat
 Megállapodás módosítása
 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás
 Társulási Tanács 58/2019. (X. 31.) határozata
Enying, 2019. november 8.
Tisztelettel:
Viplak Tibor
polgármester s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XI. 12.) határozata a társulási
Megállapodás módosításáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás létrehozásáról szóló
Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az Mötv. 88. § (2) bekezdésében előírt feltétel
maradéktalan teljesülése esetén a társulási megállapodás módosítását és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt megállapodást aláírásával ellássa.
Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester
értelemszerű

MEGÁLLAPODÁS
az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás létrehozásáról
szóló szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról

Preambulum
Felek megállapítják, hogy a köztük korábban létrejött – 2013. július 1-jei hatállyal teljes
szerkezetében módosított – az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi
Társulás (a továbbiakban: Társulás) létrehozásáról szóló szerződést (továbbiakban: Társulási
szerződés) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napi
választására tekintettel, a jelen megállapodás 6. pontjában felsorolt Felek az alábbiak szerint,
2019. október 14. napi hatállyal módosítják:
1. A megállapodás 2.8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„Mezőszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 48.
Lánginé Csík Angéla polgármester”
2. A megállapodás 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„3.1. Enying – 6775 fő (39%)
3.2. Lepsény – 3179 fő (18%)
3.3. Lajoskomárom – 2214 fő (13%)
3.4. Dég – 2191 fő (12%)
3.5. Mezőszentgyörgy – 1355 fő (8%)
3.6. Mezőkomárom – 956 fő (5%)
3.7. Szabadhídvég – 859 fő (5%)
Összlakosságszám:

17529 fő (100%)”

3. A megállapodás 12.1.-12.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
12.1. „A 4.2.2. pontban meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatás feladat közös megvalósításában Lepsény Nagyközség Önkormányzata
és Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata kivételével a 2.1. – 2.8. pontokban
megjelölt valamennyi társult Önkormányzat részt vesz.
12.2. A 4.2.1. és 4.2.3. pontokban nevesített családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás szociális alapszolgáltatási feladat közös megvalósításában Lepsény
Nagyközség Önkormányzata, Szabadhídvég Község Önkormányzata, Mezőszentgyörgy
Község Önkormányzata, Dég Község Önkormányzata és Mezőkomárom Község
Önkormányzata vesz részt.”
4. A megállapodás 12.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
12.4.
„Az időskorúak tartós bentlakásos ellátása és az idősek nappali ellátása
szociális szakosított feladat megvalósításában a 2.1. -2.8. pontokban megjelölt
valamennyi társult Önkormányzat részt vesz.”

5. A megállapodás 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet kerül:
2. melléklet az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
létrehozásáról szóló megállapodáshoz
Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény tevékenységi körébe tartozik:
Kormányzati funkció megnevezése

Kormányzati funkció száma

1

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102023

2

Idősek nappali ellátása

102031

3

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy
alternatív napközbeni ellátás útján

104030

4

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104042

5

Szociális étkeztetés

107051

6

Házi segítségnyújtás

107052

7

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107053

6. Jelen megállapodás az alábbi felek között jön létre:
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.
Viplak Tibor polgármester
Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17.
Gárdonyi Sándorné polgármester
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
8136 Lajoskomárom, Komáromi út 4.
Pirtyák Zsolt polgármester
Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8137 Mezőkomárom, Petőfi Sándor utca 74.
Köő Péter polgármester
Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8138 Szabadhídvég, Községház utca 1.
Pap László polgármester
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 48.
Lánginé Csík Angéla polgármester
Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
8132 Lepsény, Fő út 74.
Salamon Béla polgármester

7. A Társulási megállapodás egyebekben változatlan marad.
8. Jelen megállapodást felek képviselő-testületei megtárgyalták és jóváhagyták, felek
képviselői kijelentik, hogy az abban foglaltak elfogadására felhatalmazással
rendelkeznek, a szerződés tartalma akaratukkal megegyezik, ezért azt jóváhagyólag
aláírják.
9. Jelen megállapodásra (jogvita, kölcsönös érdekek figyelembevétele, egyéb
rendelkezések) irányadóak a Társulási megállapodás 19. pontjában foglalt egyéb
rendelkezések.
Enying, 2019. …………..

Enying Város Önkormányzata képviseletében:

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző
(jogi ellenjegyző)

Závodni Lászlóné
osztályvezető
pénzügyi ellenjegyző

Dég, 2019. ……………….
Dég Község Önkormányzata képviseletében:

Gárdonyi Sándorné
polgármester

Dr. Révész Mária
jegyző
(jogi ellenjegyző)

pénzügyi ellenjegyző

Lajoskomárom, 2019. ……………….
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata képviseletében:

Pirtyák Zsolt
polgármester

Mosbergerné Dr. Miklós Judit
jegyző
(jogi ellenjegyző)

pénzügyi ellenjegyző

Mezőkomárom, 2019. ……………….
Mezőkomárom Község Önkormányzata képviseletében:

Köő Péter
polgármester

Dr. Révész Mária
jegyző
(jogi ellenjegyző)

pénzügyi ellenjegyző

Szabadhídvég, 2019. ……………….
Szabadhídvég Község Önkormányzata képviseletében:

Pap László
polgármester

Dr. Tóth Andrea
jegyző
(jogi ellenjegyző)

pénzügyi ellenjegyző

Mezőszentgyörgy, 2019. ……………….
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata képviseletében:

Lánginé Csík Angéla
polgármester

Dr. Tóth Andrea
jegyző
(jogi ellenjegyző)

pénzügyi ellenjegyző

Lepsény Nagyközség Önkormányzata képviseletében:
Lepsény, 2019. …………………..

Salamon Béla

Dr. Tóth Andrea

polgármester

jegyző
(jogi ellenjegyző)

pénzügyi ellenjegyző

MEGÁLLAPODÁS
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás létrehozásáról
(egységes szerkezetben a korábbi, valamint a 2019. október 14. hatályú módosításokkal)

Jelen megállapodás 2. pontjában nevesített önkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában
foglaltak alapján – figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Sztv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra, és a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdésében
foglaltakra – az egyes – jelen megállapodás 4. pontjában nevesített – szociális és gyermekjóléti
kötelező feladataik ellátására – a korábban ugyanezen elnevezéssel működő társulás feladatainak
ellátására – a korábbi jogi személyiséggel nem rendelkező társulást átalakítják jogi személyiséggel
rendelkező társulássá az alábbiak szerint.
1. A Társulás neve és székhelye:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti
Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás)
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.

