Tisztelt Képviselők!
Ez az előterjesztés két részből áll: egyrészt tartalmazza a kistérségi társulás munkaszervezete
által készített javaslatot, másrészt az ehhez általunk elkészített kiegészítést.
Bár már korábban döntöttünk ebben a kérdésben a kistérségi társulás – új információk
birtokában - minden érintett önkormányzatot ismét megkeresett a javasolt döntések
meghozatala végett.
Halászi, 2012. október 12.
dr. Kránitz Péter
körjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2012. október 11-én tartott
ülésén megvizsgálta a Társulás megszűntetését, vagy további - jogutóddal történő átalakítását,
annak várható előnyeit, következményeit. A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a közös
feladatellátás, vagy annak egyes elemi, továbbra is előnyt jelenthetnek a településeknek, ezért
kéri a települési képviselő-testületeket, hogy az ezzel kapcsolatos döntéseket hozzák meg. Az
átalakítással, egyes feladatok önálló, vagy társulásban való ellátással járó adminisztrációs
feladatok elvégzéséhez szükséges a helyi képviselő-testületek döntése, minősített többséggel
hozott határozata legkésőbb 2012. október 30-ig.
A Képviselő-testület döntése szerint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben foglalt szabályozásnak megfelelően kerül módosításra a jelenlegi
Társulási Megállapodás, mint a a 2013. január 1-je után működő társulás alapdokumentuma.
Az ellátandó feladatokra- a költségvetési információk ismeretében- megállapodás kerül
megkötésre azok szakmai, pénzügyi feltételeiről.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozat-tervezet megtárgyalására és elfogadására.
Határozati javaslat:
……………………………………(város, község) Képviselő-testülete az alábbi határozatot
hozza:
1.) …………………….. Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás
által ellátott szolgáltatásokat a határozati javaslat 3. pontja szerint 2013. január 1-je után is
társulásos formában kívánja biztosítani.
Felelős: ………………. polgármester
Határidő: 2012. október 30.

2.)Egyetért, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, mint alapító, a
Szakmai Munkaszervezetet 2012. december 31-vel jogutód nélkül megszünteti.
Felelős: dr. Nagy István elnök
Határidő: 2012. december 31.
3.)…………………….Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás
által ellátott feladatok további működtetését saját településén az alábbiak szerint biztosítja
2013. január 01-től:
Feladat megnevezése
Ellátás módja
Szükséges tételesen felsorolni a
lehetséges változatok:
település nagyságától függően külön
- önállóan vagy
csoportosítva a kötelező és nem köt.
- saját szervezésű mikro társulásban,
feladatokat
vagy
- külön megállapodással más
önkormányzattal
- nem kötelező feladatként nem
kívánja biztosítani
4.)……………………. Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodása 15. pontját az alábbi szabályozással egészíti ki:

„A Társulás vagyonának köre:
a feladatellátáshoz átadott vagyon,
a közös beruházások révén létrejött vagyon szaporulata,
- a pályázati úton megszerzett vagyon,
- egyéb vagyon.

