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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ átszervezése kapcsán kérelmezni kellett a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának törvényességi 
felülvizsgálatát a Somogy Megyei Kormányhivataltól. 
 
A Kormányhivatal a dokumentum átvizsgálása után apróbb módosításokat javasolt a 
megállapodás 8. sz. mellékletét képező Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről 
és finanszírozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) esetében. 
 
1. A Megállapodás 4. pontja felsorolja az irányítási jogokat. E jogosítványok gyakorlására 
jogosult jogi személy azonban nem került megnevezésre. Az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. § (7) bek. 
szerint a költségvetési szerv közös működtetéséről szóló megállapodásban az irányítási jogok 
gyakorlására jogosultat meg kell jelölni. 
 
2.) A Megállapodás 6. 5. pontja a következőképpen rendelkezik: „Az Alapszolgáltatási 
Központ költségvetését, a javaslatok figyelembe vételével, a Társulási Tanács fogadja el, 
melyet az önkormányzatok az éves költségvetési rendeletükbe beépítenek.” 
 
Az Ámr. 39. § (1) bek. értelmében a többcélú kistérségi társulás költségvetési határozatában 
kell rendelkezni az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetéséről.  
Ezért a Megállapodás 6. 5. pontjának utolsó mondatát pontosítani szükséges, mivel 
félreérthető rendelkezést tartalmaz. (A Megállapodás 5. 2. pontja helyesen arról rendelkezik, 
hogy az Alapszolgáltatási Központ költségvetése a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás költségvetési határozatába épül be.) 
 
3.) A Záró rendelkezések (14. pont) 4. pontja szerint: „Jelen megállapodás hatályba lépésével 
hatályát veszti minden, a megállapodást kötő önkormányzatok által kötött közoktatási 
megállapodás.” 
A fenti pont tévesen „közoktatási megállapodást” említ, ezért pontosítani szükséges. 
 



4.) Továbbá a Megállapodás 5.4. pontja szerint: „A pénzügyi hozzájárulást az 
önkormányzatok havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig teljesítik a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési pénzforgalmi számlájára.” 
 
5.) A Megállapodás elfogadását követően került megnyitásra egy alszámla, melyre az 
önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásaikat havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. 
napjáig teljesítik. A Megállapodás pontosításra szorul, ezen alszámlaszám feltüntetésével. 
 
6.) Pontosításra szorul továbbiakban a Társulási Megállapodás néhány szövegrésze. 
 
7.) Kérelem érkezett a fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatás igénybevételére a Társulás 
közigazgatási területén kívül lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezők részéről. Ugyanígy 
felmerül a bölcsődei ellátás igénybevétele a Társulás közigazgatási területén kívül lakók 
részéről.  
Amennyiben a Tisztelt Tanács úgy dönt, hogy hozzájárul, hogy mind a bölcsőde, mint pedig a 
fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatást igénybe vehetik a Társulás közigazgatási területén 
kívül lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezők, úgy módosítni szükséges a Társulási 
Megállapodás 8. számú mellékletét (Alapszolgáltatási Központ működtetése és 
finanszírozása), továbbá a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát. 
Ez szintén részét képezi jelen előterjesztés határozati javaslatának. 
 
A fent leírtakra tekintettel javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak a Társulási Megállapodás 
alábbiak szerinti módosítását: 
 

Határozati javaslat: 
 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1. A Társulási Megállapodás 8. sz. mellékletének ’Megállapodás a Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról’ 4. pontja Irányítási 
jogok gyakorlása, az alábbi 4.1 ponttal egészül ki: 
 
4.1 Az irányítási jogok gyakorlására jogosult szerv neve, székhelye: (1) 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 
 
 
2. A Társulási Megállapodás 8. sz. mellékletének 6.5 pontja az alábbiak szerint módosul: 
(Az utolsó mondat, második tagmondata törlésre kerül.) 
 
6.5 Az Alapszolgáltatási Központ telephelyeinek költségvetésére a szociális ellátást igénybe 
vevő önkormányzatok képviselő-testületei határozattal tesznek javaslatot, amelyet 
megküldenek a Kistérségi Iroda részére. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetését, a 
javaslatok figyelembe vételével, a Társulási Tanács fogadja el, melyet az önkormányzatok az 
éves költségvetési rendeletükbe beépítenek. 
 
szövegrész helyébe: 



6.5 Az Alapszolgáltatási Központ telephelyeinek költségvetésére a szociális ellátást igénybe 
vevő önkormányzatok képviselő-testületei határozattal tesznek javaslatot, amelyet 
megküldenek a Kistérségi Iroda részére. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetését, a 
javaslatok figyelembe vételével, a Társulási Tanács fogadja el. (1) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
3. A Társulási Megállapodás 8. sz. mellékletének 14. pontja ’Záró rendelkezések’ 4. 
alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
4. Jelen megállapodás hatályba lépésével hatályát veszti minden, a megállapodást kötő 
önkormányzatok által kötött közoktatási megállapodás. 
 