2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
2.1.1 Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.
Viplak Tibor polgármester
2.2.Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17.
Gárdonyi Sándorné polgármester
2.3.2
2.4.Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
8136 Lajoskomárom, Komáromi út 4.
Pirtyák Zsolt polgármester
2.5.3, 4 Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
8132 Lepsény, Fő út 74.
Salamon Béla polgármester
2.6.Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8137 Mezőkomárom, Petőfi Sándor utca 74.
Köő Péter polgármester
2.7.Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8138 Szabadhídvég, Községház utca 1.
Pap László polgármester
2.8.Mezőszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 48.
Lánginé Csík Angéla polgármester
módosította a 3. sz. szerződésmódosítás 2014. október 22-i hatállyal
törölte az 1. sz. szerződésmódosítás 2014. január 1-jei hatállyal
3
törölte a 3. sz. szerződésmódosítás 2015. január 1-jei hatállyal
4
módosította a 8. sz. szerződésmódosítás 2018. július 1-jei hatállyal
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3.5,6,7,8 A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (összlakossághoz viszonyított aránya
százalékban):
3.1. Enying – 6775 fő (39%)
3.2. Lepsény – 3179 fő (18%)
3.3. Lajoskomárom – 2214 fő (13%)
3.4. Dég – 2191 fő (12%)
3.5. Mezőszentgyörgy – 1355 fő (8%)
3.6. Mezőkomárom – 956 fő (5%)
3.7. Szabadhídvég – 859 fő (5%)
Összlakosságszám:

17529 fő (100%)

4. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
4.1.A Társulás ellátja:
4.1.1.9az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint az Sztv. 86. § (1) bekezdésének a), b)
és c) pontjában, valamint ugyanezen szakasz (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott kötelező
alapszolgáltatási feladatokat,
4.1.2.az Sztv. 86. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott vállalt szociális szolgáltatást, továbbá
4.1.3.a Gyvt. 94. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező gyermekjóléti szolgáltatást.
4.2.A fentiek megvalósítása érdekében a Társulás – a jelen megállapodás 8. pontjában meghatározott
pénzügyi hozzájárulás alapján, figyelemmel a jelen megállapodás 12. pontjában nevesített eltérésekre
– az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény útján közös fenntartásával az alábbi tevékenységet
végzik:
4.2.1.Az Sztv. 57. § (1) bekezdés c), d), e) pontjaiban, valamint a 63. § és 64. §-aiban nevesített
kötelező feladatokat, nevezetesen:
4.2.1.1.az étkeztetést,
4.2.1.2.a házi segítségnyújtást,
4.2.1.3.a családsegítést,
4.2.2.az Sztv. 57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt
szociális alapszolgáltatási feladatot,
4.2.3.a Gyvt. 94. § (2) bekezdésében nevesített gyermekjóléti szolgáltatást.
4.3.10 Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás tevékenységi körét
jelen megállapodás 1. melléklete, az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény tevékenységi körét
jelen megállapodás 2. melléklete tartalmazza.
5. A Társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazati arány:
módosította az 1. sz. szerződésmódosítás 2014. január 1-jei hatállyal
módosította a 3. sz. szerződésmódosítás 2015. január 1-jei hatállyal
7
módosított az 5. sz. szerződésmódosítás 2016. január 1-jei hatállyal
8
módosította a 8. sz. szerződésmódosítás 2018. július 1-jei hatállyal
9
módosította a 7. sz. szerződésmódosítás 2018. március 26-i hatállyal
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módosított az 5. sz. szerződésmódosítás 2016. január 1-jei hatállyal
5
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5.1.A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
5.2.A Társulási Tanácsba a képviselő-testületek delegálnak tanácstagokat. Minden Társulási
tagönkormányzat egy-egy főt delegál a Társulási Tanácsba.
5.3.A delegált tag kizárólag települési képviselő vagy az önkormányzat polgármestere lehet.
5.4.A delegált tagot az általa képviselt önkormányzat lakosságszámából számított az
összlakosságszámhoz arányosított szavazati arány illeti meg. Az egyes településeket képviselő Tanács
tagokat megillető szavazati arányt százalékban kifejezve jelen megállapodás 3. pontja tartalmazza.
6. A döntéshozatal módja és a minősített döntéshozatal esetei
6.1.A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a 3. pontban meghatározott szavazati arány
százalékban kifejezett mértéke szerinti szavazatok legalább felével rendelkező Tanács tag jelen van.
6.2.A javaslat elfogadásához a jelen lévő Tanács tagok több mint felének igen szavazata szükséges, a
döntés azonban csak akkor érvényes, ha a döntést támogatók által képviselt települések
lakosságszáma meghaladja a 3. pontban megjelölt összlakosságszám egyharmadát.
6.3.A minősített többséggel eldöntendő kérdésekben legalább annyi tag igen szavazata szükséges,
amely eléri a társulásban részt vevő tagok 3. pontban számszerűsített szavazati arányának több mint
a felét, azaz az összlakosságszám legalább 51%-a szerinti szavazati arányt.
6.4.A Társulási Tanács Elnöke a székhelytelepülés önkormányzat polgármestere, a Tanács tagjai
közül – az Elnök javaslatára – egy alelnököt választ.
6.6.Minősített döntéshozatal szükséges az alábbi esetekben:
–a társulás költségvetésének elfogadásával kapcsolatos döntéshez;
–a társulásból történő kizárásról szóló döntés esetén;
–hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, kölcsönfelvétel, vagy más adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása esetén;
–összeférhetetlenségi ügyben hozott döntés esetén;
–minden olyan döntés, amihez jogszabály alapján minősített döntéshozatal szükséges;
–amennyiben a Társulási Tanács tagjai a döntéshozatal előtt a minősített döntéshozatalról döntenek,
–a Társulás Szervezeti és Működési Szabályainak megállapításához;
–a társulás vagyonával történő rendelkezéshez;
–a társulás által működtetett intézmény alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez;
–a hatáskörébe tartozó kinevezés, vezetői megbízás esetén.
7. Közös fenntartású intézmények megnevezése: Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
8130 Enying, Szabadság tér 2.
8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatban felmerülő az egyes képviselőtestületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:
8.1.1112 Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 4.3. pontban részletezett tevékenységi körébe
tartozó a 2. melléklet 1. – 2. soraiban szereplő tevékenységek fenntartásában a 2.2. – 2.8. pontokban
nevesített társulási tag önkormányzatok a költségviselés vonatkozásában nem vesznek részt, ezen
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módosított az 5. sz. szerződésmódosítás 2016. január 1-jei hatállyal
módosította a 6. sz. szerződésmódosítás 2018. március 26-i hatállyal

