
Határozati javaslat

…………………….. Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az Enying Mikrokörzeti 
Szociális Intézményi Társulás megállapodása módosítására” vonatkozó javaslatot, amelyben 
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:

I. 

A Képviselő-testület „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény - Ötv. - 43. §-a 
és a „helyi  önkormányzatok társulásairól  és együttműködéséről”  szóló  1997.  évi  CXXXV. 
törvény – Ttv. – 8. §-ában foglaltak alapján a 2005. december 19-én kelt Enying Mikrokörzeti 
Szociális  Intézményi  Társulási  Megállapodást  2010.  január 1.  napi hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja:

1. A Megállapodás bevezető része az alábbira módosul:

„A Megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt Önkormányzatok Képviselő-testületei 
a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény - Ötv. - 41. § (1) bekezdésében 
és a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény – Sztv. – 
86. § (3) bekezdésében valamint „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” 
szóló 1997. évi XXXI. törvény – Gyvt. - 96. § (1) bekezdésében biztosított társulási jogukkal 
élve:

 az Ötv. 43. §-a és a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 
1997. évi CXXXV. tv. – Ttv.- 8. §-ában foglalt rendelkezései szerint;

 az Ötv. 8. § (4) bekezdésében, továbbá Sztv. 86. § (1) bekezdés b), c); és 86. § (2) 
bekezdés a)  pontjában meghatározott  kötelező szociális  alapszolgáltatási  feladataik; 
továbbá

 a  86.  §  (2)  c)  pontja  alapján  a  vállalt  szociális  alapszolgáltatási  feladatuk  közös 
megvalósítására, valamint

 a Gyvt. 94. § 82) bekezdésében foglalt kötelező feladatuk ellátására

2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös 
fenntartásában állapodnak meg.”

2. A Megállapodás 1. pontja az alábbira módosul:

   „A Társulás neve és székhelye: Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
 Társulás 
 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.” 

3. A Megállapodás 2.5. pontja az alábbira módosul:

    „2.5. A Ttv. 8. § (1) bekezdése alapján az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos 
feladat- és hatásköröket Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja 
jelen  Megállapodás  6.  és  7.  pontjában  foglalt  eltérésekkel.  Enying  Város 
Önkormányzata képviselő-testületének, mint irányító szervnek kizárólagos feladat és 
hatáskörébe  tartozik  különösen  az  intézmény  szervezeti  és  működési 
szabályzatának, házirendjének jóváhagyása, a fenntartói jognyilatkozatok megtétele, 
az intézményben engedélyezett álláshelyek számának meghatározása, a működési 
engedélyezési eljárás lefolytatása, alapító okiratának kibocsátása, módosítása jelen 
megállapodással összhangban valamint minden egyéb, melyet jogszabály az irányító 
szerv számára rendel.”



4. A Megállapodás 3.1. és 3.2. pontja az alábbira módosul:

„3.1. Az Egyesített Szociális Intézmény – melynek székhelye: 8130 Enying, Szabadság 
tér 2.sz. – közös fenntartásával a társult Önkormányzatok közigazgatási területein a 
4.1.  pontban  nevesített  szociális  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatási  feladatok 
megoldottá váljanak oly módon,  hogy a Mezőföldi  Többcélú Kistérségi Társulás, 
ezen  belül  jelen  mikro-társulás  a  kiegészítő  állami  támogatás  igénybevételére 
jogosulttá  váljon,  mely  az  Intézményi  Társulás  részére  is  a  közösen  fenntartott 
intézmény költségtakarékosabb fenntartását eredményezi.

3.2.  A  szociális  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatási  szakmai  munka  színvonala  –  az 
intézmény költségtakarékos fenntartása mellett – emelkedjen.”

5. A Megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi pontok lépnek:

    „4. A Társulás tevékenysége:

4.1. A Társult Önkormányzatok közigazgatási területén az Egyesített Szociális Intézmény 
közös fenntartásával:

4.1.1. a „szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról”  szóló 1993. évi III.  tv. – 
Sztv.  –  57.  §  (1)  bekezdés  c),  d),  e)  és  63.  §;  és  64.  §-aiban  nevesített 
kötelező szociális alapszolgáltatási feladatok:

 étkeztetés,
 házi segítségnyújtás,
 családsegítés,

4.1.2. az Sztv. 57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi 
          segítségnyújtás önként vállalt szociális alapszolgáltatási feladat 

4.1.3. a Gyvt. 94. § (2) bekezdésében nevesített gyermekjóléti szolgáltatás

      közös megvalósítására terjed ki.

