
Jakabszállás Község Onkormányzata

Képviselő-testülete

ülésének

jegyzőkönyve

11/2014. május26.



Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 26-
án 16.00 órakor megtartott üléséről.

Az ülés helye: Poigármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Cigányné Pál Terézia, Dolog Ernő, Konfár
János, Tánczos László képviselők és Szabó Mihály polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyvvezető: Hegedűs Gáborné.

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 6 fő
képviselő van jelen, Igy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Hegedűs Gábornét javasolja, akit a testület egyhangúlag
elfogad.

Szabó Mihály Javasolja Új napirendi pontként felvenni az alábbiakat:

• Csík Imre Jakabszállás, II. körzet tanya 168. sz. alatti lakos kérelme.

• A Bács-Kiskun Megye) Kormányhivatal BKB/001/3836-1/2014. számú - a
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés
odaitélésének közbeszerzési jogi szempontú részletszabályai tárgyában -

megküldött szakmai segítségnyújtása.

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

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képviselő-testületnek a
meghívóban szereplő napirendet — a kiegészítéssel együtt - tárgyalásra.

Napirendi pontok:

1. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás
finanszírozási szerződése.

Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás
társulási megállapodásának módosítása.

Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3. Tájékoztató a 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról.

Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.
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4. Csík Imre Jakabszállás, II. körzet tanya 168. sz. alatti lakos kérelme.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB100113836-1/2014. számú - a
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés
odaítélésének közbeszerzési jogi szempontú részletszabályai tárgyában -

megküldött szakmai segítségnyújtása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

6. Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály ismerteti a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulás finanszírozási szerződéséről szóló előterjesztést.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3012014. (V. 26.) határozata
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
FeladateUátó Társulás finanszírozási szerződése.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjáléti
Feladatellátó Társulás finanszírozási megállapodásával
egyetért, felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a társult
önkormányzatokkal kötendő megállapodások aláírására.
Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidő: azonnal

2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(az előterjesztés mellékelve)

Szabó Mihály ismerteti a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló
előterjesztést.

Hozzászólás nem volt.
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A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3112014. (V. 263 határozata
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módositása.

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjáléti
Feladatellátá Társulás társulási megállapodásának
módosításával egyetért, azt elfogadja a határozat melléklete
szerint.

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

Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidő: azonnal

3. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(az előterjesztés mellékelve)

Szabó Mihály átadja a szót Hegedűs Gábornénak.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről szóló tájékoztatót írásban megkapták a testület tagjai, szóbeli
kiegészitést nem tesz.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3212014. (V. 26.) határozata
Tájékoztató a 2013. évben végzett gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a tájékoztatót a 2013. évben végzett
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
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4. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(az előterjesztés mellékelve)

Szabó Mihály ismerteti Csík Imre Jakabszállás, II. körzet tanya 168. sz. alatti lakos
kérelmére vonatkozó előterjesztést.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3312014. (V. 26.) határozata
Csík Imre Jakabszállás, II. körzet tanya 168. sz.
alatti lakos kérelme.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Csík Imre 6078 Jakabszállás, II. körzet tanya
168. szám alatti lakos kérelmét és az alábbi határozatot
hozta:

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Csík Imre a
tulajdonában lévő 035/100 és 035/101. hrsz-ú
ingatlanokon munkahelyteremtö beruházást hajtson végre.
E cél elérése érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 035/97. hrsz-ú
önkormányzati Út kiszélesítésre kerüljön akként, hogy az
önkormányzat részére magántulajdonú területből Út
céljára történő térítésmentes területátadásra kerüljön sor.

Az önkormányzat a fenti beruházást elviekben támogatja,
de a kialakitással kapcsolatban felmerülő összes költség
Csík Imre Jakabszállás, II. körzet tanya 168. sz. alatti
lakost terheli.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2014. május 30.

5. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(az előterjesztés mellékelve)

Szabó Mihály ismerteti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/3836-
1/2014. számú - a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
szerződés odaitélésének közbeszerzési jogi szempontú részletszabályai tárgyában -

megküldött szakmai segítségnyújtása tárgyú előterjesztést.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3412014. (V. 26.) határozata
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB100113836-1/2014.
számú - a háztartási szennyvíz begyüjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés odaitélésének közbeszerzési jogi
szempontú részletszabályai tárgyában - megküldött szakmai
segítség nyújtása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
BKB/001 /3836-1/2014. számú szakmai iránymutatását és
a következő döntést hozta:

A Képviselő-testület Úgy ítéli meg, hogy Jakabszállás
Községben a szennyvíz begyűjtésének szolgáltatási
értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.

A Képviselő-testület felkéri Szabó Mihály polgármestert,
hogy a szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan engedéllyel
rendelkező vállalkozáktál három árajánlatot kérjen a
településre vonatkozóan.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2014. június 30.

Bejelentés:

Bejelentés nem volt.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály megköszöni a megjelenést és
zárt testületi ülést rendel el.

Kmft.
f q r

Szabó Miha Hegedus Caborne
polgármester \ J címzetes főjegyző

jS



Jakabszállás Község Polgármestere
1’ 6078. Jakabszállás, Petőf SáMor u. 14.

76/58l-800. Fax: 76/581-802
0620/3934-031I

e-mail: hivatal®jakabszallas.hu

9WEQYÍÍÍJÓ
Jakabszállás Kőzség Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. május 26-án (hétfőn) 16, 00 órai kezdettel
képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal

tanácskozó termében, melyre meghivom.

Napirendi pontok:

1. Helvécia és Mikrotérsége Szociális ás Gyermekjóléti Feladateflátó Társulás finanszírozási
szerződése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2. Heh’écia ás Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás társulási
megáHapodásának módosítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3. Tájékoztató a 2013. évben végzett gyermekjóléti ás gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes főjegyző.

4. Jakabszállás Község Jó tanuló spodolója díj odaitélése.
Előadó: Dolog Ernő AMK Igazgató.

5. Egyéb bejelentések, interpellációk

Jakabszállás, 2014. május 21.

pb[gármester





Kézbesítési ív

A 2014.május 26-aj képviselő-testületi ülésre.

Név Átvétel időpontja Aláírás
Bukovszki Sándomé Q’°”• -p5#L% iaJ.t—. ‚-

Cigányné Pál Terézia i-c / t
Dolog Ernő L 2c2Aa5’fl hbn:i’ -j

Kocsis István D 44..
Konfár János T 21L14 MÁJ 22.

Tánczos László Q.» Ik OS .. L
Szabó Mihály Lb1 MÁJ 22.

Jakabszállás, 2014. május 22.



JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. május 26-án 16.30 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

L.J

MEGHÍVOTTAK:

..

..

8. Hegedűs Gáborné címzetes föjegyző

9. ..Y?12L l.Yrt

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. május 26-aj ülésének
2. napirendi pontjához

Tárwv: Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóíéti Feladatellátó Társulás
finanszírozási szenődése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás 2005 óta
működik Helvécia székhellyel, mely 2013. július 1-től jogi személyiségű társulássá alakult át.
Az Mötv. és a társulási megállapodás alapján a munkaszervezeti feladatokat a Helvéciai
Polgármesteri Hivatal látja el, Így többek között a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat is.
A társulás és az intézmény működése kapcsán elmondható, hogy az állami normatíva és a
kiegészítő támogatások, továbbá a saját bevételek nem fedezik a kiadásokat, így a
társönkormányzatoknak hozzá kell járulni saját forrásból a működéshez. Eddig
önkormányzatunk elölegezte meg a költségeket, melyet az elszámoláskor kiegyenlíteuek a
társönkormányzatok. Célszerű azonban havonta fizetni a hozzájárulást, mivel így nem
megterhelő egyik félnek sem. Ezért elkészítettünk egy megál]apodás tervezetet, melyet a
társulás tagjai részére elfogadásra megküldtünk. Ballószög község 400 ezer Fthó,
Jakabszállás község 500 ezer Ft/hó, Orgovány nagyközség 900 ezer Ft/hó összeget fizetne
előlegként.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a finanszírozási megállapodást
elfogadni, melyre az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:

Jakabszállás. 2014. május 15.

i\

; polgármesteri)

Jakabszállás Község Polgármestere
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031

e-mail: hivataljakabszallas.hu



Határozati javaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
../2014. (V. 26.) határozata
Helvécia és Mikrotérsége Szociális ás Gyermekjóléti Feladatellátó
Társulás %nanszírozási megállapodása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Helvécia ás Mikrotérsége Szociális ás Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulás flnanszírozási megállapodásával egyetért,
felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a társuJt
önkormányzatokkal kötendő megállapodások aláírására.
Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidő: azonnal



FINANSZÍROZÁSI
MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Helvécia Nagyközség Önkormányzata (adószám: 15724564-2-03,
törzsszám: 724562, képviseli Balogh Károly polgármester) 6034 Helvécia, Sport u. 42. — a
továbbiakban székbely önkormányzat,
másrészt Jakabszállás Község Onkormányzata (adószám törzsszám képviseli
Szabó Mihály polgármester), mint társult fél (továbbiakban: társult fél) között (továbbiakban:
Felek), az alábbi feltételek szerint:

1. Felek 2006. december 6. napjától határozatlan idejű Társulási megállapodást kötöttek
egymással szociális alapszolgáltatások közös fenntartására, melynek alapján létrejött a
Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ elnevezésű intézmény, négy
telephellyel.

