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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. Június 27-
énl7.00 órakor megtartott üléséröl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Cigányné Pál Terézia, Kocsis István, Konfár
János, képviselők és Szabó Mihály polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő
képviselő van jelen, igy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó Mihály új napirendi pontként javasolja felvenni tárgyalásra:

• Fogorvos rendelési idő módositása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

• Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

• Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

• Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának
módosítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészítés.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasoa a Képviselő-testületnek a kiküldött
meghívóban szereplő, valamint az előzőleg felsorolt napirendet tárgyalásra.

Napirendi pontok:

1. Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester
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2. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás
további működtetése, jogi személyiségű társulássá való átalakítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeni ellátása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

4. „Jakabszállás-közösségi szennyvízkezelés-KEOP-1 .2.0/B/1 0-2010-0080 - költség-
haszon elemzés módosításának előkészítése és a projekttel megvalósuló
szennyvízközmű vagyonértékelésre, továbbá a vagyonértékelésre épülő Felújítási
és Pótlási Terv készítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró
döntés meghozatala.
Előadó: Szabó Mihály polgármester

5. Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javitó Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5112013. (Vl.27.) határozata
Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosítása.

A Képviselő-testület megtárgyalta Szabó Mihály
polgármester előterjesztését, és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a Kiskőrös és Térsége
Ivóvizminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítását, ás felkéri Szabó Mihály
polgármestert a módosított megállapodás aláírására.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés meflékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulás további működtetése, jogi személyiségű társulássá való
átalakításáról szóló előterjesztést.

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5212013. (VI. 27.) határozata
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjáléti
Feladatellátó Társulás további működtetése, Jogi
személyiségű társulássá való átalakítása.

1. Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és
Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás társulási
megállapodásának módosításával egyetért, 2013. július 1-
vel Jogi személyiségű társulássá alakítja át.

2.A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Mihály
polgármestert a módosított Társulási megállapodás
aláírására.

3. A képviselő-testület vállalja a finanszírozással kapcsolatos
költségek önkormányzatra eső részének megtérítését saját
bevételei terhére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. június 30.

3. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály ismerteti a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Jövőbeni ellátásáról
szóló tájékoztatót. Elmondja, hogy a tárgyalások még nem zárultak le, a szerződés
még nincs aláirva. 2013. Július 1-től törvény irja elö a szolgáltató cégeknek, hogy
csökkenteni kell a rezsiköltségeket, még nem kaptunk végleges választ a felmerült
kérdéseinkre.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy június 30-a után is el lesz szállítva a
hulladék, ha nincs aláírt szerződésünk?

Szabó Mihály elmondja, hogy törvény kötelezi a szolgáltatókat a szolgáltatás
folyamatos biztosítására.

Konfár János elmondja, hogy az elmúlt év végén az önkormányzat alá akarta írni az
egész évre szóló szolgáltatási szerződést, de a Szolgáltató ez elől elzárkózott.
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Szabó Mihály kéri a tájékoztató tudomásulvételét.

4. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a „Jakabszállás-közösségi szennyvizkezelés-KEOP
1.2.0/B/10-2010-0O80 - költség-haszon elemzés módosításának előkészítése és a
projekttel megvalósuló szennyvízközmű vagyonértékelésre, továbbá a
vagyonértékelésre épülő Felújitási és Pótlási Terv készítéset’ tárgyú közbeszerzési
eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról szóló előterjesztést.

Hozzászólás nem volt.

Szabó Mihály név szerinti szavazásra szólítja a testületi tagokat.

Bukovszki Sándorné: igen.
Cigányné Pál Terézia: igen.
Kocsis István: igen.
Konfár János: Igen.
Szabó Mihály: igen.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül —

név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5312013. (VI. 27.) határozata
1,Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP-l .2.0/B/1 0-2010-0080 - költség-haszon
elemzés módosításának előkészítése, és a projekttel megvalósuló szemiyvízközmű
vagyonértékelése, továbbá a vagyonértékelésre épülő Felújítási és Pótlási Terv készítése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala.

1. Az eljárás során érvényes ajánlatot tevő, Id nem zárt és alkalmasnak talált
ajánlattevők neve (székhelye), ajánlatukiiak az elbírálás szempontja szerinti tartalmi
eleme:

Ajánlahevő neve (székhelye) E’összegű nettó ajánlati ár
(forintban meghatározva)

Ecoeline Kft.
7121 Szálka, Kossuth u. 71/B 24.250.000,- Ft

Valid Solution Kft.
1091 Budapest, Iaúmunkás utca 14.

24.600000,- Ft

2. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot tevő, alkalmatlan, a kizáró okok hatálya alá
nem tartozó ajánlattevők neve (székjielye), ajánlatuknak az elbírálás szempontja szerinti
tartalmi eleme;

Ajánlattevő neve (székhelye) Egyösszegű nettó ajánlati ár
(forintban mehatározva)
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KPKft.
2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. 1/4.

24.780.000,- Ft

3. a) Az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntés alapján az
eljárás nyertese:
Ecoeline Kit. (7121 Szálka, Kossuth u. 71/B)
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az
Ecoeline KR. ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
b) A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és ajánlata kiválasztásának
indoka:
Valid Solution K. (1091 Budapest, Iúmunkás utca 14.)
Következő legkedvezőbb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
4. A Képviselő-testület felkéri Szabó Mihály polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást
lezáró döntés értelmében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a fogorvosi rendelőben a rendelési idő módosításáról
benyújtott kérelmet.

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5412013. (VI. 27.) határozata
Kabala-Dent Bt. (6078 Jakabszállás, Jókai u. 2.)
kérelme rendelési Idő módosításáról.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
megváltozott lakosság szám miatt elfogadja a rendelési
idő módosítását 22 óráról 23 órára.
Hétfő: 13.00-19.30
Kedd: 7.30-1 2.30
Szerda: 13.00-19.30
Péntek: 7.30-12.30
Heti óraszám összesen: 23 óra.
Megbízza Szabó Mihály polgármestert, hogy a határozatot
a Kabala-Dent Bt. Képviselőjének Dr. Czabán Lászlónak
(6078 Jakabszállás, Jókai u. 2.) küldje meg.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. július 6.
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6. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a JakabszáUási Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
módosításáról szóló előterjesztést.

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5512013. (VI. 273 határozata
Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Alapító
Okiratának módosítása.

1. Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint, A
módosítás 2013. július 1. napján lép hatályba.

2. Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde
Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalva a melléklet szerint.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal.

7. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5612013. (VI. 27.) határozata
Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadása.

Jakabszállás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Jakabszállási Ovoda és
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A
Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. július 1.
napján lép hatályba.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal.
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8. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító
okiratának módosításáról szóló előterjesztést.

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal ellenszavazat ás tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2013. (VI. 27.) határozata
Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítása

Jakabszállás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Helvéciaí Mikrotérségi Szociális
Szolgáltató Központ Alapító okiratát az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal módosítja, egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a 2. számú
melléklet szerint fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a módosított Alapító Okirat aláírására.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. június 30.

Bejelentések;

Szabó Mihály elmondja a Jakabszállás Kecskemét között építendő kerékpárút
tervezésével kapcsolatban tárgyalások folynak a DEMASZ szakembereivel, mivel
több helyen a nyomvonalba esnek villanyoszlopok és magas feszültségű oszlop is.

Konfár János elmondja, hogy az előzetes tárgyalások alapján úgy lehet elkerülni az
oszlopok áthelyezését, ha egy szigetet alakítanak ki a meglévő oszlopok köré. Az
oszlopok áthelyezése nagyon megnövelné a költségeket. A kérdés az, hogy ezt a
javaslatot elfogadja-e az áramszolgáltató.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály a testületi ülést bezárja.

Kmft.

‘Q ‘‘
Szabo Mihá1’ H gedűs áborné
polgármester címzetes föjegyző
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Kézbesítési ív

A 2013. június 27-ej Rendkívüli Képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontja Aláírás
Bukovszki Sándorné o / O 24- —1 L_j
CigánynéPálTerézia J,.orb. QG.Lk. (2j( IZt.(tc
Dolog Ernő
Kocsis István 7.341 -Ő6 - Lk WMÁ kk-1-4A
Konfár János Y%J M %. z-’
Tánczos László CC -

Szabó Mihály 2IS 06- i1. Ui

Jakabszállás, 2013-06-24.
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JELENLÉTI Iv

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. június 27-én 17.00 órakor tartandó ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Cigányné Pál Terézia

3. Dolog Ernő

4. Kocsis István

5. Konfár János

6. Tánczos László

7. Szabó Mihály polgármester

-

Y

.JL

MEGHÍVOTTAK:

8. Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző

. ...i ...i
io. .3a

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Jakabszállás Község Polgármestere

______

6078. Jakabszállás, Petöfi Sándor u. 14.
76/581-800. Fax: 76/581-802

0620/3234-03 1
e-mail: hivata1jakabszallas.hu

swEgXPr’ó
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. Június 27-én csütörtökön 17.00 órai kezdettel

képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,
melyre meghivom.

Napirendi pontok:

1. Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester

2. Helvécia és Mikro térsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás további
működtetése, jogi személyiségű társulássá való átalakítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeni ellátása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

4. „Jakabszállás-közösségi szezmyvízkezelés-KEOP-1 .2.0/B/1 0-2010-0080 - költség-haszon
elemzés módosításának előkészítése és a projekttel megvalósuló szennyvízközmű
vagyonértékelésre, továbbá a vagyonértékelésre épülő Felújítási és Pótlási Terv készítése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala.
Előadó: Szabó Mihály polgármester

5. Egyéb bejelentések, interpellációk.

Jakabszállás, 2013. június 24.

k kLc
Szab Mihály
polgáimester



Előterjesztés

a Képviselő-testület 2013. június 27-ej ülésének
1. napirendi pontjához

Tárgy: Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testüteU

A Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javító Önkormányzati Társulás 3. sz.
módosításának tervezetét, illetve a Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét a Képviselő-testület elé terjesztem elfogadásra.

A módosítást e hónap június 30-ig kell hatályba léptetni. A módosítás hatályba
lépéséhez a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott
határozata szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a
határozat-tervezet szerint szíveskedjen döntését meghozni.

Jakabszállás, 2013. június 26.

i r\

polgármester

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszáuás, Petöfi Sándor u. 14.

76/58l-80O. Fax: 76/581-802
062013234-031

e-mail: hivataljakabszal1as.hu



Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2013. (VL27.) határozata

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javitó Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosítása.

A Képviselő-testület megtárgyalta Szabó Mihály
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Társulási megállapodás
3. sz. módosítása

(Tervezet)

1. A megállapodás bevezető részében meghatározott „A „Kiskőrös és Térsége”
IVOVIZMINOSEG-JAVITO ONKORMANYZATI TARSULAS önkormáiyzati
képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) — a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés h) pontja, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (Oh’.) 414 (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás,
valamint:

- a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. h’. 16-18. -a,

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Aht)
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.)

Kormányrendelet (Amr.)
- a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmüködéséről szóló 1997. évi

CXXXV. tv. 16-18. g-a,
- a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról rendelkező 2008. évi

CV. Tv.,
- a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az

Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (3(11.28.)
MeHVM-PM együttes rendelet (MeHVM rendelet) 11 . (2) bekezdés e)
pontjában elöírtakra figyelemmel:

abból a célból. hogy a Dél-alróldi Régió Ivóvizminőség-javító Programjának II. —

megvalósítási - szakaszában eredményesen vegyenek részt, az ivóvizminőség javító
beruházásokhoz a megfelelő mértékű önerejük biztosítása mellett a Magyar Köztársaság
költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás
lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a működtetést, az egységes, lakosságbarát
díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz szolgáltatást biztosítani tudják,
Kiskőrös és Térsége IVOVIZMINOSEG-JAVITO ONKORMANYZATI
TARSULAS néven Onkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) hoztak létre.”
bekezdés helyébe
„A jelen megállapodás 1.1. pontjában felsorolt települési önkormányzatok képviselő-
testületei Magyarország Alaptőiwénye 32. cikkének k) pontja, valamint a Magyarország
helyi önkonnányzatairól szóló 201 L évi CLXXXIX. tőn’ény (a továbbiakban: Mötv.)
87.-a alapján megállapodnak abban, hogy az egységes, lakosságbarát díjpolitikán
alapuló egészséges ivóvízellátás (mint önkormányzati feladat-és hatáskőr) biztosítása,
célszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében jogi személyiséggel rendelkező társulást. a
Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javító Onkormányzati Társulást (a továbbiakban:
Társulás) hoznak létre.” bekezdés lép.



2. A megállapodás 1.1. pontjában található táblázat települések lakosságszámát
tartalmazó oszlopa a 2013.január 1. napon érvényes adatok szerint frissítésre kerül.

3. A megállapodás 1.1 pontjában meghatározott ..A társulás tagjai megállapodtak,
hogy a határozathozatal szempontjából minősített többségen társulási jogviszonyukban az
összes szavazatnak a legalább %-es többségével, és, egyidejűleg, az összes társult tag
több mint felének szavazatával hozott határozatot értik.
A minősített többséget nem igénylő kérdésekben az összes szavazat több mint fele, és,
egyidejűleg, az összes társult tag több mint felének szavazata szükséges a
határozathozatalhoz.” bekezdések törlésre kerülnek.1

4. A megállapodás 1.2. pontjában meghatározott „A Társulás neve: Kiskőrös és
Térsége Ivóvízminöség-javító Társulás” szövegrész helyébe „A Társulás neve: Kiskőrös
és Térsége Ivóvízminőség-javító Onkormányzati Társulás” szöveg lép.

5. A megállapodás 1.2. pontjában meghatározott „A Társulás jogi személy.” mondat
helyébe „A Mötv. 87.*-a szerint a Társulás jogi személyiséggel rendelkezilc” mondat
lép.

6. A megállapodás 1.2. pontjában meghatározott „A Társulást az Elnök képviseli.
.A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai választják a Ttv. 12. szerint.”
bekezdés helyébe a „A Társulást a Társulás Elnöke képviseli.”2 mondat lép.

7. A megállapodás Ill. fejezetének első mondata helyébe az alábbi mondat lép: „A
Társulás jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás.”

8. A megállapodás III. fejezetében meghatározott „A Társulás, a projekt végrehajtása
során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös kedvezményezettjeinek
(MeHVM rendelet 11 . (2) bekezdés e) pont) megbízásából, a projekt lebonyolításáért
felelős projektgazdaként jár el.” bekezdés helyébe
„A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP
projekt közös kedvezményezettjeinek (a már hatályon kívül helyezett, de a 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet 127.*-ában foglaltak szerint a folyamatban lévő ügyekben
alkalmazandó 16/2006. (XlI.28.) MeHVM-PM együttes rendelet (a továbbiakban:
MeHVM rendelet) 11 . (2) bekezdés e) pont) megbízásából, a projekt lebonyolításáért
felelős projektgazdaként jár cl.” bekezdés lép.

1

Mivel egyrészt a Mőtv. szabályai miatt egyébként is módosítani kell ezeket a rendelkezéseket,
másrészt a VHI.l.2. pontban van helyük logikailag.

2

Az Elnök választásáról szóló szabályozást a VIH.1.3. pont tartalmazza.



9. A megállapodás lvi. pontjában meghatározott „A Társulás tagjai a Tw. 2O. (3)
bekezdésére figyelemmel, az Otv. 9. (3) bekezdésében, illetve l0. (2) bekezdésében
kapott felhatalmazással élve — az Otv. I 8. (1) bekezdése szerinti Szervezeti és Működési
Szabályzataik egyidejű módosításával - az Ütv. 8.*-bn illetve a Vgn -ben meghatározott
kötelezően ellátandó ‘í:gazdáJkodási feladatok közül a Társulásra mházzák át a Társulás
célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket: A fő
társulási cél a döntő részben, várhatóan 90 % - ban KEOP pályázaton, az Európai Uniótól
és a hazai központi költségvetésből elnyerhető, vissza nem térítendő támogatással
megvalósuló vízgazdálkodási projektek - az Otv-ben, a Vgtv-ben, egyéb jogszabályokban
előírt, a helyi önkormányzatokat terhelő egészséges ivóvízellátási közfeladat hatékony, de
ugyanakkor a lakossági díjterhek jelentős növelése nélküli ellátását célozzák meg.”
szövegrész helyébe
„A Társulás tagjai az MöW. 41.* (4) bekezdésében foglalt jogukkal élve — Szervezeti és
Működési Szabályzataik egyidejű módosítása mellett — az Mötv. l3. (1) bekezdés 11.
pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a
továbbiakban: Vgtv.) meghatározott kötelezően ellátandó vizgazdálkodási feladatok
közül a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával
kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket: A tő társulási cél a döntő részben, várhatóan
90 % - ban KEOP pálvázaton, az Európai Uniótól és a hazai központi költségvetésből
elnyerhető. vissza nem térítendő támogatással megvalósuló vízgazdálkodási projektek -

az Mötv-ben. a Vgtv-ben. egyéb jogszabályokban előírt, a helyi önkormányzatokat
terhelő egészséges ivóvíz-ellátási közfeladat hatékony, de ugyanakkor a lakossági
dijterhekjelentős növelése nélküli ellátását célozzák meg.” szövegrész lép.

10. A megállapodás [‘1.10. pontjában meghatározott „A Társulás az
alaptevékenységén kívül, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.” bekezdés
helyébe „A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
bekezdés lép.

11. A megállapodás V. fejezetében meghatározott „A Társulás gazdálkodására az
Aht., az Amit, a Számv.tv., továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet — továbbiakban
Ahsz. — előírásai alkalmazandók.” bekezdés helyébe „A Társulás gazdálkodására a 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Mit.), a 368/2011. (XIl.3L) kormányrendelet (a
továbbiakban: Amr.), a 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szárny. tv.) és az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.
(Xll.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ahsz.) előírásai alkalmazandók.” bekezdés
lép.

12. A megállapodás V.3. pontjában meghatározott „Az egyes tag önkormányzatokat
így megillető becsült tulajdoni hányad meghatározását a jelen megállapodás 2. számú
melléklete tartalmazza.” mondat törlésre kerül.’

3
Mivel a 2. melléklet nem ezt tartalmazza.



13. A megállapodás V.4.2. pontjának utolsó bekezdése tőrlésre kerül.4

14. A megállapodás VI. fejezetében meghatározott „A Tagok kötelezettséget vállalnak
arra, hogy a KEOP projekt keretében megvalósuló, a Tagok elkülönült tulajdonába kerülő
víziközművek a négy vízszolgáltató területén érvényesülő elvek szerinti működtetése és a
kapcsolódó közüzemi közszolgáltatás ellátása érdekében a Vgtv. 9. (2) bekezdés d)
pontja alapján, víziközművek üzemeltetésére irányuló szerződést egyenként. a saját
tulajdoni részesedésükkel működő Kőrösvíz Kü-vel, (6200. Kiskőrös, Dózsa György út
43.), a Kecelvíz Kh-vel (6237 Kecel, Avar tér l.)és a Páhi Onkormányzat Vízművel
(6075. Páhi, Vasút u. 2.) Solwadken Onkormányzat Vízművel /6230 Solwadkert
Kossuth u. 6.! mint e célra létrehozott gazdálkodó szervezettel a beruházási szakasz
lezárultával megkötik.” bekezdés helyébe „A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
beruházás befejezését követően létrejött víziközmű-vagyon üzemeltetésére irányuló
szerződést a Körösvíz kh-vel (6200 Kiskőrös. Dózsa Gy Út 43.) megkötik a beruházási
szakasz lezáwltával.” bekezdés lép.

15. A megállapodás VIII.l. pontjában meghatározott ‚A Ttv. 10. *-a alapján a
Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok képviselő-testületei
által delegált képviselők összességéből áll.” bekezdés helyébe „A Társulás döntéshozó
szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-
testületei által delegált tagok alkotják, akik jelen megállapodásban meghatározott számú
szavazattal rendelkeznek.” bekezdés lép.

ló. A megállapodás VIII.l. pontjában meghatározott „A társult önkormányzat
szavazati arányát a Tanácsban a bemházáshoz történt hozzájárulás arányában állapítják
meg azzal, hogy a Tw. 10. * (3) bekezdése értelmében egyik Tag sem rendelkezhet a
szavazatok több mint 50 %-ával;” bekezdésből a „Ttv. l0.* (3) bekezdése értelmében”
szövegrész törlésre kerül.

17. A megállapodás VIlI.1.2. pontjában meghatározott „A Társulási Tanács akkor
határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen van, és a jelenlévő
tagok a szavazatok több mint 66 %-val rendelkeznek.” bekezdés helyébe „A Társulási
Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező
képviselő jelen van.” bekezdés lép.

18. A megállapodás VIII.l.2. pontjában meghatározott „Minősített többségen az
összes szavazatnak a legalább 34-es többségével, és, egyidejűleg, az összes társult tag
több mint felének szavazatával hozott határozatot értik.

4
Mivel az önkormányzati díjmegállapítási hatáskör ebben a tekintetben me2szünt.

2’

A szavazatok konkrét számát táblázat formájában, mellékietként közöljük.



Egyszerű többségen az összes szavazat több mint fele. és. egyidejűleg, az összes társult
tag több mint fejének szavazata szükséges a határozathozatalhoz.” bekezdések helyébe
„Ajavaslat elfogadásához (egyszerű többség) annyi tag igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát.
A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban
részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.” bekezdések tépnek.

19. A megállapodás VIII.2. pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép:
..A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések elökészitése. végrehajtás
szen’ezése) Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Műszaki feladatok ellátására — ametmyiben az ahboz szükséges speciális szakértelem
nem áll rendelkezésre — a Társulás elnöke egyéb jogviszony keretében is alkalmazhat
munkavállalót.”

20. A megál]apodás X. fejezetének második bekezdésében meghatározott „A társulási
tanács tagjai képviselö-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett
tevékenységükröl.” mondat helyébe „A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek
évente beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.” mondat lép.

21. A megállapodás XI. fejezete az alábbiak szerint módosul:
„A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a munka tön’énykönvve rendelkezései az
irányadók.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke
jogosult.” szöveg helyébe „A munkaszervezeti feladatok ellátása köztisztviselői
jogviszonyban történik, amely jogviszonyra a 2011. évi CXCIX. törvény (közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény) rendelkezései irányadók.
A VIII.2. pont második bekezdésében meghatározott, speciális szakértelmet igénylő
műszaki feladatokat ellátó személy jogviszonyára az adott jogviszonyra vonatkozó
jogszabály rendelkezései irányadók.” szöveg lép.

22. A megállapodás XII. fejezetének első bekezdése ‚A Társuláshoz csatlakozni a
naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet (ha törvény vagy jelen
társulási megállapodás másként nem rendelkezik).” mondattal egészül Id.

23. A megállapodás XII.l. pontjának címe az alábbi címre módosul: „A szerződés
felmondása (kiválás)”

24. A megállapodás XII.1. pontjában meghatározott „A Ttv. 4. (2) bekezdése
alapján a felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület
legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni.”
mondata helyébe „Az Mötv. 89. (2) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a



kiválásról (ha törvény eltérően nem rendelkezik) legalább hat hónappal korábban,
minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A támlási
jogviszony év közbeni felmondásához emellett a társulásban résztvevő képviselő
testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.” mondat lép.

25. A megállapodás XII.2. pontjában meghatározott „Ha a tag ezen felhívás ellenére —

a közölt határidön belül — sem tesz eleget a Jelen megállapodásban rögzített
kötelezettségeinek. a tagok több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a
naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból.” bekezdés helyébe „Ha a tag ezen
felhívás ellenére — a közölt határidőn belül — sem tesz eleget a Jelen megállapodásban
rögzített kötelezettségeinek. a társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával
a naptári év utolsó napjával kizárhatja a tagot a társulásból.” bekezdés lép.

26. A megállapodás XII.3. pontjának címe az alábbi címre módosul: „Tagfelvétel
(csatlakozás)”

27. A megállapodás XII.3. pontjában meghatározott „A csatlakozási szándék
kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített
többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület ajelen
társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezően ismeri el
elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső kőltségvetési
hozzájárulást biztosítja.” bekezdés helyébe „A csatlakozási szándék kinyilvánitásához az
Mötv. 89. (2) bekezdése alapján a csatlakozni kívánó képviselő-testületnek (ha törvény
eltérően nem rendelkezik) legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell
dönteni - erről a társulási tanácsot értesíteni kell -. mely döntésnek tartalmaznia kell,
hogy a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes
egészében kötelezően ismeri el elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok
megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja.” bekezdés lép.

28. A megállapodás XIII. fejezetében meghatározott „A Társulás megszűnik a
társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak
szerint” bekezdés helyébe „A Társulás megszűnik a társulásra vonatkozó
mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint (Mötv. 91. a).”
bekezdés lép.

29. A megállapodás XV. fejezetében meghatározott „A Tagok vitás kérdéseiket
elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek
sikertelensége esetén a Kiskőrösi Városi Bíróság döntésének vetik alá magukat.
Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt
megvalósításával összetUggö hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót,
továbbá az ö., a Ttv.. az államháztartásról szóló. ini éi XXXVIII. ianén (Áhi.), a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Ktj. a számvitelről
szóló 2(ÜO. i r. «in’. a vizgazdálkodásról szóló l»5. VII. nnv (Vgtv.), és az ezen
törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a . rendelkezéseit
kell alkalmazni.” bekezdések helyébe



..A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel
kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a vitás kérdésben a Kecskeméti
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.t
Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt
megvalósításával összefliggö hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót.
továbbá az Mötv., az Aht., a Számv. tv., a Vgtv., és az ezen törvények végrehajtásával
kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni,”
bekezdések lépnek.