4.1.4.  A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  és  a  házi  segítségnyújtás  szociális 
alapszolgáltatási  feladat  közös  megvalósításában  a  2.1.1.-  2.1.7.  pontban 
megjelölt valamennyi társult Önkormányzat részt vesz. 

4.1.5. A családsegítés szociális alapszolgáltatási feladat közös megvalósításában a 
2.1.1.-2.1.7. pontban megjelölt valamennyi társult Önkormányzat részt vesz. 

4.1.6.  Az  étkeztetés  szociális  alapszolgáltatási  feladat  megvalósításában  Enying 
Város  Önkormányzata,  Dég  Község  Önkormányzata,  Lajoskomárom 
Nagyközség  Önkormányzata,  Mezőkomárom  Község  Önkormányzata, 
Szabadhídvég Község Önkormányzata vesz részt.

4.1.7.  A  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladat  megvalósításában  Enying  Város 
Önkormányzata  Dég  Község  Önkormányzata,  Mezőkomárom  Község 
Önkormányzata, Szabadhídvég Község Önkormányzata vesz részt.”



6. A Megállapodás 4.2., 4.3. és 4.4. pontja helyébe az alábbi lép:

„4.2. Enying Város Egyesített Szociális Intézmény tevékenységi körébe tartozik:

Megnevezés Szakfeladat száma
4.2.1. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873011
4.2.2. Demens betegek bentlakásos ellátása 873013
4.2.3. Idősek nappali ellátása 881011
4.2.4. Demens betegek nappali ellátása 881012
4.2.5. Gyermekjóléti szolgáltatás 889201
4.2.6. Szociális étkeztetés 889921
4.2.7. Házi segítségnyújtás 889922
4.2.8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923
4.2.9. Családsegítés 889924

4.3. A Egyesített Szociális Intézmény tevékenységi körébe tartozó 4.2.1. – 4.2.4. pont 
alatti  tevékenységek  közös  fenntartásában  a  2.1.2.  –  2.1.7.  pontban  megjelölt 
társult  Önkormányzatok  a  költségviselés  tekintetében  nem  vesznek  részt,  ezen 
feladatokat  kizárólag  Enying  Város  Önkormányzata  teljesíti  saját  közigazgatási 
területére kiterjedően az intézmény útján.

4.4. Enying Város Önkormányzata Képviselőtestülete biztosítja, hogy a közös fenntartású 
Egyesített Szociális Intézmény a „szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” 
szóló 1993. évi III.  törvényben valamint „a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról”  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvényben  s a külön vonatkozó mindenkori 
hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek megfeleljen.”

7. A Megállapodás 5.1.1. pontja, 5.3.2. pontja és 5.5 pontja helyébe az alábbi lép:

    „5.1.1.  Az enyingi  1470 hrsz-ú,  ténylegesen 8130 Enying Szabadság tér  2.  sz.  alatti 
ingatlan,  melyben  az  Egyesített  Szociális  Intézmény,  s  azon  belül  az  Idősek 
Klubja és az Idősek Otthona nyert  elhelyezést  a bennük lévő felszerelésekkel, 
ingóságokkal  és  berendezésekkel  együtt  Enying  Város  Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában állnak.

5.3.2. Az Idősek Klubja és az Idősek Otthona működtetéséhez – továbbá az Egyesített 
Szociális  Intézmény  4.2.1.  és  4.2.4.  pontban  megjelölt  tevékenységéhez  - 
szükséges valamennyi ingóság beszerzéséről saját külön költségviselése mellett 
Enying Város Önkormányzata gondoskodik.

5.5.  Az Intézményi  Társulás  működése során az 5.1.  pontban megjelölt  vagyonkörön 
kívül  keletkezett  5.4.  pont  szerinti  vagyonnövekmény  a  társult  Önkormányzatok 
közös tulajdonává válik.

E körben a társult Önkormányzatok a Társulás megszűnése esetén a Ptk. közös 
tulajdon  megszüntetésére  vonatkozó  szabályai  szerint  járnak  el  azon  elv 
figyelembevételével,  hogy  a  szociális  alapellátást  és  gyermekjóléti  szolgáltatást 
célzó  ingatlanokban  lévő  többlet  berendezési,  felszerelési  tárgyak  az  ingatlan 
tulajdonosát  illessék  meg  azzal,  hogy  a  vagyonnövekmény  társult 
Önkormányzatokat megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi 
érték alapján – a székhely Önkormányzat Képviselőtestülete pénzben megváltja.”