feladatokat kizárólag Enying Város Önkormányzata teljesíti saját közigazgatási területére kiterjedően
az intézmény útján.
8.2.A Társulás működésének, s az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásának
fedezeteként szolgálnak a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív
állami hozzájárulások, és az egyéb kiegészítő szociális alapellátási, szakosított ellátási szociális
hozzájárulások.
8.3.A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás 4. pontjában
meghatározott egyes szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokra –
feladatonként és Önkormányzatonként számszerűsítve – az állami költségvetés által biztosított
alapnormatíva igénylésére a 12.1. – 12.4. pontokban nevesített önkormányzatok tekintetében az
irányítói jogokat gyakorló Társulás jogosult.
8.4.13 A társult önkormányzatok az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 4.3. pontjában
meghatározott kormányzati funkciói közül az 3. – 7. sorokban meghatározott tevékenységek –
Gyermekjóléti szolgáltatás, Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, Családsegítés – működéséhez szükséges állami költségvetési hozzájárulással nem
fedezett további költségeket az általuk igénybe vett ellátotti létszám arányában évente, saját
költségvetési rendeleteikben biztosítják.
8.5.14 Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 4.3. pontjában meghatározott szakfeladatai közül az
1. – 2. sorokban meghatározott feladatok – Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása,
Idősek, demens betegek nappali ellátása – vonatkozásában az állami költségvetési hozzájárulással
nem fedezett további költségeket kizárólag Enying Város Önkormányzata viseli.
8.6.A társult önkormányzatok a 8.4. pont szerinti őket terhelő hozzájárulások összegét havi bontásban
a fenntartó Társulás számlájára átutalással havonta előre, a tárgyhónap 5. napjáig teljesítik.
8.7.A társult önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összege az Enyingi Egyesített Szociális
Intézmény éves költségvetése során kerül megállapításra, mely hozzájárulások összegeit a társult
önkormányzatok éves költségvetésükben külön előirányzatként szerepeltetik.
8.8.1516 Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény és a Társulás éves költségvetésének, a költségvetés
évközi módosításának és a zárszámadásnak a jelen megállapodás 4.3. pontjában meghatározott az
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás tevékenységi körébe tartozó 1.
– 9. sorokban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok elfogadásához a Társulási
Tanács minősített döntése szükséges. Az így meghozott döntés érvényesnek tekintendő függetlenül
attól, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei utólag elfogadják azt vagy sem.
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó székhely szerinti polgármesteri hivatal (Enyingi
Polgármesteri Hivatal)
– a költségvetés megállapítása tekintetében minden év február 15. napjáig,
– a költségvetés módosítása tekintetében szükség szerint,
– a zárszámadás tekintetében minden év május 31-ig,
előkészíti a Társulási Tanácsnak döntésre a javasolt előirányzatokat.
8.8.1.Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény költségvetése a Társulás költségvetésének részét
képezi.
módosított az 5. sz. szerződésmódosítás 2016. január 1-jei hatállyal
módosított az 5. sz. szerződésmódosítás 2016. január 1-jei hatállyal
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módosított az 5. sz. szerződésmódosítás 2016. január 1-jei hatállyal
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módosította a 7. sz. szerződésmódosítás 2018. március 26-i hatállyal
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8.8.2.Az intézmény költségvetését a Társulási Tanács hagyja jóvá.
8.8.3.17 Az intézmény köteles a jóváhagyott költségvetési előirányzatokon belül rendelkezni és
gazdálkodni.
8.8.4.Az intézmény vezetője a jóváhagyott előirányzatokon belül önálló előirányzat felhasználási
jogkörrel nem rendelkezik, illetve az intézmény vezetőjét a jóváhagyott költségvetési
előirányzatokon belül előirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. Az előirányzat esetleges
módosítását az irányító szervnél (Társulási Tanács) kell kezdeményezni.
8.9.18 A jelen megállapodás 4.3. pontjában meghatározott kormányzati funkciók szerinti feladatok
közül az 1. – 2. sorokban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok elfogadásáról Enying
Város Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes javaslatának figyelembevételével a Társulási
Tanács dönt.
8.10.A Társulási Tanács a döntéseit 15 napon belül megküldi a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek, melyek 8 napon belül észrevételt tehetnek, azonban a határozat hatályát az észrevétel
nem érinti. A Társulási Tanács köteles az észrevételt soron kívül megtárgyalni, amennyiben azt a
társulásban részt vevő önkormányzatok által képviselt települések összlakosságszámának
egyharmadát képviselő önkormányzat, vagy önkormányzatok teszik meg, egyéb esetben a soron
következő ülésen dönt az észrevételről a Tanács.
8.11.A Társulási Tanács szükség szerinti számú, de évente legalább hat ülést tart. Az első Tanácsülésre
jelen megállapodás hatálybalépését követő három hónapon belül kell sort keríteni, melynek
alkalmával meg kell tárgyalni a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban:
SZMSZ). Az első ülést a Társulás Elnöke hívja össze, az ülést a Társulási Elnök az Mötv. képviselőtestületi üléseire vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával vezeti. Az ülések
összehívásának módjáról, vezetéséről, a Tanács működéséről szóló részletes szabályokat a
megalkotandó SZMSZ tartalmazza.
8.12.Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodásáról – az Enyingi Polgármesteri Hivatal
által előkészítve – a Tanács elnöke a Tanács elé félévente beterjeszti a pénzügyi beszámolót, mely
egyebek mellett tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását előirányzatonként részletezve. A
Tanács szükség esetén pótelőirányzatot állapít meg, illetve dönt az esetleges költségvetési maradvány
felhasználásáról. A költségvetés végrehajtásáért az irányító szerv közjogi felelősséggel tartozik.
9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás
9.1.Abban az esetben, ha valamelyik társult önkormányzat nem teljesíti a jelen megállapodásból
származó pénzügyi hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségét, úgy a Társulási Tanács elnöke
írásban felhívja – rövid határidő tűzésével (legfeljebb 15, de legalább 3 nap) – a nem teljesítő
önkormányzatot az önkéntes teljesítésre. Amennyiben az írásban megküldött – igazolt módon
kézbesített – felhívás nem jár eredménnyel, úgy a Társulási Tanács elnöke a nem teljesítő
Önkormányzat számlavezető bankjánál kezdeményezi az előzetesen ellenjegyeztetett azonnali
beszedési megbízással az elmaradt összeg átutalását a Társulás számlájára.
9.2.19A fentiek érdekében a szerződő felek a jelen megállapodás 3. számú mellékletét képező
„Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás benyújtására” elnevezésű nyomtatványt a
megállapodás aláírását követő – de legkésőbb a Társulás részére történő számlanyitást követő – 15
módosított az 5. sz. szerződésmódosítás 2016. január 1-jei hatállyal
módosított az 5. sz. szerződésmódosítás 2016. január 1-jei hatállyal
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módosította a 7. sz. szerződésmódosítás 2018. március 26-i hatállyal
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napon belül ellenjegyeztetik a számlavezető pénzintézetükkel és megküldik a Társulási Tanács