30. A megállapodás 2. sz. Melléklete helyébe a jeleit ten’ezet melléklete: „2. számú
melléklet: a társulási tagok bejizetési kötelezettsége 2013. évben’ lép.

31. A megállapodás kiegészül az alábbi melléklettel:
3. sz. Melléklet: A Társulási Megállapodás 3. sz. módosításáról szóló képviselő-testületi
határozatok száma

Kiskőrös.

Záradék:

Ezz a módosítást a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok képviselő-testületei
minősített többséggel hozott határozatukkal elfogadták. A módosított Társulási
Megállapodás hatályba lépésének időpontja 2013 hónap...nap

Kiskőrös, 2013 hónap nap

Domonyi László
dnök
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2. sz. melléklet

A társulási tagok beflzetési kötelezettsége 2013. évtől

Éves bejizetési
Sorszám Település

kötelezettség (Ft)

1. Akasztó 284 000

2. Császártöltés 340.800

3. Csengőd 345 990

4. Füiőpszállás 366 640

5. Imrehegy 139.400

6. Jakabszállás 211 700

7. Kaskantyú 237 500

8. Kecel 681 700

9. Kiskőrös 759 100

10. Kunszállás 134 260

11. Páhi 144 590

12. Soitszentimre 191 100

13. Soltvadkert 836 600

14. Tabdi 191 070

15. Tázlár 299 550

Összesen: 5.164.000



3. sz. melléklet

A Társulási Megállapodás 3. sz. módosításáról szóló képviselő
testületi határozatok száma

. ... Önkorinányzaü
Sorszain Telepules

hatarozat szanla

1. Akasztő

2. Császártöltés

3. Csengőd

4. Fülöpszállás

5. Imrehegy

6. Jakabszállás

7. Kaskantyú

8. Kecel

9. Kiskörös

10. Kunszállás

11. Páhi

12. Seitszentimre

13. Soltvadkert

14. Tabdi

15. Tázlár



KEOP-2009-1.3.O. Ivóvízminőség javítása Ja továbbiakban KEOP
program! megvalósítására létrehozott

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító

Onkormányzati Társulás

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

(a módosításokkal egységes szerkezetben)



A Jelen megállapodás I.]. pwzjábwz felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei
Magyarország Alaptön’énve 32. cikkének k) pon(ja. valamint a Magyarország he/vi
önkonnánzatairól szóló 20]]. évi CLXXXIX tön’énv (a továbbiakban: Mön’.) 874-a alapján
megállapodnak abban, hogy az egységes, lakosságbarát düPolitikón alapuló egészséges
ivóvizellátás (mint önkormány ati feladat-és hatásköt) biztosítása, célszerűbb ás hatékonyabb
ellátása érdekében Jogi személyiséggel rendelkező társulást, a Kiskőrös ás Térsége
Ivóvízminőség-javító Onkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak
létre.

A Tagok rögzítik. hogy társulásukat szabad elhatározásukból, egvenjogúságuk tiszteletben
tartásával. a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján, a közös cél és feladat
megva]ósítása érdekében hozták létre, s hogy az ebben vállalt kötelezettségeiket együttesen és
egyenként is tiszteletben tartják, az ivóvízminőség javítása céljából vállalt feladataikat
végrehajtják, és a beruházással megvalósult objektumokat, berendezéseket a támogatási
szerződésükben előírt időtartamig fenntartják, a vállalt szolgáltatások ellátásáról
költségvetésük és társulási szerződésük keretében gondoskodnak.

I. A TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSA

1.1. A Társulás tagjai, alapvető adatai és működési szabályai:

A tag önkormányzat neve, A tag Lakosság- Önkormány

rs képviselője önkormányzat szám zati határozat
. székhelye (2013. számaza január 1.)

m
1. Akasztó Község Önkormányzata Akasztó, 3422 1/2010.

Suhajda Antal Pm. Fő u. 40.
2. Csengőd Község Önkormányzata Csengöd, 2181 1/2010.

Baltás István Pm. Dózsa Gy. u. 35.
3. Fülöpszállás Község önkormányzata Fülöpszállás, 2380 1/20 10.

Csehszakáll Sándor Pm. Kossuth u. 2.
4. Imrehegy Község önkormányzata Imrehegy, 706 1/2010.

Gyenizse Lajosné Pm. Kossuth tér 11.
S. Jakabszállás Község Önkonnány’zata Jakabszállás, 2736 1/20 10.

Szabó MihályPm. Petőfi u. 14.
6. Kaskantyú Község Önkormányzata Kaskantyú, 1034 1/2010.
‘ Újházi Zsolt Pm. Hunyadi u. 16.

7. Kecel Város Önkormányzata Kecel, 8835 )/2010.
Haszilló Ferenc Pm. Fő tér I.

8. Kiskőrös Város Önkormányzata Kiskőrös, 14575 7/2010.
Domonyi László Pm. Petőfl tér I.

9. Páhi Község Önkormányzata Páhi, 1235 3/2010.
Oroszi István Pm. Vasút u. 2.

10. Soltszentimre Község Önkormányzata Soltszentimre, 1334 3/2010.
Nagy István Pm. Hösök tere I.

11. Tabdi Község Önkormányzata Tabdi, 1145 6/2010.
Fábián Sándor Pm. Kossuth u. 9.

12. Tázlár Község Önkormányzata Tázlár, 1740 2/2010.
Kószó Endre Pm. Templom köz 2.
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13. Császártöltés Község Önkormányzata Császánöltés. 2466 40/2010.
Frick József Pm. Keceli Út 107. I

14. Soltvadkert Város Önkormányzata Soltvadken, 7622 50/2010.
Leháczki Ferenc Pm. Kossuth u. 6.

15. Kunszállás Község Önkormányzata Kunszállás, 1704 55/2010.
Kovács Imre Pm. Dózsa Gv. u. 24

- a továbbiakban a Társulás Tagjai - az egyes önkormányzati képviselő
testületek határozata alapján tartott társulási alakuló ülésükön hozott
döntésükkel elhatározták, hogy létrehozzák a tag önkormányzatok területén
megvalósuló ivóvízminőség-javító program keretében önkormányzati
társulásukat.

- A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges:

a) a megállapodás jóváhagyásához;
b) a megállapodás módosításához;
c) a megállapodás megszüntetéséhez;
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájámláshoz;
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.

- A társulási megállapodást felmondani a XII. 1. pontban részletezett szabályok
szerint lehet.

1.2. A TÁRSuLÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉS] TERÜLETE

A Társulás neve: Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javító Önkormányzati Társulás

A Társulás idegen nyelvű elnevezése: A Társulásnak idegen nyelvű elnevezése nincs.

A Társulás rövidíteh neve: A Társulásnak rövidített neve nincs.

Székhelye: 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43.

Működési területe: A társult települések közigazgatási területe.

A Társulás alapítói: A társult önkormányzatok.

A Möh 87.-a szerint a Társulásjogi személyiséggel rendelkezik.

A Társulást cx Társulás Elnöke képviseli.

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

A Társulás, a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő öt
éves fenntartási időszakra jött létre.
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UI. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

A Társulás jogi szenzélviséggel rendelkező önkormányzati társulás.

A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult Önkormányzatok, mint a KEOP projekt
közös kedvezményezeteinek (a már hatályon kívül helyezett, de a 4/2011. (I. 28.) Korni.
rendelet 127.5-ában foglaltak szerint a folyamatban lévő ügyekben alkalmazandó 16/2006,
(XIJ.28.) MeHVM-PA’f együttes rendelet (a továbbiakban: MeHVM rendelet) 11.5 (2)
bekezdés e) p017Q megbízásából, a projekt lebonyolításáért fele/ős projektgazdakéntJár eL

IV. A TÁRSULÁSR4 ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK

IV.1. A Társulás tagjai az Möh’. 41.5 (4,) bekezdésében foglalt jogukkal élve — Szervezeti és
Működési Szabáhcataik egyidejű módosítása mellett — az Möh’. 13.5 (1) bekezdés 11.
pozzjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tön’ényben (a továbbiakban:
J”g;v.) meghatározott kötelezően ellátandó vízgazdálkodási feladatok közül a Társulásra
ruházzák át a Társulás céját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és
hatásköröket:

A fő társulási cél ci döntő részben. várhatóan 90 % - ban KEOP pálvázaton, az Európai
Uniótól és a hazai központi költségvetésből elnyerhető, vissza nem térítendő támogatással
megvalósuló vízgazdálkodási projektek - az Mön’-ben, a Vgh’-ben, egyéb jogszabálvokban
előírt. a hehi önkormányzatokat terhelő egészséges ivóvízellátási közfeladat hatékony, de
ugyanakkor a lakossági dterhekjelentős növelése nélküli ellátását célozzák meg.

A Tag Önkormányzatok az egészséges ivóvíz biztosítását célzó önkormányzati közfeladatuk
keretében meghatározott kötelezettségük hatékony ellátása érdekében egyrészt saját
közigazgatási területükön belül megvalósítandó infrastruktúra kiépítésére és üzemeltetésére
szolgáló létesítmények létrehozására és fenntartására kötnek szerződést. Ennek keretében
megvalósítják a saját lakosságukat szolgáló ivóvízminőség-javító projekt beruházásait a Dél-
Alföldi Ivóvízminőség-javító Program előkészítő szakaszában készült és elfogadott
ten’dokumentációk és tanulmányok alapján.
Másrészt a Tagok a Társulási megállapodásuk keretében kijelentik és megerősítik, hogy a
Program előkészítése során elkészült dokumentációba foglaltakat tiszteletben tartják, a
racionálisan kialakított objektum elhelyezés, infrastruktúra kiépités, ivóvíz szolgáltatás
érdekében a más — társult vagy azon kívüli — települések érdekeit is szemmel tartva, a
szolgalmi és egyéb jogokat, jogosultságokat biztosítva járnak el.

A Tagok ezeket a feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon, és a környezetet
védő rendszerben kívánják megoldani, amely megfelel a hazai és nemzetközi jogszabályoknak,
szabványoknak és elvárásoknak, a helyi viszonyoknak. és a lakosság érdekeit tartja szem előtt.

E rendszer kialakítása érdekében az I. fejezet I. pontjában meghatározott
önkormányzatok képviselő-testületei célul tüzik Id a pályázat útján elérhető pénzügyi
támogatások elnyerését. E támogatások elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a
Környezet és Energia Program (KEOP) keretében 2007-2013. között kiírt pályázatokon
elnyert vissza nem térítendő támogatásból származbatnak és várhatóak. A társulás és az
egyes tagok külön is mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az önrészre további hazai
forrású, vissza nem térítendő támogatást, esetleg kamatmentes hitelt nyerjenek cl.

4



A társult önkormányzatok feladata — az önerő biztosítása mellett — e források
megszerzése, az ehhez szükséges pályázatok kidolgozásával, benyújtásával,
végrehajtásával összefüggő feladatok közös megoldása — a társulási cél szerinti
ivóvizminőség-javító környezetvédelmi beruházás elvégzése.

A megvalósuló környezetvédelmi beruházás eredménye összességében:
— az Európai Unió Tanácsának az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről

szóló 9X/83/EK irányelvében és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelő minőségű egészségesebb ivóvíz biztosítása a Társulás hatáskörébe
tartozó lakosság Számára;

— az előkészítő szakaszban kImért állapotnál lényegesen jobb állapotú
ivóvízhálózat

IV.2. A Társulási Megállapodást aláíró Tagok valamennyien részt vettek a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium keretében a 2005-2009-ben, regionális szinten zajló projekt
előkészítő szakasz munkájában, a megfelelö dokumentáció létrejöttéhez a tervezők.
tanulmánykészítők rendelkezésére bocsátották a birtokukban lévő adatokat, ismereteket.
Együnműködtek a területi és ellátási igényfelmérési feltárásban. majd a tervezésben.

A Társulás a regionális összhang, a követelmények és elképzelések megvalósítása érdekében,
illetve a Dél-Alföldi Ivóvízminöség-javitó Konzorcium közös tulajdonába került vagyon
(elsődlegesen tervdokumentációk. tanulmányok stb.) közös hasznositása érdekében a
továbbiakban is folyamatosan együnműködik a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal
(DARFT). illetve a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ugynökség Közhasznú Társasággal
(DARFU).

A Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által a Program előkészítési
szakaszában elkészíhetett, közös tulajdonú és használatú dokumentumai, egyéb szellemi
termékei használati jogának biztosítása, illetve, a további összehangolt megvalósitás, a
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programban résztvevő társulások, illetve, azok tag
önkormányzatai érdekében közös fellépés — különösen további, az önerő mértékét
csökkentő források közös megszerzése céljából és érdekében a Társulás tagja kíván
lenni a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Onkormányzati Társulások
együttműködésének.

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében kiépült — együttesen hatékonyabb —

érdekképviselet biztosítása érdekében szükség esetén együttműködik a Társulás a
szomszédos, vagy beruházási, működtetési stb. szempontból érintett, társulásokkal, s a többi,
a Dél-alföldi Régióban létrejött Társulással, az előkészítésben. végrehajtásban. müködtetésben
résztvevő szakmai szervekkel, szervezetekkel.

IV.3. A Társulás a megalakulását követően az egészséges emberi fogyasztásra alkalmas
ivóvíz biztosítását szolgáló beruházásokhoz forrásteremtésre, a beruházások kivitelezésére,
majd a létrejövő rendszer működtetése érdekében a jelenleg üzemeltető szervezetek keretei
között hozza létre szerveit és szervezeteit.

IV.4. A Tagok tudomásul veszik, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi alapok
biztosításának kötelezettsége a pályázat(ok)hoz szükséges önerőn felül magába foglalja az
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esetleges beruházási költségnövekedést, az árfolyamkülönbségből adódó költségeket, továbbá a
pályázati forrásból nem finanszírozható egyéb költségeket, ráforditásokat. A Tagok e társulási
megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak a feladatok végrehajtásával és a Társulás
működésével kapcsolatban felmerülő költségek költségvetési biztosítására. pontosan,
határidőben történő megfizetésére. melynek részletes szabályait és mértékét az V. Fejezet
tartalmazza.

IV.5. A Tagok kijelentik, hogy mindent megtesznek a Társulás femtartása, a projekt teljes
meEvalósulása, majd a rendszer üzemeltetése érdekében, ezért kölcsönösen együttműködnek
egymással, a Társulási Megállapodásban rögzített elveket betartják. belső működésük során
minden tekintetben gyors, aktív tevékenységgel biztosítják a megvalósitást, illetve azt, hogy a
késöbbiekben a többi tag számára indokolatlanul nem akadályozzák a rendszer müködését.

A Tagok — tekintettel a kistérségi együttműködés jelentős szerepére — a Társulási
Megállapodásban megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, s a kialakított működési-
felelősségi rendszert elfogadják.

JV.6. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázást és a projekt kivitelezését nem
akadályozzák, igy különösen nem késlekednek a pályázatok beadásával, településeiken nem
akadályozzák a szakmai, engedélyezési munkát, illetve nem folytatnak olyan tevékenységet,
amely ellentétes az e Társulási Megállapodás céljaival, tartalmával.

A Tagok tudomásul veszik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Társulásnak
jogellenes (szándékos vagy gondatlan) magatartásukkal kárt, többletköltséget okoznak, e
magatanásukért felelősséggel tartoznak, és ezért a Társulás Társulási Tanácsa vagy Elnöksége
őket az okozott kár. többletköltség megtérítésére kötelezheti.

A Tagok a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járnak el,
különösen tekintettel lesznek a közbeszerzési törvény és végrehajtására kiadott rendelkezések,
valamint az árszabályozás. továbbá a közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseire.

IV.7. A Tagok tudomásul veszik és vállalják, hogy mint Társulás, a Kohéziós Alap
Közreműködő Szervezete felé az Európai Uniós támogatások pénzügyi tervezési.
lebonyolítási és ellenőrzési rendjéröl szóló jogszabályok alapján a Közremüködö Szervezettel
megkötendő Támogatási szerződésben lefektetett szempontok szerint lesznek felelősek
(garanciák, biztosítékok, egyéb kötelezettségek).

IV.8. A Tagok kijelentik, hogy kizárólag az általuk a jelen megállapodásban vállalt
kötelezettségek teljesítéséért felelősek. a Társulás bármely más Tagja által vállalt
köteezettség (p1. hozzájárulás biztositása) átvállalására nem kötelezhetőek. Amennyiben a
társulás nevében vállalt, egyes nem fizető tag kötelezettségét más tag vagy tagok — az
ívóvízminőség-javító intézkedések végrehajtása érdekében teljesítik, jogosultak — az adós
külön hozzájárulása nélkül, a társulási szerződés létrejöttével érvénybe lépő — Társulási
Megállapodás szerinti biztosítékokkal és szankciók]cal élni.

IV.9. A Társulás nem hozhat jogszabállyal, vagy - a támogató előzetes írásbeli hozzájárulása
esetét kivéve - a társulás által megkötött támogatási szerződéssel ellentétes intézkedést.

IV.1O. A Társulás alaptevékenységei a költségvetési szervek szakfeladatrendje szerint:
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360000 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100 Vízi létesítmény építése

A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során ellátja a projektgazdai feladatokat.

V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

A Társulás pénzeszközeit a Társulási Tanács által meghatározott hitelintézetnél nyitott
bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél baakszámlát nem nyithat.

A számlavezető pénzintézet kiválasztása a Társulási Tanács jogköre.

A Társulás gazdálkodására a 201]. évi CXCV tön’ény (a továbbiakban: Áhi), a 368/2W].
(XIJ.3].) konnányrendelet (a továbbiakban: Am,), a 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
Szá;nv, tv) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságait-ól
szóló 249/2000. (X1L24.) Konn. rendelet (a továbbiakban: Ahsz.) előírásai alkalmazandó/c

V.1. A Társulás működésének költséEvetésj forrása:

A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükböl, beruházás
arányosan biztosítják. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő
beüzetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év
december 15. napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanács - határozata alapján - legkésőbb
az adott költségvetési év január 10. napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi
beüzetési kötelezettségeikröl és azok esedékességéről. A Társulás müködéséhez szükséges
induló támogatási összeget a Társulási Tanács határozza meg.

V.2. A Ta2ok által a Társulásba bevitt vayontárwvak:

Alakuláskor a Tagok által bevitt vagyontárgy nincs.

A tagok alakuláskor meglévő vagyona és annak szaporulata, valamint a jelen szerződésen
kívüli forrásból eredő vagyonszaporulata a Társulás vagyonától elkülönül, azt a Társulási
szerzödés nem érinti.
A későbbiekben a tagok társulásba bevitt vagyonát piaci alapon felértékelve és leltár szerint
kell a társuló helyi önkormányzatok vagyonaként nyilvántartani. A Társulás
vagyonszaporulata a társult helyi önkormáiiyzatok közös vagyona, és arra a Polgári
Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

V.3. A KEOP projekt keretében meEvalósuló/beszerzésre kerülő vagyon és annak
tulaidonjo2a:

A Tagok tudomással bírnak arról, hogy a létrehozandó műtárgyak pontos beruházási értékét,
eimél fogva az önerő mértékét, a beruházás forrásösszetételét a pályázati döntés után lehet
korrekten meghatározni. Jelen megállapodás adatai az aláíráskor ismert terveken alapulnak,
melyek a pályázati döntés nyomán változhatnak. A Tagok már most kötelezettséget vállalnak
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arra, hogy amint a fenti adatok véglegesítődnek. Úgy a Társulási Megállapodást módosítani
fogják abból a célból, hogy a jelen megállapodás részletesen tartalmazzon minden — az
elszámolás, illetve a szavazati arányok szempontjából fontos — adatot.

A Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP projekttel
érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak megfelelő
rendezettségét.

A Tagok a beruházási szakasz végén — a támogatási szerződésben foglalt feltételek betartása
mellett — döntenek arról, hogy a KEOP projekt keretében megvalósuló. beszerzésre kerülő
vagyontárgyak tagönkormányzatok részére történő tulajdonba adása a beruházási szakasz
lezárultával. vagy az S éves fenntartási időszak végén történjen meg.

A visszterhes jogügylet keretében a Társulás a tag önkormányzatokra ruházza a KEOP projekt
keretében megvalósult vagvontúrgyak tulajdonjogát, melyről számlát bocsát ki. ezzel
egyidejű]eg. pénzmozgással nem járó pénzeszközátadással átadja a tag önkormányzatok
részére a rájuk eső támogatást, illetve a tag önkormányzatok által korábban megfizetett saját
forrást.

A tulajdon-átruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó pénzmozgással járó tételként
rendezendő.

A tag önkormányzatok tulajdonába kerülő vagyontárgyak köre megegyezik a pályázati
bemházásból a településünkön megvalósuló vagyontárgyak körével.

V.4. A KEOP projekt me2valósításának és működtetésének finanszírozási forrásai:
\T41 A beruházás finanszírozása

A Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekthez készülő pénzügyi költség-haszon elemzés —

továbbiakban CBA, ill. a részletes megvalósithatósági tanulmány (RMT) - szerint lehet a
beruházás elszámolható nettó (áfa nélküli) költségeinek finanszírozását biztosító
forrásösszetételt meghatározni.

A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a saját településükön végrehajtott beruházások
ütemében az őket terhelő önerő forrását a Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a
tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesitésében foglalt határidőre az
esedékes önerő rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás a tag önkormányzat
költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult.
A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető
pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi jelzöszámát, mint azonnali
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a Tagok a saját forrás teljes
összegének megtizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által
aláírt egy példányát, a tagok kötelesek a Társulásnak átadni.

A Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelen megállapodásban
vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti. az esetben a kötelezett
késedelembe esnek. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk.
megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékü kamatot
fizetni. A kamatűzetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.

A Tagok megállapodnak abban, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között, a
saját forrás részbeni biztosítása céljából pályázatot nyújtanak be az EU Onerő Alap
támogatásra, amelynek elnyerése esetén, a fenti saját forrás összetevők összegét jelen
megállapodás módosításával kötelesek aktualizálni.

8



V.4.2. A projekt működtetésének finanszírozása

A Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekt működtetésének forrását a Társulás jelen
megállapodás IV. fejezete szerinti közszolgáltatásokból származó bevétel biztosítja, a KEOP
projekt CBA-jában meghatározott díjtételek és a projektböl származó kalkuláLt jövedelem
szerint. A közszolgáltatási tevékenységből származó jövedelem, a projekt fenntartható
működtetése mellett, fedezetet kell biztosítson a KEOP projekt során megvalósuló
viziközmüvek felújítására, újrapótlására, rekonstrukciójára is, a projekt CBA-jában
meghatározott ütemterv szerint.

VI. ÜZEMELTETÉS

A Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektnek a pályázatban leírtak és a KEOP
projekt pénzügyi költséghaszon-elemzése (CBA) szerinti üzemeltetésére, az alábbiak szerint:

A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás befejezését követően létrejött
víziközmű-vagyon üzemeltetésére irányuló szerződést a Kőrösviz kfl-vel ‘6200 Kiskőrös,
Dózsa Gv. Út 43.) megkötik a beruházási szakasz lezárultávaL

Az üzemeltetési szerződést a CBA-ban meghatározott pénzügyi és flnanszírozási feltételeknek
megfelelően kell megkötni. A közszolgáltatási díj képzésére, mértékére vonatkozó előírások
meghatározásánál Tagok kötelesek a KEOP projekt CBA-ját alkalmazni.

VII. ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI
FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Jelen társulási megállapodás aláírásával a Tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget
vállalnak arra. hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően. ezen
megállapodás keretei között az alábbiak szerint működnek együtt:

‘II.1. A Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel
a jelen megállapodás IV-VI. fejezeteiben rögzített, a Tagokat terhelő kötelezettségek
teljesítésére.

VII.2. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttmüködnek egymással.

VIL3. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi
érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a
továbbiakban amrnk érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív
tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.

VII.4. A Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi ivóvíz-ellátási rendszer
szerepét, a szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított
felelősségi rendszert.

VII.5. A Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen
megállapodás XII. fejezetében meghatározottak szerint van lehetőség. Tagok elfogadják, hogy
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esetleges felmondásuk a társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért teljes
felelősséggel tartoznak, és az általános jogelveknek megfelelően, teljes körűen jótállni
kötelesek.

VII.6. A Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi
hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak cl, Így
különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény, a Vgtv, és a
hatósági árszabályozás rendelkezéseire.

VII.?. A társult önkormányzatok átváHalják az esetleges felmondás esetén is megvalósuló
közös fejlesztés kiváló önkormányzatra eső részének finanszírozását maI, hagy a kiváló
önkormányzattal szemben fenntartják a kiválással általa okozott károkért való kártérítési
igényüket.

TJJ•• Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló
elfogadó nyilatkozat is. A társuló önkormányzatok mdomásul veszik, hogy jelen
megállapodásban foglalt kőtelezettségeik teljesitéséért, a támogatást folyósitó szervezetek
felé. egyetemleges és korlátlan felelősséggel tartoznak.

VII.9. A Tagok a Saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit
és az itt megfogalmazott érdekpdodtást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő
jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekbatár
módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához.

