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Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke 
Lengyeltóti Város Polgármestere 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 
 
 
Szám:             /2011. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás  
2011. június 15-én tartandó ülésére. 

 
 
N a p i r e n d :   Alapszolgáltatási központ intézményhálózat átszervezése, fenntartói jog     

átadása a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás számára 
 
E l ő a d ó :          Zsombok Lajos polgármester/elnök 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás települései 2005. január 28-i naptól kezdődő 
hatállyal határozatlan időtartamra Alapszolgáltatási Központ közös fenntartásában állapodtak 
meg. 
A társulási megállapodást az 1997. évi CXXXV. Tv. 8. §-ában foglaltak alapján kötötték. 
 
Az Alapszolgáltatási Központ működéséhez az önkormányzatok a társulási megállapodás 8.3. 
pontjában foglaltak szerint járulnak hozzá az alábbiak szerint: 
 
„8.3. A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgál a 
központi költségvetési pénzeszközök, a települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása és 
az egyéb saját bevételek. Saját bevételnek minősül a többcélú kistérségi társulásról kapott 
forrás is. A társulás tagjai az intézmény államilag nem finanszírozott működési költségeihez a 
folyó évi költségvetési tervükben szereplő népesség számuk arányában járulnak hozzá, 
(pénzügyi hozzájárulás), melyet a folyó évi költségvetési rendeletében biztosít. Az intézményi 
költségvetésről Lengyeltóti Város Önkormányzata a tárgyévet követő zárszámadás elfogadása 
után 30 napon belül elszámol.”  
 
Az Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodás felülvizsgálatának elsődleges célja az 
intézmény közös fenntartásához fedezetéül szolgáló források, bevételek maximális 
biztosítása. 
 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Tv. 8 sz. 
mellékletében foglalt a helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásáról 
szóló melléklet szerint: A többcélú kistérségi társulások által fenntartott intézmények 
finanszírozása lényegesen kedvezőbb, mint az általuk jelenleg működtetett intézményi 
társulás által fenntartott intézménye.  
 
A fennálló 2011. június 1. – december 31. közötti időszakra vetített összeg 7.529.000,-Ft. 
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Amennyiben valamennyi döntésre jogosult Önkormányzat és a Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsa meghozza döntését, 2011. június 15-ig úgy lehetőség nyílik 2011. július 1-től 
(félévre) az Áht. 64. § (5) bekezdésének a., b., és c. pontjai értelmében 2011. július 31-ig a 
normatívák lemondására és a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által történő 
megigénylésére. 
 
A költségvetési törvény 8. sz. melléklet 3.11. kiegészítő szabály: 
Amennyiben a feladatellátás év közben kezdőik meg, illetve a fenntartó a feladat ellátáshoz 
szükséges működési engedélyt évközben szerzi meg, vagy az ellátási terület bővül, úgy az 
ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések után időarányos támogatás 
igényelhető. 
Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a működési engedély hatálybalépését 
követő hónap első napja. 
 
A költségvetési kihatású intézkedési szükséglet mellett felmerült igényként a fogyatékosok 
napközbeni ellátásának az indítása, melyet nappali ellátás keretében a jogszabályi feltételek 
fennállása esetén lehet megvalósítani. Az ellátáshoz szükséges szakmai feltételeket azok 
költségvonzatát, valamint az ellátással érintett többlet normatíva összegeket, mértéket az 
alapszolgáltatás intézményvezetője kimutatta, mely az előterjesztés melléklete. 
 
A fogyatékosok napközbeni ellátása 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. nappali ellátás mellett 
kerülne megvalósításra. 
 
A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ székhelye 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 3. 
Lengyeltóti Város Képviselő-testülete …../2011.(……….) számú döntése alapján az 
intézmény székhelyét 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. …. szám alatti ingatlanra változtatta, így az 
alapító okiratban és társulási megállapodásban történő átvezetéséről jelen eljárás keretében 
szükséges gondoskodni. 
 
Tekintettel arra, hogy az intézmény fenntartói joga változik nem intézmény megszüntetésére 
kerül sor így, az intézményvezető vonatkozásában pályáztatásra nem kerül sor, a munkáltatói 
jogkör gyakorlója változik a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tanácsára. 
 
Az Alapszolgáltatási Központ vezetője jelezte, hogy igény merült fel a házi segítségnyújtás 
ellátása esetén Szőlősgyörök, Hács, Somogyvár, Somogyvámos településeken az ellátotti 
létszám bővítésére és a normatívák elszámolhatósága érdekében, a foglalkoztatotti létszám 
növelésére. 
 
Döntéshozatali feladatok: 
 

1.) Társult települések Képviselő-testületei (10 település) döntést hoznak minősített 
többséggel hozott határozatukkal (ÖTV. 10. § (1) bek. e és g pontja) a Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogának átadásáról a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás (8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2.) számára. 

 
2.) Társult települések Képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal az 

Alapszolgáltatási Központról, mint intézmény fenntartó társulásról szóló Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulást a társulás 10.1. pontja alapján közös 
megegyezéssel 2011. június 30-al megszüntetik. 
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3.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanácsa (10 polgármester) 

dönt a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogának átvételéről /többségi 
döntéshozatal/. 

 
4.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa dönt a 10 település a 

Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító okiratának módosításáról. 
 

5.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa dönt a Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról. 

 
6.) Társult települések Képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése a 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. 
 

7.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanácsa felkéri a Társulási 
Tanács elnökét, hogy a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működési engedélye 
módosítása ügyében járjon el. 

 
8.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanácsa felkéri a Társulási 

Tanács elnökét, hogy intézkedjen a költségvetési szerv nyilvántartási adatainak 
megváltozása kapcsán történő átvezetésről (Magyar Államkincstár). 

 
9.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanácsa jóváhagyja a 

Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ szakmai programját 
 
Jelen előterjesztés keretébe a települések döntésére kerül sor a fenntartói jog átadásáról 
minősített többségű döntéshozatallal. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
……………………………. Település Képviselő-testülete a lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ fenntartói jogát átadja 2011. július 1. nappal a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulásnak. 
 
 
Felelős: …………………………….. polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Lengyeltóti, 2011. június 6. 
 
 
 
            Zsombok Lajos 
                 elnök 
 Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
         jegyző 