ügyviteli feladatait ellátó Enyingi Polgármesteri Hivatal címére.
9.3.A 9.2. pontban foglaltakat nem teljesítő önkormányzat vonatkozásában pénzügyi nemteljesítés
esetén a 9.1. pontban rögzített felhívás eredménytelensége esetén a Társulás Elnöke fizetési
meghagyásos eljárást kezdeményez.
10. A Társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje
A Társulás vagyona:
10.1. Az Enying belterület 1470 hrsz.-ú (természetben a 8130 Enying, Szabadság tér 2. szám)
ingatlan, melyben az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, és azon belül az Idősek Klubja,
valamint az Idősek Otthona nyert elhelyezést a bennük található felszerelésekkel, ingóságokkal és
berendezésekkel együtt Enying Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak.
10.2. A Dég belterület 704 hrsz.-ú (természetben a 8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17. szám)
ingatlanban lévő irodahelyiség a benne található felszerelésekkel, ingóságokkal és berendezésekkel
együtt Dég Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak.
10.3. 20
10.4. A Lajoskomárom belterület 158 hrsz.-ú (természetben a 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca
4. szám) ingatlanban található irodahelyiség a benne található felszerelésekkel, ingóságokkal és
berendezésekkel együtt Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában
állnak.
10.5. 21,22A Lepsény belterület 387/1 hrsz.-ú (természetben a 8132 Lepsény, Fő utca 74. szám)
ingatlanban található irodahelyiség a benne található felszerelésekkel, ingóságokkal és
berendezésekkel együtt Lepsény Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak.
10.6. A Szabadhídvég belterület 1 hrsz.-ú (természetben a 8138 Szabadhídvég, Községház utca 1.
szám) ingatlanban található irodahelyiség a benne található felszerelésekkel, ingóságokkal és
berendezésekkel együtt Szabadhídvég Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak.
10.7. A Mezőkomárom belterület 27. hrsz.-ú (természetben a 8137 Mezőkomárom, Kossuth utca 4.
szám) ingatlanban található irodahelyiség a benne található felszerelésekkel, ingóságokkal és
berendezésekkel együtt Mezőkomárom Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak.
10.8. A 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 48. szám alatti ingatlanban található
irodahelyiség a benne található felszerelésekkel, ingóságokkal és berendezésekkel együtt
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak.
10.9. A 10.1. – 10.8. pontokban meghatározott ingatlanok és ingóságok tulajdonjogát a jogi
személyiséggel rendelkező Társulás létrehozása nem érinti.
10.10. A Társulásban részt vevő Önkormányzatok a 10.1. – 10.8. pontokban meghatározott
ingatlanok és ingóságok Társulás általi használatával kapcsolatban a 8. pontban részletezett
hozzájáruláson felül nem fizetnek egyéb hozzájárulást vagy használati díjat.
törölte az 1. sz. szerződésmódosítás 2014. január 1-jei hatállyal
törölte a 3 sz. szerződésmosósítás 2015. január 1-jei hatállyal
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10.11. Amennyiben a 10.1. – 10.8. pontokban meghatározott ingatlanok és ingóságok
tulajdonjogában változás áll be – mely a feladatellátást érintheti – a korábbi tulajdonos önkormányzat
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül értesíti a Társulás Elnökét.
10.12. A Társulás saját tulajdonú ingó vagy ingatlannal a megállapodás megkötésekor nem
rendelkezik.
10.13. A 10.1. – 10.8. pontokban meghatározott ingatlanok és ingóságok üzemeltetéséről,
fenntartásáról, karbantartásáról, a berendezések és felszerelések pótlásáról saját költségviselésük
mellett a tulajdonos Önkormányzatok gondoskodnak, ily módon a társult önkormányzatok között e
körben közös tulajdon nem keletkezik. A 10.1. – 10.8. pontokban meghatározott ingatlanok
vonatkozásában a szociális alapellátási feladatok megvalósításához szükséges ingóságokat,
felszerelések beszerzéséről a tulajdonos önkormányzatok külön-külön gondoskodnak.
10.14. 2324 Az Idősek Klubja, az Idősek Otthona, és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény a 2.
melléklet 1. – 2. soraiban nevesített kormányzati funkciók szerinti feladatok ellátásához szükséges
valamennyi ingóság beszerzéséről Enying Város Önkormányzata gondoskodik.
10.15. Amennyiben a szociális intézmény által benyújtott pályázat útján történik ingóeszköz
beszerzés, úgy az eszköz tulajdonjoga a pályázatban önerőt biztosító önkormányzatot illeti meg.
10.16. A Társulás által benyújtott pályázat esetén a tulajdonjog az önerőt biztosító önkormányzatot
illeti meg, amennyiben több önkormányzat biztosítja az önerőt, úgy a hozzájárulás mértékének
megfelelő arányban szereznek az egyes önkormányzatok tulajdonjogot.
10.17. Amennyiben a fentiektől eltérően az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény részére a társult
önkormányzatok közösen kívánnak jelentős értéknövelő beruházást végezni, úgy arról a társult
önkormányzatok külön megállapodást köthetnek. A megállapodás tartalmazza a hozzájárulás
mértékét, a költségek viselését, illetve a közös tulajdonban szerzett tulajdoni hányad mértékét. A
Társulási Tanács minősített döntéssel jogosult meghatározni, hogy milyen beruházást tekint „jelentős
értéknövelő beruházásnak”.
10.18. A közös tulajdonok tekintetében a Társulás megszűnése esetén a társult önkormányzatok a Ptk.
közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el.
11. A közös fenntartású intézmény alapítói jogának gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezések
11.1.A Társulási Tanács a Társulás feladatainak ellátása érdekében dönthet költségvetési szerv
alapításáról.
11.2.Költségvetési szerv alapítása esetén az alapító okiratot a Társulási Tanács adja ki.
11.3.Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, melynek vonatkozásában az
alapítói, irányítói, és fenntartói jogokat a fent meghatározott lakosságszámarányok
figyelembevételével a Társulás gyakorolja.
11.3.2. 25A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjáról a
Szoc. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján felek megállapodnak, hogy Enying Város
módosított az 5. sz. szerződésmódosítás 2016. január 1-jei hatállyal
módosította a 7. sz. szerződésmódosítás 2018. március 26-i hatállyal
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Önkormányzatának képviselő-testülete a Társulási Tanács előzetes véleményének kikérésével alkot
rendeletet.
11.3.3.Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az „egyéb” munkáltatói jogokat a Társulási Tanács
Elnöke gyakorolja.
12. A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja:
12.1. 26 A 4.2.2. pontban meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatás feladat közös megvalósításában Lepsény Nagyközség Önkormányzata és
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata kivételével a 2.1. – 2.8. pontokban megjelölt valamennyi
társult Önkormányzat részt vesz.
12.2. A 4.2.1. és 4.2.3. pontokban nevesített családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás szociális
alapszolgáltatási feladat közös megvalósításában Lepsény Nagyközség Önkormányzata,
Szabadhídvég Község Önkormányzata, Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata, Dég Község
Önkormányzata és Mezőkomárom Község Önkormányzata vesz részt.
12.3. Az 4.2.1. pontban nevesített étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat megvalósításában a
2.1. – 2.8. pontokban megjelölt valamennyi társult Önkormányzat részt vesz.