2. A társulási megállapodás IV/5. pontja értelmében a társuláshoz tartozó települési
önkormányzatok vállalják, hogy a feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások fedezetét a
éves költségvetési rendeleteikben szerepeltetik, és az őket terhelő hozzájárulást egyenlő
részletekben, havonta, minden hónap 5. napjáig előre a székhely önkormányzat
11 732002-1533 7771 számú költségvetési elszámolási számlájára megfizetik.

3. Társult fél kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátási kötelezettsége területén működő
telephelyek működési költségének mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
normatív állami hozzájáruláson és kiegészítő állami hozzájáruláson felüli részét viseli. és
az egy hónapra eső összegét 2. pontban foglaltak szerint megfizeti.

4. Felek megállapodnak abban, hogy társult fél 2014. évben 500.000 Ft! hó összeget fizet a
2. pontban meghatározottak szerint. Amennyiben az igy befizetett összeg nem fedezi a
tényleges kiadásokat, ügy az éves beszámoló alapján 15 napon belül a különbözetet
megtéríti a székhely önkormányzat részére, azzal a feltétellel, ha a további fedezet
szükségességéről a székhely önkormányzat a társult felet írásban tájékoztatja, és a társult
fél a pénzügyi kötelezettségvállalásról haladéktalanul, de legkésőbb 5napon belül dönt.”.

5. A személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének következtében kieső intézményi
bevételt a társult önkormányzatok megtérítik a székbely önkormányzat részére, figyelemmel
a Társulási megállapodás IV. 5. pontjára, legkésőbb az elszámolás kézhezvételét követő 30
napon belűl, figyelemmel a Társulási megállapodás II. 4!c) pontjára.

6. A székhely önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás szerinti
hozzájárulással az éves beszámoló alkalmával tájékoztatást ad.

7. felek megállapodnak, hogy pályázati forrás igénybevétele esetén az önerő biztosítása azon
önkormányzat kötelezettsége, amely ellátási területén a tervezett és pályázott beruházás
megvalósul.



8. A Felek rögzítik, hogy amennyiben az intézmény finanszírozása más módon nem
biztosítható, Úgy hitelfelvétel útján is biztosítják az intézmény működéséhez szükséges
saját erőt.

9. Abban az esetben. amennyiben a gazdálkodási év során merül fel az adott telephely
mindenkori éves költségvetésében nem tervezett rendkívüli kiadás (dologi és/vagy
személyi), Úgy ennek költségviselése azt az önkormányzatot terheli, amelynek ellátási
kötelezettsége területén az a telephely működik, ahol a rendkívüli kiadás keletkezett.

10. Az Intézmény gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.

Ii. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint aszociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi UI. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvröl
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit ke]l alkalmazni.

12. Jelen megállapodást 2014. január 1. napjától kell alkalmazni, ha a megállapodás egyes
pontjai másként nem szólnak.

Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, határozatukkal
elfogadták, és felhatalmazták képviselőiket annak aláírására.

Helvécia, 2014

Szabó Mihály Balogh Károly
Polgármester polgármester
Jakabszállás Község Onkormányzat Helvécia Nagyközség Önkormányzat



Jakabszállás Község Polgármestere

______

6078 Jakabszállás. Petőű Sándor u. 14.
I ‘76/581-800. Fax: 76/581-802

-

0620/3234-031
e mail. hivatal@jakabszallas.hu

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. május 26-aj ülésének
2. napirendi pontjához

Tárwv: Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gvermekjóléti Feladatellátó Társulás társulási
megállapodásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás 2005 óta
működik, 2013.július 1-töljogi személyiségű társulássá alakult át.
A Társulási megállapodás módosítását többek között megalapozza, hogy a Társulási Tanácsra
a képviselő-testület működésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, így évente
minimum hat ülést kell tartani. A társulás tagjai közötti vitás kérdések eldöntésére pedig a
közigazgatási és munkaügyi bíróság jogosult. Az orgoványi telephelyek közül törlésre kerül a
megszűnt telephely. továbbá átvezetésre kerül Orgovány esetében a nagyközségi cím. Az
önkormányzatok hozzájárulásának megfizetésére a havi rendszerességet javasolták a Társulási
Tanács tagjai az idei költségvetés elfogadásakor. igy eimek megfelelően módosításra került a
korábbi negyedéves ütemezés. A jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés céljából
törlésre kerül a gesztor önkormányzat rendeletére való utalás a költségvetés kapcsán, továbbá
bizonyos szövegpontosításokat is átvezettünk. A lakosságszám a 2014. január 1. állapot
szerint került feltüntetésre.
Módosításra kerülne a tagokat megillető szavazatszám is, mivel ez korábban a
lakosságszámhoz igazodott (20-24-24-32). Javasoljuk az egy tag-egy szavazati arányt
elfogadni.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a társulási megállapodás módosítását
elfogadni, melyre az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:

Jakabszállás. 2014. május 15.

polgármester



Határozati javaslat:

Jakabszállás Kőzsé Önkormányzata Képviselő-testülete
....12014. (V. 26.) határozata
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekj óléti Feladatellátó
Társulás társulási megállapodásnak módosítása

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának
módosításával egyetért, azt elfogadja a határozat melléklete
szerint.

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

Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidő: azonnal



RELVÉCIA ÉS MHCROTÉRSÉGE
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELABATELLÁTÓ

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(egységes szerkezetbe foglalva)

E megállapodásban foglalt települési önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CUQQUX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. -

ában foglalt felhatalmazással élve, a MöW. 13. (1) bekezdés 8. pontja, a szociális
igazgatásról és 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 és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi )COU. tön’ény (továbbiakban: Gpt.) 39-40. -aiban
foglalt gyermekjóléti 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 és Gyeimekjóléti Feladatellátó
Társulás

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

3. A társulás lakossá2száma: 14.20 7 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
időtartamraJön létre, 2013. július 1-161 jogi személyiségű társulássá alakul

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

7. A társulás tasái uvflvántartása: A társulás tagjairól, képviseletéröl, a feladatellátásról,
a pénzügyi hozzájánilásról 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 székhely polgármesteri hivatal feladatát képezi.

II. A TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE

I. 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





9

o 65/F (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nappali ellátás megfelelö
szakmai színvonalon történő megvalósítása, továbbá a

o Gyvt. 39-40. -aibaii foglalt gyennekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának,

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

2. A társulási feladat- és hatáskör eflátása:

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 ruházzak át a társulásra, melyekben való döntési jogkör a
Társulási Tanácsot illeti meg;

- a feladatellátásra alapított intézményfermtartói jogköre gyakorlásának ellátása,

- az intézmény irányító szerve jogkörének ellátása,

- az intézmény költségvetésének elfogadása ás módosítása, zárszámadásáxiak
tr;:z:tzk elfogadása. um2iy :zt k5votöcr. zzI±oy nk3rázyz:t !:pvis:l5
•l..-,.....J. —.A— A1.t4t

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

3. A feladateflátás rendszere:

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

a) Az intézmény neve: Helvéciai Milaotérségi Szociális Szolgáltató Központ
b) Székhelye; 6034 Helvécia. Sport utca 40.
c) Telephelye: 6034 Helvécia, Sport u. 40.

6035 Ballószög, Rákóczi úti 1.
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 űt 11.
6078 Jakabszállás. Ady Endre u. 5.

6077 Orgovány, Molnár G. u. 2.
O:;o7ány, Kos:± t. 50.

A társulás egyes feladatainak ellátását - különösen az étkeztetást - feladat-ellátási
szerződés keretében külön szervezet közreműködésével is elláthatja.
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4. Intézményi térítési díjak. személyi térítési díjkedvezménvek:

a) A Társulás által fermtanon intézményben működő szeméyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakrói, a személyi
térítési díjak csökkentéséről, elengedéséről Helvécia Nagyközség Onkormásiyzat
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 28.501- 42.750 Ft: 20%

• házi segítségnyújtás 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
szállításért fizetendő intézményi térítési díj a jogszabálynak megfelelően
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 székhely önkormányzat
részére, figyelemmel a Társulási megállapodás IV 5. pontjára, de legkésőbb az
elszámolás kézhezvételét követő 30 napon belül.

IlL A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE

1. 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 legfőbb, döntéshozó szerveként 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 megállapítja a társulás költségvetését, elfogadja
zárszámadását,
- közreműködik a társulás szociális fejlesztési programjainak tervezésében,
fejlesztésében, elfogadja a szolgáltatástervezési koncepciót
- dönt a társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei
megvalósításához szükséges pályázatok benyújtásáról,
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- gyakorolja az intézményvezetőre vonatkozóan a munkáltatói jogokat (Idnevezés,
felmentés, fegyelmi felelősségre vonás), az egyéb fel nem sorolt mi.mkáltatói jogokat a
társulás elnöke gyakorolja,
- dönt a feladatellátó intézmény alapító okinta, szakmai programja valamint Szervezeti
és müködési szabályzata elfogadásáról, módosításáról

3. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a
megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló
ülést Helvécia Nagyközség Polgármestere hívja össze, a társulási megállapodás
jóváhagyását követő 15 napon belül. Az alakuló ülést Össze kell hívni az önkormányzati
választást követő 15 napon belül is.