szövegrész helyébe:  
 
4. Jelen megállapodás hatályba lépésével hatályát veszti minden, a megállapodást kötő 
önkormányzatok által kötött szociális ellátás, család-, és gyermekvédelmi szolgáltatásra 
vonatkozó megállapodás. (1) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
 
4. A Társulási Megállapodás 8. sz. mellékletének 5.4 pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5.4. A pénzügyi hozzájárulást az önkormányzatok havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 
25. napjáig teljesítik a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési pénzforgalmi 
számlájára. 
 
szövegrész helyébe: 
 
5.4. A pénzügyi hozzájárulást az önkormányzatok havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 
25. napjáig teljesítik a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 11743105-15571380-
80620008 számú költségvetési pénzforgalmi számlájára. 
 
szövegrész kerül. 
 
 
 
5. A Társulási Megállapodás 8. sz. mellékletének 5.4.1 pontja az alábbi szövegrésszel 
egészül ki: 
 
A bölcsődei ellátás esetében a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási 
területén kívül lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, a bölcsődei szolgáltatást 
igénybevevők kötelezettek, a bölcsődében ellátott gyermekek után a bevétellel nem fedezett 
kiadások gyermekarányos költéségének 30%-ának megfizetésére. 
 
 
 



6. A Társulási Megállapodás 8. sz. melléklete az alábbi 5.4.2 ponttal egészül ki: 
 
5.4.2. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, fogyatékosok nappali ellátása alapellátást 
igénybe vevők után a bevétellel nem fedezett kiadást ellátott arányosan megfizetik. 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területén kívül lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkező, a fogyatékosok nappali ellátását igénybevevők esetében, a 
térítési díj fizetésére kötelezett viseli az ellátott étkezéséhez biztosított vásárolt élelmezés 
díját, továbbá 3500 Ft/hó/fő térítési díjat. 
 
 
 
7. A Társulási Megállapodás 8. sz. mellékletének 5.4.2 pontjának számozása 5.4.3 pontra 
módosul. 
 
 
 
8. A Társulási Megállapodás 7. sz. mellékletének ’Megállapodás a közös igazgatású 
közoktatási intézmény működtetéséről és finanszírozásáról’ IV. 2. pontjában: 
 
A tagintézmény kiadásába a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának 5. számú mellékletében felsorolt központi irányítási költség beszámításra 
kerül. 
 
szövegrész helyébe: 
 
A tagintézmény kiadásába a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának XIII. fejezet 5. pontjában felsorolt központi irányítási költség beszámításra 
kerül. (2) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
 
9. A Társulási Megállapodás 7. sz. mellékletének IV. 3. pont d.) pontjában: 
 
d.) a központi igazgatás kiadásának minősül: a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának 5. számú melléklete szerinti kiadási tételek. 
 
szövegrész helyébe: 
 
 
d.) a központi igazgatás kiadásának minősül: a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának XIII. fejezet 5. pontja szerinti kiadási tételek. (2) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
 



10. A Társulási Megállapodás XIII. ’A társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ fejezet  7. pontja: 
 
7. A Társult Tag 2004. évben - a Társulás működésének megkezdésétől számítva - a 2004. évi 
teljes költség időarányos részét: ………..Ft/fő/hó köteles megfizetni minden hónap 28. napjáig 
a 2005. évi költségvetésének elfogadásáig.  

 
hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
 
11. A Társulási Megállapodás IV. ’A Társulás részletes feladatai’  fejezet 1. d.) pontja az 
alábbiak szerint módosul: 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 
fejezetének 5.) pontja (23), jelen megállapodás 6. számú melléklete, továbbá jelen 
megállapodás 7. számú, 7/A. számú, 7/B. számú és 7/C. számú melléklete tartalmazza. (22) 
 
szövegrész helyébe: 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. 
fejezetének 5.) pontja (23), továbbá jelen megállapodás 7. számú, 7/A. számú, 7/B. számú és 
7/C. számú melléklete tartalmazza. (24) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
12. A Társulási Megállapodás XIII. ’A társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ fejezet  5. pontjában a megállapodás 6. számú mellékletére való 
hivatkozások módosulnak, a 7. számú mellékletre való hivatkozásra. 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos elnök 
Határidő: azonnal  

 

Lengyeltóti, 2011. szeptember 20.             

                                                     

    Tisztelettel: 

                                                                                               Zsombok Lajos 

             Társulási Tanács elnök 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                                          Az előterjesztést jóváhagyta: 
 
 
Dr. Bertalan Bernadett                                                     Dr. Szatmári Ibolya 
kistérségi irodavezető                                                                jegyző            