12.4. Az időskorúak tartós bentlakásos ellátása és az idősek nappali ellátása szociális
szakosított feladat megvalósításában a 2.1. -2.8. pontokban megjelölt valamennyi társult
Önkormányzat részt vesz.
12.5. A Társulás biztosítja, hogy a közös fenntartású Enyingi Egyesített Szociális Intézmény az Sztv.
és a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve az egyéb – mindenkor hatályos – ágazati
jogszabályokban foglaltaknak megfeleljen.
12.6.27 A 4.2.1. pontban nevesített házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladat
megvalósításában a 2.1. – 2.8. pontokban megjelölt valamennyi társult Önkormányzat részt vesz.
13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei
13.1.A Társuláshoz történő csatlakozás:
13.1.1.A Társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok képviselőtestületei részére teszik lehetővé, melyek:
13.1.1.1.elfogadják a Társulás céljait,
13.1.1.2.hatékonyan közreműködnek a Társulás feladatainak megvalósításában,
13.1.1.3.valamint a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
13.1.2.A csatlakozni kívánó önkormányzat a csatlakozási szándékát a Társulásnak írásban köteles
bejelenteni, a Társulási Tanács javaslatot fogalmaz meg a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek.
13.1.3.A képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a csatlakozási szándékról, a Társulási
Tanács – a munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri hivatal útján – gondoskodik a szükséges
intézkedések megtételéről (megállapodás módosításának előkészítése, törzskönyvi nyilvántartás
módosításának kezdeményezése, működési engedély módosításának kezdeményezése, stb.).
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13.1.4.28 A társuláshoz csatlakozni – az Mötv. 89. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése
esetén – évközben is lehetséges. A csatlakozni szándékozó önkormányzattal ismertetni kell a társulási
megállapodást és nyilatkoztatni kell a megállapodás 13.1.1. alpontjában foglaltak elfogadásáról.
13.2.Szolgáltatások igénybevétele:
13.2.1.A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a szolgáltatások a
társulási megállapodás alapján az intézményi szabályzatokban megállapítottak szerint, egyenlő
feltételek mellett vehető igénybe.
13.2.2.Szabad kapacitás esetén az egyes ellátásokat más települések lakói is igénybe vehetik.
13.2.3.A Társulás egyebekben – részletesen – a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan, a
Társulás által elfogadott szabályzatokban rendelkezik.
14. A társulás működéséről történő beszámolás kötelezettsége és annak teljesítése
14.1.A Társulás a költségvetésének alakulásáról, a pénzügyi hozzájárulások felhasználásáról,
bevételeiről és kiadásairól a 8.11. pontban foglaltak szerint számol be.
14.2.A Társulás szakmai működéséről az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény vezetője beszámol
az irányító szervnek. A beszámolót a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Enyingi
Polgármesteri Hivatal a Társulási Tanács elé terjeszti. A Tanács dönt annak elfogadásáról.
14.3.A beszámoló megvitatásáról szóló ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni az Enyingi
Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét.
15. A társulás működésének ellenőrzési rendje
15.1.A Társulás működésének ellenőrzését az Áht. és az egyéb ágazati jogszabályok vonatkozó
rendelkezései szerint kell elvégezni, az ellenőrzésről a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó
Enyingi Polgármesteri Hivatal gondoskodik, az ellenőrzés megállapításait az Elnök terjeszti a Tanács
elé. A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős. A Társulási Tanács
a pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszert működtet.
15.2.A Társulási Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére – szükség szerint saját
tagjaiból – Ellenőrző Bizottságot hozhat létre.
15.3.Az ellenőrzés a Tanács által elfogadott ütemterv alapján zajlik, de a Társulási Tanács bármelyik
képviselője indítványozhatja célellenőrzések lefolytatását. Abban az esetben, ha felmerül a gyanú,
hogy a Társulás vagyonával, eszközeivel bármilyen visszaélés történt a Társulási Tanács vizsgálatot
rendel el, illetve megteszi a szükséges lépéseket (feljelentés, felettes szakigazgatási szerv értesítése,
stb.).
15.4.A Társult önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a társult feladatok tekintetében az
intézmény gazdálkodásáról, illetve szakmai munkájáról készült valamennyi belső ellenőri, külső
szakértői, szakmai felügyeleti, Állami Számvevőszéki, továbbá a Magyar Államkincstári ellenőrzés
jelentésének, jegyzőkönyvének, stb. egy példányát az irányító szerv képviselője a Társulási Tanács
elé terjeszti.
15.5.A Társulási Tanács tagjai kötelesek az őket delegáló önkormányzatokat folyamatosan
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tájékoztatni a Társulás működéséről, illetve az előző pontban foglalt ellenőrzések tartalmáról.
15.6.Egyebekben az ellenőrzés rendjét a Társulási Tanács a megalkotandó SZMSZ-ben állapítja meg.
16. A megállapodás módosításának feltételei
16.1.Jelen megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges.
16.2.A megállapodás módosítását a Társulási Tanács ülésén bármelyik társulási tag önkormányzat
képviselője kezdeményezheti.
16.3.A módosításról a Tanács minősített döntéssel határoz. Ellentétes döntés hiányában a módosítást
a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Enyingi Polgármesteri Hivatal készíti elő.
16.4.A módosító javaslatról készített előterjesztést első körben a Társulási Tanács tárgyalja, annak
elfogadása esetén a Társulási Tanács Elnöke megküldi a tag önkormányzatoknak, melyek az Mötv.
88. § (2) bekezdésének értelmében minősített többséggel hozott döntéssel határoznak a megállapodás
módosításáról.
16.5.A 16.4. pontban említett előterjesztés tartalmazza a módosító rendelkezéseket, illetve azok
hatálybalépése esetén az egységes szerkezetű megállapodást is.
16.6.Jogszabályváltozás miatti módosítás esetén nem kell alkalmazni a 16.2. pontban foglaltakat,
ebben az esetben a módosítási javaslatot a Társulási Tanács Elnöke terjeszti elő.
17. A társulásból történő kiválás és kizárás
17.1.29A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A társulásból bármelyik önkormányzat
kiválhat, amennyiben a képviselő-testület minősített többséggel erről dönt. A döntést a kiválni
szándékozó önkormányzat az Mötv. 89. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – ha törvény eltérően
nem rendelkezik – legalább hat hónappal korábban meghozza.
17.2.A döntésről a kiválni szándékozó önkormányzat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül
értesíti a Társulási Tanács Elnökét.
17.3.A döntés megküldését követően a Társulás Elnöke intézkedést tesz a pénzügyi elszámolást
illetően, illetve szükség esetén kezdeményezi az intézmény működési engedélyének módosítását,
valamint megteszi a szükséges lépéseket a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartás
módosításához.
17.4.A Társulási Tanács kizárhatja a társulásból azt az önkormányzatot, amelyik jelen szerződésben
vállalt kötelezettségének a felszólítást követően nem tesz eleget, avagy a megállapodást súlyosan
megsérti.
17.5.A Tanács a kizárásról minősített többséggel dönt, a kizárással érintett önkormányzatot az okok
megjelölésével előzetesen értesíteni kell a kizárási eljárás megindításáról. A kizárással érintett
önkormányzatnak elegendő időt kell biztosítani a kizárásról szóló döntés meghozatala előtt arra, hogy
a kizárás okaira észrevételt tehessen, ezért az előzőekben említett értesítést legalább 15 nappal a