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

4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik

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

5. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére,
munkájának segitésére 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 és 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 hat alkalommal, a Társulási Tanács által

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

kézhezvételétől számított 15 napon belül
- a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére,

annak kézhezvételétől 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.

Minősített többség szükséges:

- a társulás elnökének, alelnökének megválasztásáboz,

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

- a hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízás
adásához illetve visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés
Idszabásához,





- zárt ülés elrendeléséhez, az Mötv. 46. (2) c) pontjában meghatározott esetben,

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 az elnükhelyettes írja alá. Távolléte esetén a Társulási
tanács által felhatalmazott tag. 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-testületülcnek 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.

1V. A TÁRSULÁS PÉNZÜGn, KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA

1. A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a feladat folyamatos ellátása során
felmerült, szükséges és indokolt költségek forrásai az éves költségvetési törvényben
meghatározottak szerint ellátotti létszámra igényelhető 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 hozzájárulások összegszerűsége az éves költségvetés során
kerül megállapításra.

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 hozzájámlásokat egyenlő részletekben, havonta, minden hónap 5. napjáig
előre a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára megűzetik.

6. Felek jelen szerződésből keletkező, különösen a IV 3., 5. pontban meghatározott fizetési
kötelezettség teljesítését magukra nézve kötelezőnek elismerik. Megállapodiak, hogy a
társult önkormányzatok egyetértésével megállapított, IV 5. 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
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Gesztor részére. a számlavezető pénzintézetüknek adott felhatalmazó levél aláírásával
teljesítik.

7. A társulás által fenntartott intézmény költségvetését és zárszámadását a Társulati Tanács
az önkormányzati költségvetés, illetve elfogadási rendjéhez igazodva fogadja el.

8. A társulás tagjai az 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 székhely önkormányzat
is gondoskodhat erről.

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

V. A TÁRSULÁS, TAGSÁGI JOGWSZONY 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 hal 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 kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt
kötelezettségeinek ismételt felhívásra 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 — enyre csökken,
- a bíróság jogerős döntése alapján,
- a törvény erejénél fogva;

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

6. A társulás tagjai a valamely tag felmondásakor, és a társulás megszűnésekor kötelesek
egymással elszámolni. A megszünéskor 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,
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Úgy a kiváló önkormányzat(ok) köteles(ek) a Idválással összefüggésben felmerült
többietköltséget (p1. foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
többietkiadások) a társulásnak megtéríteni.

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 tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy
- ajelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás
viselését, teljesítését vállalja.
Erről határozati kivonat megküldésével a székhely önkormányzat polgármesterét értesíteni
kell.

2. A Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkomiányzatairól szóló 2011. évi CLX)OOX. törvény, az államhánartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 3 I.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók

3. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megáflapodásból 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 Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
illetékességét kötik ki.

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

Helvécia, 2014

Ballószög Község Önkormányzata Helvécia Nagyközség Önkormányzata
képviseletében képviseletében

Katona Imre Balogb Károly
polgármester polgármester

Jakabszállás Község Önkormányzata Orgovány Nagyközség Önkormányzata
képviseletében képviseletében

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

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

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

számú határozataikban jóváhagyták,
rendelkezésként fogadták el.

Helvécia. 2014

az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelezö

Turupuliné dr. Polyák Katalin

jegyző

Melléklet

RELVÉCIA ÉS MIKROTÉRSÉGE
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADA

TÁRSULÁS TAGJAI
TELLÁTÓ

1 Lakosság
Ünkormány2at Cím szám (fő)

2014.
Ballószög Község

6035 Ballószög, Rákóczi út 15. 3 445Onkormányzata
Helvécia Nagyközség

6034 Helvécia, Sport u. 42. 4 642Önkormányzata
Jakabszállás Község 6078 Jakabszállás, Petöfi S. u.

2 725Önkormányzata 14.

Orgovány Nagyközség 6077 Orgovány, Molnár G .u.
395Önkormányzata

2.



Előterjesztés
a 2013. évi gyermekjóléti és gvermckvédelmi feladatok ellátásáról,

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 26-án tartandó ülésére.

Tár2y: Tájékoztató a 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feJadatok ellátásáról.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. . (6)
bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
évente átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal.

Gyermekvédelmi feladatok

Településünk állandó lakosainak száma: 2736 fő, ebből 516 fő kiskorú.

2013. január 1-vel megalakultak a járási hivatalok. Ezen időponttól kezdve a jegyzői gyámhatósági
feladatok a Kecskeméti Járási Hivatal Járási Gyámhivatala feladat- és hatáskörébe kerültek át.
Fentieket figyelembe véve 2013. január I -jétől a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és
hatásköre:

- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- Megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált

gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,
- a törvényven előírt feltételek esetén megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli
ellátását

- megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,
- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe uta]t egyéb gyermekvédelmi és

gyámügyi feladatokat.

Társhatóságok, bíróságok kérésére gyámsági, gondnoksági, gyermek elhelyezési ügyekben 12 családnál
kellett kömyezettanulmányt készíteni.

A gyermekek védelmét szolgálja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja amuk igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján
- jogosult a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben

(továbbiakban:Gyvt.) meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- természetbeni támogatásnak
- más jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek (p1. tankönyvtámogatás, kollégiumi díj)
az igénybevételére.

Települési önkormányzat jegyzője egy év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát amennyiben

a) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (a nyugdjjminimum 18.5O0.-Ft,, feltéve, hegy a vagyoni
helyzet vizsgálata során az egy före jutó vagyon értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének hetvenszeresét.

b) családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át nem
haladhatja meg, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy nagykorúvá vált gyermek tanulmányokat



folytat és megfelel a Gyvt. 20. (3)-(4) bekezdésében foglalt feltételeknek. (A vaoni helyzet
vizsgálata a,) pontban leírtakkal eezőek,).

Tavaly átlagosan 83 család 161 kiskorú gyermeke és 5 fiatal felnőtt tagja részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben.
A 83 család közül egy gyermekes családok száma 36, két gyermekes családok száma 22, három
gyermekes családok száma 17, négy vagy üt gyermekes családok száma 7, hat vagy amál többgvermekes
családok száma 1.
A támogatott családok közül 34 kérelmező egyedülálló szülő.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 166 gyermek családjában az egy főre jutó
családi jövedelem:

Nyugdijminimum
NyugdíjminimumotNyugdijminimum

fele, illetve annál több, de a
eléri, illetve meghaladjafelét nem éri el

nyugdíjminimumot nem érlel
Ii 4 gyermek 54 gyermek 108 gyermek

Azon gyermekeknek akiknek tárgyév augusztus 1-jén és november l-jén rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága fermáll a települési önkormányzat jegyzője tárgyév augusztus illetve
november hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, nházat. valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
2013. évben a kiosztott Erzsébet utalvány értéke 1 925 600,-Ft.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául
kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban,
korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balenmüvészeti életjáradékban, átmeneti
bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy
olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozik.
A pénzbeli támogatás havi összege — gvermekcnként - az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22 %-a.
2013. é’ben kettő családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozó kérelmezte az ellátás megállapítását.
Az érintett három gyermek részére 94.050,-Ft ellátás kifizetésére került sor.

A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra
való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén illetve tárgyév november l-jén fennáll, a folyósított pénzbeli
ellátás összege mellett augusztus és november hónapban pótlékot folyósít.
A pótlék esetenkénti összege 2013. évben gyennekenként 8400 Forint.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó család
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került.
Tavaly 44 gyermek részére 383.000.- Ft rendkivüli támogatást állapított meg az önkormányzat
A rendkívüli gyennekvédelmi támogatás egyszeri összege — gyermekenként — 2.000,-Ft-nál kevesebb
nem lehet.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetése minden kérelmező részére készpénzben történt.

A rendszeres és rendkívüli támogatás megállapításáról, elutasításáról határozatban kell rendelkezni.
2013. évben kettő kérelmező jövedelmi helyzete miatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti
beadványát el kellett utasítani.

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményében az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
A gyermekek szervezett étkeztetését Jakabszállás Község Onkormányzat irányítása alá tartozó
Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde konyhája biztosítja.





Gyermekétkeztetést havonta átlagosan 259 fó veszi igénybe. Ebből általános iskolás 170 fő, óvodás
gyermek 75 fő. bölcsődés gyermek 14 fő.

