Tornyospálca Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
52/2013.(V.31.) 
határozata

 
egyes szociális alapfeladatok, valamint  a gyermekjóléti szolgáltatás intézményi társulás keretében történő ellátásáról
 
 
a Képviselő-testület:
 
1.      Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért.
 
2.      A Kistérségi Szociális Szolgálat közös fenntartásáról szóló intézményfenntartó társulási megállapodást jóváhagyja, az abban foglaltakat kötelező rendelkezésként fogadja el.
 
	Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok  ellátásáról szóló intézménytársulási megállapodást írja alá.

 
Határidő:azonnal                                                             Felelős: polgármester
4.  A Kistérségi Szociális Szolgálat közös fenntartására létrejövő intézményfenntartó társulás Társulási Tanácsába tagnak Lukácsi Attila  polgármestert  delegálja.
 
 
  
A határozatról értesülnek:
Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal a szükséges intézkedések megtétele céljából
 irattár


                                                                az 52/2013.(V.31.)  határozat 1. melléklete


TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés k. pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 87. §-a alapján  a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, paragrafusai értelmében a hatékonyabb, szakszerűbb működés érdekében a személyes gondoskodás körébe tartozó természetben nyújtott szociális ellátások,  (adósságkezelési szolgáltatás), a szociális alapellátási formák  (étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás, házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a családsegítés, nappali ellátás), a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátási formák (idősek otthona,hajléktalanok átmeneti ellátása), a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása : családi napközi, bölcsőde, gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő) intézmény közös fenntartásában, egyes alapítói jogok közös gyakorlásában, a munkavállalók közös foglalkoztatásában állapodnak meg, és ebből a célból jelen megállapodással jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.
Jelen megállapodás aláírásával a társuló önkormányzatok, mint felek kinyilvánítják, hogy településükön a szociális alapszolgáltatások, a szakosított ellátások, a gyermekjóléti alapellátások, társulás keretében történő biztosítása a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, a fogyatékkal élő gyermek személyiségének fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása érdekében vált szükségessé.
 
I.  A társulás neve , székhelye:
 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás)
4600 Kisvárda, Szent László út 7-11.
 
II. A Társulás tagjai, székhelyük, képviselőjük
 
Kisvárda Város Önkormányzata
4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11. sz.
 
Ajak Nagyközség Önkormányzata
4524 Ajak, Ady Endre u. 25.
 
Anarcs Község Önkormányzata
4546 Anarcs, Kossuth u. 30.
Döge Község Önkormányzata
4495 Döge, Virág u. 1/d.
  
Dombrád Város Önkormányzata
4492 Dombrád, Rákóczi u. 36.
 Fényeslitke Község Önkormányzata
4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1.
 
Gyulaháza Község Önkormányzata
4545 Gyulaháza, Petőfi u. 27.
 
Jéke Község Önkormányzata
4611 Jéke, Dózsa Gy. u. 15.
 
Kékcse Község Önkormányzata
4494 Kékcse, Fő u. 116-118.
 
Lövőpetri Község Önkormányzata
4633 Lövőpetri, Petőfi u. 36.
 
Mezőladány Község Önkormányzata
4641 Mezőladány, Dózsa Gy. u. 29.
 
Nyírlövő Község Önkormányzata
4632 Nyírlövő, Kossuth u. 28.
 
Pap Község Önkormányzata
4631 Pap, Kossuth u. 102.
 
Pátroha Község Önkormányzata
4523 Pátroha, Kossuth u. 82.
 
Rétközberencs Község Önkormányzata
4525 Rétközberencs, Fő út 33.
 
Szabolcsbáka Község Önkormányzata
4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 23.
 
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata
4496 Szabolcsveresmart, Kossuth u. 80.
 
Tiszakanyár Község Önkormányzata
4493 Tiszakanyár, Dombrádi u. 37.
 
Tornyospálca Község Önkormányzata
4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.
  
Újdombrád Község Önkormányzata
4491 Újdombrád, Fő u. 36.
 
Újkenéz Község Önkormányzata
4635 Újkenéz, Petőfi u. 56.

 A társulás tagjait a mindenkori polgármester képviseli, helyettesítéséről a Képviselő-testület rendelkezik.
 
III. A települések lakosságszáma
 
1
Kisvárda
17680
2
Ajak
3957
3
Anarcs
2020
4
Döge
2204
5
Dombrád
4251
6
Fényeslitke
2503
7
Gyulaháza
2086
8
Jéke
759
9
Kékcse
1616
10
Lövőpetri
507
11
Mezőladány
1089
12
Nyírlövő
722
13
Pap
1962
14
Pátroha
3080
15
Rétközberencs
1147
16
Szabolcsbáka
1269
17
Szabolcsveresmart
1626
18
Tiszakanyár
1732
19
Tornyospálca
2676
20
Újdombrád
725
21
Újkenéz
1083
 
 
IV. A Társulás által ellátott feladatok, a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
 
1. az 1993. évi III. törvény 55. §- a szerinti adósságkezelési szolgáltatás:
Ellátási területe: Kisvárda város közigazgatási területe.
 