Tanács kizárásról történő tanácskozása előtt meg kell küldeni – és igazolt módon kézbesíteni – a
kizárással érintett önkormányzat részére.
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17.6.A kizárás és kiválás esetén az Mötv. 90. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni
azzal, hogy kiválás esetén a társulási tagot illető vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását
legfeljebb egy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a
társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a társulással kötött szerződés alapján –
használati díj illeti meg.
17.7.A Társulás megszűnik az Mötv. 91. §-ában foglaltak bekövetkezése esetén.
18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja
18.1.Amennyiben a Társulás a 17.7. pontban foglaltak alapján megszűnik, úgy a tagok kötelesek hat
hónapon belül, de legkésőbb a megszűnés évének utolsó napjáig elszámolni a társulás vagyonával.
18.2.Az elszámolást – ellenkező döntés hiányában – a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó
Enyingi Polgármesteri Hivatal készíti elő.
18.3.Az elszámolás akkor tekinthető lezártnak, ha azt az összes tagönkormányzat képviselő-testülete
minősített többséggel meghozott döntésben elfogadja.
18.4.Amennyiben a Társulás jogutód nélkül szűnik meg, úgy az alapítók (tagönkormányzatok)
felelnek a megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi követelések tekintetében.
18.5.Egyebekben az elszámolás módjáról a megszüntető okiratban, illetve külön megállapodásban
(vagyonfelosztási szerződés) rendelkeznek a tagönkormányzatok.
19. Egyéb rendelkezések:
19.1.A Társulási Tanács költségvetésében a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal
részére a feladatellátáshoz forrásokat állapít meg, az ezzel kapcsolatos igényt a Társulási Tanács
Elnöke terjeszti a Tanács elé.
19.2.Jelen megállapodásban foglaltak vonatkozásában a szerződő felek kötelesek egymás érdekeit
figyelembe véve együttműködni, illetve a megállapodást érintő kérdésekről folyamatosan tájékoztatni
az érintett feleket.
19.3.30A jelen megállapodásból eredő esetleges viták, jogviták eldöntésére a felek elsősorban a békés
utat választják és jogvitájukat tárgyalás útján rendezik, végső esetben – összhangban az Mötv.
vonatkozó rendelkezéseivel [92. §] – a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
19.4.31Jelen megállapodással egyidejűleg a társult önkormányzatok elfogadják a megállapodás 4.
számú mellékletét képező Alapító Okiratot, amit első ízben Enying Város Önkormányzata bocsájt ki.
19.5.Szerződő felek kijelentik, hogy a Társulási Tanács a Tanácsba delegált tagok jognyilatkozatai
során nem vizsgálják folyamatosan, hogy az adott tag rendelkezik-e felhatalmazással a nyilatkozat
megtételére vonatkozóan. A társult önkormányzatok haladéktalanul értesítik a Társulást az általuk
delegált tagokról és az esetlegesen bekövetkezett változásokról. A társult önkormányzat képviseleti
jogosultságával rendelkező delegált tag jognyilatkozatai jelen szerződéses jogviszonyban olyan
hatást váltanak ki, mintha azt közvetlenül a tagönkormányzat testületet tette volna meg. Az adott
ügyben hiányzó képviseletei jogosultság, testületi felhatalmazás hiányára hivatkozni nem lehet.
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19.6.Első alkalommal a képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat,
határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el.
19.7.A társulás munkaszervezeti feladatait az Enyingi Polgármesteri Hivatal látja el.
19.7.1.A munkaszervezet feladatait részletesen a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza. A Szabályzatot jelen megállapodás aláírásától számított három hónapon belül a Társulási
Tanács fogadja el minősített többséggel.
19.7.2.A munkaszervezet feladatai közé tartoznak – egyebek mellett – a következők:
19.7.2.1.A helyi önkormányzati társulásban résztvevő települések társult feladat-ellátásnak
koordinálása, összehangolása, a közös programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása,
valamint az önkormányzati feladatok közös ellátásához szükséges intézmények tevékenységének
irányítása.
19.7.2.2.A munkaszervezet ellátja a Társulás működésével kapcsolatos szervezési, igazgatási,
ügyviteli és gazdasági-pénzügyi feladatokat, továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a társulási
megállapodás, illetve jogszabály feladatai közé utal, így a munkaszervezet feladata különösen:
19.7.2.2.1.32a helyi önkormányzati társulás működésével kapcsolatos szervezési, igazgatási, ügyviteli
feladatokat, továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a társulási megállapodás, illetve jogszabály
feladatai közé utal.
19.7.2.2.2.végrehajtja a Társulási Tanácsa határozatait, előkészíti a társulási tanács üléseit,
összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a helyi önkormányzatok a fejlesztési
programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, folyamatos kapcsolatot tart a pályázatkezelő
szervezetekkel a fejlesztési szükségletekhez a bevonható helyi források feltárása érdekében.
19.8.A Társulási Tanács tagjának, illetve a Társulás tagjának jogai és kötelezettségei:
19.8.1.A társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak
meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének
kialakításában.
19.8.2.A társulás tagjának képviselője választhat és választható a társulás egyes szerveibe,
tisztségeire.
19.8.3.Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit.
19.8.4.Igényelheti a társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.
19.8.5.Javaslatot tehet a társulást érintő bármely – tagsági jogosultságának megfelelően – kérdésben.
19.8.6.Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a társulás tisztségviselőihez,
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül
írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba.
19.8.7.Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.
19.8.8.Kötelezettsége a társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak betartása.
19.8.9.Joga és egyben kötelezettsége részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a
társulási célok és feladatok közös megvalósításában.
19.8.10.Köteles a társulás határozatainak végrehajtása.
19.8.11.Kötelessége a társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és
információszolgáltatás.
19.8.12.A tag köteles befizetési kötelezettségének teljesítésére.
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19.1.Szerződő felek részéről a képviselő-testületek nevében eljáró Polgármesterek jelen
megállapodást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá a szükséges testületi felhatalmazások birtokában. Jelen megállapodást az
Önkormányzatok Jegyzői, mint jogi ellenjegyzésre jogosultak, az Önkormányzatok Pénzügyi
vezetői/ügyintézői, mint pénzügyi ellenjegyezésre jogosultak írják alá.
19.2.A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és
a Társulási Tanács által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadóak.
19.3.Jelen megállapodás megkötésére az Mötv. 146. §-ában foglaltak alapján kerül sor, melynek során
az együttműködő önkormányzatok a korábbi ugyanezen elnevezéssel létrehozott társulási
megállapodásukat felülvizsgálták, ennek eredményeképpen jelen megállapodást kötik meg, ezzel
egyidejűleg a korábban megkötött társulási megállapodás hatályát veszíti.
19.4.A társulás tagjai a jelen társulási megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre szóló
együttműködést vállalnak.
Enying, 2019.