Gyermekétkeztetés esetén
a) az óvodás, 1-8. évfolvamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres
gyermekwédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100 %-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a

térítési díj 50 %-át,
c) három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
d) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után a térítési díj 50 %-át kedvezményként kell

biztosítani.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
Fentiekre tekintettel 7 bölcsődés, 35 óvodás és 71 iskolás gyermek ingyenes, 3 bölcsődés, 10 óvodás és
33 iskolás gyermek 50 %-os étkezési térítési díj kedvezményben részesült.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása 13.404.000.-Ft, (étkezés,
tankönyv) az egyéb jogcímen juttatott támogatás 4.176.000,-Ft kiadással járt.

Települési önkormányzat jegyzője amnk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá
gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága fennáll óvodáztatási támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői
eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
2013. évben négy gyermek 70.000,-Ft óvodáztatási támogatásban részesült.

Az óvodáztatási támogatás folyósításnak feltételei 2013. szeptember 1-jétől megváltoztak.
A megváltozott rendelkezéseket azonban csak a 2013. augusztus 31 -ét követően indult óvodáztatási
támogatás megállapítása iránt indult Új ügyekben és a 2014. szeptember 1-jét követően esedékes, további
alkalommal történő folyósítására kell alkalmazni.
2014. szeptember 1-jét követően a települési önkormányzat jegyzője annak a szWönek, vagy
családbafogadó gyámnak folyósítja a további óvodáztatási támogatást akinek gyermeke:

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását ajegyző megállapította.
• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

kormányrendeletben meghatározottak szerinti rendszeresen jár óvodába.

2013. szeptember 1-jétől a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó
rendelkezések is megváltoztak. A Gyvt. 67/A. -a értelmében:

Hátrányos helyzetű avennek: az a rendszeres gyennekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a rendszeres gyennekvédelmi kedvezmény igény]ésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő
mindkét szülő. a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családhafogadó gyám legmagasabb iskolai
végzettsége alapfokú - (a/acsony Iskolai végzeuség, melynek igazolása a kére [mcii megteu önkéntes
nyilatkozartal történik,)

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők
bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta
nyilván a munkaügyi központ - (alacsony foglalkoztatottság. melynek fénnállását az eUáró hatóság
ellenőrzi)



- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges
feltételek - (elégtele;i lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény,)

Halmozottan hátrányos helvzetü Evermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek. aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony
foglalkoztatottság; elégtelen lakókömyezet, lakáskörülmóny) leíialább kettő fennáll.

Tárgyév szeptember 1-jétöl hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítását kérök száma 24 fó.
Megállapított hátrányos helyzetű döntések száma 2 fő.
18 gyermek ügyében a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására került sor.
4 gyermek esetében a fenti körülmények közül egy feltétel sem állt fent, ezért a kérelmük elutasításra
került.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala gyámügyi ellenőrzést tartott
Jakabszállás Község Jegyzői Gyámhatóságánál.
A vizsgálat kiterjedt: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi
CXL. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.l 0.)
Korm. rendelet hatályosulásának ellenőrzésére ajegy2ői gyámhatósági hatáskör gyakorlása során.
A Gyámhivatal az ellenörzése során megállapitona. hogy a jecyzöi gyámhatóság a jogszabályok
változását folyamatosan követte, azok hatályos és pontos alkalmazására flgyelmet fordít, azonban az
egyes ügyek vizsgálata Mapjáxi kisebb eljárási és anyagi Jogi jellegű hiányosságokat tapasztalt.

Jakabszállás, 2014. május 21.

L’ f JAJ
‚ ‘::;j Hegedus Gabome

\ ? t/ Címzetes főjegyző





ÉVES BESZÁMOLÓ
2013

HELVÉcMI MnuWTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA JAKABSZÁLLÁS

A 2vermekjóléti szolgálat célja, feladata:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését. a

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatait évközben, 2013. július 1-vel vettem át.

Így az év második feléröl tudok részletesebben írni beszámolómban. A személyi változást

megelőzően a családsegítő szolgálatban dolgoztam.

Számokban:

2013-ban Jakabszállás összes lakossága 2736 fő, ebből 516 fő volt a kiskorúak száma. Az

elmúlt évben a gondozott gyermekek száma 53 volt (ezek több probléma együttes kezelését

magába foglaló tervszerű családgondozást igényeltek) ebből ai Új esetek száma 14. 2013-ban

lezárásra 10 eset került, védelembe vétel I esetben szűnt meg.

r Ideiglenes
Védelembe Atmeneti nevelt

Nem Kor Alapellátás hatállyal
vett

elhelyezett

0-2éves 1 - - I

Fiú +lány 3-5 éves 7 - - -

6-13 éves 21 2 1 3

14-l7éves 12 4 - 1

Összesen 41 6 1 ) 5



A családgondozói munkát 19 esettel vettem át. ami 31 gyermeket jelent. Júliustól kezdve 4 Új

eset érkezett, ami 14 gyermeket jelent.

A jelzőrendszer tagjai által küldött írásbeli jelzéseken keresztül kerültem kapcsolatba a

családoMcal, ahol az együttműködés önkéntességen alapul. Jelzéseket az iskoláktól, a

védőnőtől, a gyámhivataltól, a mikrotérséghez tartozó gyermekjóléti szolgálatoktól és

állampolgári bejelentésből is kaptam.

A jelzéseket követően felkerestem a családokat. Felajánlottam a szolgálat segítségét, de több

esetben (p1. iskolai hiásyzás) hivatalból cl kellett indulnia a gondozásnak. A

családlátogatáshoz eleinte igénybe vettem a tanyagondnok segítségét Saját autó hiányában. A

későbbiekben ez megoldódott oly módon, hogy sikerült saját autóra szert tennem.

201 3-tól a gyermekek védelembe vételének jegyzői hatásköre megszűnt és ez a feladat

átkerült a Kormányhivatalokhoz. Jakabszállás esetében ezt a feladatot a Bács- Kiskun Megyei

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivata] Járási Gyámhivatala látja el. Így védelembe vételi

tárgyalás esetén az ügyfeleknek és nekem is be kell utaznom Kecskemétre. Tapasztalataim

szerint ez még nem jelentett problémát egy ügyfélnek sem.

Számomra egyik legnehezebb eset egy családon belüli szexuális bántalmazás, ami 2013-ban

nem zárult le. Jelenleg tart a nyomozás, a gyermek nevelőszülőnél tartózkodik, a szülők

látogatják.

A gondozott családokkal állandó kapcsolatban állok. Figyelemmel lósérem az életüket,

törekszem a segítő kapcsolat kialakítására. Igyekszem információkkal, tanácsokkal ellátni

őket. Segítek a hivatalos ügyintézésben. Leggyakrabban előforduló fő problémák:

magatartási, tanulási zavarok, szülő-szülő, ill szülő- gyermek közti konfliktus,

gyermeknevelési problémák, elhaiiyagolás, bántalmazás.

A jelzőrendszer tagjaival törekszem az együttműködésre. Két alkalommal tartottam

szakmaközi esetmegbeszélést, ami a gyermekjóléti szolgálat kötelező feladatai közé tartozik.

Az iskolai gyermekvédelmi felelős személye 2013 nyarától változott, jelenleg Attrach Andrea

látja el ezeket a feladatokat. Jelzőrendszer tagjai: védőnő, háziorvos, családsegítő szolgálat

munkatársa, bölcsőde vezetője, közoktatási intézmények pedagógusai, rendőr. A szalcmaközi

esetmegbeszélések alkalmával a résztvevőkkel megbeszélésre kerülnek a gyermekeket érintő

problémák, ahol igyekszünk ezekre megoldást találni.

2013-ban továbbra is napi szintű, TAJ alapú adatszolgáltatás működik az NRSZH felé.

Minden gondozott gyermeket elektronikusan is nyilvántartok és naponta jelentem, hogy

igénybe vették a szolgáltatást.



A mindennapi munkánk segítésére, szakmai tapasztalatok gyarapítására, az esetek

átbeszélésére rendszeresen kb. 2 hetente találkoztunk a Mikrotérségben dolgozó

családgondozókkaL Ez számomra kifejezetten jó volt, mivel a többiek már naEyobb

tapasztalattal bírnak nálam, így ezeken az alkalmakon tanultam az eseteikből. Ilyenkor én is

elmondhattam, a tapasztalataimat és kérdezhettem is, ill tanácsot is kaptam.

Ezen kívül szakmai napokon is részt vettünk, ezek Kecskeméten kerültek megrendezésre. A

Kecskeméti Gyermekjóléti Központ szervezésében pedig a Szakértői Bizottság munkájában

nyílt lehetőségünk szétnézni. Végigkalauzoltak minket az épületen, tájékoztattak, hogy

milyen esetekben fordulhatunk hozzájuk.

Az év végén a karácsonyi ünnepség megszervezése volt nagyobb feladat. A Pitypang Óvoda

óvodásai ajándékokat gyűjtöttek már november végétől. Az önkormányzati óvodától olyan

játékokat kaptunk, amiket ők már nem használnak, de még jó állapotban vannak. A bölcsőde

szintén gyűjtött, tőlük főleg ruhákat és plüss állatokat kaptunk. A tavalyi évben tartós

élelmiszert nem gyűjtöttünk.

