TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény 87. §-a
alapján
Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(székhely: 8455 Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26. képviseli: Takács László polgármester)
Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(székhely: 8468 Kolontár, Kossuth L. u. 24. képviseli: Tili Károly polgármester)
Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(székhely: 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. képviseli: Modori László polgármester)
között a következő feltételek szerint:
1. A társulás neve, székhelye
A társulás neve: Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: társulás).
A társulás székhelye: 8455 Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26.
A társulás jogállása: jogi személy.
A társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe.
A társulás időtartama: a jelen társulást a társult tagönkormányzatok képviselő-testületei jelen
Társulási Megállapodással, 2013. július 1. napjától határozatlan időtartamra hozzák létre.
2. A társulás tagjainak neve, székhelye
a) Pusztamiske Község Önkormányzata (székhely: 8455 Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26.)
b) Kolontár Község Önkormányzata (székhely: 8468 Kolontár, Kossuth L. u. 24.)
c) Borszörcsök Község Önkormányzata (székhely: 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.)
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma
A társuláshoz tartozó tagönkormányzatok lakosságszáma 2012. január 1. napján:
a) Pusztamiske: 451 fő
b) Kolontár: 757 fő
c) Borszörcsök: 413 fő
A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják, mely nem jelenti a jelen Társulási
Megállapodás módosítását.
4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
A társulás által ellátott feladat- és hatáskör: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában írt szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és
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ellátások: az 1997. évi XXXI. törvény 39-40. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti
szolgálat, továbbá az 1993. évi III. törvény 64. § szerinti családsegítés.
4.1. A költségvetési szerv közfeladata
A társulás gondoskodik a társulásban résztvevő tagönkormányzatok területén az alábbi szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatások nyújtásáról:
a) családsegítés, melynek keretében segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez
vezető okok megelőzéséhez, a krízishelyzet megszüntetéséhez, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatást nyújt;
b) gyermekjóléti szolgáltatás, melynek keretében olyan, gyermek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatást nyújt, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel veheti igénybe.
4.2. A költségvetési szerv tevékenysége
A társulás alaptevékenysége szakfeladatrend szerint:
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889924 Családsegítés
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Technikai szakfeladatok:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
A főtevékenység TEÁOR’08 besorolása:
8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
A társulás alapvető szakágazata:
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
A társulás vállalkozási tevékenységet nem végez.
A társulásnak közös fenntartású intézménye nincs.
4.3. A munkavállaló alkalmazása
A 4.1. pontban leírt családgondozói feladatokat a társulás által alkalmazott önálló családgondozó
látja el. A családgondozó településeken végzett munkájának tárgyi feltételeit (iroda, irodatechnikai
felszerelések, stb.) az adott önkormányzat biztosítja.
A társulás által foglalkoztatott személy foglalkoztatásának feltételeire a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint végrehajtási rendeletei az irányadók.
Valamennyi munkáltatói jogkört a társulási tanács elnöke gyakorolja.
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5. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány
A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.
A társulási tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei.
A társulás tanács minden tagját egy szavazat illeti meg.
A társulási tanács tagjai közül elnököt és egy alelnököt választ.
A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (így különösen: döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése, gazdálkodási feladatok ellátása, normatívák, költségvetési támogatások igénylése) a
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei
A társulási tanács döntését határozattal hozza.
A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező
képviselő jelen van.
Döntéshozatal egyszerű többséggel: a javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő „igen”
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét.
Döntéshozatal minősített többséggel: a minősített többséghez legalább annyi tag „igen” szavazata
szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk
képviselt települések lakosságszámának a felét.
Az alábbi döntésekhez minősített többség szükséges:
a) a társulásból történő kizárás
b) a társulás költségvetésének elfogadása
c) titkos szavazás elrendelése.
7. A társulás fenntartása, működtetése
A társulás fenntartásával, működtetésével, továbbá a feladatellátással kapcsolatos költségekhez a
társulás tagönkormányzatai a tárgyévet megelőző év január 1-jei lakónépességük (állandó
népesség) arányában járulnak hozzá.
A tárgyévben fizetendő hozzájárulás megállapítására a társulás költségvetésben tervezett és
elfogadott kiadások és bevételek figyelembevételével kerül sor az alábbiak szerint:
hozzájárulás =

kiadások – bevételek*
társulás tagjainak összesített lakónépessége

x Önkormányzat lakónépessége

* bevételek: állami támogatás, saját működési bevétlek, támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

