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HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szociális feladatellátás „társulási megállapodás” módosításáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
feladatellátás érdekében létrehozott „társulási megállapodás”-t az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

1.1. Felek a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. 
fejezetében (továbbiakban „Mötv.”) a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 
rendelkezések a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban „Szoc. tv.”) 63. §, 64. §-ban meghatározottak szerinti 
intézményt működtetnek és tartanak fenn közösen az alábbi ellátási körben: 
 

5. A Társulás szervezete és működése 
 
5.1. A Társulás szervei: a Társulási Tanács,a Bizottságok (Pénzügyi és 

Költségvetési Bizottság, eseti bizottság),az elnök és alelnök. 
 

5.2. A Társulás közös döntéshozó szerve a Társulási Tanács.  
 

5.3. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 
tagok alkotják. 

 
5.4. A Társulási Tanács kizárólagos feladata, hatásköre: 

a. a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása, 
b. a költségviselés arányának megállapítása, 
c. a tisztségviselők, bizottságok megválasztása, 
d. A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése, költségvetési 

szerv fenntartói jogának átadás-átvétele. 
e. A Társulás által fenntartott költségvetési szervek – intézmények - vezetői 

álláshelyére pályázati felhívás közzététele, a vezető megbízása, a vezetői 
megbízással egyidejű illetményének megállapítása, megbízásának 
visszavonása, vele szemben fegyelmi eljárás elrendelése, a fegyelmi 
tanács feladatainak ellátása, a fegyelmi büntetés kiszabása.  

f. Intézmény, gazdálkodó szervezet alapítása esetén, – a vonatkozó pénzügyi 
és  ágazati jogszabályokban meghatározott – alapítói, irányítói jogkörben 
hozandó döntések.  

g. A mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott esetekben a 
közös feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, közoktatási 
megállapodás, egyéb polgári jogi szerződés megkötése. 

h.  
5.5. A Társulási Tanács alakuló ülésén mondja ki megalakulását. 



5.5.1. A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács 
elnökét, alelnökét, megválaszthatja bizottságait. 

5.5.2. a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
 

5.6. A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács 
minden tagjának egy szavazata van. 
 

5.7. A Társulást az elnök akadályoztatása esetében az alelnöke - együttes 
akadályoztatás esetén a korelnök – képviseli, és látja el az ülés összehívásával, 
vezetésével kapcsolatos teendőket. 

 
  

5.8. Az ülést össze kell hívni a törvény által meghatározott esetekben azzal, hogy a 
Társulási Tanács évente legalább négy alkalommal ülésezik.  
 

5.9. A Tanács ülését össze kell hívni a Társulás tagjai egynegyedének a Társulás 
bizottságának, továbbá a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ülés 
összehívásának indokát tartalmazó indítványára annak kézhezvételét követő 15 
napon belül az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének 
meghatározásával. 

 
5.10. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több, mint 

felével rendelkező tag jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni.  

 
5.11. Az egyszerű többséget igénylő szavazat elfogadásához legalább annyi tag 

igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak 
felét és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasítja. 

 
5.12. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, 

amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az 
általuk képviselt települések lakosságszámának a felét 

5.13. Minősített többség szükséges: 
a. a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – társulási 

pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás 
meghatározásához, továbbá a társulás költségvetésének elfogadásához, 
módosításához, a zárszámadás elfogadásához, 

b. zárt ülés elrendeléséhez, 
c. a társulás feladat- és hatáskörének ellátására szolgáló költségvetési 

intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, vezetőinek kinevezéséhez, 
intézmény fenntartói jogának átadás-átvételéhez. 

d. a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 
büntetés kiszabása, kizárásról való döntés és  

e. abban az ügyben, amit az SZMSZ meghatároz. 
 

5.14. A Tanács a „Szervezeti és működési szabályzat” elfogadásáról , - annak 
módosításáról - egyhangúlag dönt. Ennek hiányában 30 napon belül megismételt 
ülésén a Társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató 
szavazatával dönt. 



5.14.1. A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt 
szavazással hozza meg. 

 
5.15. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: 

5.15.1. a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára,  
5.15.2. továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 

ügyekben. 
5.15.3. ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni 

és tartani.  
 

5.16. Nincs helye név szerinti szavazásnak: 
5.16.1. bizottság létszáma és összetétele,  
5.16.2. avagy ügyrendi javaslat kérdéseiben.  
 

5.17. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a 5.13.6. pontban meghatározott 
ügyekben. 