Szép számmal gyűltek össze az ajándékok, végül 13 család és 23 gyermek részesült a

meglepetésből. A Pitypang óvoda gyerekei egy karácsonyi műsorral is kedveskedtek, miután

mindenki ehetett egy kis péksüteményt (ami a helyi pékség felajánlása volt) és ihatott termelői

tejből készült kakaót is.

Jakabszállás, 2014. május 15.

Csizovszki Dóra
családgondozó



Jakabszállás Községi Önkormányzat
Képviselőtestület részére
6078 Jakabszállás. Pető5 u. 14.

Tisztelt Cím!

Mulirott Csík Imre, 6078 Jakabszállás, II. körzet tanya 168. szám alatti lakos, értékesíteni
kívánom a tulajdonomban álló Jakabszállás 035/100 és 035/101 hrsz-ú ingatlanaimat. A vevő
az ingatlanokon munkahelyteremtő beruházást kíván végrehajtani, amelyhez szükséges az
Önkormányzat tulajdonában álló 035/97 hrsz-ú Út kiszélesítése és a bővítménynek
önkormányzati mlajdonba adása.

Vállalom, hogy a lőszélesítéshez szükséges kb. 3-méter szélességű területet a saját
tulajdonomban álló területekből térítésmentesen az Onkormányzat tulajdonába adom, és az
ezzel járó valamennyi költséget viselem.

Az út tényleges megépítése és fenntartása költségei nem terhelik az Önkormányzatot.

A fentiekhez kérem a képviselőtestület hozzájárulását, támogatását.

Jakabszállás, 2014. május 23.

Tisztelettel:
/

Csík Imre
6078 Jakabszállás, II. körzet tanya 169. szám



BÁcs-KisKuN MEGYEI K0RMÁT’wHIvATAL

ÜgyirMszám: BKB/00113836-l12014 Tárgy: Szakmai segítségnyújtás nem közmüvel
L:gyintüzá: Dr. Kovács Endre Miklós összegyűjtött . háztartási szennyviz

bezvüjtésére vonatkozó közszolgáltatási
szerződés odaitélésének közbeszerzési
jogi szemponti részletszabálvai
tárgyában

Bács-Kiskun Megye Valamennyi Cimzctcs Főjegyzője és Jegyzője
részére

Székbelvén

Tisztelt Cimzetes Főjegvző, Jegyző Asszony/Úr!

A1aarorvzág he/vi önkorrnárn.’zatairó/ szó/ó 2011. évi CLU’L törvény (a továbbiakban: Mötv.)
132. (1) bekezdés k) pontjában biztosított jogkörömben eUárva szakmai segítségnyújtúss2l élek a
nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz hegyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
szerződés odaítélésének közbeszerzési jogi részletszabályainak tárgyában.

I. A jaEszabálvi háttér és a kormányhivatati törvénvessé2i felügyeleti tapasztalatok

1.1. A itgan]álkodásról szó/ó /995. évi LV!]. törvéiiv (a továbbiakban: Vgh’.) 4. (2) bekezdés d)
pontja rögzíti:

‚A települési önkvrmám’zat — a vzgc:dálkvdáíi tevéken vségek. nitiit kö:felodcaok (közszolgó/ratásoki
körében köteles gondoskodni:

cl) arclcsuksLn talalhata azennvwzbtÁote3 nclkuh inzadanok esetében a izcm kozniű%el os’,:ei7yoti
hcktartási szennyvíz hegvűjtésének szervezéséről és elknőrzésóről.

A Vg!v. feni hivatkozott rendelkezésében rögzített feladat-ellátási kötelezettséghez kapcsolódóan -- a
Vgtv. 44/C. * (2) bekezdés alapján — a nem közmúvel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszen’ezésc tárgyában rendeletalkotási
kőtelezettségük áll fenn a telepölési önkormányzatoknak. A Vgtv. 44/C. (2) bekezdés b) pontja
nyomán az is megállapítható, hogy az e tárgkörben megalkotott önkormányzati rendelet kötelező
tartalmi eleme — az alapul fekvő közszolgáltatás céb szakmai ás szervezeti tartalmának
meghatározásán túl — az adott közszolgáltató meelülése:
„A települést önkormánizat kénviselő-teszülete önkonnánizali rendeletben állapítja meg:
L...]
li,) aközszolgóltató rnetrnevezéség, valwnint annak a működési területnek ci határait, wnelyen he/ül a
közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és cc ártalmatlan itás céljából történő
cítaclási helyei,

A Vgtv. 44/F. * (3) bekezdése általános jelleggel rögzíti, hogy Id jogosult a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyüjtésére vonatkozó közszolgáltatás nyújtását végezni:

K:;saLóltatási az végezhet, ciki





-2-

ci) biztosítani tudja a közszolgálrarás személyi és /ári Jéltéieleií. amelyek garantálják ci
közszolgábatás tartás. rendwe,’es és a környezetvédelmi szempomolawk maradéktalanul megfelelő
ellátását,
b,) a végzendő begyűjidsi tevékenységet a hegyűjtés helye szerint Illetékes ví:űgvi hatóságnak
hejelenieue, és a vízügyi hatóság a ievékenvséger nyilvántartásba vet/e,
ej közbeszerzési eljárás vazv — ha a közheszenésekről szó/á lőnénv szerint nem szükséges —_ki/el?) [ás
gjgpjón a települési önkormányzattal közszolxáltatási s erzödést közölt

A Vglv. előző bekezdésben idézett rendelkezéseiból látható, hagy a szaknuií [a) pont], hatósági jb)
pont] szempontokon túl a jogalkotó elvárásokat támaszt a tárgyi közszolgáltatást megalapozó
közszolgáltatási szerződés arra jogosultnak való odaitélésének eljárása tekintetében Is: e szerint
az érintett települési önkormányzatnak flgvelemmcl kell lennie a közheszerzéw%rhl szí) ló 2311. évi
Ci1L tön’ényben (a továbbiakban: Kht) foglalt előirásokra is.

A közbeszerzési szempontoknak való megfelelési kötelezettséget erősítik a I;v. tárgyi végrehajtási
rendeletében foglaltak is. .4 nem közmű’el összewzYlült háztartási szennyvíz bevűjtévé;r vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 45572013. iXI. 29) Kor;,,, rendelet (Vgtv.
vhr.) 6. (1) bekezdése alapján:

A .o:szolga’tazaw zLrződest O_ko:’iezwzcv,_el/clrm rncrtc1ndjj_ ci zzgazdaModawol %zolo
]995. évi LVII lön’ény (á toiáhhiakhap: [‘giv.) 337F (3) bekezdés e,J pontja szerint
.k?azol6ltarávra kijelölael ci települési Önkormányzat lw’pviselő-resrülete köti meg.

A J’gn vhr. idézett előírása aláhúzza. hogy a települési önkormányzat a kapcsolódó
közszolgáltatási szerződést vagy a közbeszerzési eljárás nyenesével vagy pedig — ha ennek
lefolytatása nem indokolt — a közszolgáhatásra ldjelölttel köti meg.

1.2. A kormányhivatal a telepüksi Önkormányzatok által kIterjesztett tesíületi dokumentumok,
úgymint az adott tárgyban eddig megalkotett önkormányzati rendeletek, illen’e a kapcsolódó
jcevzőkönvvek. valamint előterjesztések alapján több esetben megállapította, hogy megjelölhetűek
olyan képviselő-testületek, melyek az alapul fekvő közszolgáltatási szerződés adott
közszolgáltató részére való odaítélésének folyamatában vélelmezhetően nem a Kbt.-bcn
rögzítettek maradéktalan betartása mellen jártak cl.

Kiemelendő, hogy ez a jogilag visszás helyzet — tágabb kontextusba helyezhető — versenyjogi
vetületü anomáliákat i,s felvet.

Figyelemmel a fentiekben foglaltakra. illene a törvényességi felügyeleti eszközök fokozatos
alkalmazására, szakmai segítségnyüjtással élek annak érdekében, hagy a nem kö7nűvel összegyűjtött
háztartási szennyvíz hegyű jtésére vonatkozó közszolgállatás tekintetében a települési Önkormányzatok
képviselő-testületei által megkötendő (vagy már megkötött) köz.szolgáltatási szerződések a Kht
előírásainak — és ezen keresztül a kapcsolódó versenvsiahályoknak — megfeleljenek.

II. A közszolEáltatási szerződés odaítélése

Alapul véve a Vgtv. 44/F. (3) hekezdését és a V’tv. vhr. 6. (1) bekezdését, a nem közmüvel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése vonatkozásában indokait közszolgóltatási
szerződés odaítélésére az alábbi alpontokban részletezett — mind közbeszerzési, mind pedig
versenyjogi szempontból is legitimálható — irányadó jogi alternatívák kínálkoznak a települési
önkormányzatok részére. Aláhúzandó, hogy az alábbiakban résilciezetT Jogi megoldások alkalmazási
lehetőségét elsősorban a Kin, kapcsolódó rendelkezései alapján döntheti cl az érintett települési
önkormányzat mint ajánlatkérő a következőkben kifejtettekre alapitvn.