VII.1O. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok
szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik
rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint
„üzleti titokra”.

VIL1t. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek
kezelni.

VII.t2. A Tagok vállalják. houy a az alábbi feladatok el6készítésében, illetve a szükséges
döntések meghozatalában a Társulással és a projekt megvalósítását munkafeladatként végző
Projektirodával együttmüködnek:

VH.12.1. Szervezeti, azdasáEi területen;
a) Amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az érintett

települések között;
b) A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása;
c) A müködtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
d) Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
e) A projekt teljes körű lebonyolítása, ideérwe a beruházások teljes pénzügyi, a

számviteli és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;
O Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
g) Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
h) Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
i) Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
j) Epítési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
k) A projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodások előkészítése,

adott esetben megkötése.
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VH.12.2. Műszaki területen:

a) a Társulás térségében az ivóvíz szolgáltatás helyzetének, műszaki állapotának, a
]akossági szükségletnek. ezek változásának, alakulásártak módszeres figyelemmel
kísérése, nyilvántartása;

b) a projekt megvalósításához rendelkezésre álló dokumentációk, tanulmányok
kivitelezésre történő megismerése és megismertetése az érdekeltekkel, beleértve az
elvi környezetx’édelemi engedélyezési tervek, elvi vízjogi engedélyezési ten’ek,
építési engedélyezési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, költségten’ek.
elemzések, környezeti hatások — nem műszaki — összefoglalója, valamint egyéb
dokumentációk, amelyek szükségesek a benyújtaxtdó pályázatokhoz szakmai
háttértanulmányokként;

c) a helyszínek előkészítése és építkezés;
d) jogtiszta együttmüködés a kivitelezökkel;
e) szakértői. építési, közbeszerzési stb. szerződések megkötése;

műszaki munkálatok, átadás-átvételek felügyelete;
g) a projekttel összefUggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési

feladatokban való részvétel;
h) a projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer érdekeltek általi

átadás-átvétele, üzemeltetésének biztosítása.

A fent meghatározott feladatainak ellátása során a Társulás Elnöke köteles féléves — ezen
belül negyedéves bontású — munka és pénzügyi ütemtervet készíteni. Ezt a Társulási Tanács
félévente jóváhagyja. A Társulás ezen ütemterv szerint köteles eljárni. A feladatellátásról a
munkaszervezet köteles a Társulási Tanácsnak negyedévente írásban beszámolni.

VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER

A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti
rendszerben állapodnak meg:

Szervezeti rendszer:

1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Felügyelő Bizottság
4. Munkaszervezet

A Tagok elfogadják, hogy a KEOP projekt támogatási kérelmezési eljárásért, valamint a
projekt végrehajtásáért felelős szervezetként, azaz projektgazdaként a Társulás jár el.
A Projektgazda tudomásul veszi, hogy valamennyi — a pályázati projekt elnyerése, illetve
megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által megjelölt —

kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a Támogatási
Szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és a megtett
lépésekről utólag a Társulási Tagoknak, és a Felügyelő Bizottságnak beszámolni köteles.
Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Társulás tagjai számára a Támogatási
Szerződéstől eltérő kötelezettségek keletkeznek, csak a tagönkormányzatok képviselő
testületeinek előzetes egyetértésével teheti meg.



Társulás

Társulási Tanács

_____

Felügyelő Bizottság
(döntéshozó szerv) (belső ellenőrző szen’)

Társulási Tanács
Elnöke

Munkaszervezet

VIII.1. Társulási Tanács

A Táiwulás döntéshozó szerve ci Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult
önkonnányzalok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, ahikjelen ;negáUapodásban
meghatározott számú szavazattal rendelkeznek

Valamennyi tag egy képviselő delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa delegált
képviselőt visszahívhatja.

A társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban a beruházáshoz történt hozzájárulás
arányában állapítják meg azzal, hogy egyik Tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint 50
%-ával.’

A Társulási Tanács dönt ajelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai
által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és
hatáskörben.

VIII.1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek a megválasztása, visszahívása,
b. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
c. a Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
d. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői

vélemények figyelembe vételével,
e. Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban

résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott
döntése szükséges,

f jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a
Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével
hozott döntése szükségeltetik,

g. Társulás megszünésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép
hatályba,

A szavazatok konkrét Számát táblázat formájában, melléldetként közöljük.

12



h. a Társulás éves munkaten’ének. költségvetésének elfogadása. A költségvetés első
félévi, háromnegyedévi és éves végrebajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének
elfogadása,

i. az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a támogatási
szerződések megkötése,

j. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,

k. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának
elemzése és értékelése,

I. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák
körében,

m. a Szervezeti és Müködési Szabályzat elfogadása,
n. a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
o. a jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati

feladatokkal kapcsolatos, illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések
meghozatala.

VIII.1.2. A Társulási Tanács működése:

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető. ha a tagönkormányzatok képviselő
testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselőjét,
és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását.

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell
hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell
dönteni, illetve ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indíwányozza.

A Tanács üléseinek összebívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend
összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.

A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés
napját megelőzően legalább 5 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is
lehetséges, de csak a tagok később igazolható módon történt értesítése mellett.

A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatokfelével rendelkező
képviselőJelen van.

Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli
időpontra kell az újabb ülést összehívni.

A Társulás Tagja eseti jelleggel, egy alkalomra szólóan közokiratban vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált képviselő
helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre
is kiterjed.

A Társulási Tanács ülésére bármely tag indíwányozhatja szakértők vagy egyéb személyek
meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával
döntenek.

A Tanács határozatait minősített többséggel, illetve egyszerű többséggel hozza.
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A Javaslat e(fogadásához (egyszerű többség) annyi tag igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az álla/tik képvisel! települések
lakosságszámának eIzannadát.
A ‚ninóített többséghez annyi tag igeiz szavazata szükséges, amely elé;’! a társulásban részt
vevő tagok szrn’azatának több mint felé! és az általuk képviselt települések lakosságszámának
afelét.

A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezö érvényűek. A Társulási
Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban
(elektronikus, vagy postai úton) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat.

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza
az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét. a tárgyalt napirendi pontokat, a
tanácskozás lényegét. a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A
jegyzökönvvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által
felhatalmazott személy írja alá.

VIH.1.3. A Társulási Tanács Elnöke

A Társulási Tanács Elnökét és 2 elnökbelyettesét a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló
ülésen, minősített többségi szavazással választja meg határozott időre.

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében

a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok előtt.

b. intézkedik a Társulás kincstámál vezetett nyilvántartásában szereplő adatok
változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító okirat módosítását követő 15
napon belül,

e. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállitja az ülések napirendjét,
d. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének,

éves beszámolójának elkészítéséről.
e. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
f. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás

működéséről, feladatainak ellátásáról. a társulási cél megvalósulásáról,
g. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási

Tanács számára előírt,
h. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a

Társulás képviseletében aláírja,
i. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a

hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
közremüködő bármely érdekeltet,

j. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések
Tanácsa felé. Aláírja a KEOP projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes
cégekkel kötendő szerződéseket.

Az elnök Társulással összeMggö feladatai megvalósításához —a közbeszerzési szabályok
betartása mellett — jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet
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igénybevételére a Társulás költségén. Az elnök tevékenységét segítő munkaszervezet alatt a
Társulás Munkaszervezetét értjük.

A Társulási Tanács elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok
szerint felel.

Az elnöki megbízatás megszűnik:

- amennyiben önkormányzati képviselő, az önkormányzati képviselői tisztségének
megszűnésével,

- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással,
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a határozott idő elteltével
- a Társulás megszűnésével

Lemondás esetén az elnök köteles az Új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával
járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács
ülését összehívni az Új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az
elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg.

A Társulás elnökhelyetteseinek megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések
irányadóak.

A Társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve akadályoztatása esetén — a
Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben — teljes jogkörrel helyettesítik a
IX. fejezetben foglaltak szerint.

VIH.2. Munkaszervezet

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése)
Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Műszaki feladatok ellátására — amennyiben az ahhoz szükséges speciális szakértelem nem áll
rendelkezésre — a Társulás elnöke egyéb jogviszony keretében is alkalmazhat munkavállalót.

VIII/3. Felügyelő Bizottság

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás működésének
és gazdálkodásának ellenőrző-felügyelő szervként 3 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak
létre.

A Felügyelő Bizottság elnöke: Suhajda Antal

A Felügyelő Bizottság tagjai: Szabó Mihály, Oroszi István

A felügyelő bizottság elnökét tartós akadályoztatása esetén a tagok közül választott személy
helyettesíti.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
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A felügyelő bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése.

A felügyelö bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik.

A felügyelő bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban
hívja Össze.

A felügyelő bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél
egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon
belül nem teljesíti.

Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a
felügyelő bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az
ülés telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő összehívása is megengedhető.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes. ha az ülésen a tagok 2/3-a jelen van.
Határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kel] összehívni. A megismételt ülés a
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A felügyelő bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.
A felügyelő bizottságot a Társulási Tanács Elnöke félévente (minden félévet követő 15.
napig) tájékoztatja a projekt állásáról.

A felügyelő bizottság jogszabályba. a jelen szerzödésbe ütköző, vagy a konzorcium érdekek
sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet.

A felüEyeIő bizottsáu feladat és hatásköre:
a) a Munkaszervezet munkájának ellenőrzése.
b) az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése,
c) a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről

beszámoló készítése,
d) a tagok tájékoztatásának vizsgálata,
e) a projekt bármely résztvevöjétöl felvilágosítás, tájékoztatás kérése.

A felügyelő bizottság üléseiröl jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a
jegyzőkönyvvezető ír alá.

A felügyelő bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg.

A felügyelő bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart.

IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános
képviseleti jogkörrel felruházva — a VIII.1.3. foglaltak szerint — az elnök képviseli. Az elnök
akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott
helyettesítési rend szerint elnökhelyettes jogosult.

A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel
vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét
önállóan írja alá.

Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon
történik, hogy 5 példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további
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példányai vonatkozásában; a géppel, Vagy kézzel előírt. előnyomott vagy nyomtatott társulási
név alatt az elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá, majd a másolati példányú iratot,
okiratot az aláírás-bélyegző mellen a társulás pecsétjével kell ellátni.

Az e bekezdés szerinti aláírás-bélyegzővel történő hitelesités részletes eljárási rendjét és az
aláírás-bélyegző használatának szabályait az önkormányzati társulás Szervezeti- és Működési
Szabályzata tartalmazza.

X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A társulás tagjai a társulás müködését — a társu]ási megállapodásban meghatározottak szerint
— célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.

A polgármester vagy — felkérésre — az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a
képviselő-testületének beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről. a társulási
cél megvalósulásáról. A társulási tanács tagjai képviselö-testületeiknek évente beszámolnak a
társulási tanácsban végzett tevékenységükről.

A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahivhatja.

XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI

A munkaszei-vezeti feladatok ellátása köniszwiselöi jogviszonyban történik, amely
jogviszonyra a 2011. évi CXCIX. törvény (közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény)
rendelkezései irásiyadók.
A VIII.2. pont második bekezdésében meghatározott, speciális szakértelmet igényLő műszaki
feladatokat ellátó személy jogviszonyára az adott jogviszonyra vonatkozó jogszabály
rendelkezései iráriyadók.

XII. TAGSÁGI JOGWSZONY

A Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak
arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefliggő felelősségi
szabályokat. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első. abból kiválni naptári év utolsó
napjával le/ici (ha törvény vagv Jelen társulási megállapodás másként nem rendelkezikL

XII 1. A szerzóWésfelmondása (kiválás)
Tekintettel arra, hogy a Társulási Megállapodás aláírásakor sem a pályázati döntés, sem az
önerő biztosítására igénybe vehető esetleges források nem ismertek, a társulás tagjai
elősegítik a társulásból való kiválást azon tagok részére, akik a véglegesített feltételekkel nem
tudják vállalni a beruházás megvalósítását. A kiválás elősegítése azt jelenti, hogy a
tagönkormányzatok képviselő-testületei meghozzák azokat a dőntéseket, melyek a kiválást
eredményező felmondás tudomásulvételéhez szükségesek.

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a támogatási szerződés aláírása után a
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törvényben biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a
Társulási Tanáccsal és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik
meg, úgy a tagok a három éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási
jogukkal.

Az Möh’. 894 (2) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a kiválásról (1w törvény eltérően
nem rendelkezik) legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a
társulási tanácsot értesíteni kelt A tárulási jogi’iszony év közbeni felmondásához emellett a
társulásban résztvevő képviselő-testületek minde4kének minősített többséggel hozott döntése
szükséges. A Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe
venni a támogatási szerződésben foglaltakat.

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege
a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben
érvényesíteni fog.

Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett
előkészítési költséget nem követelheti vissza a Társulástól.

A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési
felelősséget a Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra
vonatkoztatják.

A Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás
arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő
kötelezettségeket is.

A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás
tagja részére történő kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő
kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás
kivált tagját - a Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.

XII.2 Tagi kizárás
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve
elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a
telj esítésre.

Ha a tag ezen felhívás ellenére — a közölt határidőn belül — sem tesz eleget a Jelen
megállapodásban rögzített kötelezettsége inek, a társulási tanács minősített többséggel hozott
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a tagot a társulásból.

Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének
elmulasztása.

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben
az esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.

MI.3. Tagfelvétci (csatlakozás)
A csatlakozási szándék kinyilvánításához az Mötv. 89. ‘ (‘2,) bekezdése alapján a csatlakozni
kívánó képviselő-testületnek (ha törvény eltérően nem rendelkezik,) legalább hat hónappal
korábban, minősített többséggel kell dönteni - erről a társulási tanácsot értesíteni kell -‚ mely
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döntésnek tartalmaznia kell, hogv a testület a Jelen társulási megállapodás rendelkezéseit
magára nézve teUes egészében kötelezően ismeri el elfogadja a Társulás céljait, továbbá a
feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosíga.

A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevő valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata és a KEOP
projekt esetében a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása.

XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a társulásra
átruházott önkormányzati feladat- és hatáskőrőkre teijed ki.

Jelen megállapodás a Társulás valamennyi Tagja által történő aláírásának napján, ha ez nem
egy időben történik, a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba.

A Társulás megszűnik a társulásra vonatkozó mindenkori hatóÖ’os jogszabályi
rendelkezésekben foglaltak szerint (M/ki’. 91. ).
A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszünés időpontjával bezáróan egymással
elszámolni kötelesek.

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a
Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk
arányában tartoznak felelősséggel.

MV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

A Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül. továbbá saját szen’ezeteik útján, illetve a civil
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a
kötelmi jogi jellegen túlmenően. fel kell hivniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi
feladatokra. a jogszabályi előírásokra. valamint információt kell szo]gáltatniuk a szerződés
céljául szolgáló beruházás előnyeiről.

A Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amey alkalmas arra,
hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pI. települési lakossági fórumok
szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).

Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megál]apodás keretében kiépítésre kerülő
szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok
elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására
kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a tagokhoz,
illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.

A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése
biztonságának megőrzésére is.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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Jelen társulási megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak — külön megállapodás alapján
— más, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő tag helyett és nevében pénzügyi teljesítést
eszközölni, utólagos elszámolás mellett. Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen
megállapodásban rögzített jogait és kötelezettségeit. A Társulási Tanács ülésén minősített
többséggel dönt az egyes tagokat terhelő működési hozzájárulás mértékéről. A tanács
határozathozataláig, jelen szerződés aláírásával tagok kötelezettséget vállalnak ennek
fedezetére.

A Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető támogatás
csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető.
Egyúttal nyilatkoznak, hogy az V. fejezetben részletezett beruházási munkálatok a támogatási
kérelem benyújtásának időpontjáig még nem kezdődtek meg.

A Tagok tudomásul veszik, hogy amemyiben az önkormányzatok képviseletére jogosultak
személyében változás történik, a változástól számított 60 napon belül meg kell jelölniük az Új
képviselőket.

A Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb,
a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi — fentiekkel nem érintett —

része teljes hatályban fennmarad.

Jelen társulási megállapodás kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes.

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyezteléssel kísérlik
meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a vitás kérdésben a Kecske;n éti Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság dönt.

Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt
megvalósításával összeJiggőhazaijogszabályokat, apályázatiJklhívást és útniutatót, továbbá
az Mön’., az A/ii., a Szárny. Ív., a Vgh’., és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos
egyéb jogszabályok, illetve a Pík. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A fentiek szerint jelen szerződést a tagok 15 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. számú melléklet: szavazatok száma a Tanácsban

2. számú melléklet: a társulási tagok befizetési kötelezettsége 2013. évtől

3. Számú melléklet: a Társulási Megállapodás 3. sz. módosításáról szóló képviselő
testületi határozatok száma

Kelt: Kiskőrös

Akasztó Község Önkormányzata Császártöltés Község Önkormányzata
Suhajda Antal polgármester Friek József polgármester
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Csengőd Község Önkormányzata Kiskőrös Város Önkormányzata
Baltás István polgármester Domonyi László polgármester

Fülöpszállás Község Önkormányzata Kunszállás Község Önkormányzata
Cseh Szakáll Sándor polgármester Kovács Imre polgármester

Imrehegy Község Önkormányzata Páhi Község Önkormányzata
Gyenkse Lajosné polgármester Oroszi István polgármester

Jakabszállás Község Önkormányzata Soltszentimre Község Önkormányzata
Szabó Mihály polgármester Nagy István polgármester

Kaskantyú Község Önkormányzata Soltvadkert Város Önkormányzata
Ujházi Zsolt polgármester Lehóczki Ferenc polgármester

Kecel Város Önkormányzata Tabdi Község Önkormányzata
Haszilló Ferenc polgármester Fábián Sándor polgármester

Tázlár Község Önkormányzata
Kószó Endre polgármester
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1. Számú melléklet

Szavazatok száma a Tanácsban

Beruházás Szavazatok
• Szavazatok

Sorszam Telepules netto osszege aranya
. szama

ezer forintban

I Akasztó 212 935 2 5,5

2 Császártöltés 255 750 3 6,6

3 Csengőd 259 448 3 6,7

4 Fülöpszállás 273 823 3 7,1

5 Imrehegy 103 833 1 2,7

6 Jakabszállás 159 811 1 4,1

7 Kaskantyú 178 019 2 4,6

8 Kecel 511 075 5 13,2

9 Kiskőrös 564600 6 14,7

10 Kunszállás 102 000 I 2,6

11 Páhi 110555 I 2,8

12 Soltszentimre 144 855 I 3,7

13 Soltvadkert 625 351 6 16,2

14 Tabdi 144 745 I 3,7

15 Tázlár 223 684 2 5,8

Összesen: 3 870 484 38 100
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2. sz. melléklet

A társulási tagok beflzetési kötelezettsége 2013. évtől

. ... Éves bejizetésiSorszain Telepuks
._____________ kotelezeuseg (Ft)

1. Akasztó 284 000

2. Császártöltés 340.800

3. Csengűd 345 990

4. Fülöpszállás 366 640

5. Imrehegy 139.400

6. Jakabszállás 211 700

7. Kaskantyú 237 500

8. Kecel 681 700

9. Kiskörűs 759 100

10. Kunszállás 134 260

11. Fülű 144590

12. Soltszentimre 191 100

13. Soltvadkert 836 600

14. Tabdi 191 070

15. Tázlár 299 550

Összesen:
(____________________

5.164.000
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3. sz. melléklet

A Társulási Megállapodás 3. sz. módosításáról szóló képviselő-testületi
határozatok száma

Sorszám Település Önkormányzati
hatarozat száma

1. Akasztó

2. Császártöltés

3. Csengöd

4. Fülöpszállás

5. Imrehegy

6. Jakabszállás

7. Kaskantyú

8. Kecel

9. Kiskőrös

10. Kunszáuás

11. Páhi

12. Soltszentimre

13. Soltvadkert

14. Tahdi

15. Tázlár
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Jakabszállás Község Polgármestere

Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. 76/581-8O0, : 76/581-802. Chivatal(uijakabszallashu

E LŐ TERJESZTÉS
Jakabszállás Község Önkormányzat

Képviselő-testülete 2013. június 27-i rendkívüli ülésére

Tár2v: Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyennekjóléti Fe]adatellátó Társulás további
működtetése. jogi személyiségű társulássá való átalakítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormány’zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (továbbiakban
Mötv.). 1V. fejezete rendelkezik az önkormányzatok társulásának szabályairól. Az Mötv. 144.
(3) bekezdése és 157. * a) és c) pontja alapján 2013. január I. napjától hatályát vesztette a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséröl szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény.

A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás az 1997. évi
CXXXV. törvény 9. alapján jött létre.

Az Mötv. 146. (1) bekezdése alapján az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati
társulási megállapodásokat a képviselö-testületek felülvizsgálják, és e törvény rendelkezéseinek
megfelelően módosítják, e törvény hatálybalépését követö hat hónapon belül.

A négy település társulásában lévő Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulás a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás mikrotársulásaként látta el a
szociális alapszolgáltatások közül a családsegítést, házi segitségnyújtást, támogató szolgáltatást,
szociális étkeztetést és az Idősek nappali ellátását, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatások
közül a gyermekjóléti szolgáltatást. Ezek közőtt vannak kötelező és nem kötelező feladatok is, a
mellékletben részletezettek szerint.

A mikrotársulás már 2005 óta működik, és a központi támogatások folyamatos csökkenése és az
emiatt egyre erőteljesebben jelentkező finanszírozási problémák ellenére is elmondható, hogy a
2012. december 31-ig működő Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretén belül jól
működött, a szakmai színvonalat a nehézségek ellenére is igyekeztek biztosítani a dolgozók. A
kiegészítő normatíva viszont megszűnt 2013. január 1-től. de a költségvetési törvény
többiettámogatást biztosít, ha az alapszolgáltatásokat társulásban látjuk el.

Az Mötv. differenciált feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A helyi
önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, a jövőben az
önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási
terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. is meghatároz önkormányzatok részére kötelező feladatokat, de nem az összes feladatot



tartalmazza, hiszen más ágazati jogszabályok is előirhatnak kötelezö feladatokat.
Az Mötv. 13. (1) bekezdése „a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen” felsorolás 8. pontjában tartalmazza
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat és ellátásokat.

Magyarország Alaptörvénye szerint: „a helyi önkormányzat helyi közügyek intézése körében
törvény keretei között szabadon társulhat más helyi önkormányzattal ‚ illetve „törvény
elrendelheti a heLyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő elLátását”.

Az Mötv. IV. fejezete rendelkezik a helyi önkormányzatok társulásairól. A társulásokra
vonatkozó rendelkezések 2013.január 1. napjával léptek hatályba.
A helyi önkormányzatok képviselö-testületei mindegyikének minősített többséggel meghozott
döntése alapján, írásbeli megállapodásban hozhatnak ]étre társulást egy vagy több önkormányzati
feladat- és hatáskör valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatásköre
hatékonyabb, célszerűbb ellátására. Az így létrejövő társulás csak jogi személyiségű lehet, és
saját vagyonnal rendelkezhet. A működési költségekhez a társulás tagjai lakosságszámuk
arányában járulnak hozzá. de a társulási megállapodásban ettől eltérően is rendelkezhetnek. A
társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény
vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A társuláshoz való csatlakozásról és a
kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített
többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.
Nincs előírva. hogy egy társulásnak hány feladatot és mekkora lefedenséggel kell ellátnia. akár
egy feladatra is létrehozható társulás. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-
testületei által delegált tagok alkotják, tehát a képviselő személye nem automatikusan a
polgármester.

Mindezek értelmében lehetőségünk nyílik:
• a Társulás felülvizsgálatára, ésjogi személyiségű társulások létrehozatalára,
• vagy 2013. június 30. napjával a Társulás megszüntetésére

Ebben az évben az intézmény működéséhez szükséges bevételeket 90 068 e Ft összegben, a
kiadásokat 90 068 e Ft összegben terveztük.
A bevételek nagymértékű csökkenése és a kiadások kismértékű emelkedése miatt az
önkormányzatok hozzájárulása mellyel a 2013. évi költségvetést tervezni tudtuk 19.391 e Ft.
A Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ által ellátandó támogató szolgáltatás
végzésére elnyert pályázat alapján a 2013 évre megállapított működési támogatás összege
8.381.500 Ft.

A gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladataira az alaptámogatás mellé társulási
kiegészítést is kaptunk, mely mindkét feladat tekintetében 4.246.500 Ft.

A Költségvetési törvény 2. számú mellékletének 3. c)-d), 1) pontjai alapján amennyiben a
szociális étkeztetés feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társulás
gondoskodik, Úgy az ellátottak utána fajlagos összeg 110%-a igényelhető.
Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő
- társulás gondoskodik, úgy az ellátottak utána fajlagos összeg 130%-a igényelhető.
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Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő
- társulás gondoskodik, Úgy az ellátottak utána fajlagos összeg 150%-a igényelhető.

A támogató szolgálat esetében a finanszírozási megállapodás 2014. december 31. napjával jár le.
A finanszírozási megállapodást a fenntartó 90 napos felmondási határidővel indokolás nélkül
felmondhatja. Felmondásnak minősül továbbá, hogy ha a fenntartó nem fogadja el a következő
évre biztosítandó feladatmutatót. Ebben a hónapban lehetőség van a mutatószám módosítására.