Enying Város Önkormányzata képviseletében:

Viplak Tibor

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

polgármester

jegyző
(jogi ellenjegyző)

Závodni Lászlóné
osztályvezető
pénzügyi ellenjegyző

Dég, 2019.
Dég Község Önkormányzata képviseletében:

Gárdonyi Sándorné

Dr. Révész Mária

polgármester

jegyző
(jogi ellenjegyző)

pénzügyi ellenjegyző

Lajoskomárom, 2019
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata képviseletében:

Pirtyák Zsolt

Mosbergerné Dr. Miklós Judit

polgármester

jegyző
(jogi ellenjegyző)

pénzügyi ellenjegyző

Mezőkomárom, 2019.
Mezőkomárom Község Önkormányzata képviseletében:

Köő Péter

Dr. Révész Mária

polgármester

jegyző
(jogi ellenjegyző)

pénzügyi ellenjegyző

Szabadhídvég, 2019.
Szabadhídvég Község Önkormányzata képviseletében:

Pap László

Dr. Tóth Andrea

polgármester

jegyző
(jogi ellenjegyző)

pénzügyi ellenjegyző

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata képviseletében:
Mezőszentgyörgy, 2019.

Lánginé Csík Angéla

Dr. Tóth Andrea

polgármester

jegyző
(jogi ellenjegyző)

pénzügyi ellenjegyző

Lepsény Nagyközség Önkormányzata képviseletében:
Lepsény, 2019.