H.1. A közszolgálta(ási szerződés megkötése versenyeztetési eljárás lefolytatása nyomán

A Kin. 5. -a rögzíti a közbeszerzés ‚jogi fogalmát:



Közhesze,zési eljárást űz ajánlatkérólcént merzhatározotí szervezetek wisszrerhes szerződés megkötése
Ldrnbol kóteksck kfohicztnz rnegadogjgj’u c ertaku bes:crztek n2cralo.3zzcna erdekehen
(kö:beszerzésj.

Föszabály szerint a Kbt. fent hivatkozott szakasza nyomán közbeszerzési eljárást i) ajánlatkérőként
meghatározott szervezetek [a Kl$. 6. * (1) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzatok
ajánlatkérőnek minösülnek]; ii) visszterhes szerzödés megkötése céljából fa tárgyi közszolgáltatás
eflátása visszierhes közszolgáltatási szerződés alapján történik]; ui) megadott tárgyú és értékű
beszerzések fa beszerzés tárgya a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, a
heszerzés mennyisége az adott település infrastrukturális fejlettségéhez kapcsolódik] megvalósítása
érdekében kötelesek lefolytatni. A nevesített törvényi feltételeknek koqjunktiv módon kell fennállniuk
ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges legyen, amennyiben a tervezett
beszerzésnek a Khi. II-IS. -ai alapján megállapított becsült értéke azt indokolja.

A fentiek szerint — abban az esetben, ha a tervezett beszerzés becsült értékéből ez következik — a
nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
ellátásának tárgyában szükséges közszolgáltatúsi szerződést az irányadó Kbt.-beli eljárásrend
(uniús vagy nemzeti) alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen kell megkötni
(odaitélni). E tekintetben hangsúlyozandó, hogy a Ki)!. „általános” szabályaihoz képest a VgIv.
i’hr. „különös” szabályokat állapít meg z egyéb szakmai és hatósági szempontú jogalkotói
elvárások mellett, úgymint i) az alapul fekvö közbeszerzési felhívás és dokumentáció tartalmi
kötöttségeire (2-3.); ii) a lehetséges ajánlatevöre (4. ); ui) a benyújtasidó ajánlat tartalmára (5. *);
iv) a kapcsolódó közbeszerzési eljárás alapján megkötendő közszolgáltatási szerződés tartalmi
elemeire (6-9. ).

Kiemelendő azonban, hogy liii a tervezett beszerzés becsült értéke ezt nem indokolja, ágy az
érintett települési önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltakat kell alapul Venni a
vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésekor. Ezekben az esetekben mindig az adott
települési önkonnányzati beszerzési (nem közbeszerzési) szabályzatának előírásait kell betartrnu.

Előfordul olyan eset is, hogy a beszerzési értékhatád sem éri el a tervezett beszenés becsült
értéke. Ekkor ci tiwtesség!ele;i piaci magatartás ckv a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
L VIL törvény (a továbbiakban: Tpvt) elöirásaira tekintettel indokolt eljárni. Figyelemmel a Tpvt
7. -ában foglalt jogalkotói elvárásra, mely rendelkezés a verseny tisztasága megsédésének tilalmát
rögzíti, e tekintetben a beszerzési gyakorlat az, hogy a települési önkormányzat mint ajánlatkérő
legalább három — jelen esetben az elvárt szakmai ás hatósági kompetenciákkal rendelkező —

ajánlattételre felhívandó gazdálkodó szervezet részére küldi meg az alapul fekvő közszolgáltitás
nyújtására vonatkozó ajáiilati felhívását. A benyújtott ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő
gazdálkodó szervezettel köti meg az érintett települési őnkormányzat a tárgyi közszolgáltatási
szerződést.

Hangsúlyozandó, hogy természetesen az utóbbi kettő esetben is a Vgtv. vhr.-ben rögzített
tartalmi kötöttségek alapul vételével szükséges megkötni a közszolgáltatási szerződést.

11.2. A közszolgáltatási szerződés megkötése „in-house” beszerzési konstrukció alapján

Az Európai Bíróság a Teckal Srl kontra Comune di Vknw, Az/cm/a Gos-Acqua Consorziale (AGAC) di
Reggio Emil/a [C-107/98.; 1999.II.18.; EBHT. 1999., 1-08121. o.] ügyben fogalmazta meg azokat a
feltételeket, amelyek fennállása esetén egy adott szervezet beszerzése „in-house”, azaz „házon
belüli” beszerzésnek minősülhet. Az említett jogesetnek megfelelően a „Teckal-kritériumok”
fennállásáról a következő körülmények fennállása alapján beszélhetünk:

-. ha az ajánlatkérő — jelen esetben a települési önkormányzat — olyan ajánlattevővel köt
szerződést, amely ugyan jogilag tőle elválik, áni az ajánlatkérő a kérdéses személy vagy
szervezet felett olyan ellenőrzést gyakorol, mint amelyet a saját szervei felett
(,‚strukturális függés” kritériuma) és
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— ez a személy vagy szervezet a tevékenységét lényegében az üt fenntartó — gazdaságilag
támogató — ajánlatkérő szenr javára végzi (,‚gazdasági függés” kritériuma).

A íentiekbcn nevesített „Teckal-kritériumokat” a nemzeti Jogalkotó a Kht 9. (1) bekezdés ka)
pontjaként szabályozza:

E törvényi nem kell alkalmazni.’
L...’
k) azokra a tnegáűapodásokra, amelyeket
ka) a 6. 5 (1) bekezdés aJ-d,) pontja szerinti ajánlatkérő és cc egyedüli iulaJdünóhwi lévő gazdálkodó
s:en’ezet köt egymással, amely fejen ci: aJcinlatkérő — rekintenel a közfeladw,
cUatcnai’al vaqv llata%anah rneqjje; ve:evevel ovszefljg,gő feladatara — czvni’eetujjelhgü
feladatok cllaraa; illetően iel;ev Áorű elknőr:cwookkal rendelkezik es kpc agada/,4,4j:enezct
stratégjpj,4/’ainak és tbnfos döntéseinek alapvető befolyásolására. feltéve hagy a s:erződévköíést
követően ci gazdálkodó szervezet adott Üzleti évben elért nettó árhevérelének Jealáhh 80%-a ci:

ggyedüli rat’ ‚‘részénves) ajánlarkérővel kötendő szer:ődcvek (eliesítéséhöl származik,”
Á Kb,. idézett rendelkezése szerint megállapítható. hogy a közvetlen szerzödéskötésnek két Iéltételc

a) a ten’e7stt szolgáltatás megrendelés alapját jelentő szolgáltatás önkormányzati
kózfeladatnak minősül, vagy annak megszervezésével összerúggő feladat ellátására
irányul, továbbá

b) a vonatkozó Kbt.-beli szakaszban foglalt — a települési önkormányzat mint ajánlatkérő és
a gazdálkodó szervezet között fennálló — irányítási, ellenőrzési ás gazdálkodási
kapcsolatnak való megfelelés.

Ad a) Aláhúzva a Vgtv. 4. (2) bekezdés d) pontjáhan foglaltakat, a települési önkormányzat a
vízgazdálkodási tevékenységek mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében köteles
gondoskodni a nem közművel összegyüjtött háztartási szennniz hegyűjtésének szen’ezéséről ás
ellenőnéséről, következésképpen a Jelen szakmai segítségnyújtás alapjául szolgáló feladat
(szolgáltatás) a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladatának minősül.

Ad h) Az rányításra ás ellenőrzésre vonatkozó feltételeket, azaz a ‚.struktunilis függés” kritériumát
a Kb,. ‘. lő. pontja határom meg akként, hoay meghatározó befolyást képes gyakorolni az íz

szen’ezet amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik a másik szervezeteben. jelen
esetben a települési önkormányzat az adott gazdálkodó Szervezet felett: i) a tagok (részvényesek)
s73vazatának többségével társasági vagy tagsági részesedése alapján egyedül rendelkezik; ii)
más tagokkal (résn’ényesekkel) kötött megállapodás alapján Vagy más módon a szavazatok
többségével egyedül rendelkezik; lii) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók,
ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak (Zibbségét
megválassza (kijelölje) vagy vissiahívja.

Az adott gazdálkodó szervezet „gazdasági rúggőségél” számszerűsítye határozza meg a Kbt: ha
annak az adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a az érintett települési
önkormányzattal kötendő szerződések teljesítéséből származik. Ennek mérlegelése azonban
pénzügyi-számviteli kérdés, melynek vizsgálata minden esetben külön-külön Indokolt, Illetve az
érintett szervezetek felelőssége.