A mellékletből egyértelmüen megállapítható, hogy az Önkormányzatok esetében minden
szociális feladat biztosítása kötelező — a támogató szolgálat kivételével, melyet külön
finanszírozási megállapodás alapján, pályázati forma keretében látunk el, illetve Jakabszállás
esetében az idösek nappali ellátása.

A Társulási Tanács egyhanúlag támogatta. hogy jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulást hozzanak létre a társult önkormányzatok 2013. július 1-től, ha a társtelepülések
képviselő-testületi határozatukban vállalják a finanszirozással kapcsolatos költségeket.

Fentiekre tekintettel elkészítenűk a Társulási megállapodás módosítását, és az htézmény Alapító
okiratának módosítását is, melyre az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:

Jakabszállás, 2013.június 20.
«Szabó Mi á y:)

polgármester

Határozati javaslat

12013. (06. 27.) határozat
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Mikrotársulás további
működtetése. jogi személyiségű társulássá alakítása

1. Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helvécia és
Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás társulási
megállapodásának módosításával egyetért, 2013. július 1-vel jogi személyiségű
társulássá alakítja át.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a módosított
Társulási megállapodás aláírására.

3. A képviselő-testület vállalja a finanszírozással kapcsolatos költségek
önkormányzatra eső részének megtérítését saját bevételei terhére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013.június 30.

/2013. (06. 273 határozat
Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítása
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Határozat

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Helvéciai
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratát az I. Számú
melléklet szerinti tartalommal módosítja, egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratát a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat
aláírására.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. június 30.
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HELVÉCIA ÉS MIKROTÉRSÉGE
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATELLÁTÓ

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(egységes szerkezetbe foglalva)

E megállapodásban foglalt települési önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi C’LXVlX törvény “továbbiakban: Mötv.) 87. -
ában foglalt felhatalmazással élve, a Möh’. 13. ‚S’ (1) bekezdés 8. pontja, a szociális
igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), 62.

-

ában meghatározott étkeztetés, 63. -ában meghatározott házi segítségnyújtás, 64. -ában
meghatározott családsegítés, 65/C. *-ában meghatározott támogató szolgáltatás, és 65/F. (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott nappali ellátás, továbbá a gyermekek védelméről ás a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40. -aiban
foglalt gyenTiekjóléti szolgáltatási feladatok mikrotérségi szinten történő kiegyenlített, magas
színvonalú és minőségű ellátása érdekében Társulási megállapodást kötnek.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A társulás neve: Helvécia és Mikrotérsége Szociális ás Gyermekjóléti Feladatellátó
Társulás

2. A társulás székhelye (továbbiakban: székhely): 6034 Helvécia, Sport u. 42.

3. A társulás lakossá2száma: 14.187 fő (az 1. számú mellékletben részletezettek szerint)

4. A társulás működési területe: a társuláshoz tartozó települési önkormányzatok
közigazgatási területe

5. A társulás működésének tartama: 2006. december 6. napjától kezdődően határozatlan
időtartamra Jött létre, 2013. július 1-tó7jogi személyiségű társulássá alakul

6. A társulás joúllása: önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás, döntéshozó szerve a
Társulási Tanács.

7. A társulás taEsápi nyilvántartása: A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról,
a pénzügyi hozzájárulásról külön nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartás tartalmazza:
- a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét,
- a belépés, a csatlakozás időpontját,
- a térségi feladatellátást, az ágazati feladatellátást,
- a szavazati jogosultságot,
- a pénzügyi hozzájárulást.

A nyilvántartás felfektetése és vezetése a hivatali szervezet feladatát képezi.

II. A TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE

1. A társulás célja: a társult önkormányzatok összefogásával az
o Sztv. 62. *-ában meghatározott étkeztetés,
o 63. *-ában meghatározott házi segítségnyújtás,
o 64. *-ában meghatározott családsegítés,
o 65/C. *-ában meghatározott támogató szolgáltatás, és
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o 65/F * (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nappali ellátás megfelelő
szakmai színvonalon történő megvalósítása, továbbá a

o Gyvt. 39-40. *-aiban foglalt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának,

- a közös feladatmegvalósítás révén, a fenntartással járó költségek csökkentése azáltal,
hogy az állami költségvetésből a társulás többiettámogatásra jogosulttá válik.

2. A társulási feladat- és hatáskör ellátása:

A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a
társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházzák, a társulás által ellátott
feladatok megvalósításához hozzájárulnak.

A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi
hatásköreik gyakorlását ruházzák át a társulásra, melyekben való döntési jogkör a
Társulási Tanácsot illeti meg:

- a feladatellátásra alapított intézményfenntartói jogköre gyakorlásának ellátása,

- az intézmény irányító szerve jogkörének ellátása

- az intézmény költségvetése és zárszámadása tervezetének elfogadása, amely ezt
követően a székhely önkormányzat képviselő-testületének költségvetési, zárszámadási
rendeletében szerepel

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek aszociális,
valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező
257!2000.(XII. 26.) Korm rendelet 3. (1) bekezdésében szerinti intézményvezetői
megbízás adása, a megbízás visszavonása, a fegyelmi jogkör gyakorlása,
összeférhetetlenség megállapítása.

3. A feladatellátás rendszere:

A társulás feladat- és hatásköreit önállóan níóködő költségvetési intézmény útján látja el.
Illetékességi területe: Helvécia, Ballószög, Jakabszállás, Orgovány közigazgatási területe

a) Az intézmény neve: Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ

b) Székhelye: 6034 Helvécia, Sport utca 40.

c) Telephelye: 6034 Helvécia, Sport u. 40.
6035 Ballószög, Rákóczi Út 11.
6078 Jakabszállás, Ady Endre u. 5.

6077 Orgovány, Molnár G. u. 2.

d) Ellátottak számára nyitva álló helyiséek:

6034 Helvécia, Sport u. 40.
6035 Ballószög, Rákóczi úti 1.
6078 Jakabszállás, Ady Endre u. 5.

6077 Orgovány, Molnár G. u. 2.
Orgovány, Kossuth u. 60.

A társulás egyes feladatainak ellátását — külön feladat-ellátási szerződés keretében - külön
szervezet közreműködésével is elláthatja.

4. Intézményi térítési díjak, személyi térítési díjkedvezmények:

a) A Társulás által fenntartott intézményben működő személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a flzetendő térítési díj akról, a személyi
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térítési díjak csökkentéséről, elengedéséről Helvécia Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete jogosult rendeletet alkotni.

b) A személyi térítési díj csökkentésére irányadó szempontok:

szociális étkeztetés esetén ajövedelemhatár és a kedvezmény mértéke:

• ha az ellátásban részesülő jövedelme 0-28.500 Ft; 50%

• ha az ellátásban részesülő jövedelme 28.50 1- 42.750 Ft: 20%

• házi segítségtyújtás esetén a településenként kimutatott intézményi térítési
díjakból a legalacsonyabb összegű intézményi térítési díjat kell fizetendő díjként
megállapítani, további kedvezmény, mérséklés nem állapítható meg.

• támogató szolgáltatás esetén a személyi segítést térítésmentesen kell biztosítani, a
szá]Iításért fizetendő intézményi térítési díj a jogszabálynak megfele]ően
kiszámított intézményi térítési díj, egyéb kedvezmény, mérséklés nem állapítható
meg

• nappali ellátás: az alacsony összegű intézményi térítés díj miatt további
kedvezmény megállapítása nem indokolt

c) a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének következtében kieső
intézményi bevételt a társult önkormányzatok megtérítik a gesztor önkormányzat részére,
figyelemmel a Társulási megállapodás IV. 2. pontjára. de legkésőbb az elszámolás
kézhezvételét követő 30 napon belül.

III. A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE

I. A társulás szervezetének. működésének. döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg.

A társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a
megaLakulását követő 3 hónapon belül.

2. A társult önkormányzatok a társulás ]egfőbb, döntéshozó szen’eként 4 főből álló Társulási
Tanácsot hoznak létre.

A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkor hivatalban lévő
polgármesterei.

A Tanács gyakorolja a jelen Társulási megállapodásban meghatározott önkormányzati
feladat- és hatásköröket, különösen:
- önállóan, költségvetési határozatban megáIlapía a társulás költségvetését,
- közreműködik a társulás szociális fejlesztési programjainak tervezésében,
fejlesztésében,
- dönt a társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei
megvalósításához szükséges pályázatok benyújtásáról,
- gyakorolja az hztézméizyvezetőre vonatkozóan a munkáltatói jogokat (idnevezés,
felmentés, fegyelmi felelősségre vonás,, az egyéb fel „elli sorolt ‚nunkáltatói jogokat a
társulás elnöke gyakorolja,
- dönt a feladatellátó intézmények alapító okiratai, szakmai programjai valamint

szervezeti és működési szabályzata, illetve azok módosításának elfogadásáról
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3. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a
megállapodást, ás a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló
ülést Helvécia Nagyközség Polgármestere hívja össze, a társulási megállapodás
jóváhagyását követő 15 napon belül.

A társulási megállapodást fel kell teijeszteni a helyi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzéséért felelős szervnek, melyről a székhely települési önkormányzat jegyzője
gondoskodik.

4. A Társulási Tanács tagjai költségvetési hozzájárulásuk arányában — jelen megállapodás
mellékletében foglaltak szerint — rendelkeznek szavazattal.

Szavazni személyesen, illetve felhatalmazott képviselő útján lehet. A képviseleti joggal
felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő int,
meghatalmazás) bemutatását, átadását követően járhat el.

5. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére,
munkájának segítésére elnökhelyettest választ. Az elnök személyére a Társulási Tanács
bármely tagja javaslatot tehet. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot.

A Tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte ás akadályoztatása esetén a Társulás
képviseletét az elnökhelyettes látja el.

6. A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása illetve távolléte esetén az elnökhelyettes hívja
össze és vezeti.

A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, a Társulási Tanács által

meghatározott időpontban,
- a társulási tagok egynegyedének — napirendet tartalmazó — indítványára, annak

kézhezvételétöl számított 15 napon belül
- a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért Felelős szerv kezdeményezésére,

annak kézhezvételétöl számított 15 napon belül.

7. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével
rendelkező tagok jelen vannak.

A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. A
javaslat elfogadásához legalább annyi tag Igen szavazata szükséges, amely meghaladja a
jelenlévő tagok szavazatainak a felét. A Tanács ülése nyilvános, kivéve azokat az eseteket,
amikor a törvény alapján zárt ülés tartandó, tartható.

MinóWtett többség szükséges

- a társulás elnökének, alelnökének inegválasztásához,

- a társulás fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat beuyitásához
és az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,

- a hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, fehnentéshez, vezető? megbízás
adásához illetve visszavonásához, fegyelmi eljárás meghidításához, fegyelmi büntetés
kiszubásához,

- zárt ülés elrendeléséhez, az Mötv. 46. (2) c pontjában meghatározott esetben,
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A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó törvényi szabályokat kell alkalmazni azzal,
hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag hja alá. A
jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek és a társulás tagjainak.

8. A Társulási Tanács tagjai évente kétszer beszámolnak képviselő-testületüknek a Társulási
Tanácsban végzett tevékenységükről.

9. A Tanács üléseinek. döntéseinek előkészítését és végrehajtását a székhely önkormányzati
képviselő-testület polgármesteri hivatala útján látja el.

A hivatali szervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

IV. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA

I. A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a feladat folyamatos ellátása során
felmerült, szükséges és indokolt költségek forrásai az éves költségvetési tön’ényben
meghatározottak szerint ellátotti létszámra igényelhetö alap-normatíva, valamint a térítési
díjak, továbbá lehetséges pályázati források.

2. A központi költségvetésből e célra igénybe vehető normatív támogatás igénylésére és
igénybevételére a gesztor önkormányzat jogosult a társulásban résztvevő önkormányzatok
után is.

3. A társult települési önkormányzatokat képviselő-testületei az 1. pontban meghatározott
bevételekkel le nem fedett, de a társulás működéséhez, valamint a megállapodásban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges költségek lakosságszám, illetve az
ellátottak létszáma arányában terhelik. (A lakosságszám, ellátotti létszám megállapítására
a mindenkori költségvetésről szóló törvény előírásai az irányadóak.) Az egyes
önkormányzatokat terhelő hozzájáwlások összegszerűsége az éves költségvetés során
kerül megállapitásra.

4. A feladatellátás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai. tervei
megvalósításához helyi, térségi. központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat
gyűjthet. A Tanács pályázatot nyújthat be a feladatellátás működéséhez és fejlesztéséhez
kapcsolódó források igényléséhez.

5. A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok vállalják, hogy a feladatok ellátásával
kapcsolatos kiadások fedezetét az éves költségvetési rendeleteikben szerepeltetik, és az
őket terhelő hozzájánilásokat egyenlő részletekben, negyedévenként a negyedév első
hónapjának 15. napjáig előre a székhely önkormányzati képviselő-testület polgármesteri
hivatala költségvetési elszámolási számlájára megfizetik.

6. Felek jelen szerződésből keletkező, különösen a III. 6. pontban meghatározott fizetési
kötelezettség teljesítését magukra nézve kőtelezőnek elismerik. Megállapodnak, hogy a
társult önkormányzatok egyetéitésével megállapított, III. 6. pont szerinti kötelezettségek
elmulasztása esetén, azonnali beszedési megbízás (inkasszó) kerül alkalmazásra, ha az
adós tartozásának megfizetésére irányuló, ismételt felszólítást követő 60 napon belül nem
tett eleget. Felek a jelen pontból következő kötelezettségüket 2011. augusztus 15-ig, a
Gesztor részére, a számlavezető pénzintézetüknek adott felhatalmazó levél aláírásával
teljesítik.
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7. A társulás által fenntartott intézmény költségvetését és zárszámadását a Társulati Tanács
az önkormányzati költségvetés, illetve elfogadási rendjéhez igazodva fogadja cl. Az
elfogadott költségvetés a székhely önkormányzat kö]tségvetési rendeletébe épül be.

8. A társulás tagjai a féléves és éves beszámolók útján - célszerűségi és gazdaságossági
szempontból - ellenőrzik a társulás működését.

9. A társulás során vagyonátadásra nem kerül sor. a telephelyek épületének állagmegóvása,
karbantartása a tulajdonos feladata. Külön megállapodás alapján a gesztor önkormányzat
is gondoskodhat erről.

10. A Társulás működése során keletkezö esetleges vagvonszaporulat a társult
önkormányzatok közös vagyonát képezi. A vagyon feletti rendelkezési jogot a Társulási
Tanács gyakorolja.

V. A TÁRSULÁS, TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

1. A társuláshoz való csatlakozás szándékáról, a csatlakozni kívánó önkormányzat
Képviselő-testülete írásban tájékoztatja a társult önkormányzatokat. A csatlakozás
elfogadásáról, vagy elutasításáról a társult önkormányzatok a kézhezvételtől számított
soron következő ülésen, de legkésőbb 60 napon belül döntenek. A társulás tagjainak a
felvételt támogató döntéséhez a társult tagok minősített többséggel hozott döntése
szükséges.

2. A társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával — december hó 31-i hatállyal —

lehet felmondani, azonban a megállapodás a társulás tagjai mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése mellett év közben is felmondható. A társulás tagja a kiválásról
szóló határozati döntést legalább 3 hónappal korábban köteles meghozni, és a társulás
tagjaival, valamint a társulással közölni.

3. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári
év utolsó napjával fontos okból kizárbatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt
kötelezettségeinek ismételt felhívásn a megadott határidőben nem tesz eleget. így
legfőképpen
- a tag - több alkalommal, de legalább 2 alkalommal - a pénzügyi hozzájárulást nem,

vagy nem határidőben utalja át,
- a tag a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az

előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget.

4. A társulás megszűnik:
- ha a társulás valamennyi tagja kimondja a társulás megszűnését.
- ha a társulás tagjainak száma — felmondás következtében — egyre csökken,
- a bíróságjogerős döntése alapján,
- u törvény erejéiiélfogva;

5. A társulás tagjai a Társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

6. A társulás tagjai a valamely tag felmondásakor, és a társulás megszűnésekor kötelesek
egymással elszámolni. A megszűnéskor a közös vagyon felosztásáról a felek külön
megállapodásban rendelkeznek.

7. Amennyiben a társulás állami támogatásban részesült, és a társulásból való kilépés
eredményeként a társulás már nem felel meg a támogatáshoz meghatározott feltételeknek,
úgy a kiváló önkormányzat(ok) köteles(ek) a kiválással összefüggésben felmerült
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többletköltséget (Pl. foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
többletkiadások) a társulásnak megtédteni.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Ezen Társulási megállapodás a módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2013. Július
1. napján lép hatályba, ha azt valamennyi képviselő-testület csatlakozási nyilatkozatát
tartalmazó határozatával elfogadta, és a társulást a Magyar Allamkincstár
illetékességgel rendelkező igazgatósága nyilvántartásba vette.
A nyilatkozatot tartaknazó határozatban ki kell mondani, hogy
- ajelen megállapodásbanfoglaltakat magára nézve kötelezőnekfogadja el,
- a társulás muíködésével, afeladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi
hozzájándás viselését, teUesítését váUaüa.
Erről határozati kivonat megküldésével a gesztor önkormányzat polgármesterét
értesíteni kelL

2. A Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi UL?.JX törvény, az államháztanásról szóló 2011.
évi (‘XCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 362/2011.
(XIL 31.) Kor,,,, rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók

3. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között,
tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha
az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre.

A felek a jogvita eldöntésére a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecsken, éti
Törvényszék illetékességét kötik ki.

A társulási megállapodást annak ejolvasása. tartalmának megértése után a képviselő-testületek
nevében eljáró polgármesterek, mint önkormányzatuk akaratával mindenben teljességgel
megegyezőt helybenhagyólag, Saját kezűleg aláírták.

Helvécia, 2013

Ballószög Község Önkormányzata Helvécia Nagyközség Önkormányzata
képviseletében képviseletében

Katona Imre Balogh Károly
polgármester polgármester

Jakabszállás Község Önkormányzata Orgovány Község Önkormányzata
képviseletében képviseletében

Szabó Mihály Dr. Lóczi Boglárka
polgármester polgármester
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Z á r u d é k:

A társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási megállapodást:

BaHószög Község Képviselő-testülete a
Helvécia Nagyközség Képviselő-testülete a
Jakabszállás Község Képviselő-testülete a
Orgovány Község Képviselő-testülete a

számú határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező
rendelkezésként fogadták cl.

Helvécia, 2013. június

Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

Melléklet

HELVÉCIA ÉS MIKROTÉRSÉGE
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATELLÁTÓ

TÁRSULÁS TAGJAI

Lakosság SzavazatiÖnkormányzat Cím szám (fő)
arany

2012.
Ballószög Község

6035 Ballószög, Rákóczi Út 15. 3 429 24Önkormányzata
Helvécia Község Önkormányzata 6034 Helvécia. Sport u. 42. 4 620 32
Jakabszállás Község 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u.

2741 20Önkormányzata 14.

Orgovány Község 6077 Orgovány, Molnár G .u.
Önkormányzata 2. 3 397 24



MEGÁLLAPODÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÁTMENETI IDŐRE
TÖRTÉNŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA TÁRGYÁBAN

amely létrejött egyrészről Jakabszállás község Önkormányzata (székhely: 6078.
Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. képviseli: Szabó Mihály polgármester) - továbbiakban
Önkormányzat,

másrészről a Saubermacher-Magyarország Kh., (1181 Budapest, Zádor u. 5., Cg.: 01-09-
861608, képviseli Horváth Péter és Dobos Tamás) - továbbiakban SM Kft. vagy
Közszolgáltató, együtt Felek

között a mai napon az alábbi feltételek szerint.

1. Tudomásul szolgál, hogy a Felek között az Önkormányzat hufladékgazdálkodási
feladatainak hosszú távú, környezetkimélő megoldása érdekében 2007. Január 1-én
közszolgáltatási szerződés Jött létre, melynek alapján az Önkormányzat megbízta az SM Kft
-t a közigazgatási területére a települési szilárd hulladék begyűjtése és elszállítása, a
Kecskeméti Regionális Hulladéklerakón történő ártalmatlanítása tárgyban közszolgáltatói
feladatok Jelen megállapodás szerinti ellátásával. A szerződés 2012. december 31-ig
határozott idöre szólóan jött létre. Felek a szerződést 2012. december 30-án kelt
megállapodásukkal határozott időre 2013. június 30-ig meghosszabbitották.

2. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban foglalt 2013. június 30-ig meghosszabbított,
2012. december 30-án kelt megállapodás 2. pontját a mai nappal hatályon kívül helyezik.

3. A Felek előtt tudomásul szolgál, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény hatályba
lépésével a hulladékgazdálkodás rendszere Magyarországon átalakításra került.

4. Annak érdekében, hogy Jakabszállás Község területén a hulladékkezelési
közszolgáltatás folyamatosan biztosítva legyen, a Felek a közöttük létrejött közszolgáltatási
szerződést — Jakabszállás Község Önkormányzatának kifejezett kérésére, átmeneti időre - a
kötelezö közfeladat folyamatos biztositásának érdekében hozzák létre. A Felek ezért a
közöttük 2013. június 30. napjáig hatályban lévő közszolgáltatási szerződést közös
megegyezéssel és határozott időre 2013. szeptember 30-ig a közszolgáltatás folyamatos
biztosítása érdekében meghosszabbitják. Önkormányzat kijelenti, hogy amennyiben jelen
szerzödés módosítással kapcsolatban az SM Kft. bármilyen bírság vagy hatósági szankció
éri, úgy azért az Önkormányzat köteles helytállni.

5. Felek akként állapodnak meg, hogy az Önkormányzat annak érdekében, hogy az SM
Kft. a szolgáltatást a korábbiakban meghatározott színvonalon végezni tudja egyszeri nettó
428.925 Ft összegű jogcímén fizetendő, kizárólag az Önkormányzattal szemben
érvényesithetö díjra jogosult. Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy amennyiben
jelen szerződés módosítást követően bármilyen jogszabályi rendelkezés vagy hatósági
határozat az SM Kft. közszolgáltatási tevékenységét érintő többletköltséget vagy a műszaki
tartalomra nézve a korábbiakhoz képest emelt színvonalú kötelezettséget eredményezne,
úgy SM Kft. jogosult az igy keletkezett tőbbletköltségét vagy a műszaki tartalom változása
miatt őt terhelő kiadását az Önkormányzat felé érvényesíteni.

6. Továbbá a Közszolgáltatási szerződés 1. pontjában nevesitett Kecskeméti Regionális
Hulladéklerakó által üzemeltetett lerakó mellett az IZSÁK — KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Kft. által Üzemeltetett hulladéklerakót is megjelölik.



Egyebekben a szerződés többi pontja változatlan tartalommal marad.

Jelen szerzödésmódosítás négy, egymással szú szerint megegyező eredeti példányban
készült, melyet szerződést kötő felek elolvasás, áttanulmányozás után helybenhagyálag
aláirtak.

Jakabszállás, 2013. június 19.

Jakabszállás Község Önkormányzata részéről Saubermacher-Magyarország Kft, részéről



ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 27. napján tartandó ülésére

Tár2y: „Jakabszállás —közösségi szermyvízkezelés- KEOP-1.2.O/B/l0-2010-0080 - költség-haszon
elemzés módosításának előkészítése, és a projekttel megvalósuló szennyvízközmű
vagyonértékelése, továbbá a vagyonértékelésre épülő Felújítási és Pótlási Terv készítése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala.

Tisztelt Kép viselőqestület!

Jakabszállás Község Önkon11ány2ata (6078 Jakabszállás. Petőli S. u. 14.). Jakabszállás —

közösségi szennyvizkezelés- KEOP-1 .2.0/B/10-2010-0080 - költség-haszon elemzés módosításának
e]ökészítése. és a projekttel megva]ósuló szennyvízközmü vagyonértékelése. továbbá a
vagyonértékelésre épülő Felújítási és Pótlási Terv készítése” tárgyban 2013. május 27-én
közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja
három ajánlanevő részére került megküldésre.

Az ajánlatok felbontása 2013. június ii-én 10 órakor, a Polgármesteri Hivatal (6078 Jakabszállás
Petőfi S. u. 14.) tárgyalótermében megtörtént.

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

1. sz ajánlat:
Ecoeline Kit. (7121 Szálka, Kossuth u. 71/B)
Ajánlati ár (nettó Ft): 24.250.000,- Ft

2. sz ajánlat:
Valid Solution Kit. (1091 Budapest, lfjúmunkás utca 14.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 24.600.000,- Ft

3. sz ajánlat:
KP Kit. (2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. 1/4.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 24.780.000,- Ft

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a tárgyalások megkezdése elött döntést kell hozni az
ajánlattevők alkalmasságáról. illetve alkalmatlanságáról. valamint a kizáró okok esetleges
fermállásáról. Közbenső döntését a tárgyalások megkezdése előtt ajánlatkérő meghozta. Ennek
megfelelően:

Alkalmas, és a kizáró okok hatálya alá nem tartozó ajánlanevők:

- Ecoeline Kit. (7121 Szálka, Kossuth u. 71/B)
- Valid Solution Kit. (1091 Budapest, Itjúmunkás utca 14.)