A megállapított hozzájárulás egy hónapra eső összegét a társulás tagjai a tárgyhónap 10. napjáig
átutalják a társulás fizetési számlájára.
A tárgyévet követő évben a költségvetési beszámoló adatainak figyelembevételével a társulási
tanács megállapítja a tényleges kiadásokat és bevételeket, valamint a tényleges hozzájárulást. A

4

tárgyévben fizetett és a tényleges hozzájárulás különbözete a tárgyévet követő évi hozzájárulást
csökkenti/növeli.
A hozzájárulás 30 napot meghaladó nem teljesítése esetén a társulás tanács elnöke írásban, határidő
kitűzésével felszólítja a mulasztó tagot a teljesítésre. Ennek eredménytelensége esetén a társulás
beszedési megbízást nyújthat be a mulasztó tag pénzforgalmi szolgáltatójához. Ez esetben a
társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuknak a beszedési
megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulásukat, felhatalmazó nyilatkozatukat megadják.
8. A társulás vagyona
A társulásnak saját vagyona az alapításkor nincs.
A társulás működése során létrejövő vagyonnal
kötelezettségeket a társulási tanács gyakorolja.

kapcsolatos

tulajdonosi

jogokat

és

9. Beszámolás
A zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó
napjáig terjeszti a társulási tanács elé. A zárszámadás társulási tanácsi határozattal kerül elfogadásra.
A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámol a tagtelepülések képviselőtestületeinek, beszámolójához csatolja a családgondozó szakmai beszámolóját is.
10. Ellenőrzés
A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Tüskevári Közös
Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező szervek
és személyek ellenőrizhetik.
11. A megállapodás módosításának feltételei
A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges a Társulási Megállapodás módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.
12. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei
A társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet.
A társulásból történő kiválásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell
dönteni. Erről a társulási tanácsot írásban értesíteni kell.
A társulásból kizárható az a települési önkormányzat, mely a Társulási Megállapodásból fakadó
lényeges kötelezettségének (különösen: pénzügyi hozzájárulás, döntési, egyeztetési kötelezettség)
nem tesz eleget, továbbá amelynek döntései a társulással szemben támasztott jogszabályi
követelmények betartását akadályozzák, vagy a társulás finanszírozása érdekében szükséges
döntéseinek elmulasztása következtében a társulás költségvetési támogatástól esik el. A hátrányt
okozó döntés vagy döntés elmaradás pénzügyi következményeit a vétkes önkormányzat viseli.
A kizárást megelőzően az elnök legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel az érintett
képviselő-testületet kötelezettségei teljesítésére.
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A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról.
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13. A társulás megszűnése, elszámolás
A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás
azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a
közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb
3 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.
A társulás megszűnése, illetve a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagjai a fizetett
hozzájárulással 3 hónapon belül a 7. pontban meghatározott módon számolnak el. Az elszámolásból
adódó különbözet pénzügyi rendezéséről az elszámolást követő 15 napon belül gondoskodni kell.
Pusztamiske, 2013. május 30.
ZÁRADÉK
A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodását
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 16/2013. (V.28.) Önk. határozatával
Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 22/2013. (V.28.) Önk. határozatával
Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 22/2013. (V.29.) Kt. sz. határozatával
minősített többséggel hagyta jóvá.
Jelen Társulási Megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2003. szeptember 26án kelt, családgondozói feladatok ellátására kötött Társulási Megállapodás annak minden
módosításával együtt.

Takács László polgármester
Pusztamiske Község Önkormányzata

Tili Károly polgármester
Kolontár Község Önkormányzata

Modori László polgármester
Borszörcsök Község Önkormányzata

Szarka Gyula
jegyző