A gazdálkodó szervezet érintett települési önkormányzattól való strukturális ás gazdasági
Itiggöségének jogalkotói elvárását erősítik az Mötv. 41. (6)-(S) hekezdései Is:

(6,) 4kcpvzselő-esrulei ci feladarkonhe tarlozo kozzojgakwawkellaíuswa — ‚ogvzabalvhan
mcgharw o:ot/a4,:c un!— Aol/scgvctc3i szen’cr ci palgai ‘ peri endia; uniol cola ton’eiu j:e; iii/s

gazdálkodó szervezetet (ci továbbiakban: gazdálkodó szervezet), zyiot__szcn’ezetetúyegyéh
szervezetet (ci továbbiakban együtt: intézmény) alapirhat, továbbá szerződést köthet lermészeres ésjogi
s:eméflvel tagi’Jogi személyiséggel nem rendelkező szen’ezetteL
L..,]
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(8) Törvény el6%rhaúchozv meghatározott közszolzáltatát kizárólag erre a célra alapított
költségvetési szen’, olyan állani! vagy legalább többsézi önkormányzati tulajdonban dUó,Jogi
személviségtiel rendelkező za:dasáei társasá amelyben az állani vagy az önkormányzat legalább
többségi hefblvásal bír vagy e gxdasági társaság legalább többségi tulajdonában álló és legalább
többségi befolyása alatt álló jogi személyjséggel rendelkező gazdaj4jitársaság vai,w önkormányzati
társulás láthat cL

E ponton hívjuk fel a flgyelrnel továbbá arra, hogy a Kh. idézett szukaszaiban foglaltak fennállása
esetén az „in-bouse” konstrukcióban megkötött szerződések a Kbt 9 (3) bekezdése nyomán

határozott időre. legfeljebb öt évre köthetők:

Az (1) bekezdés k) ponga szerinti szerződések - hu törvény eltérően nem rendelkezik - határozott
idöre, /egfjehh öt évre köthetckAz (1) bekezdés A) pona alkalmazáváhan a szerződések
teücsíréséhöl származik az azok alapján, harmadik személyek részére ieesitet; közszolgáltatós
elknértékc Lv, tekintet nélkül arra. hogy az ellen értéke! az ajánlarkéró vagy a közvzolgúhatást igénybe
vei’ő személyJizeti meg.

Hangsúlyozzuk továbbá a Kbt. 9. (1) bekeniéséhen foglaltakat Is:
„.-L (]) bekezdés kaj és a kb, pontjazhan röriteufelférelekirek a szerződés tejjes időtartama aba fenn
kell dUniulc Amennyiben az (17 bekezdés ka) és ci kb) pontjaihan röziIet! feltételek mér nem állnak
fenn, ajánlatkérő a szerződést olyan hatarídővel jogosult és köteles felmundani, hogy a közfeladat
ellátásáról (közbeszerzési eljárás lefolvzarásáróQ gondoskodni tudjon.

A K. 9. (1) bekezdés ka) pontjában rögzített feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt
fenn kell állniuk ellenkezö esetben a települési önkormányzatnak mint ajánlatkérönek kötelezerisége
felmondani a tárgyi szerzödést, valamint gondoskodni a kapcsolódó közbeszerzési eljárás
letölytatásáról.

Tekintettel arra, hogy az in-house” beszerzések esetén fogalmilag kizárt a versenyeztetés, így
amennyiben a KbÍ.-ben előírt jogszabályi feltételek fennállnak, úgy az arra megfelelő szakmai,
szervezeti és hatósági jogosultságokkal rendelkező gazdálkodó szervezettel megköthető a
tárgybeli (köz)szolgáltaüis megrendelésére irányuló szerződés.

H.3 Kizárólagos jog biztosítása általi közszolgáltatási szerződéskötés

A kormányhivatali törvényességi felügyeleti vizsgálatok során több esetben megállapítást nyert. hagy
vannak olyan települési önkormányzatok, melyek a tárgyi önkormányzati rendeletükben az alapul
fekvő kőzszolgáltatás nyújtása érdekében közvetlenül kijelölték az adott gazdálkodó szervezetet, Pl.
egy magántulajdonban lévó korliitoh felelősségű társaságot. Habár az érintett gazdálkodó szervezelek
rendelkeznek az elvárt szakmai és hatósági jogosultságokkal, az alábbiakban kifejteuek alapján látható
azonban. hogy a közszolgáltatás nyújtására vonatkozó önkormányzati rendeletben történő közvetlen
kijelölés — lényegében ‚Jogi monopólium” létrehozása — verscnyjogi aspeklusból feltehetően aggályos.

A netn közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tekintetében — a kormányhivatali
tapasztalatok nyomán — az abszolút kivételi körben szabályozott Kbt. 9 * (5) bekezdés g) pontja
bir relevanciával, melynek értelmezése különösen indokoltnak mutatkozik a megfelelő
jogalkalmazói gyakorlat elősegítése érdekében:

E törvény szerünjj árán — ha a közheszerzés tárgya szolgáltatás megrendelés — nem kell alkalmazni
a következö esetekben:
g ha a szolgáltatást a 6.jQ bekezdés a,)-c) ponujaiban meghatározott ajánlatkérők valamelyike va
általuk létrehozott rársul?sjogahálv alap/á!? /knnálló kizáró lagosjog alap/ó,; nwjtja;’

Látható. hogy ebben az esetben a települési önkormányzat mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárás
nélkül közvetlenül kijelülheti irt érintett gazdálkodó szervezetet irt adott szolgáltatás nyújtására,
de csak az alábbiakban nevesitett feltételek konjunktív fennállása esetén:

a) az adott beszerzésnek szolgáltatás megrendelésnek kell minősülnie;



b) a tárgyi szolgáltatást a Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott aján!atkérö
valamelyike vagy az általuk létrehozott társulás nyújtja;

c) a szolgáltatás nyújtásának jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján kell
megvalósulnia.

Ad a) A közös közbeszerzési szószedetről (CR1’,.) szóló 2]95!2002/EK európai parlamenti ás tanácsi
rendelet módosiiáscJról ás ci közbeszerzési eljárásokrúf szú/ó 2004!] 7/EX ás 2004,’]8!EK európai
parlanrenü ás tanácsi irányelvnek ci ‘PV,fe/ülvizsgáJata íckintetéhen történő módosításáról szóló
213!2008’EK rendek: [HL L 74,, 2008.03.15.. t-375. o.] nyomán a szennyvizkezeléssel kapcsolatos
szolgáltatások egyes formái (CPV-kód; 90420000-7) a KM. 7. (4) bekezdése szerinti szolgáltatás
megrendelésnek minősülnek.

Ad b) Figyelemmel a kormánvhivatali törvényességi felügyeleti tapasztalatokra, jelen szakmai
segítségnyújtás szempontjából a KM. 6. (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezetek oldaláról
kell megközelíteni az alapul fekvő közszolgáltatús tekintetében lehetséges közvetlen
szerzödéskötés jogi kereteit. A KM. 6. (1) bekezdés c) pontja szerint:

E törvény alkalmazásában ajánlatkérök
f. . j
q ci; ci jpgje,pev szen’czct atnelves koze; dekn c/e nem ipan vaev Át.; eskedctnpjcj,fcqü «yckcnfleg

fo/vwrása céljából hoznak /ét vagy anzelv Ilyen tevékenységet Jár cl. “za V:sLLflQLQbP]1
tan’ tobb vze;,’ezet űz Orwacűleq va,a Korman kulon kulati vam’

együUgen közvetlenül vagy közvetetten meshwároró hefolvái
működését ‚öbbséJ részbczij’va’röhb ilyen szen’ezet (testület) flnanszirozza:

A KM. 6. (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősülnek i) azon jogképes
szervezetek; 1» melyeket közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi tevékenység folytaüsa
céljából hoznak létre, vagy amelyek ilyen tevékenységet látnak cl; lii) ha felettük közvetlenül
Vagy közvetetten a KM. 6. (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérök önállóan vagy
együttesen meghatározó befolyást gyakorolnak, vagy működésüket többségi részben
finanszírozzák

Hangsúlvozandó, hogy ci: építési beruházásra, ci: árubeszerzésre és a szolgdharásnyzjuísra irányuló
közbeszerzési szerződések odaííélési cüárásainak összehangolásáról szóló 2004!] 8!EK európai
parlamenti ás tanácsi irányelv ÍHL L l34 2004.01.30.. 1-240. o.] (a továbbiakban: 2004/18/EK

irányelv) 1. cikk (9) bekezdés második alhekezdése „közjogi intézmény” néven ismeri ezen
szervezeteket. E tekintetben alkalmazott uniós szabályozást implementálta a nemzeti jogalkotó a Kb:
6. (J) bekezdés e) pontjaként. Tekintettel a nevezett jogintézmény uniós Jogi vetületére.
elengedhetetlen rávilágítani — az Európai Bíróság következetes gyakoiiata nyomán Commission v

France [C-237199.: 2001.02 OT.; EBHT. 2001,. 1-939. oj ügyben hozott itéletére. melyben elvi éllel
rögzítette, hogy mindhárom fenti feltételnek együttesen kel] fennállnia a „közjogi intézménnyé”
minősítéshez. A teljesség érdekében utalunk arra, hogy az „in-honse” beszerzésekhez hasonlóan a
„közjogi szervezetek” is csak szolgáltatás megrendeléssel bízhatóak meg közvetlenül. így a. építési
beruházás és áruheszerzés lehetősége kizárt.