Alkalmatlan, kizáró okok hatálya alá nem tartozó ajánlattevő:

- KF Kit. (2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. 1/4.)
a Kbt. 74. (1) bekezdés d) pontja alapján, mert az utolsó lezárt pénzügyi évben a mérleg
szerinti eredménye negatív volt, így nem felel meg az ajánlattételi felhivásban
meghatározott pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek.



2013. június 18-án 10 órakor tárgyalásra került sor, amelyen csak az Ecoeline Kit ajánlattevő
képviselője jelent meg. de ő sem módosított az eredetileg beadott ajánlaton, Így az alapajániatok
tekintetében állt be az ajánlati kötöttség, és ezek az ajánlatok képezik az értékelés alapját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jakabszállás — közösségi szeimyvízkezelés- KEOP
1.2.0!B/10-2010-008O - költség-haszon elemzés módosításának előkészítése, és a projekttel
mevalósuló szennyvízközmű vagyonértékelése. továbbá a vagyonértékelésre épülő Felújitási és
Pótlási Terv készítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és
döntési javaslata alapján, név szerinti szavazással, hozza meg az eljárást lezáró döntést.

Határozati javaslat:

Jakabszállás Közsé Önkormányzat Képviselő-testületének
.12013. (VI.27.) határozata
„Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP- 1 .2.0!B/1 0-2010-0080
elemzés módosításának előkészítése, és a projekttel megvalósuló
vagyonértékelése, továbbá a vagyonértékelésre épülő Felújítási és Pótlási Terv
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala.

- költség-haszon
szennyvízközmű

készítése” tárgyú

1. Az eljárás során érvényes ajánlatot tevő, ki nem zárt és alkalmasnak talált ajánlattevök
neve (székhelye), ajánlatuknak az elbírálás szempontja szerinti tartalmi eleme:

Szabó Mihály
polgármester

; Ajánlattevő neve (székhelye) t Egyösszegű nettó ajánlati ár
(forintban meghatározva)

Ecoeline Kit
7121 Szálka. Kossuth u. 7l/B

24.250.000.- Ft

Valid Solution Kit
1091 Budapest, Itjúmunkás utca 14.

24.600.000,- Ft

2. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot tevő, alkalmatlan, a kizáró okok hatálya alá nem
tartozó ajánlattevők neve (székhelye), ajánlatuknak az elbírálás szempontja szerinti tartalmi
eleme:

Ajánlattevő neve (székhelye) Egyösszegű nettó ajánlati ár
(forintban_meghatározva)

KP Kit
2890 Tata, Görgey Adúr u. 2. 114.

24.780.000,- Ft

3. a) Az előre meghatározott birálati szempont szerint meghozott döntés alapján az eljárás
nyertese:
Ecoeline Kit (7121 Szálka, Kossuth u. 711B)
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az Ecoeline Kit
ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
b) A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és ajánlata kiválasztásának indoka:
Valid Solution Kit (1091 Budapest. Itjúmunkás utca 14.)
Következő legkedvezőbb összegü ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
4. A Képviselő-testület felkéri Szabó Mihály polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást
lezáró döntés értelmében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgániiester
A döntés elfogadásához egyszerü többség szükséges
Jakabszállás, 2013.június 24.



- -

Jakabszállás Község Polgármestere

______

6078. Jakabszállás. Petőfi Sándor u. 14.
- 76/58l-800. Fax: 76/581-802

0620/3234-031
- e-mail: hivatal@jakabszallas.bu

Előtcrj esztés

a Képviselő-testület 2013. június 27-ej ülésének
5. napirendi pontjához

Tárwv: Kabala-Dent Bt. (6078 Jakabszállás. Jókai u. 2.) kérelme rendelési idö módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kabala-Dent Bt. (6078 Jakabszállás, Jókai u. 2.) képviseli Dr. Czabán László fogszakorvos
azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a heti 22 óra rendelési időt 23 órára
módosítsuk. A 2072/2013. iktató szám alatti levélben foglaltakat a képviselők vitassák meg és
fogadják el.

Jakabszállás, 2013.június 26.

SzabóMi ‘y
polgármester

Határozati javaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5412013. (VI. 27.) határozata
Kabala-Dent Bt. (6078 Jakabszállás, Jókai u. 2.)
kérelme rendelési idő módosításáról.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
megváltozott lakosság szám miatt elfogadja a rendelési idő
módosítását 22 óráról 23 órára.
Hétfő: 13.00-19.30
Kedd: 7.30-12.30
Szerda: 13.00-19.30
Péntek: 7.30-12.30
Heti óraszám összesen: 23 óra.
Megbízza Szabó Mihály polgármestert, hogy a határozatot a
Kabala-Dent Bt. Képviselőjének Dr. Czabán Lászlónak (6078
Jakabszállás, Jókai u. 2.) küldje meg.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 20l3.július 6.



Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Y Dél-alföldi Területi Hivatala
Ártámogatási és Finanszírozási Osztály

6000 Kecskemét, lzsáki út 8. Postacim: 6001 Kecskemét, Pf. 191.
Telefon: (76) 513-000 Telefax; (76) 513-096 E-mail; dath.bacs@oep.hu

Iktatószám: E1322/1921-2/2013 Hiv. sz.;
Körlevélszám: Tárgy: rendelési idő eltérés

Ügyintéző: Dr. Frankné Brada Timea
(3076)
Melléklet: -

Kabala-Bent Bt.
Jakabszállás
Jókai u. 2
6078

Tisztelt Szolgáltató!

Felhivjuk szíves figyelmüket, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (111.3.) Korm.
rendelet 23. (2) bekezdésében foglaltak szerint a fogászati alapellátási körzet lakosságszámát
az előző 6v december 31-i állapotnak megfelelően a település jegyzője igazolja az OEP
számára minden év március 31-ig, illetve a körzethatár-módositás miatt kezdeményezett
szerződésniódositással egyidejűleg
A fentiek alapján a jegyző által lejelenten lakosságszám figyelembevételével a rendelési idő
az ellátandó lakosok számával arányosan változik, ennek megfelelően kerülnek a
finanszírozási szerződések 2013. június l-i hatállyal módosításra az alapdijas finanszirozásra
vonatkozóan.

A lejelentett lakosságszánmak megfelelő szenődésmódositás, valamint a működési
engedélyek felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az Önök esetében a lejelentett
lakosságszám alapján számított közfinanszírozott rendelési Idő heti 23 óra, míg a
rendelkezésünkre álló 1496-5/2005. iktatószámú működési engedélyükben ezzel szemben
heti 22 óra szerepeL Ennek okán tisztelettel kérjük, hogy a szerződés módosítás zavartalan
lebonyolítása érdekében, ezen számított heti rendelési időnek megfelelően határozza meg a
napi rendelési időt, és erről legkésőbb 2013 július 15-ig írásban szíveskedjen nyilatkozni.

A fentieken túl felbivjuk szíves figyelmét, hogy a folyamatos finanszírozás biztosítása
érdekében. a rendelési idő vonatkozásában az ANTSZ illetékes szen’ezetével-egyeztetni és
szükség esetén a működési engedély módosítását kezdeményezni szívekédjén

Megértését és együttműködését előre Is köszönjük!

Kecskemét, 2013. június Á .

Tisztelettel: f%

Plavetzné Dr. Tómpán Veronika
területi igazgató



Kabala-Dent Bt.
6078 Jakabszállás, Jókai u. 2.
Dr. Czabán László

Polgármesteri Hivatal Jakabszállás
6078 Jakabszállás, Jókai ii. 2.

Tárgy: kérelem rendelési idő módosításáról

Tisztelt Önkormányzat

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kérésére a heti rendelési időt 22 óráról 23 órára kell
módosítani a megváltozott lakosságszám alapján.

Kérjük a megváltozott rendelési időt jóváhagyni:

Hétfő: 13.00 - 19.30
Kedd: 7.30 - 12.30 iskolafogászat
Szerda: 13.00 - 19.30
Péntek: 7.30 - 12.30

Heti óraszám összesen: 23 óra

Köszönettel: dr. Czabán László fogszakorvos
Pecsétszám: 50886
Agazati kód: 030096410
Praxis kód: 030096-070 ‚‘

ANTSZ eng. szám.: 1496-5/2005 ik - I I / / /
ÍL — LC/i

Jakabszállás, 2013.06.27
74

KABAI-üENT BT.
Melléklet 1db. FOGSZAMORVOSI nnmaő

6078 Jakabszállás Jókai u. 2.
Telefon: 76/531-812

Adószárn: 20515960-2.03



ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. Június 27. napján tartandó ülésére

Tár2v: Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

Tisztelt Kép viselóttestület!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a Jakabszállási Bölcsőde
működési engedélyének módosítása iránti eljárásban kérte a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratának módosítását hagyjajóvá.

Határozati javaslat:
Jakabszállás Közsé2 Onkormányzat Képviselő-testületének
../2013. (VI.27.) határozata
Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

1. Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint.
A módosítás 2013. július 1. napján lép hatályba.

2. Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva a melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Határozati javaslat melléklete: a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
módosítása, a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Alapító Okirata módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva.

Jakabszállás, 2013. június 26. R.Y1‚L’—7y
Szabó Mihály
polgármester



Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

Bevezető része az alábbira módosul:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az áHamháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdései, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. (2) bekezdése, a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvéde]mi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 35. (4) bekezdés c) pontja, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal
az alábbi alapító okiratot adja ki:

A 8. pont a következőre módosul;

8. Közfeladata: óvodai nevelés, bö]csődei ellátás

A 10. pont a következővel eészül ki:

815017

A 14. pont a következővel cEészül Id:

gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás

A 21. pont első és második mondata a következőre módosul;

Az intézményt a Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület által, pályázat alapján
határozott időre megbízott magasabb vezető állású intézményvezető vezeti, aki a határozatlan
idejű kinevezése szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő
feladatait. Munkáját szakmai vezető (bölcsődevezető) segíti, aki vezető állású.



Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okirata

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. * (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 5. * (1)-(2) bekezdései, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. (2) bekezdése, a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyennekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 35. (4) bekezdés c) pontja, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal
az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve: Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde

2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Tavasz utca 6.

3. Intézményegysége: Jakabszállási Óvoda

4. Tagintézménye: Jakabszállási Bölcsőde

5. A székhelyén kívüli további működési helye, telephelye:
- Jakabszállás, Ady Endre utca 5. - bölcsőde

6. Jogelődjének megnevezése, székhelye:
Jakabszállás-Fülöpjakab Altalános Művelődési Központ, 6078 Jakabszállás, Tavasz utca 6.

7. Az intézmény típusa a köznevelési törvény szerint: többeélú közös igazgatású
köznevelési intézmény, amely óvodai nevelést és csatolt feladatként bölcsődei ellátást
biztosít.

8. Közfeladata: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás

9. Az intézmény OM azonosító száma:

10. Az intézmény törzsszáma: 815017

11. Alapító neve és székhelye: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor utca 14.

12. Fenntartó neve és székhelye: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 14.

13. Irányító szerv neve és székhelye: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő -

testülete



6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 14.

14. Alaptevékenysége: óvodai nevelés, gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás

15. Államháztartási szakágazati besorolása: 851220 Óvodai nevelés (fő tevékenység)
TEAOR: 8510 Iskolai előkészítő oktatás

16. Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
(gyermekek kedvezményes és nem kedvezményes étkeztetése)

562917 Munkahelyi étkeztetés
(dolgozók étkeztetése)

851011 Ovodai nevelés, ellátás
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes
óvodai életet átívelő foglalkozásokat ás a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési
tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazza.
Ellátja a gyermekek három éves korától az iskolába járáshoz szükséges
fejlettség eléréséig — legfeljebb hétéves korig — a köznevelési törvényben
foglalt óvodai nevelési feladatokat Jakabszállás község közigazgatási
területén.
Bejáró gyennekek ellátása
Pedagógusok szakvizsgájának, továbbképzésének támogatása
Szakmai és informatikai fejlesztés

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával
összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással
(p1. akadálymentesítés, logopédus, gyógytomász, speciális étrend)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

(testi, mozgásszervi, érzékszervi, enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos,
halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfej lődési zavarral
küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,
a megismerö funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos,
vagy súlyos rendellenességével küzdő, pszichés fejlődés zavarai (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő
gyermekek) miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan
és súlyosan akadályozott gyermekek, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek)

889101 Bölcsődei ellátás
889102 Családi napközi
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás



17. Vállalkozási tevékenység és a vállalkozási tevékenység arányának felső határa a
szerv kiadásaiban:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

18. JogáHása: Önálló jogi személy

19. Működési köre: Jakabszállás település közigazgatási területe

20. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő
Pénzügyi-gazdasági feladatait Jakabszállás Község Onkontányzatának Polgármesteri
Hivatala látja el.
Költségvetési kapcsolatának PIR száma és megnevezése: 736338 Jakabszállás Község
Onkormányzata

21. A szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézményt a Jakabszállás Község Onkormányzat Képviselő-testület által, pályázat alapján
határozott időre megbízott magasabb vezető állású intézménywezető vezeti, aki a határozatlan
idejű kinevezése szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő
feladatait. Munkáját szakmai vezető (bölcsödevezető) segíti, aki vezető állású. Az intézmény
képviseletére az intézménywezetö jogosult. Képviseleti jogát az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározottak szerint átwházhatja. A vezetőt a közalkalmazonak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.)
Korm. Rendelet 5. -ábaii foglaltak alapján bízzák meg.

22. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozik, és munkaviszonyban, közfoglalkoztatásban
foglalkoztatásban végzett jogviszony, akikre a munka tön’énykönywérőí szóló 2012. évi I.
törvény irányadó.

23. Maximális gyermeklétszám:
Felvehető gyenrieklétszám óvodában: 75 fő
Felvehető gyermek]étszám bölcsődében: 24 fő

24. Óvodai csoportok:
Kis, középső, nagycsoport
Bölcsődei csoportok:
kettő 12 fős csoport

25. Nevelés munkarendje: nappali

26. A feladatellátást szolgáló vagyon: a fenntartó önkormányzat által, az intézmény
használatába adott önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe tartozó alábbi
ingatlanok használati joga:

Jakabszállás, Tavasz utca 6., óvoda 289. hrsz. 0.2503 ha
Jakabszállás, Ady Endre utca 5., bölcsőde 471. hrsz.



27. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak
vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a
önkormányzat mindenkori vagyonrendeletében foglaltaknak
hasznosíthatja.

Jakabszállás, 2013. május 13.

Záradék:

ellátásához a vagyonról és a
tulajdonos és a fetmtartó

megfelelően használhatja,

Szabó Mihály I
polgármester

Jelen alapító okirat 2013. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Jakabszállás
Fülöpjakab Akalános Művelődési Központ 2012. december 21. napján kelt, 11512012. számú,
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Az alapító okiratot Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2013. (V.13.)
számú határozattal hagyta jóvá.

Az alapító okirat módosítását elfoadta:
A ../2013. (VI.27.) számú határozatával, mely 2013. július 1. napján lép hatályba.



ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 27. napján tartandó ülésére

Tár: Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 39i2013. (V.13.) számú
határozatával 2013. július 1. napjától létrehozta a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde
intézményt.

Az intézmény működéséhez szervezeti és működési szabályzat szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és
Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határozati javaslat:
Jakabszállás Község Onkormányzat Képviselő-testületének
../2013. (Vl.27.) határozata
Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jakabszállási Óvoda és
Bölcsőde Szervezeti és Müködési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja. A Szervezeti és N’Iüködési Szabályzat 2013. július I. napján lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Határozati javaslat melléklete: a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzata.

Jakabszállás, 2013. június 26. r A

zabo Mihaly
polgármester
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alapelvek

A köznevelési feladatok végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik
meghozatalakor a gyermekek mindenek felett álló érdekeit veszik Egyelembe. A
köznevelésben a gyermekek mindenek felett álló érdeke, hogy

• a könevelési törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon
biztosítsák számukra.

• a köznevelési törvényben mehatározottak szerint minden segítséget megkapjanak
képességeik, tehetségük lűbontakoztatásához, személy-iségük fejlesztéséhez, ismereteüc
folyamatos gyarapitásához,

• a gyermekek és szüleik ügyeiben méltányosan, humájiosan, valamennyi tényező
figyelembevételével, a többi gyermek érdekének szem előtt tartásával járjanak el.

Az intézmény működtetésében, a feladatok végrehajtásában a gyermekekkel kapcsolatos
döntések, intézkedések meghozatalakor az egyeniő bánásmód követelményét kötelező
megtartani.
Az egyenlő bánásmód követelménye mesértésének követelményeit orvosolni kell, amely
azonbax nem járhat más gyermek jogainak megsértésével. csorbitásával.

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti
felépítését, a vezetők és a közalkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési
szabályait.

3. Az intézmény szervezetét és működését meghatározó jogszabályok

2011. évi CXC. törvény anemzeti köznevelésről (Nktj.
1992. évi )GGUH. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.),

) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.),
> 2011. évi CXCV. törvény az államhá2tartásról (Aht.),
> 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

előmozdításáról,
) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról
) 15/1998. (Dl. 30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük fettételeiről,
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti kőznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról,

) 138/1992. (X.8.) Korm. Rendelet a közalkalmazottalcról szóló 1992. évi )QQUH.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben,
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról,
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról,
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259/2002. (XH. 18.) Komi. rendelet a gyermekjóléti és gyennekvédelmi szolgáltató
tevékenység engedélyezéséröl, valamint a gyermekjóléti és gyennekvédelmi
vállalkozói engedélyekröl,
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
X)QUU. törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermeb’édelmi
ágazatban történő vé%rehajtásáról,
137/1996. (VIII. 28.) Koim. rendelet az Ovodai nevelés Országos alapprogramjánalc
kiadásáról (2013.09.01-től 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Ovodai nevelés
országos alapprogamjáról)

) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról,

> 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nvilvántartásáról,
9/2000. (VIII. 4) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,
62/2011. (VI. 30.) VM rendelete a vendéglátó-ipari termékek előállításának és
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről.

4. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

Területi hatáiv:

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény egész területére, az intézmény által
szervezett óvodán és bölcsődén kívüli programokra is érvényes.

Személyi hatály:

az óvodába, bölcsődébe járó gyermekek közösségére,
a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire,
a nevelőtestület tagjaira,
a nevelő-oktató munkát végzőkre,
az intézmény alkalmazotti közösségére.

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az ünézméimyel
kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait.

Időbeli hatály:

A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. július 1.
napjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
Jakabszállás — Fűlöpjakab Altalános Művelődési Központ Ovoda Szervezeti és Müködési
Szabályzata, és a Jakabszállási Bölcsőde 68/2012. (DC1 8.) képviselő-testületi határozattal
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata.

5. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, megtekintése

A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde működésére vonatkozó jelen szabályzatot az intézmény
nevelőtestülete fogadja el, és Jakabszállás Község Onkormányzatának képviselő-testülete
hagyja jóvá.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a közalkalmazottak, a szülők és más érdeklődők
megtekinthetik munkaidőben az intézményvezető és a szakmai vezető irodájában, valamint az
óvoda nevelői szobájában.
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II. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA

1. Az intézmény adatai

Az intézmény neve: Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde

Intézményegysége: Jakabszállási Óvoda

Tagintézménye: Jakabszállási Bölcsőde

Székhelye: 6078 Jakabszállás, Tavasz utca 6.

Telephelye: 6078 Jakabszállás, Ady Endre utca 5.

Adószáma: 15815013-1-03

Képviselője: intézményvezető

Működési köre: Jakabszállás település közigazgatási területe

Az alapító okirat száma és kelte:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (V.13.) határozata,

2013.05.13.

Az alapító okirat módosítását elfogadta az 55/2013. (W.27.) számú határozatával, 2013.06.27.

Jogáflása: önálló jogi személy

Alaptevékenysége: óvodai nevelés, gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás

Óvodai nevelés
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Sajátos nevelési igényű vermekek óvodai neve]ése. ellátása
A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszen’i, érzékszervi,

beszédfogyatékos, vagy pszichés fejlődési zavarnI küzdő gyermekek fejlesztése óvodánkba.n
integráltan történik, erről a gyógypedagógus egyéni fejlesztési naplót vezet.
Bölcsődei ellátás
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését
követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

Eflátandó alaptevékenvsé2ek:

851011 Óvodai nevelés, ellátás
) 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

889101 Bölcsődei ellátás
)‘ 562912 Ovodai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés
) 889102 Családi napközi
) 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
) 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
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890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

) 890443 Egyéb közfoglalkoztatás

2. Az intézmény fenntartója:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Az intézmény fenntartási és működési költségeit a fenntartó biztosítja. A jóváhagyott éves
költségvetés irányozza elő az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket.

3. Az intézmény gazdálkodása

Az intézmény gazdálkodását tekintve önálló jogkörrel nem rendelkezik. A müködési költségei
felett utalványozási joggal a polgármester, ellenjegyzési joggal a jegyző rendelkezik. Az
intézmény gazdasági, pénzügyi feladatait a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal látja cl.

4. Az intézmény bélyegzői

Az intézmény bélyeEzőinek felirata:

Hosszú/fej/bélyegző: Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde
6078 Jakabszállás, Tavasz utca 6.
Adószám: 15815013-1-03

Körbélyegző: Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde, középen címer, alul Bács-
Kiskun megye

A bélyegzők használatára jogosultak:
• az intézményvezető.
• szakmai vezető (bölcsődevezető),
• az intézményvezető által megbízott közalkalmazott,
• a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal munkaügyi előadója.

Az intézménye2ysé bélyezőjének felirata:

Hosszú/fej/bélyegző: Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde
Jakabszállási Ovoda
6078 Jakabszállás, Tavasz utca 6.
Telefon: (76) 382-135

A bélyegző használatára jogosultak:
• az intézmény-vezető,
• az intézményvezető által megbízott közalkalmazott.

A taintézmény bélyeEzőinek felirata:

Hosszú/fej/bélyegző: Jakabszállási Bölcsőde
6078 Jakabszállás, Ady Endre utca 5.
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A bélyegzők használatára jogosultak:
• a bölcsődevezető,
• a bölcsődevezető által megbízott közalkalmazott.

5. Az intézmény kiadmányozási joga

Az intézmény ügyeiben megilleti az intézményvezetőt, távolléte esetén az intézmény-vezető
helyettest.
A bö]csőde tagintézmény ügyeiben a bölcsődevezetőt.
Munkaköri leírások tartalmazzák az átmbázható jogköröket.
E szabályzat vonatkozásában kiadmány a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra
jogosult részéről hiteles aláírással ellátott, lepecsételt irat.
Külső szervhez vagy személybez küldendő iratot kiadmányként csak a Szervezeti és
Működési Szabályzatban meghatározott, kiadmányozásijoggal rendelkező személy irhat alá.
Külső szewhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani.
Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az
iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás.

-

- Az irat akkor hiteles kiadmány, ha;
• azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláfija. Vagy a kiadmányozó neve mellett az

s. k. jelzés szerepel, a hitelesitéssel felhatalmazott személy azt „a kiadmány hiteléül”
szöveg feltüntetésével és aláírásával igazolja, továbbá

• a ldadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos
bélyezőlenyomata szerepel.

Az intézménynél keletkezett iratokról a kiadmányozási joggal rendelkező személy hitelesített
záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni.
Az intézmény nyilvántartást vezet a kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, és a hivatalos
célra felhasználható elektronikus aláírásokról.

6. A helyettesités rendje

Az intézményvezetőt távollétében és akadályoztatása esetén az óvoda ügyeiben az
intézményvezető-helyettes, a bölcsőde tagintézmény ügyeiben pedig a bölcsödevezető teljes
jogkörrel helyettesíti az azonnal döntést igénylő ügyekben. Négy hetet meghaladó távollét
esetén az intézmény-vezető-helyettes a teljes intézményvezető jogkörrel rendelkezik.
Az intézmény-vezető és helyettese együttes akadályoztatása esetén az óvodában a
legmagasabb fizetési osztályba és ezen belül legmagasabb fizetési fokozatba tartozó
óvodapedagógus jogosult a szükséges és halaszthatatlan intézkedések megtételére.
A bölcsőde szakmai vezetőjét akadályoztatása esetén az általa megbízott kisgyermeknevelő
helyettesíti.

7. Intézményi csoportok

Intézményegység: Jakabszállási Óvoda

Óvodai csoportok: kis, középső, nagyesoport
Felvehető gyermeklétszám: 75 fő

Tagintézmény: Jakabszállási Bölcsőde
Két bölcsődei csoport: 2xl2 fő
Felvehető gyermeklétszám: 24 fő



III. A JAKABSZÁLLÁSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETE

Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál alapelv,
hogy a dolgozók a feladataikat szakmai felkészültségülmek megfelelően, zavartalanul és
eredményesen láthassák el.

1. Az intézmény szervezeti egységei
Az intézmény két szervezeti egységből (óvoda, bölcsőde) áll.
A böksödei és óvodai feladatokat ellátó szervezeti egységek szakmai szempontból önállóak,
tevékenységüket a rájuk vonatkozó jogszabályok, szakmai elöirások alapján látják el.

2. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti munkamegosztás

Vezető beosztások
Magasabb vezető beosztású: intézménvvezető
Vezető beosztású: intézménxwezető-helyettes (2013.09.01 -től), bölcsödevezető

Az intézményvezető
A Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde élén magasabb vezető beosztású intézményvezetö áll, aki
az intézmény felelős vezetője. Munkáját az intézményvezető-helyettes és a bölcsőde szakmai
vezető közreműködésével látja el. A vezető jogállását a Kjt. vonatkozó rendelkezései
határozzák meg. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a vezetésben felelősség,
döntési és képviseleti jog illeti meg.

Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett,

) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,

) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
> jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
) képviseli az intézményt.

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel
a pedagógiai munkáért,
a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszen’ezéséért és ellenőrzéséért,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztositásáért,
a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyennek- és iúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
a nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,
a gyermekbaleset megelőzéséért,
a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.

Kizárólagos hatáskörébe tartozik:
) az intézmény képviselete,
) az óvodapedagógusok, dajkák és az élelmezésvezető feletti munkáltatói jogkör

gyakorlása.
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Az intézményvezető hatásköréből átruházott feladatok

Bölcsőde szakmai vezetőjére:
a bölcsőde képviselete;
a bölcsőde ügyeiben a kiadmányozás joga;
a kisgyentekievelők és a bölcsődei technikai dolgozók feletti munkáltatói jogkör
gyakorlása a kinevezés és a felmentés kivételével; munkájuk szervezése, irányítása;

) ellátási megállapodás aláírási joga;
- ) pedagógiai és egyéb feladatok.
Elelmezésvezetőre:

) konyhai dolgozók munkájának megszervezése, munkafolyamatok irányítása.

Az intézményvezető-helyettes (2013.09.0 1-től)
Az intézmény-vezető-helyettes az intézmény-vezető közvetlen munkatársa. Az
intézményvezető irányítása mellett szervezi az óvoda munkáját.
Az intézményvezetőt távollétében és akadályoztalása esetén az óvoda ügyeiben teljes
jogkörrel helyettesíti az azonnal döntést igénylő ügyekben. Négy hetet meghaladó távollét
esetén a helyettesités kiterjed a teljes intézményvezető jogkörre.

Közreműködik:
a nevelőtestületi értekezletek előkészítésében,
az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szen’ezésével kapcsolatos feladatok
ellátásában,
a gyennekvédelmi feladatok ellátásában az intézményben.

3. Az intézményben alkalmazottak munkaköre

Jakabszállási Óvoda:

óvodapedagógus intézményvezető beosztással
óvodapedagógus intézményvezető-helyettes beosztással (2013.09.01 -től)
óvodapedagógus

) dajka
) élelmezésvezető
) szakács

konyhai kisegítő
) technikai dolgozó

Jakabszállási Bölcsőde:

) bölcsődevezető (szakmai Vezető)

) kisgyermeknevelő
> technikai dolgozó.
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4. Szervezeti ábra

Képviselő- testület

intézményvezető
helyettes

V

óvodapedagógusok

élelmezésvezető

. 4.
konyhai lűsegítők

bölcsődevezető
(szakmai vezető)

4.
ldsgyermeknevelők

technikai dolgozók

5. Nevelőtestület

A nevelőtestület jogállását döntési. vélenényezési és javaslattételi jogkörét a nem2eti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70.*, valamint a 20/2012. (VHL31.) EMMI
rendelet 117. határozza meg.
Az óvoda nevelőtestületét az óvodapedagógusok alkotják.

A nevelőtestület döntési jogköre:

a pedagógiai program elfogadása,
az SZMSZ elfogadása,
az éves munkatew elfogadása,
átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,
a továbbképzési program elfogadása,
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
a házirend elfogadása,
az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény tartalma,
jogszabályban meghatározott más ügyek.

„7zzmEtőN

szakácsok

.‚
dajkák

4.
technikai dolgozók

S



A nevelőtestület véleményt nyilvánít:
> Az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdés.

A nevelötestület véleményét Id kell kérni:
rntézményvezető megbizása elöt,

> más jogszabályban meghatározott ügyekben.

A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes, és rendkívüli értekezleteket tart.
A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és
idöponttal az intézményvezető hívja össze.
A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja:

) nevelési évet nyitó értekezlet;
őszi nevelési értekezlet;
tavaszi nevelési értekezlet;

) nevelési évet záró értekezlet.
Az intézményvezető a rendkívüli nevelötestületi értekezlet összehívásáról a napirend három
nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.
A rendkívüli nevelőtestűleti értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezésébez a
pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet
foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni.

6. Szakmai munkaközösség

Szakmai munkaközösség hozható létre legalább 5 fő óvodapedagógus kezdeményezésére.
A munkaközösség vezetőjét az intézményvezető bízza meg, a nunkaközösség tagjainak
javaslatára.
A munkaközősség éves munkaten’ alapján végzi feladatait, melyet a munkaközösség fogad el.

7. Szülői Szervezet

Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező
Szülői Szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.
Az óvodai csoportok szülői szervezeteit az egy csoportba járó gyermekek szülei alkotják. A
csoportok szülői közösségei a szülők köréből elnököt és elnőkhelyettest választanak.
Az óvodai csoportok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott
csoport SZSZ elnök segítségével juttatják el az intézménvezetőhöz.
Az óvodai szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az óvodai SZSZ
választmánya. Az óvodai SZSZ választmányának munkájában az óvodai csoport szülői
közösségeinek elnökei, helyettesei vehetnek részt.
Az óvodai SZSZ elnöke közvetlenül az intézménywezetővel tart kapcsolatot.
Az intézményvezetönek az óvodai SZSZ választmányát nevelési évenként legalább három
a1kalonmial össze kell hívnia, és tájékoztatást kell adnia az óvoda feladatairól,
tevékenységéről.
A Szülői Szervezet döntési jogköre:

> saját müködési rendje, munkatervének elfogadása;
) tisztségviselőinek megválasztása;
) a szülők képviseletére jogosult személy kiválasztása.
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A Szülői Szervezet véleménynyilvánítási joga:
) az intézmény működését. munkáját érintő döntésekben (óvodai program stb.);
> a szervezeti és működési szabályzatnak a gyermekek fogadását, valamint a vezető és a

szülői szervezet közötti kapcsolattartás módját, az ünriepélyek, megemlékezések
rendjét szabályozó részeiben,
a házirend összeállításában,
az éves munkaterv szülőket is érintő részében,
a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, az óvoda és a család
kapcsolanartásának rendjének kialakításában,
az óvoda irányítását, az óvoda egészét vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő
kérdésekben.

A Szülői Szervezet véleményét ki kell kérni:
az intézményvezető megbízása, a megbízás visszavonása előtt.

A Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét, megállapításairól
tájékoztatja a nevelőtestületet.
Az óvodai szintű szülői szervezet elnökét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon
napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben a jogszabály, vagy az óvoda Szervezeti
és Működési Szabályzata a szülői szervezet részére véleményezési jogot biztosít.

8. A szülők és az óvodapedagógusok közötti kapcsolattartás

Az óvoda egészének életéröl, az óvodai munkatewről, az akmális feladatokról
az intézményvezető a szülői szervezet válaszmányi ülésén, összevont szülői értekezleten, az
óvodai hirdető táblán időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül,
az óvodai csoportok pedagógusai a csoport szülői értekezletein, fogadóóráin, a csoport
faliújságán keresztül tájékoztatják a szülöket.

A gyermekek egyéni fejlődésével kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:
családlátogatások,
fogadóórák,
nyílt napok,
fejlődési napló,
óvodai rendezvények, ünnepek.

A szülői értekezletek és fogadóórák idejét az óvodai munkaterv évenként tartalmazza.

A szülők és más érdeklődők az óvoda nevelési programjáról, a szervezeti és működési
szabályzatról, a házirendről az intézménywezetőtől valamint az óvodapedagógusoktól az
évenként meghatározott fogadóórákon kérhemek tájékoztatást.
Az óvoda nevelési programja nyilvános, minden érdeklödő számára elérhető és
megtekinthető:

az óvoda fenrnartójáiiál,
) az intézményvezetőnél.

az óvoda nevelői szobájában (könyvtárában).

9. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje

Az intézményvezető és a bölcsőde szakmai vezetője
havonta egy alkalommal munkamegbeszélést tartanak;
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> egymás munkájának kölcsönös megismerésével segítik a gyermeket a zökkenőmentes
óvodakezdéshez;

» részt vesz egymás szakmai megbeszélésein (kisgyermeknevelői, illetve nevelés
tartalmú értekezletek).

A bölcsődés gyermekeket az intézményvezető meghívja az óvodai üxmepélyekre,
rendezvényekre.
Ovodakezdés előtt a leendő kiscsoportos óvónők ellátogatnak a bölcsődébe, hogy
ismerkedjenek a kisgyermekekkel, és tapasztalatot, ismeretet szerezzenek a zökkenőmentes
óvodakezdés megteremtéséhez.

IV. A JAKABSZÁLLÁSI ÓVODA MŰKÖDÉSI SZABÁLYM

1. A működés rendje, a gyermekek fogadása (nyitva tartás)

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan
működik.
A nevelési év a tárgyév szeptember hó I. napjától a következő év augusztus hó 31. napjáig

Uzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik
az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.
A nyári zárva tartás időpontjáról a szülők legkésőbb az adott év február 15-ig értesítést
kapnak.
Az ürmepekkel összeiggő munkanapváltozásokról, rövidebb szünetekről (téli, tavaszi),
nevelés nélküli munkanapohól a szülőket 10 nappal korábban értesíteni kell. Szülők igényei
alapján az óvoda ügyeletet tart, a fenntartó döntése alapján.
A zárva tartás ideje alatt külön megállapított beosztás szerint ügyeletet kell tartani.
A nyitvatartási idő napi 12 óra, 0600 órától 1800 óráig tart. Ugyelet reggel 6°°-730-ig, délután
1630lS00 óráig van.
Az óvodát reggel a munkarend szerinti dajka nyitja.
Az ajtó 830-ig nyitva van, majd 13-1330-ig, ezt követően 1530ig zárva kell tartani.
Befizetési napokon az ajtó egész nap nyitva van, ilyenkor az ügyeletes dajkának fokozottan
figyelnie kell az óvodába belépőket.
A csengetésre a beosztás szerinti dajka nyit ajtót, aki a látogatót a gazdasági irodába, vagy a
személyzeti folyosóra kíséri.

2. Az óvoda működésének rendjére vonatkozó egyéb szabályok

Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet.

Az óvoda helyiségeinek használói felelősek:
az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért.

) az óvoda rendjének, tisnaságának megőrzéséért,
a tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint
a házirendben megfogalmazottak betartásáért.

A szülő a csoportszobában nyílt napon, ünnepélyeken valamint a csoportos óvónővel előre
egyeztetett időpontban tartózkodhat.
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3. A gyermekek kísérése

A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén minden tizenöt gyermek után egy
óvodapedagógust és egy dajkát kell biztosítani.

4. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
óvodával

A gyermeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az
ügyeletes dajkának vagy az élelmezésvezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg
az óvodában.
A femitartói, szakértő, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel
való egyeztetés szerint történik.
Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az intézményvezető
engedélyezi (kivételes ás indokolt esetben).
Az óvónők a gyermeket csak a szülőnek, vagy a szülő által kijelölt személynek adhatják ki
(szülői nyilatkozat alapján).
A gyermek egyedül az óvodából a szülő előzetes írásbeli kérelmére engedhető cl.
Válás esetén a gyámhatósá utasítására meg kell tagadni a gyermek kiadását az elvált szülő
részére.

5.A vezetők benntartózkodásának rendje

Az intézményvezetőnek, vagy az intézményvezető-helyettesnek a teljes nyitva tartás ideje
alatt az óvodában kell tartózkodnia.
Amennyiben az intézményvezető vagy a helyettes rendkívüli, előre nem látott ok miatt nem
tud az óvodában tartózkodni, Úgy a helyettesítés tartalmáról és terjedelmétől az
intézményvezető esetenként rendelkezik. Ennek hiányában, az óvoda nyitvatartási idejében,
az óvodában munkaidejét töltő óvónő intézkedési jogköre az intézmény működésével, a
gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed
ki.
A vezető helyenesítését ellátó óvónő a vezető akadályoztatásának megszűnése után
haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről.

6. Az óvoda belső rendje

6.1. Nevelési év beosztása

Az óvodapedagógusok, dajkák csoportbeosztásukat, ezzel kapcsolatos teendőjüket június
közepén, de legkésőbb a tanévnyitó értekezleten megismerik.

Munkaidő beosztás

Az óvodapedagógusok, dajkák, konyhai ás technikai dolgozók munkarendje változhat:
szorgalmi időben,

) nyári szabadságolás ideje alatt.

befolyásolja:
) személyi állomány összetétele,
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> hiányzások,
a gyermekek szervezett programjai,

) egyéni kérések figyelembevétele.

A munkarend csoportonként eltérő lehet.

A munkaidő beosztás változását ill. a helyettesítést szükség esetén az intézményvezetö rendeli
el.
A távollevő kollégát elsősorban a csoportban dolgozó illetve a gyermekeket legjobban ismerő
óvodapedagógus helyettesíti.
Hosszantartó hiányzás esetén a dolgozók arányosan osztják meg a munkát egymás között.
Figyelembe kell venni a helyettesítésnél

a váltótárs teherbírását,
az egyenletes terhelést,
a családi hátteret
az anyagi helyzetet,

> valamint a törvényes előírásokat.
A technikai dolgozók munkabeosztását az óvoda teljes nyitva tartása, valamint a munkakörbe
utalt munkák elvégzésének szükségessége szabja meg.
A dajkák munkájukat heti váltásban végzik, szükség esetén módosítás, átcsoportosítás
alkalmazható.

6.2. Az óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján az Nkt. 49. *-ban meghatározottak szerint
történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét báműkor kérheti .Az újonnan
jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A gyermekek
óvodai felvételéről, átvételéről az intézményvezetö dönt. Az óvodába felvett gyermekek
csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt a szülők és az óvodapedagógusok
véleményének Idkérése mellett.

6.3. A gyermekek távolmaradásának igazolására vonatkozó szabályok

A gyermek előzetes engedélykérés nélkül nem maradhat távol az óvodától.
A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni.
Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába vinni, tájékoztatnia kell az
óvodapedagógust.
Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a hiányzás napján lehetőleg 12 óráig be
kell jelenteni az óvodapedagógusnak.
A két hetet meghaladó, huzamosabb távollétet az intézménywezetővel egyeztetni kell.
Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába.

6.4. A térítési díj befizetésére, visszaflzetésére vonatkozó rendelkezések

A gyermekek szülei az óvodában a gyermekük által igénybe vett étkezésért, a fenntartó által
meghatározott szabályok szerint térítési díjat fizetnek.
Az étkezési térítési díjakat az élelmezésvezető mhden hónap második csütörtöki napján 06-
16 óra között készpénzben szedi be.
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A pótbeűzetésre a következő hét csütörtöki napján 6-14 óráig van lehetőség.
A befizetési napok jegyzékét az óvodában jól látható helyre, fél évre előre ki kell Mggeszteni.
Hiányzás esetén az étkezés lemondható mindennap 12 óráig telefonon vagy az óvoda
főbejárata mellett elhelyezett üzenő füzetbe történő bejegyzéssel.
A lemondás a következő naptól érvényes és a következő befizetéskor írható jóvá.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

6.5. Az óvoda munkavégzéssel kapcsolatos szabályai
A munkavégzés teljesítése az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben
lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban és a munkaköri
leírásban leírtak szerint történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható
szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összernggésben
jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos
következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és
előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak
megfelelően köteles végezni.
A pedagógust, a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottat hivatásánál fogva harmadik
személlyel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos
minden olyan információ tekintetében, mely a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás
során jutott a tudomására. E kötelezettség a fennálló jogviszony megszűnése után is
fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közötti
megbeszéléseire. A titoktartási kötelezettség megsértése fegyelmi vétségnek minősül.
Amennyiben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn, nem adhat
felvilágosítást azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titkoknak minősülnek, és amelyek
nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.

6.6. Az óvodapedagógusok és a dajkák munkarendje

A közalkalmazottak munkarendjét a munkaköri leírás tartalmazza.
Az óvodapedagógusok heti teljes munkaideje 40 óra, amely kötelező órából, valamint a
nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel a szakfeladatának megfelelő foglalkozással
összernggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.
A munkabeosztások összeállításánál alapelv, hogy a teljes nyitva tartási idő alatt
óvodapedagógus foglalkozzon a gyermekekkel, az óvoda feladatellátása zavartalan legyen és
az óvodapedagógusok egyenletes terhelése érvényesüljön.
Az óvodapedagógusok munkaidejük teljesítését az intézményvezető által átadott munkaidő-
nyilvántartásban naprakészen vezetik.
A munkarend nyári időszakban, illetve év közben a gyermekek magas hiányzási létszáma
esetén változhat.
Az óvónő helyettesítésnél elsősorban a saját csoportjában dolgozó óvodapedagógus nyújt
segítséget.
Hosszan tartó távolmaradás esetén arányos tehermegosztással a többi óvodapedagógus is részt
vállal.
Az óvodapedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen az intézményvezetőnek
kell jeleznie.
Az óvodapedagógusok heti munkaideje 40 óra, ebből az intézményvezető kötelező óraszáma
heti 10 óra, az intézményvezető-helyettes kötelező óraszáma heti 24 óra, az
óvodapedagógusok kötelező óraszáma heti 32 óra.
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A dajkák heti munkaideje 40 óra, hetente változó műszakban dolgoznak. Munkaidejük
kezdetét és befejezését az intézményvezető által biztosított jeleniéti íven kötelesek vezetni.

6.6.1. A kötelező óraszámba be nem számítható feladatok

> felkészülés a napi nevelőmunkára;
> foglalkozási tervek készítése, csopormapló, gyerekeből készített személyiséglapok

vezetése (helyi programmal kapcsolatos adminisztráció);
> szemléltető eszközök készítése, beszerzésben való közremüködés;
) napi tájékozottság a szakmai irodalomban, a szakmai felkészültség karbantartása;

az óvónői munkához tartozó, nem pedagógiai jellegű adminisztráció, a tanügyi
dokumentumok naprakész vezetése;

) nevelötestületi értekezleten, szakmai munkaközösségi foglalkozásokon való aktív
részvétet;
az óvodai és bölcsődei, az intézmény által szervezet rendezvényeken, ünnepélyeken
való részvétel;

— > szülőkkel való kapcsolattartásra fordított Idő (szülői értekezlet. családlátogatás.
fogadóóra);

) iskoJalátogatás és más szakmai jellegű tapasztalatcsere (hospitálás);
a helyi pedagógiai programmal, és az intézmény működésével kapcsolatos
felméréseken való közreműködés, részvétel az eredmény értékelésében,
részvétel a hátrányos helyzetű, részképesség csökkenéssel rendelkező gyerekek
felzárkóztatásában;
pályázatok készítésében való közreműködés;

> gyennekvédelmi ügyek, egyeztetések intézése.

6.6.2. Szabadág kiadása

A szabadság kivételéhez szabadságolási tervet kell készíteni. A szabadság kiadása Kjt. szerint
lehetőleg az adott nevelési évben, a nyári időszakban történik.

7. A pedagógiai munka belső ellenőrzése

Az óvoda belső ellenőrzési rendszere átfogja az óvodai nevelőmunka egészét. A folyamatos
belső ellenőrzés rnegszervezéséért, hatékony működéséért az óvoda vezetője a felelős.

A pedapóiai munka belső ellenőrzésének feladatai:
az óvoda pedagógiai munkája jogszerű működésének biztosítása;
az intézményben folyó nevelőmunka eredményességének, hatékonyságának
elősegítése;

) megfelelő számú adat és tény szolgáltatása az intézmény nevelő munkájával
kapcsolatos belsö és külső értékelések elkészítéséhez.

Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során
a pedagógus munkafegyelme,
a foglalkozások pontos megtartása,
a nevelőmunkához tartozó adminisztráció pontossága,
a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
az óvónő- gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása,
a nevelői munka színvonala a foglalkozásokon:
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a. a foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés;
b. a foglalkozás felépítése, szervezése;
c. az alkalmazott módszerek;
d. a gyermekek munkája, magatartása, a pedagógus egyénisége, magatartása a

foglalkozáson;
e. eredményesség vizsgálata, a helyi nevelési terv követelményeinek teljesítése a

munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége.

Az intézményvezető éves munkaterv alapján a pedagógiai munka eredményessége és az
óvoda zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. Az
éves munkaterv a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület
jóváhagyásával készül.

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenörzésről az intézménywezető dönt. Az
intézményvezető minden óvodapedagógus munkáját a nevelési év során egy alkalommal
értékeli.
Nevelési év záró értekezletén az intézményrvezető ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés
általános tapasztalatait, mefogaJmazza a szükséges intézkedéseket.

8. Ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok

Az üimepélyek, megemlékezések a gyermekek nemzeti identitás-tudatának fejlesztésére, a
hazaszeretetük mélyítésére, az egymás iránti tisztelet, és türelem alakítására, a közös
cselekvések örömére, az Új közösségek fonnálására szolgálnak.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, felelősöket az óvodai
nevelőtestület az éves munkaten’ben határozza meg.
A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ürmepélyek alkalmával:

> Mikulás
karácsony

> március 15.
anyák napja

) évzáró (ballagás).
Az anyák napja valamint az évzáró nyilvános. Ezekre a szülök kapnak meghívást, akik más
vendéget is hozhatnak.

Az óvoda hagyományápolása körébe tartozó rendezvények:
farsang

) húsvét
világnapok megtartása:

március 22. Víz világnapja
április 22. Föld napja
május 10. Madarakésfáknapja
szeptember 20. Takarítási világnap
október 1. Zene világnapja

Csoporton belül közös üimeplés történik a gyermekek név- és szüietésnapja alkalmából.
Népi hagyományok ápolása körében történik a

) jeles napol±oz kapcsolódó szokások megismertetése,
) népi kézműves technikáldcal való ismerkedés.
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Kirándulások, séták, színházlátogatás, sportnapok szervezése a munkaten’ szerint történik.

9. Intézményi védő- óvó előírások

Az intézmériyvezető felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos
feltételeinek megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A Feltételek rendszeres
vizsgálatáért, biztosításáért.
Az óvodában alkalmazottak általános feladatai kö2é tartozik a gyermekek testi épségének
megóvása.
Minden óvodapedagógus nemzeti köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi,
hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek
balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
A dolgozók kötelesek a rábízott gyermekek testi egészségét védeni, megóvni.
Az óvónöknek fel kell hívni a 2yermekek Egyelmét a baleseti veszélyforrásokra. a kötelező
viselkedési szabályokra, az elvárható magatartásformákra.
Különösen fontos ez. ha

az udvaron tartózkodnak,
‘ kirándulás előtt,
) ha valamilyen rendezvényen vesznek részt,

egyéb esetekben.

A gyermeket ért bámilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket
az óvodapedagógusok feladata megtenni:

a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni (csak azt teheti az óvodapedagógus.
amihez ért). ha bizonytalan:

) orvost kell hívni,
ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,
a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni,
a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az intézményvezetőnek.

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az
intézményvezető végzi 20/2012.(VIII. 31.) EÍvLMI rendelet 169. (1)-(2) bekezdése
értelmében.
Valamennyi foglalkozáson a foglalkozást tartó pedagógus, óvodai rendezvényeken az
óvodapedagógus, a dajka és a munkájukat segítő közmunkás egyaránt Felelős a tűz- és a
baleset-megelőzési, valamint az egészségvédelmi szabályok, előírások betartatásáért.

10. Rendkívüli esemény, bombariadó

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda
gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

a természeti katasztrófa (p1. villámcsapás, fóldrengés, árvíz, belvíz, stb.),
atűz,
a robbanással történő fenyegetés.
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Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni.
Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésekről és a Fenntartó értesítéséről.
Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. A tűzriadó terv kirnggesztve megtalálható
az intézmény több pontján (pl. nevelői szoba, konyha)
Elsődlegesen az emberi élet mentéséről kell intézkedni, ezzel egyidejűleg értesíteni kell a
Rendőrséget, a Tűzoltóságot és a Mentőt.
A kiürítés után az óvodapedagógusok ellenőrzik a gyermeklétszámot.
Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető
hatóság információja alapján az intézmény-vezető vagy az intézkedéssel megbízott személy
dönt.
A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az intézmény-vezető rendkívüli jelentésben
értesíti a fenntartót.

11. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályok betartása
szigorúan kötelező minden dolgozónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek.
A lábadozó gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem
látogathatja.

Az intézmény-vezető feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi vizsgálatok
megszervezése.
Nevelési évenként minden gyermek egy alkalommal részt vesz fogászati szűrésen.

Az intézményvezető biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit,
gondoskodik a gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a vizsgálatokra
történő előkészítéséről.

12. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságra hozatalának rendje

Az óvoda nevelési programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét egy-egy
példányban a fenntartónál, a vezetői irodában és a nevelői szobában kell elhelyezni.
A dokumentumokat a szülők nyiWatartási időben megtekinthetik.
A dokumentumok tartalmáról tájékoztatás kérhető időpont egyeztetéssel az
intézményvezetőtől.

13. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok, valamint
az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési
rendje

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumenrnmrendszert alkalmazunk a 229/20 12. (‘1111.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer
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használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi
dokumentumok papír alapú másolatát:

az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
> az alkalmazott pedagógusokra, vonatkozó adatbejelentések

a gyermek jogviszonyra vonatkozó bejelentések
az október 1-jei pedagógus és gyerekek listája

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumenmmokat a IUR rendszerében, továbbá az óvodai informatikai hálózatában egy külön
e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személy
férhet hozzá.

14. Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírásokról

Bármilyen helyen, formában Tilos az olyan, gyermekkorúa]oak szóló reklám, amely fizikai,
szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésüket károsítja, kedvezőtlenül befolyásolja, különösen
azáltal, hogy

> erőszakra. szexualitásra utal. azt ábrázol, vagy
) témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.

Tilos az olyan reklám is, amely gyermekkorút veszélyes, erőszakos, vagy szexualitást
hangsúlyozó helyzetben mutat be.

Az intézményben tilos bármilyen reklámtevékenység.

Az általános tilalom alóil kivételek, így nem vonatkozik a tiltás:

az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel összernggő, továbbá
a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, illetve
az oktatási tevékenység reklámjára, valamint

> az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt szervező vagy amiak
megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének,
védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, eseménnyel
közvetlenül összernggő megjelenítésére.

V. A JAKABSZÁLLÁSI BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSI SZU3ÁLYM

1. A bölcsőde szervezeti felépítése

A Jakabszállási Bölcsőde a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde intézmény önálló szervezeti és
szalwai egységeként működik. Elén szakmailag független szakmai vezető (bölcsődevezető)
áll, akit Jakabszállás Község Onkormányzat Képviselő-testülete pályázat alapján választ ki. A
szakmai vezetőt az intézményvezető nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A
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bölcsődevezető szakmai irányítása alatt dolgoznak a kisgyermeknevelők. A bölcsődevezető
felelős a kisgyermeknevelők és a technikai dolgozók mi.mkájáért, akik kinevezésüket - a
bölcsődevezető egyetértésével — az intézményvezetőtől kapják, az egyéb munkáltatói jogokat
a bö]csődevezető gyakorolja felettük.

A bölcsőde kapacitása:
Két bölcsődei csoport: 2x12 fő

2. A bölcsőde felügyelete

• közvetlen felügyelet: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a
jogszabályban meghatározott ügyekben a.z Onkormáiiyzat jegyzője,

• egészségügyi felügyelet: a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Kecskeméti, Kimszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi
Intézete,

• szakmai felügyelet: a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala.

3. A böJcsőde feladata és illetékességi köre

a bölcsőde: a 15/1998 (IV.30.) NM. rendelet 35. * (4) bekezdés c) pontja szerint többcélú,
közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egysége
a bölcsőde alaptevékenysée és feladatai: a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban
élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését,
foglalkoztatását, és étkeztetését szervezi meg azon gyermekek számára, akiknek szülei,
gondozói munkavégzésük, képzésében való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásuhól nem tudnak gondoskodni. A bölcsőde a családban nevelkedő három éven aluli
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja.

4. A bölcsőde nyitvatartási ideje

A bölcsőde nyitvatartási ideje napi 12 óra: 06:00 — 18:00 óráig.
Otnapos munkarenddel, hétfótől péntekig üzemel.

A bölcsőde ünnepnapokon, a hivatalos munkaszüneti napokon, valamint azokon a napokon,
amikor a fózőkonyha nem üzemel, zárva tart. A nyitva tartás a nyári karbantartások miatt az
augusztus 20-aj és az azt megelőző héten szünetel, igény szerint az ügyelet biztosított. Télen a
karácsony és az újév közötti időszakban a bölcsőde zárva tart. A zárva tartások pontos
időpontjáról az érintettek megfelelő időben tájékoztatást kapnak.

5. A bölcsőde dolgozói

5.1. A bölcsődevezető hatásköre

Szakmai tekintetben önálló. A bölcsőde ügyeiben ajogszabályok keretei között önállóan dönt,
ellátja a bölcsőde képviseletét.

A bölcsődevezető szakmai irányítást gyakorol a bölcsőde és a dolgozók felett. Felelős a
bölcsőde egészének szakszerű és jogszerű működéséért.
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5.2. A hölcsődevezető feladatai
• javaslatot tesz a bölcsőde személyi és tárEyi feltételeinek alakítására,
• felelős a bölcsődei dolgozók munkájáért,

• kialakítja a bölcsőde házirendjét,

• a helyi adottságok figyelembevételével megszen’ezi a bölcsőde munkarendjét, a
dolgozók munkabeosztását, és a gyermekek napirendjét,

• a bölcsődei dokumentáció vezetése,

• irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási-nevelési feladatainak ellátását, ellenőrzi az
adminisztráció határidejének betartását,

• napra kész nyilvártartást vezet a térítési díjakról,

• ha’•dőre elkészíti a bölcsőde éves szakmai munkaten’ét, összeállítja az éves
igényeket (textil, edény), a karbarnartással kapcsolatos javaslatait,

• a gyermekfelvétellel kapcsolatos nyilváiitanások elkészítése: felvételi könyv,
egészségügyi törzslap,

• statisztika,

• központi nyilvántartási rendszerben napi jelentés,

• beszámol a bölcsőde munkájáról,

• munkaértekezleteket hív össze,

• gondoskodik a munka- és tűzvédelmi utasítások betartásáról,
• Felelős a dolgozók továbbképzési tervének összeáltításáért, és figyelemmel kíséri

annak alakutását,

• fennnrtóval való egünmüködés.

• bölcsőde on’osával, védőnővel való kapcsolattartás.
• az egészségügyi ellátás keretében biztosítja az orvosi és védőnői munka feltételeit,

gondoskodik a szükséges nevelői felügyeletről, szükség esetén a gyermekek
vizsgálatokra történő előkészítéséről,

• gyermekjóléti szolgálat munkatársával, családgondozóval való együttműködés,
• óvodával való kapcsolattartás:

- óvodalátogatás megszervezése,

- közös rendezvények szervezése,

- hagyományok ápolása.
- technikái: személyes, telefon, e-mail.

5.3. A kisgyermeknevelők feladatai

• A bölcsődés gyermekek gondozása, nevelése, a harmonikus testi és mentális
szükségleteinek kielégítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

• Konstruktív kapcsolat kialakítása a szülőkkel, a gondviselőkkel az egységes nevelési
célkitűzések megvalósítása érdekében.

• Tevékenységt±et a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelezettségek
figyelembevételével végzik a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

• Csoportnapló vezetése.
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• Törzsiapot vezet minden kisgyermekröl.

• Rendszeres feljegyzést készítenek a gyermek fejlődéséről.

• Üzenő füzet a szülőknek ajelentősebb eseményekről

• Orvosi füzet vezetése.

• Családot látogat.

• Szülői értekezletet tart.

• Hirdetőtáblán üzeneteket közöl.

• Rendezvényeket szervez.
A bölcsődei kis2yermeknevelők továbbkézései és tanfolyamai:

• 5 évenként kötelező 60 kreditpont megszerzése akkreditált továbbképzéseken.

5.4. A munkavégzésre irányuló jogviszonyra, a munkareudre, munkaidőkeretre
vonatkozó szabályok

Á bölcsődevezető és a kisgvermeknevelök munkájukat közalkalmazotti jogviszonyban látják
el, a végzettségnek és a munkában eltöltött idönek figyelembe vételével meghatározott
besorolásban.

Kisgyermeknevelők: heti munkaidő 40 óra!hét
Gyermekek között kötelezően eltöltendő óraszám: 35 óra/hét
Hetes váltásban. lépcsőzetes munkakezdéssel dolgoznak.
A kötelező óraszámon túl kötelesek ellátni a gondozó-nevelő munkával összefüggö egyéb
adminisztrációs feladatokat.

5.5. A szabadság kiadására vonatkozó szabályok

A bölcsődevezető jóváhagyja a dolgozók évi szabadságteivét. A dolgozó a szabadságra
vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal köteles bejelenteni.
A kisgyermeknevelő a munkából való rendkívüli távotmaradását, annak okát lehetőleg előző
nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 08:00 óráig köteles jelenteni a
bölcsődevezetőnek, hogy helyettesítéséről intézkedhessen.
Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a kisgyermeknevelőkjelenléte kötelező.
Megjelenés alkalomhoz illő öltözékben.

Munkaidő nyilvántartása, vezetésének rendje:
• jelen1éti ív: érkezés és távozás napi rögzítése,
• szabadságok nyilvántartása.

5.6. Szolgálati titoktartás

A dolgozó köteles a munkaköréhez tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható
szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartaii. Ezen Mlmenően nem
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkalcöre betöltésével összefüggésben
jutott tudomására, és amelyeknek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos
következményekkel járhat. Az alkalmazott munkáját, az arra vonatkozó szabályoknak és
előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai előírásoknak
megfelelően köteles végezni. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül.
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6. A bölcsőde házirendje

A házirend tartalmazza:

• a bölcsőde belső rendjének,

• a gyermekek biztonságos életének, a bölcsőde zavartalan működésének részletes
szabályait.

A házirendet a szélfogóban a hirdetőtáblán kell elhelyezni, az ellátási megállapodás aláírását
megelőzően a szülőknek, törvényes képviselönek átadni.

7. A bölcsődei elhelyezés

7.1. Az ellátásra jogosultak köre
7.1.1. Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell elsősorban biztosítani,
akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő
programban, képzésben való részvételük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásuhól nem
tudnak gondoskodni. A bölcsödei felvételnél — az alábbi sorrendben — előnyt élvez különösen
az a gyermek:

a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesűl;
b) akit egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, kivéve,
ha élettársa van) szülője nevel;
c) akinek szülője orvosilag igazolt állapota miatt az ellátást biztosítani egyáltalán nem
vagy csak részben tudja;
d) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléd vagy meghaladja a
három főt;
e) akinek a családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében
állandó napközbeni ellátásra vau szüksége;
f) akit — gyámhatósági határozat alapján — gyámként kirendelt hozzátartozója nevel;
g) akinek a háztartásában (egy lakásban együtt lakó személyek közössége) az 1 főre jutó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem
haladja meg.

7.1.2. Az a)-g) pontokban meghatározott szempontok figyelembevételét követően a bölcsődei
felvételnél a sorrendiséget a kérelmezők háztartásában 1 főre jutó havi jövedelem alapján kell
meghatározni akként, hogy az alacsonyabb havi jövedelemmel rendelkező családokat kell
előnyben részesíteni.

7.1.3. A 7.1.1. pontban meghatározott sorrendiség figyelembevétele nélkül a gyermek
bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a jegyző — a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi )COU. törvény 68. (3) bekezdése alapján — védelembe vételt
rendelt cl és kötelezte a szülőt. hogy gyermeke folyamatosan vegye igénybe a gyermekek
napközbeni ellátását.

7.2. Az ellátás igénybevételének módja

7.2.1. A felvétel főszabály szerint önkéntes, kérelemre történik, melyet a gyermek törvényes
képviselője teijeszthet elő, az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelmet a
bölcsődevezetőhöz kell benyújtani.
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A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
a) a körzeti védőnő,
b) a házi gyermekon’os vagy a háziorvos,
c) a szociális, illetve családgondozó,
d) a gyermekjóléti szolgálat,
e) a gyámhatóság
is kezdeményezheti.

7.2.2. Amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított a
jegyző az ellátás kötelező igénybevételét a védelembe vétellel egyidejűleg elrendelheti. Ilyen
esetben a bölcsődei elhelyezésről soron kívül kell gondoskodni.

7.2.3. A gyermek bölcsődei felvétele iránti kérelem benyújtása egész év során folyamatos. A
beíratás helyszíne: Jakabszállási Bölcsőde, 6078 Jakabszállás, Ady Endre utca 5.

7.2.4. A beíratással kapcsolatos tudnivalókról a szülőket különböző kommunikációs csatornán
(helyi újság, szórólap, plakát, honlap) tájékoztatjuk.

7.2.5. A kérelmet a bölcsődevezető a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül
bírálja el. Erről tájékoztatja az intézményvezetőt.

7.2.6. A felvételi kérelemhez csatolni kell:
• a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáj ának másolati (fénymásolt)

példányát,
• amennyiben a szülők munkavégzésübe tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, úgy a

gyermekkel közös háztartásban élő szülők, vagy a szülő házastársa, élettársa
vonatkozásában a mtmkáltatói igazolást keresőtevékenység folytatásáról,

• amennyiben a szülők munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételükre tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, úgy az illetékes munkaügyi
kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci képzésben való részvétel tényéről, idejéről,

• a 7.1.1. g) pont esetében azokat a nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekből a
háztartás egy főre jutó havi jövedelme megállapítható. Rendszeres jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző egy havi jövedelemről szóló igazolást, nem rendszeres
havi jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi jövedelem I havi
átlagát kell igazolni,

• tanulói/hallgatói jog-viszony esetén az oktatási intézmény által kiállított
iskolalátogatási igazolást,

• a 7.1.1. c) pont esetén orvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő orvosilag
igazolt állapota a gyermek napközbeni ellátását egyáltalán nem, vagy csak részben
tudja biztosítani,

• gyermekorvosi igazolást, státusz lapot a bölesődei ellátás igénybevételéhez,
• amennyiben a szülő egyedülálló a Magyar Államkincstár igazolását a magasabb

összegű családi pótlék folyósításáról,
• három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Magyar Államkincstár igazolását

a családi pótlék folyósításáról,
• a 7.1.1. a) pont esetén a rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapitó határozat

másolatát.
A gyennekorvosi igazolás az ellátás igénybevételének első napját megelőző három napnál
nem lehet régebbi.
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7.2.7. A szülőket, vagy más törvényes képviselőt a felvétel eredményéről írásban kell
tájékoztaini.

7.2.8. A bölcsődevezető döntése ellen a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül
észrevételt lehet tenni, melyet Jakabszállás Község Polgármesteréhez címezve a Jakabszállási
Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. Az észrevételről Jakabszállás Község
Onkormányzatának képviseletében a polgármester határozattal dönt

7.2.9. A bölcsödei ellátás megkezdésekor a bölcsődevezető a gyermek törvényes
képviselőjével megállapodást köt az alábbiakról:

• az ellátás várható időtartamáról.
• a fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról,
• a szolgáltatások formájáról, módjáról.

7.2.10. Amennyiben a felvételi kérelmet férőhely hiánya miatt nem lehet teljesíteni, úgy fel
kell hívni a törvényes képviselő figyelmét arra, hogy a döntés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül benyújtott külön kérelmére a gyermek várólistára kerül. Szabad férőhely
esetén az elhelyezés időpontjáról az intézmény haladéktalanul értesíti.

7.2.11. A várólistát a 7.1 .1 pontban meghatározott szempontok szerint kell összeállítani.

7.2.12. Amennyiben a várólistán szereplő gyermek családjában a bölcsödei ellátást érintő
körülményekben bármilyen változás következik be, különösen a szabályzat 7.1.1. pontjában
meghatározott körülmények tekintetében, Úgy a törvényes képviselő köteles a változást 15
napon belül a bölcsődevezetőnél bejelenteni.

7.3. Bölcsődéből való távolmaradás

A gyermek bölcsödei jogviszonya a beíratás napjával kezdődik, és tart az elhelyezés
megszűnéséig. Ajogviszony nem szűnik meg a távolmaradás egyéb időtanamára.
A távobnaradás iwzzok: betegség, a szülő által jelzett rövidebb-hosszabb közös tevékenység,
családi program. A gyermek betegsége miatti távolmaradása esetén a szülö felgyógyulásról
orvosi igazolást köteles hozni.
A távolmaradás izazolatlan: ha a szülő nem jelzi a távolmaradás okát. A halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek igazolatlan mulasztását a jegyzőnek kell jelezni.

7.4. Az ellátás megszűnése, megszüntetése

7.4.1. A bölcsődei ellátás megszűnik

• jogosultsági feltételek megszünésével,
• ha a gyermek a 3. életévét betöltötte. és a bölcsődei gondozási- nevelési év végéhez

ért,
• ha gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai

nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a
bölcsődében,

• ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 4
héten túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga korábban nem
jelezte írásban a szüneteltetést,
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• ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő kérelmezi a
megszüntetést, akkor a bölcsödevezető a megegyezett időpontban az ellátást
megszünteti,

• a házirend többszöri súlyos megsértése esetén,
• a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntemi annak a gyermekiiek az

ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölesődében nem gondozható, illetőleg
magatanászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését, és testi épségét.

7.4.2. Az ellátás megszüntetéséről a bölcsődevezető írásban értesíti az ellátást igénybe
vevő törvényes képviselőjét.

7.4.3. Egyet nem értés esetén a törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig az
ellátást biztosítani kell.

7.4.4. Az ellátás megszűnésekor a felek elszámolnak egymással, amely kiterjed:
- a térítési díj rendezésére,
- az intézmény tárgyi eszközeiben okozott szándékos károkra.

7.5. A bölcsődei ellátás

A bölcsődében egész napi, teljes ellátás vehető igénybe, ami négyszeri étkezést tartalmaz,
melyért térítési díjat kell fizetni.
Térítési díjmeállapítás:
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
• Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete.

8. Ellenőrzés

8.1. Belső ellenőrzés

A bölcsödevezető folyamatosan és rendszeresen ellenőrzi a gyermekek magas színvonalon
történő ellátását. Az ellenőrzés megfigyelés, kiértékelés. megbeszélés, eset megbeszélés
formában történik.

8.1.1. A gondozó és nevelő munka belső ellenőrzésének rendje

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata a bölcsődében folyó gondozási tevékenység
ellenőrzése. A bőlcsődében a gondozó-nevelő munka minőségének és eredményeinek
objektív számba vétek.

A gondozói-nevelői munka belső ellenőrzése az intézmény valamennyi gondozási és nevelési
tevékenységére kiterjed.

8.1.2. A belső ellenőrzés célja

• az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása,

• a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése,
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• a gondozási munka hatékonyságának fokozása.
Az ellenőrzési tervet a bölcsődevezető készíti el. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés
területét, módszerét és ütemezését. Az ellenőrzési tervet a bölcsődében nyilvánosságra kell
hozni (az éves munkatew része). Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli
ellenőrzésekről a bölcsödevezető dönt.

8.1.3. Az ellenőrzés formái

• a gondozó és a nevelő munka gyakorlatának ellenőrzése,
• beszámoltatás,

• írásbeli dokumentációk ellenőrzése,

• speciális felmérések, vizsgálatok.
A bölcsőde szakmai munkáját a bölcsődevezető ellenőrzi és értékeli. A bölcsőde szakmai
módszertani irányítását, ellenőrzését a szegedi Bölcsődei Módszertani Csoport végzi.

8.2. A Bölcsőde fenntartó általi ellenőrzése

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ellenőrzi és évente egy alkalommal
értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását.

9. Szülői érdekképviselet

A Bölcsőde a Gyvt. 35. (4) — (5) bekezdésében biztosított jogok gyakorlására
Erdekképviseleti Fórumot (továbbiakban: Fórum) működtet.
A bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmére 5 tagú Fórumot kell létrehozni.
A Fórum tagjainak névsorát és elérhetőségét, a Fórum döntéseit a bölcsőde hirdetőtáblájá.n ki
kell tiiggeszteni.

3 9.1. A Fórum ta%jai:

• az ellátásban részesülő gyermekek szülei közül 3 fő;
• a bölcsődei dolgozók közül a bölcsődevezető;
• a fenntartó részéről a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke.

A szülők képviselőire a szülők önmaguk tesznek javaslatot. A javasolt személyek közül
szülői értekezleten 3 főt választanak. egyszerű többségi szavazással. Szavazategyenlőség
esetén ismételt szavazást kell tartani a legtöbb szavazatot kapott jelöltekre.
A Fórum tagjai nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel önmaguk közül elnököt és alelnököt
választanak.

9.2. A Fórumta tapsá2i jo%viszonya
A Fórumban való tagsági jogviszony megszűnik:

• a tag lemondásával, halálával, közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésével,
• az illetékes bizottsági tagság megszűnésével,
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• ha a tag három alkalommal nem vesz részt a Fórum munkájában,

• ha a szülő vagy más törvényes képviselő gyermekének bölcsődei ellátása megszűnik.

9.3. A Fórum működési rendje

A Fórum alkalomszerűen működik, szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik.
Az ülések helyszíne: Jakabszállási Bölcsőde, 6078 Jakabszállás, Ady Endre utca 5.
A Fórum összehívásáról az elnök gondoskodik. A Fórum üléseit az elnök akadályoztatása
esetén az alelnök hívja össze és vezeti.
A meghivók és előterjesztések kiküldésének határideje az ülés előtti 2. munkanap.
Az elnök köteles a Fórum ülését összehívni a tagok egyharmadának írásbeli
kezdeményezésére, illetve beterjesztett panasz esetén a panasz kézhezvételétől számított 5
napon belül.
A Fórumnak címzett panaszt a bölcsődevezetönél kell benyújtani, aki haladéktalanul értesíti a
Fórum elnökét a panasz benyújtásáról.
A Fórum névtelen bejelentéssel, panasszal nem foglalkozik.
A panasztevőt kifejezett kérelmére a Fórum ülésén meg kell hallgahü. A panasztevőt az elnök
értesíti az ülés időpontjáról azzal, hogy távolmaradása az ülés megtartását és a panasz
kivizsgálását nem akadályozza.
A Fórum üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kelt a hozzászólások
lényegét, a hozott határozatokat, ajelenlévők névsorát.
A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek
védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal
élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy a Fórum bármely tagjánál:

• az ellátást érintő kifogások onoslása érdekében,
• a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötele2ettségszegése

esetén,
• a Gyvt. 136/A. szerinti iratbetekintés megtagadása esetén.

A Fórumhoz az Önkormányzat is továbbítja a szülő, a törvényes képviselő által aláírt panaszt
vagy bejelentést további kivizsgálás céljából.
A Fórum a panasz bölcsődevezetőnél történt benyújtásától számított 15 napon belül ülésen,
szótöbbséggel meghozza állásfoglalását, melyet írásba kell foglalni.
Az ülés a tagok kétbarmadánakjelenléte esetén határozatképes.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A Fórum elnöke a panasz benyújtásától számított I 5 napon belül értesíti a panasztevőt a
panasz kivizsgálásának eredményéről.
A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény femnartójához vagy a
gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy a Fórum 15 napon belül
nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

9.4. A Fórum jogosultságai
Tájékoztatóshoz való fog: A bölcsődevezetőtől tájékoztatást kérhet a kölcsönös érdeklődésre
számot tartó, gyermekeket, és szülőket érintő kérdésekről.
Vélernényezési és favaslattéteü foz: a Fórum javaslatot tehet a bölcsőde alaptevékenységével
összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről. Véleményt nyilvánithat a
gyermekeket érintő ügyekben.
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9.5. A Fórum kötelessége
A Fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt,
továbbá intézkedéseket kezdeményezhet az Önkormányzatnál, a gyermekjogi képviselőnél,
illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél.

10. A panaszkezelés rendje

• A bölcsőde munkájára, az alkalmazottak tevékenységére vonatkozó panaszok
bejelentése írásban történhet.

• A panasz kivizsgálását a bölcsődevezető 5 munkanapon belül megkezdi, és 15 napon
belül lezáija a vizsgálatát.

• A panasztevő 15 napon belül írásban kap választ a beadványra.

• Név nélküli bejelentéseket, névtelen levelek által felvetett panaszokat az intézmény
nem vizsgál ki.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

• Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Jakabszállási Bölcsőde szakmai
programjának 1. számú melléldetét képezi.

• A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete fogadja el,
amely a Fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

• A hatályba lépett Szervezeti ás Működési Szabályzatot meg kell ismertetni:
- az intézmény azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestűlemek,
- azokkal. akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel. és meghatározott körben

használják helyiségeit,
- valamint a szülőkkel.

• Jelen Szervezeti ás Működési Szabályzat 2013. július 1. napjával lép hatályba, és
határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Jakabszállás — Fülöpjakab
Altalájios Művelődési Központ Ovoda Szervezeti és Működési Szabályzata, ás a
Jakabszállási Bölcsőde 68/2012. (IX. 18.) képviselő-testületi határozattal elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzata.

• A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az
intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az
inténényvezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.

VII. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Az adatkezelés és adattovábbítás intézményi rendje
2. számú melléklet: Iratkezelési Szabályzat
3. számú melléklet: Felvételi kérelem (Jakabszállási Bölcsőde)
4. számú melléklet: Felvételi értesítő (Jakabszállási Bölcsőde)
5. számú melléklet: Ertesítés (Jakabszállási Bölcsőde)
6. számú melléklet: Ertesítés (Jakabszállási Bölcsőde)
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zÁItÉK

A fenti Szervezeti és Működési Szabályzatot a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde
nevelőtestülete a 2013. Június 20-áii megtartott határozatképes neve]őtestületi értekezletén
100 %-os szavazatarátnyal elfogadta. Ezt a tényt az intézménvezető és a választott
jegyzőkönyv-hitelesitők aláírásukkal tasúsítják.

Jakabszállás, 2013. június 20.

inté±ményvezető

jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

NY[LATKOZAT

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolmk és
a Szervezeti és Működési Szabályzattal egyetértünk.

Jakabszállás, 2013. Június 20.

Fi —

Szülői Szenezt lil
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1. Számú Melléklet

Az adatkezelés és adattovábbítás intézményi rendje

I. Az alkalmazottak adatai

1. A köznevelési törvény alapján alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott:

a) nevét, al»rja nevét,

b) születési helyét, és idejét,

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolváiiy számát,

d) végzenségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat, felsőoktatási intézmény nevét, a

diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a pedagógts-szakvizsga megszerzésének

idejét.

e) munkakőre megnevezését,

f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,

g) munkavégzésének helyét,

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,

i) vezetői beosztását.

j) besorolását,

k) jogviszonya, munkaviszonya időtanamát,

1) munkaidejének mértékét,

m) tartás távollétének időtartamát.

