1./Napirend: Pomáz, Csobánka és Pilisszentkereszt önkormányzatainak gyermekjóléti feladat-ellátás célú társulási
megállapodás jogutód nélküli megszüntetéséről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. június 17-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
2013. január 1-jén hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ttv.), és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény (a
továbbiakban Tttv.), ugyanakkor hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) melynek IV. fejezete, a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Az új
önkormányzati törvény nem társulási formáról rendelkezik, hanem meg nem határozott társulási formára vonatkozó általános
szabályokat tartalmaz.
Jelenleg Pomáz, Csobánka és Pilisszentkereszt önkormányzatai között gyermekjóléti- feladatellátásra van hatályban társulási
megállapodás. A szabad társulás alkotmányos alapelve alapján a Mötv. továbbra is lehetőséget ad a meglévő társulási
megállapodás és szervezeti és működési szabályzat szerinti működésre, azonban a társulási megállapodás és a társulás
működése nem lehet ellentétes a Mötv.-ben meghatározottakkal. Ezért, a társulás tovább működtetési szándéka mellett, a
társulási megállapodást módosítani kell. A törvényalkotó átmeneti rendelkezése szerint a törvény hatályba lépése előtt kötött
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják, és a törvény rendelkezéseinek megfelelően
minősített többséggel hozott döntéssel, módosítják 2013. június 30-ig.
A felülvizsgálat eredményeként, a társulásban résztvevő önkormányzatok dönthetnek a társulás megszüntetéséről vagy a
korábbi társulási megállapodás módosításáról.
A Mötv. és a gyermekjóléti feladat-ellátásra vonatkozó ágazati jogszabály alapján a társulás, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátást saját költségvetési szerve útján, vagy a társulás által kötött feladat-ellátási szerződés útján is biztosíthatja, így jogosult
a társulási többlettámogatásra.
Pomáz Város Önkormányzata saját költségvetési szervének tagintézményét –a korábbi Kistérségi Tárulás működési és
elszámolási nehézségeinek tapasztalata okán- nem célszerű a társulás intézményeként bevonni, ezért a gyermekjóléti feladat
ellátására létrejött társulás jogutód nélküli megszüntetését javaslom, melyről a társ önkormányzatok június 18-án döntenek.
Ugyanakkor a társult településeknél feladat-ellátási szerződéssel biztosítható a feladatellátás mindaddig, amíg nem tud a két
önkormányzat csatlakozni Szentendre Város gesztorsága alatt működő társulásba , ez előreláthatólag 2013. december 31
napjáig megtörténik.
A feladat-ellátási szerződés megkötésének feltétele, hogy az önkormányzatok vállalják, hogy a számukra szükséges álláshely
béréhez kiegészítő önkormányzati támogatást biztosítanak, mely a normatív állami támogatás összegét levonva a bérköltségből
annak különbözetét tenné ki. Ez Csobánka község vonatkozásában 1 db 8 órás álláshely, Pilisszentkereszt községnek 1 db 6
órás álláshely. Amennyiben december 31 napja előtt létrejön a szentendrei társulásba történő belépés, úgy Pomáz feladatellátási kötelezettsége megszűnne.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
1.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A szavazattal
egyetért azzal, hogy - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény átmeneti rendelkezési értelemében
felülvizsgált - gyermekjóléti feladat-ellátás céljából 1999. április 29 napján létrejött Pomáz, Csobánka, és
Pilisszentkereszt önkormányzatainak társulása 2013. június 30. napjával jogutód nélkül szűnjön meg.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
jegyző

2.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete AA szavazattal, a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja Pomáz Város Önkormányzata és Pilisszentkereszt Község Önkormányzata közötti feladat-ellátási
szerződést. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
jegyző

3.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A szavazattal, jóváhagyja, hogy a 2013. évi
önkormányzati költségvetési tartalék terhére 2013. július 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időre, a
költségvetési támogatási összegen felül, önkormányzati támogatást biztosít gyermekjóléti kötelező feladatok
ellátására Pomáz Város Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződés alapján. Az önkormányzati támogatás
pontos összegét – a felek előzetes egyeztetése, felmérése alapján- a Képviselő-testület soron következő ülésén
határozza meg a Képviselő-testület.
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Határidő: 2013. július 1.
Felelős: polgármester
jegyző