Á „közjogi intézmény” — uniós szabályozással összhangban álló — Kb! 6. (1) bekezdés c) pontja

szerinti funkcionális meghatározása alapján e minőség fennállása kapcsán tehát az adott

gazdálkodó szervezet tekintetében i) annak feladatellátúsával összefüggésben tehát azt kell

vizsgálni, hogy közfeladatot lát—c cl, illetve közszolgáltatúst nyújt—e, ii) továbbá azt, hogy felette

az adott települési önkormányzat(ok) mind gazdasági, mind pedig strukturális szempontú

befolyása, felügyelete megvalósul-e (ennek tekintetében hangsúlyo7andóak — a fentebb már idézett

Mön 41. (6)48) bekezdései is).

Alapul véve az előző bekezdésben foglaltakat, megállapítható, hogy a nem kőzművel

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás közszolgáltatási minősége

a Vgrv. 4. (2) bekezdés d) pontja alapján megállapítható. Az érintett települési
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önkormányzatnak az adott gazdálkodó szervezet mint közszolgáltató felett elvárt gazdasági ős

strukturális szempontú befolyása, felügyelete azonban mindig az adott esetben mérlegelendő.

Ad c) A jogszahályon alapuló kizárólagos Jog nyomán történő szolgáltatásnvújtás Jogi kritériuma

kapcsán utalunk arra, hogy ezen kivétel alapja a 200171 8tEK irányelv II. fejezet 3. szakasz (Kizárt
szerzödések) 18. cikke. mely alapján az irányelv nem alkalmazható arra a szolgáltatásnyújtásra

irán3llló közbeszerzési szerzödésre. amelyet egy ajásUatkérő szerv egy másik ajánlatkérö szervnek
vagy ajánlatkérö szervek társulásának ítél oda. olyan kizárólagos jog alapján, amelyet az Európai Unió
Működéséről szóló Szerződéssel összeegyeztethető, kihirdetett törvényi, rcndeleti vagy köiigazsatási
rendelkezés értelmében e szervek élveznek. E szakasz alkalmazása szempontjából lényeges, hogy i) a
szolgáltatásnyújtással megbízott Szervezet egyrészről maga is ajánlatkérőnek minösüljön, másrészről

ii) a szolgáltatást törvényi, rendeleti, vagy kőzigazgatási rendelkezés alapján kizárólagos joggal
nvújtsa.

Látható azonban. hogy a K. 9. (5) bekezdés g) pontjában rögzített kizárólagos jog biztosítása

csakis jogszabálvra alapitva lehetséges.

Az Alaptön’ény T) cikk (2) bekezdése adja a jogszabályi körbe tartozó normatív aktusok taxativ
felsorolását, mely szerint:

„.Jo?szahály ci tön’ény, ci kormányrendelet, q minisztere [nők! rendelet, ci miniszteri rendelet, a Magyar
Nemzeti Bank elnökének rendelete, cc önálló s:abeWvozó íen’ vezetőjének rendelete és űz
Önkormányzati rendele;. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején ás a
köztársasági e/nők szükségál/apa! idején kiadott rendelete.

Az Alap;ön’é;n 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján „A helyi önkormányzat ci he/vi köziigvek

intézése körében törvény keretei között ci,) rendeletet alkot [...J”, illetve a 32. (2) bekezdése szerint

Fe/adatköréhen elján’cz ci he/vi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi

viszonyok rendezésére, illene tön’énvhen kapott felhatalmazás a/ajqán önkormányzati rendelete!

alkot. “ Az A[aptöném’ ezen rendelkezései tehát meghatározzák azt a jogi keretet, melyen belül az

önkormányzatok élhetnek a rendeletalkotás mint normatív szabályozási eszköz alkalmazásának

lehetöségével.

Megállapítható, hogy az önkormányzati rendeletet, mint normatív aktust jogszahályként

definiálja az Alaptön’ény. Ennek nyomán habár az a)-b)-c) pontok együttes fennállása esetén

arra a következtetésre lehet jutni, hogy formálisan adottú válhat a jogi lehetőség a kizárólagos

jog létesítésére önkormányzati rendeletben, e tekintetben kiemelendő azonban, hagy bizonyos

(köz)szolgáltatások lokális alapon létesített kizárólagos jog alapján való odaítélése e’ adott

gazdálkodó szervezet részére úlláspontunk szerint versenvjogi vetületű jogi problematikáktt vet

Fel.

Tekintettel a jelen szakmai segítségnyújtás ezen szabályozási túrgykörének kérdésességére,

hivatalunk a kizárólagos jog önkormányzati rendeletben való létesítésének gyakorlati

megvalósíthatósága érdekében kérelemmel fordul a tárgykörileg illetékes szakminisztériumhoz.

IlL Ősszezés

Ősszegezve az eddigiekben leirtakat látható, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási

szennyvíz begyiijtésére vonatkozó közszolgákatási szerződés odaílélésére az alábbi Jogi eljárási

lehetőségek kínálkoznak a települési önkormányzatok részére.

1) A tervezett közszolgáliatás becsült értékére tekintettel megállapított Kbt-beli eljárásrend

alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás nyomán kerül sor a közszolgáltatóval való

szerződéskötésre. Kiemelendő e tekintetben, hogy természetesen amennyiben a tervezett

beszer2ésnek a becsült értékére figyelemmel nem szükséges közbeszerzési eljárást

lefolytatni, úgy az érintett települési önkormányzat beszerzési (tehát nem közbeszerzési)

szabályzatában foglaltak szerint kel! eljárni. Ha a beszerzési értékbatárt sem éri cl a

tervezett beszerzés becsült értéke, akkor — a TpvL -ben rögzítettek figyelemmel — legalább
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három ajánlat bekérése indokolt a megfelelő szakmai és hatósági kompetenciákkal
rendelkező — az előzetesen kiválasztott ajánlattételre felhivandó — gazdálkodó
szervezetektől, melynek nyomán a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kell megkötni a tárgyi
közszolgáltatási szerződést. (versenyeztetési eljárás)

2) Abban az esetben, ha az érintett települési önkormányzat, valamint az adott gazdálkodó
szervezet relációjában megvalósulnak a Kbt 9. (1) bekezdés ka) pontjában foglaltak faz
adott gazdálkodó szervezet közszolgáltatást nyújt. továbbá a gazdálkodó szervezet mind
gazdasági és mind strukturális szempontból a hivatkozott KhL-beli rendelkezés szerint elvári
módon fligg az adott települési önkormányzattól]. úgy abban az esetben a tárgyi
közszolgáltatási szerződés közvetlenül megköthető. 6,iu-house” ko,zstrukcM,

Ismét alúhúzzuk, hogy a települési önkormányzat mint ajánlatkérő felelőssége mérlegelni a Vgtv.
rhr.-ben rögzített azon „különös” szabályokat, melyek az (adott esetben) irányadó közbeszerzési
eljárás, illetve a megkötendő kőzszolgáltatási szerződés tekintetében fogalmazódnak meg.

habár a Vgtv. 44fF. (3) bekezdés c) pontjának második fordulata és a K. 9 (5) bekezdés g)
pontjáhan rögzítettek fennállása esetén [az adott szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet ‚.közjoai
szervezetnek” minősül: továbbá a Khr. 6. (1) bekezdés a)-c) pontjai alapján meghatározott
ajánlatkérő valamelyike Vagy az általuk létrehozott társulás nyújtja a kőzszolgáhatást jogszabály
szerint fennáll6 kizárólagos jogra alapítvaL közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül az adott
közszolgáltató közvetlen kijelölése által Formálisan sor kerülhetne a szerződéskötésre
‘kizáróloqosjogJ, de hivatalunk álláspontja szerint ez versenyjogi szempontból aggályos lehet.
Erre tekintettel állásfoglalás kéréssel fordulunk az illetékes szaktárcúhoz.

Jelen szakmai segítségnyújtás célja. hogy felhívja a figyelmet a települési önkormányzatoknak — a
nem közmövel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyiijtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés
odaítélése vonatkozásában észlelt —jogilag visszás gyakorlatára, melyen keresztül segítséget nyújtson
az irányadó jogszabályoknak való megfelelés érdekében. Ezek alapján kérem, hogy a lehető
legrövidebb időn belül, elsődlegesen a 1) Vagy 2) pontban foglahaknak megfelelően szíveskedjen
a tárgyi közszolgáltatási szerződés megkötéséröl gondoskodni (és a kapcsolódó rendeletalkotási
kötelezettségének eleget tenni), illetve amennyiben már a szerződéskötésre (Valamint 2

rendeletalkotásra) sor került — és ez szükséges — a jogszabálysértő állapotot megszüntetni,
továbbá a megtett intézkedésekről külön levélben hivatalomat értesíteni. Természetesen az
önkormányzati rendeleten alapuló kizárólagos jog útján történő közvetlen szenödéskötés
tárgyáhan beérkező minisztériumi állúsfoglalásról tájékoztatást fogok adni, illetve az abban
foglaltaknak megfelelően foja hivatalunk a további szükségesnek mutatkozó törvényességi
felügyeleti intézkedéseket megtenni.

Kecskemét, 20N. május 22.

A konnánymeghizott helyen eláró
Dr. Zomhor Attila ..
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