Salamon Béla

Dr. Tóth Andrea

polgármester

jegyző
(jogi ellenjegyző)

pénzügyi ellenjegyző

A Társulási Megállapodás módosítását a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei az alábbi
határozatokkal hagyták jóvá:
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete: ____/2019. (XI.__.) KT határozat
Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete: ____/2019. (XI.___.) KT határozat
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete: ___/2019. (XI. __.) KT határozat
Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testülete: ___/2019. (XI. __.) KT határozat
Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete: ___/2019. (XI. ___.) KT határozat
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete: ___/2019. (XI. __.) KT határozat
Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete: ___/2019. (XI. ___.) KT határozat

1. melléklet az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás létrehozásáról
szóló megállapodáshoz
Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás tevékenységi köre:
Kormányzati funkció megnevezése

Kormányzati funkció száma

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

011130

2

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

013350

3

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102023

4

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102024

5

Idősek nappali ellátása

102031

6

Demens betegek nappali ellátása

102032

7

Csalad és gyérmékjóléti szólgaltatasók

104042

8

Szociális étkeztetés

107051

9

Házi segítségnyújtás

107052

10 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107053

2. melléklet az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás létrehozásáról
szóló megállapodáshoz
Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény tevékenységi körébe tartozik:
Kormányzati funkció megnevezése

Kormányzati funkció száma

1

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102023

2

Idősek nappali ellátása

102031

3

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy
alternatív napközbeni ellátás útján

104030

4

Csalad és gyérmékjóléti szólgaltatasók

104042

5

Szociális étkeztetés

107051

6

Házi segítségnyújtás

107052

7

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107053

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 12. napján tartandó
soron kívüli nyílt ülésére

Tárgy:

Tiszteletdíj rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Viplak Tibor László polgármester
Készítette:

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Iktatószám:

01/8127-1/2019.

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés mellékleteként megvitatásra terjesztem be az önkormányzat képviselőtestületének tiszteletdíjról szóló hatályos rendeletét.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 43. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az
azt követő ülésén – egyebek mellett – dönt a bizottság vagy bizottságok tagjainak
tiszteletdíjáról. Az Mötv. 35. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az önkormányzati
képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
Az előterjesztés mellékletében található az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek
és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 3/2018.
(II. 21.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint az önkormányzati képviselő, a képviselőtestület bizottságának elnöke, a bizottság tagja és a tanácsnok megválasztása időpontjától
megbízatása megszűnéséig tiszteletdíjban részesül.
A javaslatom mellékletét képezi a tiszteletdíj felülvizsgálatáról szóló rendelet tervezet.
Az Mötv. előírja, hogy az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása
nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását, továbbá, hogy az
önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat, így az
előterjesztés nyílt ülésen való tárgyalása indokolt.
Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012.
(VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) és g) pontjai alapján nem kell társadalmi
egyeztetésre bocsátani a tervezetet.
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelet
tervezetet elfogadni szíveskedjen.
1. Jogszabályi hivatkozások
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

-

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.)

-

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

-

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (X.
31.) önkormányzati rendelete (SzMSz.)

2. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 3. Melléklet
-

rendelet tervezet
Előzetes hatásvizsgálat
Részletes indokolás

Enying, 2019. november 8.
Tisztelettel:

Viplak Tibor László
polgármester s. k.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2019. (II. ___.)
önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és
tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló
3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak
járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az önkormányzati képviselőt és a bizottság tagját havonta 70 000 forint illeti meg
tiszteletdíjként, ami a képviselői alapdíjnak (a továbbiakban: alapdíj) minősül.”
2. § A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (2) A bizottság elnöke és a tanácsnok az alapdíjon felül havonta további 20 000 forint
összegű kiegészítő díjra jogosult.”
3. § A rendelet 2. § (4) bekezdésében az „a (2) és (3)” szövegrész helyébe az „az (1) és (2)”
szöveg lép.
4. § (1) Ez a rendelet 2019. december 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti a rendelet 2. § (3) bekezdése.
Viplak Tibor László
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. TÖRVÉNY
18. §-A ALAPJÁN
Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó
tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló rendelet tervezet lényegében összegszerűen állapítja
meg a tiszteletdíj mértékét. A képviselőt és a bizottság tagját képviselői alapdíj illeti meg
tiszteletdíjként, ami 70 000 forint. A tanácsnok és a bizottság elnöke összességében 90 000 forint
tiszteletdíjra jogosult, ami az alapdíjon felül megállapított kiegészítő 20 000 forint összegű
tiszteletdíj résznek köszönhető. Több tisztség egyidejű betöltése esetén is csak egy jogcímen jár a
tiszteletdíj és a kiegészítő díj.
Enying, 2019. november 8.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX.
TÖRVÉNY 17. §-A ALPJÁN
A tervezett jogszabály
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A jogszabálynak szűk körű társadalmi hatása van, mivel hatálya kizárólag az önkormányzati
képviselőkre és egyéb választott tisztségviselőkre terjed ki, közvetlen gazdasági hatása nincs.
b) környezeti és egészségi következményei
A jogszabálynak közvetlen környezeti, egészségügyi következménye nincs.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A jogszabályváltozásnak nincsen adminisztratív terheket befolyásoló hatása, a jelenlegi személyi
állománnyal ellátható.
d) megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A rendelkezés megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga után, valamint
törvényességi felügyeleti bírság megállapítására kerülhet sor.
e) alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához nincs szükség a rendelkezésre álló személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételeket megváltoztatására.
Enying, 2019. november 8.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző
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Készítette: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Iktatószám: 01/7982-4/2019.
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A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:
Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé a tárgyi előterjesztésemet.
1. Előzmények
A jegyző 2019. november 4. napján kelt törvényességi jelzésében a közbeszerzési eljárások
előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban tett jelzést és fogalmazott meg javaslatokat, amit
jelen előterjesztésemhez mellékelek.
Javaslom, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
2. Jogszabályi hivatkozások:
− Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
− A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
− A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
− A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (X. 31.)
önkormányzati rendelet
3. Költség kihatások: 4. Melléklet
- határozati javaslat
- A jegyző 2019. november 4. napján kelt törvényességi jelzése
Enying, 2019. november 11.
Tisztelettel:
Viplak Tibor László
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (XI. ___.) határozata
intézményvezető felszólítása összeférhetetlenség megszüntetésére:
A Képviselő-testület
1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. tudomásul veszi a jelen határozat 1. melléklete szerinti törvényességi jelzésben foglaltakat,
3. felkéri a polgármestert, hogy a jelzésben megfogalmazott javaslatoknak megfelelően a
szükséges intézkedések megtételére dolgozzon ki javaslatot a képviselő-testület részére.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
decemberi soros testületi ülés