Pilisszentkereszt, 2013. június 14.
Lendvai József
polgármester

2./Napirend: Pomáz, Csobánka és Pilisszentkereszt önkormányzatainak családsegítés feladat-ellátás célú társulási
megállapodás jogutód nélküli megszüntetéséről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. június 17-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
2013. január 1-jén hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény, és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény, ugyanakkor hatályba
lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) melynek IV. fejezete,
a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Az új önkormányzati törvény nem társulási
formáról rendelkezik, hanem meg nem határozott társulási formára vonatkozó általános szabályokat tartalmaz.
Jelenleg Pomáz, Csobánka és Pilisszentkereszt önkormányzatai között családsegítés feladat-ellátásra van hatályban társulási
megállapodás. A szabad társulás alkotmányos alapelve alapján a Mötv. továbbra is lehetőséget ad a meglévő társulási
megállapodás és szervezeti és működési szabályzat szerinti működésre, azonban a társulási megállapodás és a társulás
működése nem lehet ellentétes a Mötv.-ben meghatározottakkal. A törvényalkotó átmeneti rendelkezése szerint a törvény
hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják, és a törvény
rendelkezéseinek megfelelően minősített többséggel hozott döntéssel, módosítják 2013. június 30-ig. A felülvizsgálat
eredményeként, a társulásban résztvevő önkormányzatok dönthetnek a társulás megszüntetéséről vagy a korábbi társulási
megállapodás módosításáról.
A 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény, a Mötv. és a családsegítés feladat-ellátásra vonatkozó ágazati jogszabály
szerint, az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátást saját költségvetési szerve útján, vagy feladat-ellátási
szerződéssel (külső szolgáltató) biztosíthatja, így jogosult az alaptámogatásra. Elláthatja továbbá a feladatot társulás által
fenntartott intézmény útján (társulás, mint fenntartó rendelkezik működési engedéllyel), ebben az esetben igényelhető a
társulási kiegészítő támogatás.
Jelenleg a Pomáz, Csobánka és Pilisszentkereszt önkormányzatai közötti társulás és a Szent Miklós Alapítvány között
megállapodás van családsegítési feladat-ellátására. A feladatot a működési engedéllyel rendelkező egyházi fenntartó végzi. A
Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint azonban ebben a formában nem jogosultak a társulásban lévő önkormányzatok az
alap- és a kiegészítő támogatásra sem, ezért a családsegítés feladat ellátására létrejött társulás jogutód nélküli megszüntetését
javaslom.
A társulás megszűntetést követően, az önkormányzat az egyházi szolgáltatóval egyedileg megkötött feladat-ellátási
szerződéssel gondoskodjon a családsegítés alapszolgáltatás biztosításáról.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
Családsegítés feladat-ellátás társuláshoz kötődő és további feladat-ellátáshoz kapcsoló határozati javaslat
1.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A szavazattal
egyetért azzal, hogy -a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény átmeneti rendelkezési értelemében
felülvizsgáltcsaládsegítés feladat-ellátás céljából létrejött Pomáz, Csobánka, és Pilisszentkereszt
önkormányzatainak társulása 2013. június 30. napjával jogutód nélkül szűnjön meg.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
jegyző

2.

Határozati javaslat:
/2013. ( ) sz. Ök. határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testületeAszavazattal, a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja Pilisszentkereszt Község Önkormányzata és a Szent Miklós Alapítvány közötti feladat-ellátási szerződést.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
jegyző
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3.

Határozati javaslat:
/2013. ( ) sz. Ök. határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A szavazattal, jóváhagyja, hogy a 2013. évi
önkormányzati költségvetési tartalék terhére 2013. július 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időre, a
költségvetési támogatási összegen felül, önkormányzati támogatást biztosít családsegítés kötelező feladatok
ellátására a Szent Miklós Alapítvánnyal kötendő feladat-ellátási szerződés alapján. Az önkormányzati támogatás
pontos összegét – a felek előzetes egyeztetése, felmérése alapján - a Képviselő-testület soron következő ülésén
határozza meg a Képviselő-testület.
Határidő: 2013. július 1.
Felelős: polgármester
jegyző

Pilisszentkereszt, 2013. június 14.

Lendvai József
polgármester
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