8. A Megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi pontok lépnek:

    „6. A Társulás működése az intézmény költségvetési gazdálkodása tekintetében:

   6.1.  A Társulás működésének,  s az intézmény közös fenntartásának fedezeteként 
szolgálnak  a  mindenkori  hatályos  költségvetési  törvényben  meghatározott 
normatív  állami  hozzájárulások,  s  az egyéb  kiegészítő szociális  alapellátási,  s 
szakosított ellátási szociális hozzájárulások.

A  társult  Önkormányzatok  megállapodnak  abban,  hogy  a  4.1.  pontban 
meghatározott  egyes  szociális  alapszolgáltatási  és  gyermekjóléti  szolgáltatási 
feladatokra – feladatonként és Önkormányzatonként számszerűsítve – az állami 
költségvetés által biztosított alapnormatíva igénylésére a 4.1.3.-4.1.6. pontjaiban 
nevesített  társult  Önkormányzatok  tekintetében  a  székhely:  Enying  Város 
Önkormányzata jogosult.

6.2.  A társult Önkormányzatok az Intézmény 4.2.5.-4.2.9. pontjaiban meghatározott – 
házi  segítségnyújtás,  családsegítés,  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás, 
gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés – működéséhez szükséges állami 
költségvetési  hozzájárulással  nem  fedezett  további  költségeket  az  általuk 
igénybevett ellátotti létszám arányában évente, saját költségvetési rendeleteikben 
biztosítják.

6.3.  Az  Egyesített  Szociális  Intézmény  4.2.1.-4.2.4.  pontjaiban  meghatározott 
tevékenységi  körébe tartozó állami  költségvetési  hozzájárulással  nem fedezett 
további költségeit kizárólagosan Enying Város Önkormányzata viseli.

6.4. A Társult Önkormányzatok a 6.2. pont szerint Őket terhelő hozzájárulás összegét 
havi bontásban Enying Város Önkormányzatának számlájára átutalással havonta 
utólag, a tárgyhót követő hónap 15.-napjáig teljesítik. 

6.5. A társult  Önkormányzatokat  terhelő hozzájárulások összege az intézmény éves 
költségvetése során kerül  megállapításra,  mely  hozzájárulások  összegeit  éves 
költségvetésükben külön előirányzatként szerepeltetik.

6.6. Az Egyesített Szociális Intézmény éves költségvetésének, a költségvetés évközi 
módosításának és zárszámadásának a 4.2.5.-4.2.9. szakfeladataihoz kapcsolódó 
előirányzatainak  elfogadásához  a  társult  valamennyi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének egyetértése szükséges.
Az egyetértési jog gyakorlásának eljárási rendje az alábbi:
Enying Város Önkormányzata  Képviselő-testületének Pénzügyi  Bizottsága által 
előzetesen jóváhagyásra javasolt előirányzatokat 
- a költségvetés megállapítása tekintetében minden év január 25. napjáig, 
- a költségvetés módosítása tekintetében szükség szerint,
- a zárszámadás tekintetében minden év március 31-ig 
a  társult  önkormányzatok  írásban  megkapják.  A  társult  önkormányzatok 
képviselő-testületei  egyetértési  jogukat  a  javaslat  kézhezvételétől  számított  10 
munkanapon  belül  gyakorolják  képviselő-testületi  határozat  meghozatalával, 
amelyről kivonatot küldenek Enying Város Önkormányzata részére.
Egyet  nem  értés  esetén  meg  kell  jelölni  az  elutasítás  indokát  és  konkrét 
(számszerű) javaslatot kell megfogalmazni az előirányzatok módosítására.
Amennyiben a megjelölt 10 munkanapon belül a feladatellátásra társult képviselő-
testület határozatban nem dönt, úgy egyetértési jogát megadottnak kell tekinteni.



A  4.2.1.  –  4.2.4.  pontok  szerinti  szakfeladati  előirányzatok  megállapítására 
kizárólagosan  a  feladatot  teljesítő  és  annak  költségeit  viselő  Enying  Város 
Önkormányzata jogosult. 

6.7. A közös fenntartású Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, mely:

6.7.1. „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról”  szóló 2008. évi 
CV. törvény 3. §-a szerint közszolgáltató közintézmény, önállóan működő, 
előirányzatai  felett  teljes  jogkörrel  rendelkező  költségvetési  szerv. 
Gazdálkodási és pénzügyi feladatait Enying Város Szolgáltató Intézménye 
látja el.