A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. A Társulás megszűnése
esetén az alábbi elveket kell érvényesíteni:
a vagyonkezelésbe átvett ingatlanokon végzett felújítások értéknövekedése,
mivel azok szétválaszthatatlanok az ingatlantól – a tulajdonos önkormányzatot illetik
meg. A tulajdonos önkormányzat az adott ingatlant köteles az értéknövekedéstől
számított 5 évig az eredeti célra használni;
ha a Társulás által ellátott szolgáltatást törvény, más önkormányzat, vagy
állami szerv feladataként állapítja meg, a feladatot átvevő részére a feladatellátást
szolgáló vagyont nyilvántartási értékben való átvezetéssel, ingyenesen kell átadni;
pályázattal elnyert vagyon ingatlan esetén a tulajdonos önkormányzatot illeti,
az eszközök a feladatellátó tulajdonába kerülnek térítésmentesen. Pályázati vagyon
átadásával a kötelezettségek is átszállnak az új vagyongazdára.
a Társulás számára adott vagyonkezelői jog a Társulás megszűnésével
egyidejűleg megszűnik. Ha a Társulás jogutóddal átalakításra kerül és a korábbi
költségvetési szervek fenntartója az új társulás lesz, a vagyonkezelői jog az új
társulásra száll át;
a Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó
vagyont a tagok a Társulás és a pénzügyi alap (tagdíj) alatt teljesített hozzájárulásaik
arányában a végleges juttatások, támogatások arányos részének betudásával kell
felosztani;
azon esetekben, ahol a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartói joga 2013.
január 01. napjával a feladatokat átadó önkormányzatokra száll vissza, ott jogutódként
erre az esetre vonatkozóan a kötelezettségek is az adott önkormányzatot terhelik.”

Felelős: ………………. polgármester
Határidő: 2012. október 30. (a döntés közlése a Társulás Szakmai Munkaszervezete felé)
……………………………
jegyző

………………………………….
polgármester

(Megjegyzés: ha a helyi képviselő-testület a Tanács ülését megelőzően tart ülést, természetes
dönthet korábban is.)

Tisztelt Képviselők!
Az alábbiakban az előző előterjesztésben foglalt döntéshez szükséges jogi hátteret
ismertetjük:
Szociális ellátások:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény „86. § (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat köteles biztosítani:
- az étkeztetést,
- a házi segítségnyújtást,
- az a települési önkormányzat, amelyiknek területén
a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést,
b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek
nappali ellátását
…
Gyermekvédelmi feladatok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2)
bekezdése szerint:
- A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében – a
törvényben meghatározottak figyelembevételével – a gyermekjóléti szolgáltatást, a
gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a
máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
- A települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot
működtetni.
A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település
lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy
ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően. Ha az
intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét meghaladja –
eltérő megállapodás hiányában – az ellátást valamennyi jogosult számára azonos feltételek
szerint kell biztosítani. E rendelkezést kell alkalmazni az ellátás megszüntetése esetén is. Az
intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérésére
az ellátást nem tagadhatja meg, ha a törvény hatálybalépésekor vagy külön megállapodásuk
alapján már biztosított ellátást.
Belső ellenőrzés
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése szerint: A belső
ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a
költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.
Hajléktalan személyek ellátása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése szerint:

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen:
… a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása…
Nem kötelező, de javasolt feladatok:
- A könyvtári ellátás jövőre várhatóan átkerül a megyei könyvtárhoz. Ennek feltételei még
nem ismertek.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelező feladat, azonban célszerű megtartani
annak szociális és közbiztonsági előnyei miatt (eddig megfelelő finanszírozása volt).
Korábban a képviselő-testület az alábbi döntés hozta:
47/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári
Többcélú Kistérségi Társulás 2012. december 31-i megszűnését követő időszak
vonatkozásában nyilatkozik az alábbiakról:
Az önkormányzat az alábbi feladatok ellátását a kistérségi társulás alapjain esetlegesen
megalakuló önkormányzati társulás útján kívánná biztosítani:
- étkeztetés;
- házi segítségnyújtás;
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
- családsegítés;
- idősek nappali ellátása;
- gyermekjóléti szolgáltatás;
- mozgókönyvtári szolgáltatás;
- belső ellenőrzés.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről a Mosonmagyaróvári
Többcélú Kistérségi Társulást tájékoztassa.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31. (a határozat megküldése)
E határozattól az új döntés annyiban térne el, hogy a mozgókönyvtári ellátás helyére a
hajléktalanok ellátása kerülne. Ezt figyelembe véve javasoljuk a kistérség által kért formában
a határozati javaslatokat elfogadni.
Halászi, 2012. október 12.
Majthényi Tamás s.k.
polgármester