5.1.1. A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának 
meghatározásáról a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.  

5.1.2. A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. 
Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a 
Társulási Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg 
lehet ismételni.  

5.1.3. A Tanács ülése nyilvános. 
 

5.18. A Társulási Tanács: 
5.18.1. zárt ülést tart összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 

tárgyalásakor,  valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 
5.18.2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, 

vezetői megbízás adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő 
személyi ügy tárgyalásakor; 

5.18.3. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá 
az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti 
érdekét sértené. 

5.18.4. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat 
ellátó Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében 
meghatározott további személyek lehetnek jelen. 
 

5.19. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel és titkos 
szavazással tagjai sorából elnököt, alelnököt választ. Az elnök személyére a 
Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az alelnök személyére az elnök 
tesz javaslatot. 
 

5.20. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az 
elnök, és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag, mint jegyzőkönyv hitelesítő 
írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, és a Kormányhivatalhoz 15 napon belül 
történő felterjesztéséről a Tanács elnöke gondoskodik. 

 
5.21. A jegyzőkönyvre az Mötv.-nek a képviselőtestületi ülésről készített 

jegyzőkönyvre vonatkozó 52. § (1) bekezdésében meghatározott szabályait kell 
alkalmazni.  

 



A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 

5.22. A Társulás a munkaszervezeti feladatait – a döntések előkészítését, 
végrehajtását, szervezését –a Társulás székhelye Solymár Nagyközség 
Önkormányzati Hivatala, melynek székhelye: Solymár, József Attila u. 1. sz., 
továbbiakban: Önkormányzati Hivatal – látja el. 
 

5.23. Az Önkormányzati Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen: 
a. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek 

végrehajtása. 
b. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.   
c. A költségvetési gazdálkodás körében különösen: 
d. A Társulás és költségvetési szerve költségvetési tervezetének, zárszámadás 

tervezetének előkészítése. 
e. Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése. 
f. A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási feladatok 

végzése a közreműködő szervezet, a Magyar Államkincstár, a 
kedvezményezett Önkormányzatok, valamint egyéb szervek felé. 

g. Az Önkormányzatok által biztosított bevételek felhasználásának elszámolása 
a tagi Önkormányzatok felé. 

h. Az intézmények fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások 
(különösképpen: az állami költségvetési hozzájárulások, az 
önkormányzati hozzájárulások, valamint létszám elszámolások) 
elkészítése és dokumentált egyeztetése az érintett önkormányzatokkal a 
beszámoló (zárszámadás) elfogadását megelőzően. 

i. Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok végrehajtásának, 
illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 

 
5.24. A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalás, valamint utalványozás 

pénzügyi ellenjegyzésére Solymár Nagyközség Önkormányzata Jegyzője – 
továbbiakban: Jegyző – által írásban kijelölt köztisztviselő(k) jogosult(ak). 
 

5.25. A Társulási Tanács, Solymár Nagyközség Önkormányzata, s a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal „Megállapodás” 
keretében rögzítik: 

a. a költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők,. 
b. melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének ismeretében 

a felek felülvizsgálnak, s közösen módosítanak. 
 

5.26. A Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatai ellátásához szükséges 
működési költségeket a Társulás tagjai feladat arányosan, azon belül pedig 
lakosságszám arányosan viselik: 
 

5.27. A Polgármesteri Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos 
feladatokat ellátó – foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Solymár 
Nagyközség Önkormányzata Jegyzője gyakorolja. 

 
5.28. A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a 

Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében 
kapcsolattartásra jogosult(ak) s köteles(ek), melyről – s a változásairól – a Tanács 
tagjait tájékoztatja. 



 
5.29. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak képviselő-testületeiknek a 

Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről, közmeghallgatáson a településük 
lakosságát tájékoztatják.  

 
5.30. A társulás elnökét a Társulási Tanács tagjai sorából választja. Az elnök 

képviseli a társulást, részletes feladatát és hatáskörét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat állapítja meg. 

 
5.31. A szervezeti és működési szabályzat nem tartalmazhat ellentétes 

rendelkezést a Társulási Megállapodásban szabályozott kérdésekkel. 
 
7.1.1. csatlakozni naptári év első napjával lehet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző, Intézményvezetők 

 
 
 
 
 Bencsik Mónika  Tóthné Pataki Csilla 
 polgármester jegyző 
 
 

A Képviselő-testület a fenti határozatot a jelenlévő 7 képviselő 
7 igen szavazattal fogadta el. 

 
 
 