6.7.2. A Társulás tagjai jelen Megállapodás határozattal történő jóváhagyásával 
egyidejűleg  „a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és  gazdálkodásáról” 
szóló  2008.  évi  CV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdés  cc.)  pontja  alapján 
meghatározzák, hogy az Egyesített Szociális Intézmény irányító szerve: 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

6.8.  Az Egyesített  Szociális  Intézmény költségvetése Enying  Város Önkormányzata 
költségvetésének részét  képezi.  Az intézmény vezetője  a mindenkor  hatályos, 
önkormányzati  költségvetési  szervek  gazdálkodására  vonatkozó  szabályok 
szerint köteles eljárni.

6.8.1.  Az intézmény köteles a társult  Önkormányzatok  Képviselőtestületei  által 
jóváhagyott szakfeladati költségvetési előirányzatokon belül rendelkezni s 
gazdálkodni.

6.8.2.  Az  intézmény  vezetője  a  jóváhagyott  előirányzatokon  belül  önálló 
előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetőjét a 
jóváhagyott  kiemelt  költségvetési  előirányzatok  között  előirányzat 
módosítási jogkör nem illeti  meg. Az előirányzat módosítását legkésőbb 
december 21-ig kell kezdeményezni az irányító szervnek minősülő Enying 
Város Önkormányzatánál.

6.8.3.  A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei  felhatalmazzák a fenntartói 
jogokat  gyakorló  Enying  Város  Önkormányzat  Polgármesterét,  hogy 
rendkívüli,  váratlan  esemény  bekövetkezése  esetén  az  intézményi 
tevékenységeket érintően saját hatáskörben a szükséges intézkedéseket 
megtegye.  Intézkedéséről  a  társult  Önkormányzatok  Polgármestereit  3 
munkanapon belül tájékoztatni kell.”

 
9. A Megállapodás 7. pontja az alábbira változik:

    „7. A Társulás működése az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása tekintetében:

7.1. Az Egyesített  Szociális  Intézmény tekintetében az  irányítói  jogkört  Enying  Város 
Önkormányzata Képviselőtestülete gyakorolja azzal, hogy:

 az intézmény vezetőjének megbízása, megbízásának visszavonása, 
 összeférhetetlensége megállapítása, 
 vele szemben fegyelmi eljárás megindítása és fegyelmi büntetése kiszabása 

iránti döntéseket megelőzően

a társult Önkormányzatok polgármesterei előzetesen véleményt nyilvánítanak.



A vélemény nyilvánítási jog gyakorlásának eljárási rendje az alábbi:
Enying  Város  Önkormányzat  Polgármestere  írásban  megkeresi  a  társult 
önkormányzatok  mindegyikének  polgármesterét  a  véleményezendő  teljes 
dokumentáció egyidejű megküldésével.
A társult önkormányzatok polgármesterei a megkeresés kézhezvételétől számított 5 
munkanapon  belül  írásban  fejtik  ki  véleményüket.  Amennyiben  a  megjelölt  5 
munkanapon  belül  a  írásos  vélemény  nem  érkezik  úgy  kell  tekinteni,  hogy 
véleményezési jogát nem kívánja gyakorolni.

7.2. Az Idősek Klubja és az Idősek Otthona által nyújtott szolgáltatásért fizetendő térítési 
díjat,  s  megállapításuknak  részletes  szabályait  Enying  Város  Önkormányzata 
Képviselőtestülete saját hatáskörében önállóan állapítja meg.

7.3. A  4.1.6.-4.1.8.  pontokba  tartozó  szociális  alapszolgáltatások  térítési  díjának 
rendeletben  történő  megállapítására  az  Sztv.  115.  §-a  alapján  Enying  Város 
Önkormányzat  Képviselő-testülete jogosult  a társult  valamennyi  képviselő-testület 
véleményének kikérését követően. 
A vélemény nyilvántartási jog gyakorlásának módja:
A térítési díj megállapítása előtt Enying Város Önkormányzata a társult képviselő-
testületek  részére  írásban  megküldi  a  megalkotandó  rendelet  tervezetét  a 
szükséges  díjszámítási  magyarázatokkal  együtt.  A  rendelet  tervezet 
vonatkozásában  véleményezési  jogukat  a  társult  önkormányzatok  képviselő-
testületei a kézhezvételt követő 10 munkanapon belül gyakorolják képviselő-testületi 
határozat  meghozatalával,  amelyről  kivonatot  küldenek  Enying  Város 
Önkormányzata részére.
Amennyiben  a  megjelölt  10  munkanapon  belül  a  tervezetről  a  társult  képviselő-
testület  határozatban  nem  dönt,  abban  az  esetben  úgy  kell  tekinteni,  hogy 
véleményezési jogát nem kívánja gyakorolni..