2. az 1993. évi III. törvény 60. §- a szerinti tanyagondnoki szolgáltatás:
Ellátási területe: Kisvárda város közigazgatási területe.
 
3. az 1993. évi III. törvény 62. §- a szerinti étkeztetés szolgáltatás:
Ellátási területe: Kisvárda város közigazgatási területe.

4. az 1993. évi III. törvény 63. §- a szerinti házi segítségnyújtás
Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Jéke, Kékcse, Mezőladány, Pátroha, Újkenéz közigazgatási területe.
 

5. az 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti családsegítés
Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Fényeslitke, Jéke, Kékcse, Mezőladány, Pap, Pátroha, Újkenéz.
 
6. az 1993. évi III. törvény 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ellátási területe: Kisvárda város, Ajak, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Pap, Pátroha, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz közigazgatási területe.
 
7. az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a szerinti nappali ellátás idős és demens betegek nappali ellátása (I., II. sz. Idősek Klubja)
Ellátási területe: Kisvárda város, Anarcs, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Mezőladány, Pátroha, Újkenéz közigazgatási területe.
 
8. az 1993. évi III. törvény 65/F. § c. pontja szerinti nappali ellátás fogyatékos személyek részére
Ellátási területe: Kisvárda város, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz közigazgatási területe.
 
9. az 1993. évi III. törvény 68. §-a szerinti idősek otthona
Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Jéke, Kékcse, Mezőladány, Pap, Pátroha, Újkenéz közigazgatási területe.
 
10. az 1993. évi III. törvény 80. § f., pontja szerinti hajléktalanok átmeneti szállása
Ellátási területe: Kisvárda város, Anarcs, Döge, Jéke, Kékcse, Mezőladány, Pap, Pátroha, Újkenéz közigazgatási területe.
 
11.ﾠa11. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás
Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Jéke, Fényeslitke, Kékcse, Mezőladány, Pátroha, Újkenéz.
 
12. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. §-a szerinti gyermekek napközbeni ellátása: családi napközi
Ellátási területe: Kisvárda város, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz közigazgatási területe.
 
13. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a szerinti gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde
Ellátási területe: Kisvárda város, Anarcs, Döge, Gyulaháza, Jéke, Lövőpetri, Mezőladány, Pátroha, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz közigazgatási területe.
 
14. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 49. §-a szerinti gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő
Ellátási területe: Kisvárda város, Anarcs, Dombrád, Döge, Gyulaháza, Jéke, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz közigazgatási területe.
V. A Társulás döntéshozó szerve, tagjait megillető szavazati arány
 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A tagokat megillető szavazatok száma 1.
 
 
VI. Döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit:
 
1.  A társulási tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a szavazatok több mint felével rendelkező képviselő jelen van.
2. A társulási tanács döntését határozattal hozza.
3. A javaslat elfogadásához annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszáma a jelenlévő települések összlakosság számának egyharmadát.
4. Minősített többség szükséges az alábbi döntésekhez:
a.)  a társulási megállapodás módosításának kezdeményezéséről
b.) a közösen fenntartott intézmény alapító okirata, módosító okirata, megszüntető okirata elfogadásához,
c.) a  közösen fenntartott intézmény költségvetésének és zárszámadásának elfogadásához,
d.) a közösen fenntartott intézmény vezetőjének vezetői megbízásához, vezetői megbízása visszavonásához,
e.) a  kizáráshoz.
 
(5) A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszáma a társult települések összlakosság számának a felét.
 
 
VII. A  közös fenntartású intézmény megnevezése
 
Kistérségi Szociális Szolgálat 4600 Kisvárda, Szent László út 54.
 
VIII. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módja
 
1. A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgálnak a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott állami hozzájárulások, finanszírozási, támogatási szerződésben megállapított állami és egyéb hozzájárulások, támogatások, az intézmény saját bevételei, és a fenntartói támogatások. A hozzájárulások és támogatások igénylésére Kisvárda Város Önkormányzat jogosult.
 
2. Az intézmény szakfeladatonként, szakfeladaton belül településenként tervezi meg a bevételeit, ezen belül a normatív bevételeket, a saját bevételeket és szükség esetén a fenntartói támogatást, a térítési díjat.
 
3.ﾠA3. A kiadásokat az intézmény szakfeladatonként, szakfeladaton belül településenként tervezi meg úgy, hogy Kisvárda város tekintetében minden kiadást megtervez, míg a többi társult település esetében kizárólag személyi kiadásokat és szakmai dologi költségeket tervez.   A társult települések a dologi kiadásokat saját költségvetésükben tervezik és biztosítják a mindenkori hatályos szakmai jogszabályoknak megfelelően. Amennyiben egy feladat ellátási hely több település részére is nyújt szolgáltatást, úgy a dologi költségek megosztásáról és finanszírozásáról az érintett települések külön állapodnak meg. 
 
4. Amennyiben a bevételek meghaladják a kiadásokat, úgy a többletbevétel az adott település részére átadásra kerül, melyet kizárólag a feladatellátás dologi kiadásainak biztosítására használhat fel.
 
5.ﾠA5. A Társulás költségvetése Kisvárda Város Önkormányzata költségvetésébe épül be.
 
