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A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2020. szeptember 23-án 800 órakor tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási 

Társulás társulási megállapodás módosításáról  

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

       

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. szeptember 4. napján kelt levelében 

arra kérte Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Szekszárd és Környéke 

Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott 

társulási megállapodást hagyja jóvá. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény értelmében ugyanis a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás 

jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. 

 

A társulási megállapodásban pontosításra kerülne a bevétel fogalma, továbbá a társulás tagjai 

pénzügyi hozzájárulásának meghatározása is. 

A módosítás értelmében a társulás tagjai az intézményvezető mellett, az alapszolgáltatási egység 

vezető foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket (személyi juttatás és járulékok) az intézmény 

összköltségvetésén belül az ellátott kormányzati funkcióra jutó költségek, valamint az állami 

támogatás igénylésénél alkalmazott feladatmutatók arányában viselik. 

A jövőben Társulás működésével összefüggő munkaszervezeti feladatok ellátásában részt vevő 

gazdasági ügyintéző és könyvelő foglalkoztatásával kapcsolatos költségek az általuk ellátott 

intézmények működési költségei arányában, valamint a közös fenntartású intézményen belül a 

kormányzati funkcióra jutó költségek arányában, az állami támogatás igénylésénél alkalmazott 

feladatmutatók alapján oszlana meg (nem a gondozotti létszám alapján). 

A hozzájárulási hiányt a Társulás tagjai nyolc napon belül kötelesek átutalni a Társulásnak – 

ebben nincs változás -, a hozzájárulási többletet a Társulás az elszámolást követő nyolc napon 

belül köteles visszautalni a Társulás tagjainak (ez viszont változás).  

Társulási tag tartozása esetében, a Társulás helyett, Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata lenne jogosult és köteles a követelést beszedési megbízással érvényesíteni.  

Amennyiben pedig Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint tagnak állna fenn 

tartozása a társulással szemben fenti jogok és kötelezettségek azon legnagyobb lakosságszámú tag 

önkormányzatot illetik, illetőleg terhelik, amelynek lejárt követelése a Társulással szemben nincs. 

A Társulási megállapodás vegyes rendelkezéseiben a jogorvoslat és a vitás kérdések rendezése 

került pontosításra. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek 

elfogadni. 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
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   …/2020. (IX.23.) önkormányzat határozat: 

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított 

Ellátási Társulás társulási megállapodás módosításáról 

 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és 

Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 

Társulási Tanácsa által elfogadott társulási megállapodást jóváhagyja/nem 

hagyja jóvá.  

(Jóváhagyás esetében) Egyben felhatalmazza a polgármestert a módosított 

társulási megállapodás aláírására. 

    

Felelős: Vén Attila polgármester  

Határidő: 2020. október 31. 

Határozatról értesül: Pénzügy 

   Irattár 

 

Medina, 2020. szeptember 14. 

     

         Vén Attila sk. 

            polgármester 