7.4. Az  Sztv.  92.  §  (3)  bekezdésében  részletezett  szolgáltatástervezési  koncepció 
elfogadásához,  felülvizsgálatához,  módosításához  –  a  Társulás  által  érintett 
feladatok tekintetében – a társult valamennyi Önkormányzat Képviselő-testületének 
egyetértése szükséges.
Az egyetértési jog gyakorlásának eljárási rendje az alábbi:
Enying  Város  Önkormányzata  a  elfogadásra  javasolt  koncepciót,  felülvizsgálati 
előterjesztést
a  társult  önkormányzatok  részére  írásban  megküldi.  A  társult  önkormányzatok 
képviselő-testületei egyetértési jogukat a megkeresés kézhezvételétől számított 20 
munkanapon  belül  gyakorolják  képviselő-testületi  határozat  meghozatalával, 
amelyről kivonatot küldenek Enying Város Önkormányzata részére.
Egyet nem értés esetén meg kell jelölni az elutasítás indokát és konkrét javaslatot 
kell megfogalmazni az abban foglaltak módosítására.
Amennyiben a megjelölt 20 munkanapon belül a feladatellátásra társult képviselő-
testület határozatban nem dönt, úgy egyetértési jogát megadottnak kell tekinteni.

Enying Város Önkormányzata önállóan készített koncepciójának illeszkednie kell a 
Társulás által jóváhagyott koncepcióhoz.

7.5. Az intézmény vezetője tekintetében az „egyéb”  munkáltatói  jogkört  Enying Város 
Önkormányzata Polgármestere gyakorolja.

7.6. Az intézmény vezetője évente egy alkalommal a társult Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek  székhelyükön,  képviselő-testületi  ülés  keretében  beszámol  az 



intézmény szakmai munkájáról. A beszámoló megtartásának kitűzött időpontjáról a 
képviselő-testület polgármestere írásban tájékoztatják az intézményvezetőt.

7.7. A  székhely  Önkormányzat  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  4.1.1.-4.1.3. 
pontokban  részletezett  tevékenységét  érintő  döntéseiről  –  a  meghozatalától 
számított 30 napon belül – a Társult Önkormányzatok Képviselőtestületeit írásban – 
a határozat kivonat megküldésével – tájékoztatja.”

10. A Megállapodás 8. pontja kiegészül egy 8.3. ponttal:

„8.3.  A  Társult  Önkormányzatok  megállapodnak  abban,  hogy  a  2009.  december  31. 
napjával megszűnő:

8.3.1 Dég Község Önkormányzata által közvetlenül ellátott, gyermekjóléti feladatot 
ellátó 1 fő közalkalmazott,

8.3.2. a  Mezőföldi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálati  Társulás  által 
fenntartott  Mezőföldi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  által  – 
Szabadhídvég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Dég közigazgatási területén 
– a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó 3 fő közalkalmazott

tekintetében a Társulás közös fenntartásában lévő Egyesített Szociális Intézmény 
az  Mt.  85/A.  §  szerint  munkáltatói  jogutódnak  minősül,  fenti  álláshelyeken 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya a 2010. január 1-i hatállyal munkáltatói 
jogutódlás alapján változatlanul fennáll.
A „Munka törvénykönyvéről” szóló 1992. évi XXII. tv. 85/B. § szerinti tájékoztatásról 
és  a  konzultációs  kötelezettség  teljesítéséről  Dég  és  Szabadhídvég  Község 
Önkormányzatai gondoskodnak.”

11. A Megállapodás 9.1. pontja az alábbira változik:

„9.1.  A  Társult  Képviselőtestületek  kölcsönösen  rögzítik,  hogy  a  társult  feladatok 
tekintetében  az  intézmény  gazdálkodásáról,  szakmai  munkájáról  készült 
valamennyi  belső  ellenőri,  külső  szakértői,  szakmai  felügyeleti,  Állami 
Számvevőszéki, Magyar Államkincstár általi ellenőrzés jelentésének 1 példányát az 
irányító Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei számára megküldi.”

12. A  Képviselő-testület  a  Megállapodás  egyéb  pontjait  módosítani  nem kívánja,  azok a 
társult önkormányzatok részére változatlanul kötelező érvényűek.

II.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  jelen  határozattal  elfogadott 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást aláírja.
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