II. A gyermekek adatai

1. A köznevelési törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) a gyermek, neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága lakhelyének, és

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgárság

esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat

megnevezése, száma,

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
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d) a gyermek óvodai jogviszonyával, kapcsolatos adatok,

e) felvételivel kapcsolatos adatok,

f) az a kőznevelési alapfeladat, amelyre ajogviszony irányul,

g) ajogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,

h) a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok,

i) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tatulóra vonatkozó adatok,

j) gyerrnekbalesetre vonatkozó adatok,

k) a gyermek oktatási azonosító száma.

A gyermek adatai közül a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője

neve, törvényes képviselője neve, szülője, tön’ényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye

és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, mulasztásainak

száma, tankötelezettség teljesítésével összefiggésben:

- a fenrnanó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jeuyzője, közigazgatási

szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére továbbítható;

- sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavana, tanulási nehézségre, magatartási

rendeflenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a nevelési-

oktatási intézménynek, egymás között átadható;

- óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos

adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek átadható;

- az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek,

egészségügyi állapotának megállapítása céljából átadható;

- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és

itjúságvédelenunel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének

feltárása, megszüntetése céljából átadhatók.

A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és

igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a

jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

III. Adatkezelés

I. A pedagógust, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá az

intézmény minden alkalmazottját titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, ás
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családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a

munkájának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási

jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.

2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla szülő írásban

felmentést adott.

3. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület

tagjainak egymásközti, a gyermek, érdekében végzett megbeszélésre. A titoktartási

kötelezettség nem terjed ld azokra az adatokra, amelyek a köznevelési törvény alapján

kezelhetők és továbbíthatók.

4. A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra a személyekre is, akik nem nevelőtestületi

tagként vesznek részt a nevelötestület ülésén.

5. M intézmény a gyermekek, személyes adatait csak pedagógiai célból, gyermeln’édelmi

egészségügyi célból, törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, célhoz

kötötten kezelheti.

6. Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások,

kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesitésével, állampolgári jogok és

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, törvényben

meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz

kötötten kezelheti.

7. Adattovábbításra az intézményi adatok tekintetében az intézményvezető és — a

meghatalmazás keretei között — az általa meghatalmazott más alkalmazott jogosult.

8. M intézményben nyilvántartott személyes adatok statisztikai célra felhasználhatók, és

statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

33



2. Számú MeHéklet

Iratkezelési Szabályzat

Általános rendelkezések

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról rendelkezései alapján készült.

Az ügyvitel és az iratkezelés irányítása, felügyelete:

Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését. az

ügyeket kísérő iratkezelést. valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője felügyeli,

irányítja az alábbiak szerint:

Az intézményvezető

-jogosult az intézménybe érkező küldemények felbontására;

- jogosult kiadmányozni;

- kijelöli az iratok ügyintézőit;

- előkészíti és felügyeli az h-attári selejtezést és levéltári átadást.

A vezető távollétében a helyettesítési rendben megjelölt személy jogosult az inténénybe

érkező küldemények felbontásáa kiadmányozására, ügyintéző kijelölésére.

Az iratokkal, ügyekkel kapcsolatos feladatok

A továbbítás, feladatlciosztás rendje:

A nevelési intézmény részére érkező - nem névre szóló - leveleket, iratokat és egyéb

küldeményeket a vezető vagy az e feladattal megbízott alkalmazott veszi át ás bontja fel.

A küldeményekkel kapcsolatos ügyek intézését az intézményvezető végzi, szükség esetén

kijelöli a küldeméimyel kapcsolatos intézőt.

Az ügyintézés határideje:

A gyermekekkel kapcsolatos ügyekben keletkezett iratokat az ügy elintézéséért felelős

alkalmazott köteles haladéktalanul, de legkésőbb az iktatás napjától számított harminc napon

belűl elintézni. A nevelési intézmények működésével kapcsolatos ügyekben az elintézési
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határidő - ha a nevelési irnézmény vezetője más határidőt nem állapit meg - harminc nap. Ha

az irat elintézésére a szülői szervezet jogosult, döntését legkésőbb az iktatástól számított

harmincadik napot követően köteles meghozni.

Az iktatás:

Az intézmény iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az intézmény

vezetője által hitelesített iktatókönyvbe kell rögzíteni.

Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében történik.

Iktatni kell; az intézménybe érkezett és azon belül keletkezett iratokat.

Téves iktatás esetén a téves bejegyzést én’ényteleníteni kell. Én’énytelenített iktatószámot

újra kiadni nem szabad.

Az iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell húzni, hogy az eredeti szöveg is olvasható

maradjon, és fiilé kell írni a helyes adatot.

Az iktatókönyv egy-egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni.

Ha az ügyben az htézmény már iktatott iratot, azt az iktatónak csatolni kell az utóbb

beérkezett irathoz, és ezekkel együtt az alapszámon kell kezelni.

Ha egy ügyben több éven keresztül keletkemek iratok, az Új évben mindig új sorszámon kell

kezdeni az iratok nyilvántartását, az előző években iktatott anyagot pedig csatolni kell az Új

iktatószámhoz.
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3. sz. melléklet

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM

7)

A felvételre kért gyermek adatai:

Név

: Anyja neve

. Allampolgársága

Születési hely, idő

TAJ szám

Lakóhely

Édesanya adatai:

rNév

[ Születési név

Anyja neve

Állampolgársága

Születési hely, idő

Lakóhely

Telefonszám

Foglalkozás

Munkahely neve, címe

Munkahely telefonszáma

Édesapa adatai:

Név

Születési név

Anyja neve

Allampolgársága

Születési hely, idő
. Lakóhely

jelefonszám

Foglalkozás

Munkahely neve, címe

Munkahely telefonszáma

Házastárs, élettárs adatai:

(amennyiben nem azonos a fentivel)

Név
Születési név
Anyja neve

Állampolgársága

Születési hely, idő
Lakóhely
Telefonszám

Foglalkozás

Munkahely neve, címe

Munkahely telefonszáma
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Eltartott gyermekek száma sszesen . (fő)

A további eltartott gyermekek
neve: születési ideje:

H
A bölcsödei ellátás igénybe vételének várhatá kezdetw

Azon körülmény(ek), amelyekre tekintettel a törvényes képviselő a gyermek
bölcsődei felvételét kéri (a megfelelő(ke)t kérjük x-szel bejelölni):

részvételt

vagy házastársától

kiskorú gyermekek

gyermek fejlődése

Bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy Jakabszállás Község Onkormányzata az
általam közölt adatokat ellenőrizze.

Jakabszállás év hónap nap

Szülő aláírása Szülő aláírása

D a gyermek szüleinek, nevelőinek, gondozóinak munkavégzése

D a gyermek szüleinek, nevelőinek, gondozóinak munkaerő-piaci
elősegítő programban, képzésben való részvétele

D a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

D a gyermeket egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált,
külön él, kivéve, ha élettársa van) szülője neveli

D a felvételre kért gyermekkel együtt a családban nevelt
száma eléri vagy meghaladja a három főt

D a gyermek családja családgondozásban részesül, és a
érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége

D a gyermek szülője orvosilag igazolt állapota miatt az ellátást biztosítani
egyáltalán nem vagy csak részben tudja

D a gyermeket gyámhatósági határozat alapján gyámként kirendelt
hozzátartozója neveli

D a gyermek háztartásában (egy lakásban együtt lakó személyek közössége) az
1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg

A kérelem egyéb indoka’
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Csatolandó dokumentumok a bölcsődei felvételi kérelemhez

• a gyermek és a törvényes képviselő lakcimkártyájának másolati (fénymásolt)
példányát,

• gyermekorvosi igazolást, státusz lapot a bölcsödei ellátás igénybevételéhez,

• amennyiben a szülők munkavégzésükre tekintettel kérik a bölcsödei
elhelyezést, Úgy a gyermekkel közös háztartásban élő szülők, vagy a szülő
házastársa, élettársa vonatkozásában a munkáltatói igazolást
keresőtevékenység folytatásáról,

• amennyiben a szülők munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételükre tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, Úgy az
illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci képzésben való
részvétel tényéről, idejéről,

• amennyiben a szülők arra tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, hogy a
háztartásában (egy lakásban együtt lakó személyek közössége) az 1 főre jutó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-
át nem haladja meg, úgy nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekből a
háztartás egy főre jutó havi jövedelme megállapítható. Rendszeres jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző egy havi jövedelemről szóló igazolást,
nem rendszeres havi jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12
havi jövedelem 1 havi átlagát kell igazolni,

• tanulói/hallgatói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított
iskolalátogatási igazolást,

• az orvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő orvosilag igazolt állapota a
gyermek napközbeni ellátását egyáltalán nem, vagy csak részben tudja
biztosítani,

• amennyiben a szülő egyedülálló a Magyar Államkincstár igazolását a
magasabb összegű családi pótlék folyósításáról,

• három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Magyar Államkincstár
igazolását a családi pótlék folyósitásáról,

• a rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapító határozat másolatát.
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4. számú melléklet
FELVÉTELI ÉRTESITŐ

Értesítem, hogy nevű gyermeke) a benyújtott

felvételi kérelem alapján napjától a Jakabszállási

Bölcsődébe felvételt nyert(ek).

A felvétellel kapcsolatos további táíékoztatás: a Jakabszállási Bölcsődében (6078

Jakabszállás, Ady Endre utca 5.) a bölcsődevezetönél, vagy a 76/382-005

telefonszámon.

Jakabszállás

bölcsődevezető

5. számú melléklet

ÉRTESÍTÉS

Értesítem, hogy nevű gyermeke(i) bölcsődei

elhelyezését jelenleg — férőhelyhiány miatt — biztosítani nem tudom.

Tájékoztatom, hogy ezen döntés kézhezvételétöl számított 10 munkanapon belül

benyújtott kérelmére lehetőség van arra, hogy igénye várólistára kerüljön.

Amennyiben döntésemmel nem ért egyet, úgy jelen levelem kézhezvételétől

számított 8 napon belül — Jakabszállás Község Polgánnesteréhez címzett,

Jakabszállási Polgármesteri Hivatalba benyújtandó — illetékmentes észrevételt tehet.

Jakabszállás

bölcsődevezető
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6. számú melléklet

ÉRTESÍTÉS

Értesítem, hogy nevű gyermeke bölcsődei elhelyezését

nem áll módomban biztosítani,

mivel a Jakabszállási Bölcsőde ellátási területe Jakabszállás község közigazgatási
területére terjed ki.

Amennyíben dőntésemmel nem ért egyet, úgy jelen levelem kézhezvételétől

szám ított 8 napon belül — Jakabszállás Község Polgármesteréhez címzett,

Jakabszállási Polgármesteri Hivatalba benyújtandó — illetékmentes észrevételt tehet.

Jakabszállás

bölcsődevezetö

)
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Jakabszállás Község Polgármestere
Jakabszállás, Petöfi S. u. 14. 76/58-8O0. : 76/581-802. ehivataj(ajakabszajlaq.hu

ELŐTERJESZTÉS
Jakabszállás Község Önkormányzat

Képviselő-testülete 2013.június 27-i rendkívüli ülésére

Tárv: Helvécia és Mibotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás további
működtetése. jogi személyiségű társulássá való átalakítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (továbbiakban
Mötv.). IV. fejezete rendelkezik az önkormányzatok társulásának szabályairól. Az Mőtv. 144.
(3) bekezdése és 157. a) és c) pontja alapján 2013. január I. napjától hatályát vesztette a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény.

A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás az 1997. évi
CXXXV. törvény 9. * alapján jött létre.

Az Mötv. 146. * (1) bekezdése alapján az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati
társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják, és e törvény rendelkezéseinek
megfelelően módosítják. e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.

A négy település társulásában lévő Hetvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Fe]adatellátó Társulás a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás mikrotársulásaként látta el a
szociális alapszolgáltatások közül a családsegitést, házi segitségnyújtást támogató szolgáltatást,
szociális étkeztetést és az idősek nappali ellátását, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatások
közül a gyermekjóléti szolgáltatást. Ezek között vannak kötelező és nem kötelező feladatok is, a
mellékletben részletezettek szerint.

A mikrotársulás már 2005 óta működik. és a központi támogatások folyamatos csökkenése és az
emiatt egyre erőteljesebben jelentkező finanszírozási problémák ellenére is elmondható. hogy a
2012. december 31-ig működő Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretén belül Jól
működött. a szaknai színvonalat a nehézségek ellenére is igyekeztek biztosítani a dolgozók. A
kiegészítő normatíva viszont megszűnt 2013. január 1-töh de a költségvetési törvény
többlettámogatást biztosít, ha az alapszolgáltatásokat társulásban látjuk el.

Az Mötv. differenciált feladanelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A helyi
önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, a jövőben az
önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási
terület mérete) is flgyelembe véve.

Az Mötv. is meghatároz önkormányzatok részére kötelező feladatokat, de nem az összes feladatot



tartalmazza, hiszen más ágazati jogszabályok is előírhatnak kötelező feladatokat.
Az Mötv. 13. (1) bekezdése ‚3 helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen” felsorolás 8. pontjában tartalmazza
a szociális. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat és ellátásokat.

Magyarország Alaptönrénye szerint: „a helyi önkormányzat helyi közügyek intézése körében
törvény keretei között szabadon társulhat más helyi önkormányzattal...”, illetve „törvény
elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását”.

Az Mötv. IV. fejezete rendelkezik a helyi önkormányzatok társulásairól. A társulásokra
vonatkozó rendelkezések 2013. január 1. napjával léptek hatályba.
A helyi önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel meghozott
döntése alapján, írásbeli megállapodásban hozhatnak létre társulást egy vagy több őnkormányzati
feladat- és hatáskör valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatásköre
hatékonyabb, célszerűbb ellátására. Az Így létrejövő társulás csak jogi személyiségű lehet, és
saját vagyonnal rendelkezhet. A működési költségekhez a társulás tagjai lakosságszámuk
arányában járulnak hozzá, de a társulási megállapodásban ettől eltérően is rendelkezhetnek. A
társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény
vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A társuláshoz való csatlakozásról és a
kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített
többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.
Nincs előírva, hogy egy társulásnak hány feladatot és mekkora lefedettséggel kell ellátnia, akár
egy feladatra is létrehozható társulás. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-
testületei által delegált tagok alkotják, tehát a képviselő személye nem automatikusan a
polgármester.

Mindezek értelmében lehetőségünk nyílik:
• a Társulás felülvizsgálatára. ésjogi személyiségű társulások létrehozatalára,
• vagy 2013. június 30. napjával a Társulás megszűntetésére

Ebben az évben az intézmény működéséhez szükséges bevételeket 90 068 e Ft összegben, a
kiadásokat 90 068 e Ft összegben ten’eztük.
A bevételek nagymértékű csökkenése és a kiadások kismértékű emelkedése miatt az
önkormányzatok hozzájárulása mellyel a 2013. évi költségvetést tervezni tudtuk 19.391 e Ft.
A Melvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ által ellátandó támogató szolgáltatás
végzésére elnyeri pályázat alapján a 2013 évre megállapított működési támogatás összege
8.38 1.500 Ft.

A gyermekjóléti szolgálat és családsegités feladataira az alaptámogatás mellé társulási
kiegészítést is kaptunk, mely mindkét feladat tekintetében 4.246.500 Ft.

A Költségvetési törvény 2. számú mellékletének 3. c)-d), D pontjai alapján amennyiben a
szociális étkeztetés feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társulás
gondoskodik, Úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.
Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő
- társulás gondoskodik, úgy az ellátottak utána fajlagos összeg 130%-a igényelhető.
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Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő
- társulás gondoskodik, Úgy az ellátonak után a fajlagos összeg 150%-a igénvelhető.

A támogató szolgálat esetében a űnanszirozási megállapodás 2014. december 31. napjával jár le.
A flnanszírozási megállapodást a fenntartó 90 napos felmondási határidővel indokolás nélkül
felmondhatja. Felmondásnak minősül továbbá, hogy ha a fenntartó nem fogadja el a következő
évre biztosítandó feladatmutatót. Ebben a hónapban lehetőség van a mutatószám módosítására.

A mellékletből egyértelműen megállapítható, hogy az Önkormányzatok esetében minden
szociális feladat biztosítása kötelező — a támogató szolgálat kivételével, melyet külön
finanszírozási megállapodás alapján, pályázati forma keretében látunk cl. illetve Jakabszállás
esetében az idősek nappali ellátása.

A Társulási Tanács egyhangúlag támogatta, hogyjogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulást hozzanak létre a társult önkormányzatok 2013. július 1-től, ha a társielepülések
képviselő-testületi határozatukban vállalják a flnanszírozással kapcsolatos költségeket.

Fentiekre tekintettel elkészítettük a Társulási megállapodás módosítását, és az hitézmény Alapító
okiratának módosítását is, melyre az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:

Jakabszállás, 2013.június 20. íoLQAc \
(:Szabó Mi a

polgármester

Határozati javaslat

/2013. (06. 27.) határozat
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Mikrotársulás további
működtetése, jogi személyiségű társulássá alakítása

1. Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helvécia és
Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás társulási
megállapodásának módosításával egyetért, 2013. július 1 -vel jogi személyiségű
társulássá alakítja át.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a módosított
Társulási megállapodás aláírására.

3. A képviselő-testület vállalja a flnanszírozással kapcsolatos költségek
önkormányzatra eső részének megtérítését saját bevételei terhére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013.június 30.

/2013. (06. 27.) határozat
Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítása
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Határozat

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Helvéciai
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratát az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal módosítja, egységes szerkezetbe foglalt Alapító
o]dratát a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat
aláírására.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. június 30.
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2. Számú melléklet

Helvéciai Mikrtotérségi Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. Az intézmény:

neve: Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ

adószáma: 15542360-2-03

g) törzsszáma: 542364

2. Székhelye: 6034 Helvécia, Sport utca 40.
3. Telephelye: 6034 Helvécia, Sport u. 40.

6035 Ballószög, Rákóczi úti 1.
6078 Jakabszállás, Ady Endre u. 5.
6077 Orgovány, Kossuth L. u. 60.

Orgovány, Molnár G. u. 2.

4. Költséitvetési szerv gazdálkodási ioeköre: önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény
gazdálkodási feladatait a Helvéciai Polgármesteri Hivatal (6034 Helvécia. Sport u. 42.),
mint önállóan működő és gazdálkodó szerv látja el

5. Szervezeti forma: integrált, alap és nappali ellátási formák egymásra épűlésével, illetve részben
különálló szervezeti egységekben történő megszervezésével.

6. Joizszabáiyban meehatározott közfeladata: szociális ellátás

7. Szakátzazati besorolása: 889900

Alapítás időpontia: 2005. május 1.
8. Intézmény alapítóia: Ballószög, Helvécia, Jakabszállás és Orgovány községek önkormányzatainak

képviselő-testületei az általuk létrehozott Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulásra (Továbbiakban: Társulás) tekintettel.

9. Intézmény fenntartóia: Az alapító önkormányzatok képviselő-testületei azzal, hogy a fenntartói
jogokat megáLlapodás alapján a Társulás tanácsa gyakorolja.

10. Irányító szerv neve és címe: Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó
Társulás TársuMsi Tanácsa 6034 Helvécia, Sport u. 42.

11. Joállása: Önálló jogi személy
Intézmény működése: Az intézmény vezetőjét az önkormányzati társulási tanács — a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv., illetve végrehajtására kiadott 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet alapján — pályázat útján önálló vezetö munkakörbe nevezi lő.
Munkaviszonyának megszüntetése fegyelmi eljárás megindítása a társulási tanács hatáskörébe, az
evéb munkáltatói jogok gyakorlása társulási tanács elnöke hatáskörébe tartozik.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Ai intézményben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
rendelkezései, a munkavállalókra nézve a Munka Törvénykőnyvéröl szóló 2012. évi I. törvény az
irányadó, illetve az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv (Pl.
megbizásijogviszony) az irányadó.

12. Az intézmény működési területe:
Ballószög, Helvécia, Jakabszállás és Orgovány községek közigazgatási területe.

13. Alapfeladatai telephely szerint:



Helvécia Sport uWa 40.

Gyermekjóléti szolgáltatás [1997. évi XXXI. W 40. ] Helvécia községre kiterjedően,
Támogató szolgáltatás [1993. évi III. tv (Szt.) 65/C. ] Helvécia, BaHószög, Jakabszállás,
Orgován községre kiterjedően.
Étkeztetés [Szt. 62. ] Helvécia községre kiterjedöen.

Házi segítségnyújtás [Szt. 63. ] Helvécia, Ballószög, Jakabszállás, Orgovány községre
kiterjedően

Családsegítés [Szt. 64. ] Helvécia községre kiterjedően.

BallószöQ Rákóczi út 11.

Gyennekjóléti szolgáltatás [1997. évi XXXI. tv 40. ] Ballószög községre kitetjedően,
Családsegítés [ Szt. 64. ] Ballószög községre kiterjedően.
Étkeztetés [Szt. 62. ] Ballószög községre kiterjedően,

Jakabszállás Ady E. u. 5.

20 férőhelyes idősek nappali ellátása [Szt. 65/F. .] Jakabszállás, Helvécia, Ballószög,
Orgovány községre kiterjedően.
Családsegítés [ Szt. 64. ] Jakabszállás község közigazgatási területére
kiterjedöen
Gyermekjóléti szolgáltatás [1997. évi XXXI. tv. 40. ] Jakabszállás község
közigazgatási területére

Étkeztetés [Sn 62. ] Jakabszállás községre kiterjedően

Or2ovánv Kossuth L. u. 60.

Családsegités [ Szt. 64. ] Orgovány községre kiterjedöen,

Gyermekjóléti szolgáltatás [1997. évi XXXI. tv 40. j Orgovány községre kitezjedöen,

Étkeztetés [Szt. 62. ] Orgovány községre kiterjedően.
Orovány. Molnár G. u. 2.

14. Alaptevékenvsé2e. szakfeladata:

88101 Idősek narrnali ellátása
A nappali ellátást biztosító intézményben az ellátást igénybevevök részére szociális,
egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító közösségi ellátások
szervezése:

- Etkeztetés.
- Szükség szerint az egészségügyi alapeLlátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás

segítése.
- Mentális gondozás.
- Hivatalos ügyek intézésének segitése.
- Szabadidős programok szervezése.
- Eletvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
- Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének. szervezésének segítése.

889201 Gvermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgálata gyermekek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a gyermek
testi és lelki egészségének, jólétének, családban történő nevelésének elösegitését, a
veszélyeztetés megelőzését célozza.

$89921 Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről való gondoskodás, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

889922 Házi segítséanyújtás
Házi segítségnyújtás keretében gondoskodás:



- időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és
róluk nem gondoskodnak,

- egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak,

- pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekröl, valamint szenvedélybetegekről. akik
állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik eflátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.

889924 Családsegités

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krizishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok sámán az ilyen helyzethez vezető okok megelözése. a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

889925 Támogató szolgáltatás

A fogyatékos személyek érdekében végzett, lakókömvezetükben tönénö ellátás. a lakáson kívüli
közszolgáltatások elérésének segítése. valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a
lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

15. Feladatellátását szolgáló vagyon:
A költségvetési szerv vezetője (intézményvezető) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.
alapján Helvécia Község Onkormányzatának éves költségvetési rendeleteibe és zárszámadásába
beépített, és a társulási tanács által elfogadott költségvetésében és zárszámadásában meghatározottak
szerint köteles eljárni.

16. A költségvetési szerv vezetője Felelős a költségvetési szerv használatába átadott alább felsorolt
önkormányzati ingatlanvagyon rendeltetésszerü igénybevételéért:

- Helvécia Sport u. 40. szám alatti ingatlanon lévő főépület,
- Ballószőg Rákóczi út 11. szám alatti Faluház szociális alapszolgáltatásokra rendelkezésre

bocsátott épületrésze,
- Jakabszállás Ady Endre utca 5. szám alatti épület,
- Orgovány, Kossuth L. u. 60., Molnár G. u. 2.szám alatti őnkormányzati ingatlanok.

A ten’ezésben, költségvetési beszámolásban és könyvviteli elszámolásban a Helvéciai
Polgármesteri Hivatal útján a felügyeleti szerv által meghatározott módon vesz részt.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az alapító önkormányzatok képviselő-testületei az
alábbi határozataival hagyták jóvá, valamint az alapító okirat aláírásával a polgármestereket
felhatalmazták.

Önkormányzat meanevezése
Ballószög Község KT /20l3.(
Helvécia Nagyközség KT /20l3.(
Jakabszállás KözségKT 2013.(.......)

OrgováiiyKözségKT /2013.( )

Helvécia, 2013.június

Ballószög Község Önkormányzata Helvécia Nagyközség Önkormányzata
képviseletében képviseletében



(:Katona Imre:) (:Balogh Károly:)
polgármester polgármester

Jakabszállás Község Önkormányzata Orgovány Község Önkormányzata
képviseletében képviseletében

(:Szabó Mihály:) (:dr. Lóczi Boglárka:)
polgármester polgármester