6. A társult önkormányzatok a megállapított fenntartói támogatást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 05. napjáig utalják át a Társulás a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Kisvárdai Fiókjánál vezetett10404436-50526555-90841001 számú számlájára.
Az év első negyedév részlete egyezik az előző év utolsó negyedév részletének összegével, majd ez az Intézmény költségvetésének elfogadását követően, a következő negyedévi utaláskor kerül korrekcióra.
 
IX. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás
 
1. Társult önkormányzatok a VIII. 2. pontban rögzített fenntartói támogatás biztosítására valamennyi pénzintézeti számlájukra, legalább 30 napig érvényes azonnali beszedési megbízást biztosítanak a Társulás  számára. Az erről szóló felhatalmazó levél a társulási megállapodás mellékletét képezi. Kisvárda Város Önkormányzata az inkaszó benyújtására a fizetési határidő lejártát követően azonnal jogosult.
 
2. Az azonnali beszedési megbízás hatálya kiterjed továbbá a társult önkormányzatoknak a Kistérségi Szociális Szolgálat felé fennálló térítési díj tartozására is. Az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére Kisvárda Város Önkormányzat jogosult azzal, hogy az így befolyt térítési díjat köteles 3 napon belül az intézmény számlájára utalni.
 
X . A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje
 
1. Társult önkormányzatok térítésmentesen biztosítják a közös fenntartású intézmény részére a társulás létrejöttekor  tulajdonukban lévő , a közös feladatellátást szolgáló ingatlanokat., ingatlan részeket  és azok leltár szerinti felszerelési tárgyait, az intézmény alapító okiratában meghatározott telephelyek, nyitva álló helyiségek szerint.
 
2. Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos kötelezettségek és költségek a tulajdonost terhelik.
 
3. A társulás működése során az 1. pontban megjelölt vagyonkörön kívüli vagyon növekmény, eltérő megállapodás hiányában, annak az önkormányzatnak a tulajdonába kerül, aki ahhoz a forrást biztosította. 
Pályázatok benyújtásáról, az ahhoz szükséges források biztosításáról, az így keletkezett vagyon tulajdonjogáról az érintett társult önkormányzatok külön megállapodást kötnek.
 
4.ﾠA4. 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.
 
5.ﾠA5. A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását öt 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.
 
XI. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket
 
1. Az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Ennek keretében dönt:
a.) az intézmény alapító, módosító, megszüntető okiratáról,
b.) az intézmény dokumentumainak fenntartói hatáskörbe utalt jóváhagyásáról
c.) a gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodásról.
 
XII. A  társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei
 
A társulás szolgáltatásainak igénybevételére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint a finanszírozási szerződés keretében működő ellátások tekintetében a finanszírozási szerződés  rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
XIII. Beszámolási kötelezettség
 
A társulás működéséről évente, minden év április 30. napjáig köteles beszámolót készíteni a társulás tagjai részére.
 
XIV A  társulás működésének ellenőrzési rendje
 
A társulás működésének ellenőrzését Kisvárda Város Önkormányzata belső ellenőrzési rendszerében kerül biztosításra.

 
XV. A  megállapodás módosításának feltételei
 
A megállapodás módosítását bármely társult tag a Társulás Elnökéhez írásban benyújtott kérelemben kérheti. A Társulás Elnöke köteles a kezdeményezést a Társulási Tanács soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül előterjeszteni.
 
XVI. A  társulásba való csatlakozás, a társulásból történő kiválás és a  kizárás feltételei
 
1. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet.
 
2. A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A döntésnek tartalmaznia kell, hogy a társuló önkormányzat képviselő-testülete a társulási megállapodást elfogadja. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.
 
3. A társulásból ki kell zárni azt a tagot
a.) aki pénzügyi kötelezettségeit nem teljesíti, és a IX. fejezetben meghatározottak szerint beszedési megbízás első benyújtásától számított 60 napon belül nem teljesül,
b.) akinek képviselője az egymást követő 3 társulási tanácsi ülésen nem vesz részt.
 
XVII. A  társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja
 
1. A Társulás megszűnése esetén a X. fejezetben szereplő vagyonelemeken túl a társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
 
2. A felosztás elvei a következők:
 
a.) Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).
 
b.) Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.
 
c.) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.
 
d.) A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik.
 
e.) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

XVIII. A Társulási Tanács szervei
 
1. A társulási tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ.
 
2. Az elnök:
a.) képviseli a társulást,
b.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a közösen fenntartott intézmény vezetője felett, a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés és az egyéb munkáltatói jogok tekintetében,
c.) összehívja és vezeti a társulási tanács üléseit,
d.) gondoskodik a társulási tanács üléseik jegyzőkönyveinek elkészítéséről
 
3. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
 
4. A szociális és gyermekjóléti térítési díj rendeletet Kisvárda város Önkormányzata alkotja meg.
 
Záradék:
A társulási megállapodás a társult önkormányzatok minősített többségével hozott döntésével, az utolsó jóváhagyó döntés napját követő napon lép hatályba 
A társulás tagjai a megállapodást az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:
 
 Aláírások


